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1 Úvod 

 

Stavebnictví plní důleţitou funkci v ekonomice, především díky pozitivnímu vlivu 

na rozvoj ekonomiky země a s tím související pozitivní vliv na zaměstnanost. Nevytváří 

totiţ pracovní místa jenom v oboru, ale tvoří pracovní místa v mnoha souvisejících 

sektorech a to ve výrobě stavebního matriálu,v kovoprůmyslu, v chemickém průmyslu, 

v distribuci stavebního materiálu, pracovních pomůcek, nářadí, strojů, v oblasti dopravy, 

sklářství, energetiky a mnoho dalších. 

Podle kvality infrastruktury a stavební výstavby se pozná vyspělá ekonomika. 

Z toho důvodu mě problematika stavebnictví zajímá, a proto jsem si toto téma vybrala 

k vypracování bakalářské práce. Cílem mé bakalářské práce je objasnit účetní a daňové 

aspekty, které se objevují ve stavebnictví a dále také ukázat propojenost systému účetnictví 

se systémem daňovým. 

Bakalářská práce je členěná do tří částí. Důvod velmi rozsáhlé problematiky mi 

nedovoluje rozebrat všechnu problematiku úplně do hloubky, proto se v první části 

zaměřím na teoretické představení některých problémů vznikajících při vedení účetnictví. 

V druhé části se zabývám daňovou problematikou, jelikoţ daňová zatíţenost 

významně ovlivňuje finanční hospodaření společnosti, proto je jí potřeba věnovat 

patřičnou pozornost. Nebudu se zabývat všemi daněmi, ale zaměřila jsem se na daň 

z příjmů a na daň z přidané hodnoty, které se řadí mezi jednoznačně nejsloţitější daně. 

Pro správné stanovení daně z přidané hodnoty nám nepostačuje legislativa upravující daň 

z přidané, ale je nutno zohlednit další zákony jako je obchodní zákoník, občanský zákoník, 

stavební zákon a další. Velmi sloţitou oblastí je stanovení daně z přidané hodnoty při styku 

s jinými členskými státy Evropské Unie.  

   Ve třetí části se dostávám k úplnému představení společnosti TYKO,s.r.o., která 

je společností s ručením omezeným. Zaměřila jsem se na praktickou aplikaci účetnictví 

a daní v praxi. Pro praktickou ukázku jsem vypracovala účetní operace za měsíc prosinec 

2010, které jsem následně naváděla do účetního softwaru. Na základě hospodářského 

výsledku jsem stanovila výši daně z příjmů právnických osob. K této dani jsem sestavila 

daňové přiznání a vytvořila výkazy, které se k daňovému přiznání k dani z příjmů 

právnických osob přikládají. Je samozřejmé, ţe jsem v praktickém příkladu sestavila 

i daňové přiznání k dani z přidané hodnoty.  
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2 Účetnictví z pohledu stavební firmy 

 

Účetnictví je obor zabývající se sběrem, zaznamenáváním, klasifikací, sumarizací, 

interpretací finančních a jim podobných dat i informací ekonomického charakteru takovým 

způsobem, aby podnikatelský subjekt byl schopen zhodnotit a rozhodnout o další 

ekonomické činnosti. 

Účetnictví je důleţitým zdrojem informací potřebných pro strategické i operativní 

plánování a rozhodování. Je také ukazatelem finančních a majetkových poměrů v daném 

podnikatelském subjektu. 

Základním úkolem je věrné a poctivé zaznamenání ekonomické reality 

podnikatelského subjektu. Předmětem je účtování o skutečném stavu a pohybu majetku 

i ostatních aktiv a závazků, vlastním kapitálu i ostatních pasiv, také o nákladech 

a výnosech a o skutečném výsledku hospodaření. 

 

2.1 Dlouhodobý majetek  

2.1.1  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 

A) Dlouhodobý nehmotný majetek 

 

Dle § 6 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, ( dále jen „zákon 

o účetnictví“) se zde řadí zřizovací výdaje či software s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden 

rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou ve vnitropodnikových směrnicích.  

Zřizovacími výdaji se rozumí souhrn výdajů vynaloţených účetní jednotkou 

do okamţiku jejího vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, 

odměny za poradenské a zprostředkovatelské sluţby, nájemné. Je-li ocenění zřizovacích 

výdajů vyšší neţ je hranice pro ocenění dlouhodobého nehmotného majetku, provádí se 

aktivace zřizovacích výdajů ať uţ přímo na vrub účetní skupiny 011 Zřizovací výdaj, 

či prostřednictvím účtu 041 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. 
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B) Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Dlouhodobým hmotným majetkem rozumíme majetek fyzické povahy. Je nezbytný 

pro fungování, a čím více je společnost technicky vybavená získává větší nezávislost 

a není nucena tak často vyuţívat dnes velmi drahé sluţby a pronájmy.  Dlouhodobý 

hmotný majetek třídíme  dle §7 zákona o účetnictví : 

 

a) dlouhodobý hmotný majetek, který účetní jednotka odepisuje: 

 stavby - bez ohledu na výši ocenění a dobu pouţitelnosti 

 

Pro společnost je důleţité mít prostory k činnostem, které se neprovádí v terénu. 

K těmto činnostem patří především řídící činnost, plánovací činnost, administrativní 

činnost jakou je vedení účetnictví, sepisování obchodních smluv, archivace, dále jednání 

s obchodními partnery, konání porad apod. Prostory, ve kterých se skladuje právě materiál, 

pracovní pomůcky a nářadí, popřípadě i pracovní stroje a jiné. 

 

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí - se samostatným technicko-

ekonomickým určením, dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok a od výše 

ocenění stanoveného účetní jednotkou  

 

Ve stavebnictví velkou část dlouhodobého majetku tvoří zemní stroje 

a mechanismy, motorová vozidla. Tyto dopravní a přepravní stroje jsou důleţitým 

nástrojem logistiky, neboť stavební práce nejsou prováděny trvale na jednom místě. Záleţí 

na druhu smlouvy o dílo a podmínek objednatele, místa a dalších subjektivních podmínek 

dané stavby.  

 

b) dlouhodobý hmotný majetek, který účetní jednotka neodepisuje: 

 pozemky - bez ohledu na výši ocenění 

Pozemky slouţí jak pro provozní účely např. skladování materiálu  (písek, štěrk, 

desky, dlaţební kostky stavební suť a dalších poloţek), odstavná plocha pro pracovní stroje 

či vozidla, Pozemky pro účely vlastní výstavby provozních, technických 

a administrativních budov, a v neposlední řadě mohou pozemky vyuţívat pro své 

podnikatelské záměry (nákup pozemku, výstavba nemovitosti a následný prodej). 
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Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

1. Pořizovací cenou  

 v případě je-li tento majetek pořízen dodavatelským způsobem 

a) u movitých věcí nehmotného majetku se tato cena zvyšuje 

o vedlejší náklady spojené s pořízením (např. doprava, montáţ, 

clo) 

b) u nemovitého majetku, jsou to veškeré náklady spojené s jeho 

pořízením (např. náklady vynakládané od přípravy, odměny 

za zprostředkování, práva vyuţitá při pořízení stavby, náklady 

na vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby, ap., 

avšak cena pozemků je sledována samostatně a nevchází 

do ocenění stavby 

 

2. Vlastními náklady  

 při pořízení vlastní činností 

 obsahují přímé náklady (materiál, mzdy) i nepřímé náklady 

 

3. Reprodukční pořizovací cenou 

 při bezúplatném pořízení 

 jedná se o cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm 

účtuje 

 

2.1.2  Účetní odpisy 

 

Účelem účetních odpisů je vyjádření trvalého sníţení hodnoty dlouhodobého 

majetku, které musí odpovídat skutečné míře opotřebovanosti. Účetní odpisy jsou 

poloţkou nákladovou, nejsou daňovým výdajem.  
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Z hlediska postupů účetního odpisování je stěţejní vytvoření odpisového plánu. 

Zde by měla být stanovená především metoda odpisování (resp. postup, jakým bude daný 

majetek odpisován) a podle zvolené metody odpisování případně také doba odpisování. 

Zvolená doba odpisování by měla co nejvěrněji odpovídat skutečné době, po kterou bude 

uvedený majetek pouţíván, a tudíţ také postupně opotřebováván. Z hlediska účetních 

odpisů tak není zákonnými přepisy u většiny odpisovaného dlouhodobého majetku 

stanovena konkrétní doba odpisování. Tuto dobu si stanovuje sám podnik podle toho, 

po jakou dobu bude daný majetek pouţíván ke své činnosti s cílem zajistit, aby účetnictví 

podávalo věrný obraz skutečné majetkové situace podniku. Účetní jednotka můţe 

při odpisování majetku zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu, tedy fakticky část 

hodnoty majetku, která nebude v průběhu odpisování majetku odepsána do okamţiku 

předpokládaného vyřazení majetku, přičemţ účetní jednotka musí být schopna tuto částku 

zdůvodnit. Výjimku, kdy je nutno respektovat z hlediska doby účetního odpisování 

zákonné předpisy, tvoří především zřizovací výdaje odepisující se nejvýše po dobu pěti let. 

 

Z hlediska metod účetního odpisování přicházejí v úvahu tři základní metody: 

 

1. metoda časová: 

 

Při uplatňování časové metody účetního odpisování dochází k účetnímu odpisování 

dlouhodobého majetku především v závislosti na délce jeho pouţívání. Konkrétní způsob 

odpisování by měl být zvolen podle kritéria co nejvěrnějšího způsobu vyjádření 

skutečnosti. Hlavně u této metody je důleţité určit správný okamţik, od kterého je moţno 

začít dlouhodobý majetek odpisovat. Tím je v zásadě okamţik, ke kterému se daný 

majetek stává účetně dlouhodobým hmotným či nehmotným majetkem. Účetní odpisy je 

tak moţno počítat buď s přesností na dny, nebo na kalendářní měsíce, coţ je častější 

případ. V zásadě tedy lze z hlediska účetních odpisů povaţovat za přiměřené, pokud bude 

účetní odpisování zahájeno od počátku následujícího po měsíci, v němţ se majetek účetně 

stává dlouhodobým hmotným nebo nehmotným majetkem.  

U časové metody je moţno vyuţít tři základní varianty účetního odpisování: 
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a) rovnoměrné účetní odpisy 

Uplatňování lze doporučit u majetku, k jehoţ opotřebovávání dochází rovnoměrně 

po celou dobu pouţívání. Bude-li podnik pouţívat např. osobní automobil k výkonu své 

podnikatelské činnosti v období 3 let, přičemţ kaţdý rok bude najet přibliţně stejný počet 

kilometrů, lze důvodně předpokládat, ţe metoda rovnoměrného účetního odepisování 

tohoto automobilu nejlépe vyjádří postupné pravidelné sniţování hodnoty tohoto 

automobilu. V kaţdém roce odpisování bude odepsána a do účetních nákladů přenesena 

stejná výše vstupné ceny daného majetku.  

 

b) zrychlené (degresivní) účetní odpisy 

Vyuţití lze doporučit především u takového majetku, který ztrácí hodnotu (morální 

zastarání) především v prvních letech odpisování. Standardním příkladem takového 

majetku je výpočetní technika. Při uplatňování je vţdy v následujícím roce odepisování 

odepsána niţší část hodnoty majetku neţ v roce předchozím. Největší roční odpis je tedy 

vykázán v prvním roce odepisování, nejniţší pak v roce posledním. 

 

c) zpomalené (progresivní) účetní odpisy 

Jsou vhodné v situaci, kdy bude zřejmé, ţe majetek bude ztrácet hodnotu především 

na konci své ţivotnosti a v prvních letech pouţívání bude jeho opotřebování minimální. 

Například v situaci, kdy bude odpisována budova, v níţ společnost do budoucna plánuje 

provádět výrobu, která svou podstatou bude negativně působit na fyzický stav uvedené 

budovy, např. kvůli otřesům apod. V takovém případě lze oprávněně očekávat, 

ţe do okamţiku, neţ v této budově bude uvedená výroba zahájena, bude budova ztrácet na 

hodnotě niţší částky neţ v budoucích účetních obdobích, v nichţ jiţ výroba probíhá. Platí, 

ţe z hodnoty dlouhodobého majetku je v kaţdém následujícím roce odpisování odepsána 

vyšší částka neţ v roce předchozím.  

 

2. metoda výkonová 

Tuto metodu odpisování je vhodné vyuţít především u takového majetku, u nějţ je 

míra opotřebování zcela jednoznačně závislá na míře skutečného vyuţití majetku. 

Typickým příkladem majetku, u nějţ je moţno tuto metodu vyuţít, jsou výrobní stroje. 

Při uplatnění výkonové metody jde v podstatě o výpočet odpisového koeficientu (např. 

s vyuţitím počtu hodin, mnoţství produkce atd.) s jehoţ pomocí je potom v závislosti 

na míře vyuţití majetku odpisována jeho hodnota.  
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3. metoda komponentního odepisování 

Tuto metodu lze pouţít pouze pro stavby, byty a nebytové prostory a samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí.  

 

2.2 Zásoby  

Zásoby řadíme mezi oběţná aktiva, která jsou v podniku drţena krátkodobě, tedy 

maximálně jeden rok. Jsou spotřebovávány jednorázově. 

Dle § 9 zákona o účetnictví zde řadíme zejména: 

 materiál – suroviny, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly 

a obalové materiály a další movité věci s dobou pouţitelnosti 1 rok a kratší 

bez ohledu na výši ocenění 

 nedokončená výroba – produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními 

stupni a nejsou jiţ materiálem ani hotovým výrobkem 

 

Způsoby účtování zásob dle §9 zákona o účetnictví 

  Způsob A: Zásoby se účtují průběţně.  Principem je, ţe se v průběhu účetního 

období účtuje s vyuţitím účtů v účtové skupiny 1 Zásoby.  

Účetní jednotka vlastní nakupované zásoby téhoţ druhu a povahy, avšak tyto 

zásoby pořizuje za různé pořizovací ceny. Potom pro kvantifikaci úbytku takových zásob 

můţeme pouţít jednu z následujících metod: 

 skutečné ocenění 

 metoda FIFO ( First In First Out) 

  metoda váţeného aritmetického průměru 

 metoda pevných skladových cen se samostatným vykázáním oceňovacích odchylek 

od pevné skladní ceny  

 

 

  Způsob B: v průběhu účetního období účtují, prostřednictvím účtu v účtové 

skupině 50 Spotřebované nákupy, náklady tvořící pořizovací cenu jednotlivých poloţek 

nákupu. Počáteční zůstatky, které vyjadřují stav materiálu a zboţí na skladě a v prodejnách 

se vyúčtují souvztaţným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 

50 Spotřebované nákupy.  
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Konečné stavy zásob materiálu a zboţí ověřené inventarizací se vyúčtují na vrub 

příslušných účtů účtové skupiny 11 - Materiál a 13 - Zboţí. Tento způsob můţe být vyuţit, 

je-li zajištěno průkazné vedení evidence o zásobách tak, ţe v průběhu účetního období 

budou účetní jednotky schopny prokázat stav zásob včetně ocenění těchto zásob. Způsob B 

je ve stavební praxi vyuţíván nejčastěji, z důvodu, ţe zásoby se nekupují předem, nýbrţ 

účelně na konkrétní stavbu k okamţité spotřebě a pohyb na skladu je tak minimální. 

2.3 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční účty 

V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. 

K charakteristickým rysům aktiv a pasiv v této účtové třídě patří zejména vysoká 

likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná splatnost (drţba) do jednoho 

roku.  Oceňování krátkodobého finančního majetku: peněţní prostředky, ceniny 

a krátkodobé finanční závazky oceňujeme jmenovitou hodnotou. 

Pokladna - Zde se účtuje o stavu a pohybu peněz v hotovosti. V praxi vedeme pokladnu 

korunovou a také další pokladny valutové. U pokladen v cizí měně se prvotně vystavují 

pokladní doklady a sleduje se celá evidence v příslušné cizí měně. Následně se převádí 

na měnu českou, protoţe účetnictví je vedeno v domácí měně.  K přepočtu cizí měny 

na českou můţe účetní jednotka pouţít aktuální denní kurz vyhlášený ČNB, nebo 

stanovený předem určený pevný kurz nebo kurz, za který byly valuta nakoupeny nebo 

prodány na základě dokladu. Kaţdá společnost má povinnost uvést zvolený způsob kurzu 

ve vnitropodnikových směrnicích. 

Ze zákonu č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti vyplývá, ţe poskytovatel 

platby je povinen platbu provést bezhotovostně v případě překročení částky 15 000 EUR. 

Je-li platba provedena v české nebo cizí měně, provede se přepočet na Euro směnným 

kursem devizového kurzu vyhlášeného ČNB, který je platný ke dni provedení platby.  

 

 Ceniny- řadíme nejčastěji poštovní známky, kolky, dálniční známky, stravenky 

do provozoven veřejného stravování, telefonní karty, CCS karty apod.  
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Účty v bankách - Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb peněţních prostředků účetní 

jednotky v bankovních a jiných peněţních ústavech. Bankovní účty mají zpravidla aktivní 

zůstatek. Pasivní zůstatek můţe být vykázán u běţného účtu, pokud je to umoţněno 

v souladu s postupem banky, tzv. kontokorentní účet. V rozvaze je pasivní zůstatek 

vykázán jako poskytnutý bankovní úvěr. 

2.4 Zúčtovací vztahy 

Odběratelé a dodavatelé - pro společnost je výhodné si tento účet analyticky rozlišit 

na jednotlivé odběratele, v případě, ţe pro tyto odběratele pracujeme dlouhodobě, 

či častěji. Je to také praktické, při obhajování proč se jednomu odběrateli poskytla 

výhodnější cena, či sleva a druhému se účtovala plná cena. 

 

 Zaměstnanci -zaměstnanci a jejich mzdy tvoří podstatnou část při strategickém plánování. 

Je prioritní stanovit takové platové podmínky, aby kvalitní a spolehliví zaměstnanci 

setrvávali na svých pozicích a pracovali na svém profesním růstu a méně kvalitní 

a nespolehliví zaměstnanci byli zaplaceni dle svých výkonů. Najít optimální řešení není 

snadné a můţe se stát, ţe při neodborném odhadu nám konkurence kvalitní zaměstnance 

„přeplatí“ a společnosti zůstanou méně schopní zaměstnanci a v opačném případě, 

kdy „přeplácíme“ i ty méně kvalitní a spolehlivé jsou naše náklady na mzdy nepřiměřené 

k dosaţenému výsledku hospodaření. V obou případech společnosti klesá konkurence 

schopnost. Čistá mzda se vypočítává z hrubé mzdy. Součástí hrubé mzdy prémie osobní 

ohodnocení, náhrady mzdy, mzda za práci přesčas, náhrada mzdy za svátek, za práci v noci 

či práci ve ztíţeném pracovním prostředí, ale i mzdu v naturální podobě.  

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního - analytickou evidencí 

doporučuji členit dle jednotlivých pojišťoven.   

 

Zúčtování daní a dotací 

Daň z příjmů - podkladem pro výpočet daně z příjmů je výsledek hospodaření zjištěný 

z účetnictví.   

  

Daň z přidané hodnoty – o této dani je více pojednáno v kapitole 3.4. 
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Ostatní daně a poplatky - Zde se účtuje například o spotřebních daních, ekologických 

daních, dani silniční, dani z nemovitosti, dani dědické a darovací, poplatcích dle 

příslušných právních předpisů Do těchto poplatků se účtují i ostatní správní poplatky. 

 

2.5 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

 

Zákonný rezervní fond 

Společnost je povinna vytvořit rezervní fond dle obchodního zákoníku z čistého 

zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němţ poprvé čistý zisk vytvoří nejméně 

10% z čistého zisku, avšak ne více neţ 5% z hodnoty základního kapitálu. V následujících 

letech se ročně doplňuje o částku určenou společenskou smlouvou nejméně však 5 % 

z čistého zisku, a to aţ do dosaţení rezervního fondu nejméně 10 % základního kapitálu. 

Takto vytvořený rezervní fond lze vyuţít pouze k úhradě ztráty. 

 

 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  

Valná hromada, která schvaluje účetní závěrku, se dle §128 obchodního zákoníku 

musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Na tomto 

jednání valní hromady můţe účetní jednotka rozhodnou o tom, jak se naloţí s výsledkem 

hospodaření předchozího roku, pokud se tomu tak nestane, rozhodnutí se uskuteční 

na jiném jednání valné hromady však nejpozději do konce roku, proto na konci účetního 

období musí být nulový zůstatek na tomto účtu. Není-li k datu uzavření účetních knih 

rozhodnuto o pouţití tohoto výsledku hospodaření, převede se ve prospěch příslušného 

účtu 428- nerozdělený zisk minulých let či 429- Neuhrazená ztráta z minulých let.    

 

2.6  Náklady 

Spotřeba materiálu 

Do spotřeby přímého materiálu lze uznat pouze ten materiál, který byl zpracován, 

nebo na kterém bylo zpracování zahájeno. Řadíme zde i drobný majetek, o kterém účetní 

jednotka rozhodla, ţe ho nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku, i kdyţ doba 

pouţitelnosti je delší neţ jeden rok, ale nepřekročil cenovou hranici pro DHM.  
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Tento účet je velmi často vyuţívaný, pokud se uplatňuje účtování o zásobách 

způsobem B. Účtuje se zde o mnoha různých druzích spotřebovaného materiálu, ale 

i o drobném hmotném majetku, proto je důleţité, aby si kaţdá účetní jednotka tento účet 

analyticky rozčlenila, ale i pomocí podrozvahového členění evidovala veškeré náklady 

na jednotlivé stavby a tím společnosti splnila záznamovou povinnost. 

 

Příklad  analytického členění : 

501 001  Spotřeba reţijního materiálu 

501 002   Drobné stavební nářadí a náčiní 

501 003 Stavební materiál 

501 004 Oleje a další pomocný materiál 

501 005 Pohonné hmoty 

501 006  Drobný majetek 

501 007 Drobný nehmotný majetek 

 

Spotřeba energie  

Je nutno sledovat uvedenou spotřebu, zda souvisí jen s dosahováním zdanitelných 

příjmů, v případě odběru i pro osobní spotřebu je třeba částku, která nepatří do nákladů 

přeúčtovat.  

 

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 

Účtuje se zde na základě externích faktur např. betonová směs, spotřeba vody nebo 

plynu, které jsou výchozími surovinami pro výrobu. 

 

Opravy a údržby 

Zde se účtuje o nákladech za provedené opravy a údrţbu dlouhodobého hmotného 

majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem 

uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Musíme zde dbát o rozlišení zda se 

jedná o opravu, a nebo o technické zhodnocení. 
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Cestovné 

Při účtování je nutno respektovat daňové hledisko tedy zákon o daních z příjmů 

§24, odst. 2/k a vycházet ze zákoníku práce. 

Na účet 512 se účtují náklady na pracovní cesty: na ubytování, doprava 

hromadnými dopravními prostředky, stravné, náhrady na spotřebované pohonné hmoty 

při pouţívání soukromých vozidel, jakoţ i sazba základní náhrady při pouţití silničního 

motorového vozidla nezahrnutého do obchodního majetku poplatníka a další nezbytné 

výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši.  

V případě stavebních dělníků jsou zde určitá specifika. Stavební dělníci vykonávají 

pracovní činnost na jednotlivých stavbách. Nejdříve je nutno zjistit, zda uvedení 

zaměstnanci jsou při výkonu práce na uvedených stavbách a zda jim přísluší cestovní 

náhrady. To záleţí na tom, kde je místo pravidelného pracoviště příslušného zaměstnance. 

Je-li se zaměstnancem sjednáno jako místo výkonu práce např. sídlo firmy, pak je pro čely 

cestovních náhrad jeho pravidelným pracovištěm také sídlo firmy a tomuto zaměstnanci 

přísluší cestovní náhrady vţdy, kdyţ pojede pracovat jinam neţ do sídla firmy. Pokud jsou 

uvedené stavby v lokalitě širší neţ jedna obec, jde o případ, kdy je se zaměstnancem 

sjednáno místo výkonu práce širší neţ obec. Pak místo pravidelného pracoviště je podle 

zákoníku práce §34, odst. 2 pro účely cestovních náhrad pravidelným pracovištěm obec, 

kde tomuto zaměstnanci nejčastěji začínají pracovní cesty. Jestli-ţe tímto místem je sídlo 

firmy, pak zaměstnanci přísluší cestovní náhrady vţdy, kdyţ bude pracoviště mimo obec 

sídla firmy. Při cestách do této obce mu cestovní náhrady nepřísluší.  

Není výjimkou, ţe stavební dělník je vyslán na stavbu vzdálenou od svého bydliště 

natolik, ţe mu zaměstnavatel zajistí ubytování a jeho pracovní cesta trvá i přes nepracovní 

dny (sobota, neděle, státní svátky). Nastává zde problém, zda tyto dny pracovního volna 

spadají do pracovní cesty, či nikoli. V tomto případě se pracovní cesta nepřerušuje ani 

neukončuje, pokračuje nepřetrţitě aţ do okamţiku jejího ukončení. Pracovní cesta trvá 

v zásadě aţ do doby návratu z pracovní cesty do místa určeného zaměstnavatelem. Nárok 

zaměstnance na náhradu cestovních výdajů tedy zůstává i po dny pracovního volna. Nelze 

mu však proplatit ţádné výdaje související s nepracovní činností v tyto dny. Ostatně výdaje 

související se soukromou činností nelze zaměstnanci proplatit ani ve dnech pracovních. 

Za nepracovní dny zaměstnanci přísluší stravné (u zahraničních cest případně i kapesné), 

náhrady výdajů za ubytování, případně další výdaje podle jejich charakteru (např. 

parkovné).   
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Náklady na reprezentaci 

Na tomto účtu se účtují náklady na reprezentaci jako např. pohoštění, občerstvení 

a dary. Tyto náklady nelze uznat z pohledu daně z příjmu jako daňově uznatelné. 

Za dar se dle zákona o daních z příjmů nepovaţuje reklamní, nebo propagační 

předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známku poskytovatele tohoto 

předmětu nebo název propagovaného zboţí nebo sluţby, jehoţ hodnota bez daně z přidané 

hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební 

daně. 

Ostatní služby 

Účtují se zde externí sluţby za výkony spojů, nájemné za najaté movité i nemovité 

věci, úklidové sluţby, praní prádla a čištění pracovních oděvů, poplatky za odvoz odpadků, 

práce výpočetní techniky placená jiným účetním jednotkám, sluţby poradenské, reklamní, 

propagační, nakoupený drobný nehmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, ţe 

jej nebude účtovat jako dlouhodobý nehmotný majetek, přestoţe doba pouţitelnosti je delší 

neţ 1 rok, ale cenová hranice je niţší, neţ je stanovená cenová hranice pro dlouhodobý 

nehmotný majetek.  

Zákonné sociální náklady 

 Účtuje se zde o sociálních nákladech vynaloţených na vytváření sociálních 

a pracovních podmínek pro péči o zdraví zaměstnanců. Řadíme zde, dle § 24 odst. 2 písm. j 

zákona o daních z příjmů, náklady např. na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické 

vybavenosti pracovišť, příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů. 

Tyto náklady lze uznat jako náklady daňové dle zákona o daních z příjmů. 

 

Ostatní sociální náklady 

 Účet slouţí pro vyúčtování nákladů souvisejících se zaměstnanci nad limit daňových 

nákladů dle zákona o daních z příjmů. Např. bolestné, nemocenská nad rámec zákonného 

ohodnocení, příspěvek na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 

55 % z ceny hlavního jídla. Tyto  náklady nelze dle zákona o daních z příjmů uznat jako 

daňové náklady.  
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Smluvní pokuty a penále 

Na tomto účtu se účtují smluvní pokuty, poplatky a úroky z prodlení ve smyslu 

příslušných ustanovené Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku, penále případně jiné 

sankce ze smluvních vztahů. 

Ve stavebnictví se mnohdy stává, ţe stavební dílo není dokončeno v termínu. Pak by 

měli zaplatit smluvní pokutu či penále. Často bývá nedokončení díla v termínu zapříčiněno 

nepřízní počasí, za kterou stavitelé nemůţou, a proto ve smlouvě o dílu bývá uvedeno, ţe se 

termín dokončení posouvá, pokud nedokončení díla je z tohoto důvodu a není přistupováno 

k sankčním prostředkům. 

 

Manka a škody 

 Manko se zjistí při inventarizaci, kdy se fyzickou inventurou zjistí niţší hodnota 

majetku neţ je účetní stav a nelze tuto skutečnost doloţit účetním dokladem. Škoda se vyjádří 

jako fyzické znehodnocení majetku účetní jednotky, je- li v jeho důsledku vyřazen.    

Účetní jednotka si můţe stanovit vnitropodnikovými směrnicemi hranici přirozeného 

úbytku zásob a nepřekročí-li úbytek zásob tuto hranici tak se zde o něm neúčtuje. 

 

2.7  Výnosy 

Tržby z prodeje služeb 

 Převáţná část trţeb stavební firmy bude jednoznačně přiřazena k tomuto účtu, protoţe 

poskytovat stavební sluţby je jejich hlavní náplní činnosti. 

 

Aktivace vnitropodnikových služeb 

 Pro stavebnictví je typické vlastnit dopravní prostředky jak osobní automobily, tak 

i nákladní automobily a ty vyuţívat k vlastní dopravě v souvislosti s pořízením materiálu, 

zboţí či dlouhodobého majetku. 

 

Tržby z prodeje materiálu 

Stavební společnost můţe mít příjmy z trţby materiálu, pokud prodává materiál, který 

je pro ni jiţ nepotřebný. Můţe nastat i situace, kdy společnosti je dodavatelem poskytovaná 

výrazná sleva a společnost se rozhodne prodat tento materiál společnosti, které není nabídnuta 

tak výhodná cena, avšak prodej materiálu není prioritním cílem společnosti. 
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3 Uplatňování jednotlivých daní ve stavební firmě 

 

3.1 Základní pojmy 

Daň definujeme jako zákonem stanovenou, nedobrovolnou, vynutitelnou 

a nenávratnou platbu do veřejného rozpočtu, která je charakteristická neúčelovostí – plátce 

daně neovlivňuje, na jaký účel budou peníze z vybraných daní pouţity, neekvivalentností - 

jednostranná povinnosti plátce bez nároku plnění od státu. Daně se platí buď to pravidelně 

v stanovených intervalech, nebo jednorázově při určitých okolnostech jako je například 

dědění či darování.   

Stavební firma je jak poplatník daně, ale téţ i plátcem. Je-li firma poplatníkem, 

znamená to, ţe její příjmy, majetek či úkony jsou přímo zatíţeny daní. Je tedy poplatníkem 

daně z příjmu. Nastane-li daňová povinnost, odvádí daň z nemovitostí, silniční, darovací, 

z převodu nemovitostí. Je-li firma plátcem daně, odvádí daň vybranou od poplatníka, nebo 

sraţenou poplatníkům pod vlastní majetkovou odpovědností. Je plátcem pojištění na sociální 

a zdravotní pojištění za zaměstnance a daň z přidané hodnoty. Základ daně je v podstatě 

předmět daně, který se vyjadřuje v konkrétních měrných jednotkách ať uţ peněţní jednotky, 

či fyzické jednotky (metr čtvereční, kus, litr, atd.). Daňové tvrzení vzniká okamţikem, kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost 

zakládající. Příkladem je dosaţení zdanitelného příjmu nebo vlastnictví nemovitostí. Daňové 

přiznání jsou povinni podat všichni, kterým vzniká tato povinnost, či ten, kterého správce 

daně vyzve. Daňová povinnost v ţádném případě nevzniká aţ okamţikem podání daňového 

přiznání, vyměřením daně, nebo její splatností. 

Účetnictví a daňový systém jsou navzájem velmi těsně propojeny, coţ vyplývá 

zejména z  jedné z hlavních funkcí účetnictví jako základního nástroje při vyměření daňových 

povinností. Z celkového pohledu se však cíl účetnictví výrazně odlišuje od daňového pohledu 

na náklady a výnosy podniku. Proto se ve vztahu účetnictví a daňových systémů uplatňuje 

klasický model, ve kterém účetnictví podává podklady a informace pro výpočet základu daně, 

nikoli však, ţe by účetní výsledek hospodaření byl totoţný se základem daně. 
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Úlohu účetnictví v evidenci a správě daní lze formulovat zejména takto: 

a) podání informace pro výpočet základu daně v průběhu zdaňovacího období (daň z přidané 

hodnoty, daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti), 

b) podání informace pro výpočet daně na konci zdaňovacího období (daň z příjmu fyzických 

a právnických osob), 

c) zajišťuje vedení záznamů pro daňové účely, 

d) eviduje předpisy a úhrady daní. 

Míra náročnosti a technický způsob vedení daňových záznamů je vţdy odlišný 

pro kaţdý typ daní, nicméně společným rysem této evidence je povinnost: 

 zjištění a evidence částek vstupujících do základu daně, 

 zjištění částek od příslušné daně osvobozených nebo dani nepodléhajících,  

 zjištění souhrnných údajů pro výpočet základu daně, 

 výpočet daňové povinnosti a evidence plateb či vratek daně. 

 

3.2 Daň z příjmů 

Daň z příjmů se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále 

jen „ZDP“).  

   

3.2.1 Daň z příjmů fyzických osob 

 

Dani z příjmů fyzických osob podléhají všechny fyzické osoby, které dosahují příjmy 

na území České republiky tak i příjmy plynoucí ze zahraničí za podmínky, ţe zde mají 

bydliště, nebo se zde obvykle zdrţují (alespoň 183 dnů v příslušném roce) – jedná se o tzv. 

daňové rezidenty.  Fyzické osoby, které nemají v České republice bydliště, nebo se zde 

obvykle nezdrţují, a nebo ty osoby, které podléhají mezinárodním smlouvám o zamezení 

dvojího zdanění tzv. daňový nerezident, zdaňují v České republice pouze příjem plynoucí 

ze zdrojů v České republice.   

Příjem můţe být jak peněţitý tak i v nepeněţní formě dosaţený i směnou. V dnešní 

legislativě je stanovená daň pro zdanění příjmu fyzických osob ve výši 15 %, pokud zákon 

nestanoví jinak. 

Fyzická osoba podnikající v oboru stavebnictví na základě ţivnostenského zákonu 

č. 455/1991 Sb. , musí mít poţadovanou odbornou způsobilost. 
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Příjmy dosaţené  z podnikání jsou zdaněny daní z příjmu fyzických osob dle §7.  Dále 

můţe fyzické osobě plynou příjmy z kapitálového majetku §8, příjmy z pronájmu §9 a ostatní 

příjmy § 10.  Zcela samostatnou kapitolou jsou příjmy ze závislé činnosti §6, které také tvoří 

samostatnou základ daně z příjmu fyzických osob. 

Základem daně z příjmů fyzických osob dle §7, jsou příjmy, které se  sniţují o výdaje 

prokazatelně vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení příjmu. Neuplatní-li poplatník 

výdaje prokazatelně vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení příjmu, můţe uplatnit výdaje, 

procentem. 

 

3.2.2  Daň z příjmů právnických osob 

 

Poplatníkem daně z příjmu právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými 

osobami, které mají na území ČR sídlo nebo místo svého vedení. Tyto osoby jsou daňovými 

rezidenty a zdaňují tudíţ veškeré příjmy plynoucí z České republiky tak i veškeré příjmy 

plynoucí ze zahraničí. Poplatníci, kteří nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou 

povinnost vztahující se pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR.  

Předmětem daně dle § 18 ZDP jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem. Základem daně jsou výnosy, výjimkou těch, které nejsou předmětem 

daně a těch, které jsou osvobozeny od daně, převyšující náklady vynaloţené na dosaţení, 

zajištění, zajištění a udrţení příjmů. Pro zjištění základu se vychází z výsledku hospodaření 

zjištěný z účetnictví a to vţdy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů.  

Výsledek hospodaření se zvyšuje dle § 23 ZDP například o částky, které neoprávněně 

zkracují příjmy, či částky, které nelze zahrnout do výdajů, příspěvky na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnanec 

a byly zaměstnavatelem, který vede účetnictví sraţeny, avšak neodvedeny do konce měsíce 

následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části.  

Výsledek hospodaření se sniţuje dle §23 například o částky, o které byly nesprávně 

zvýšeny příjmy, částky nezahrnuté do nákladů, které lze podle zákonu do nákladů zahrnout, 

oceňovací rozdíl vzniklý jinak neţ koupí majetku.  

Daň činní 19 % z upraveného základu daně zaokrouhleným na celé tisícikoruny dolů. 
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3.2.3 Společné ustanovení 

 

U daně z příjmů se bere v úvahu, ţe za výdaje (náklady) vynaloţené na dosaţení, 

zajištění a udrţení příjmů pro daňové účely nelze uznat dle §25 ZDP zejména výdaje 

(náklady) na pořízení hmotného majetku a nehmotného majetku, včetně splátek a úroků 

z úvěrů a půjček spojených s jejich pořízením, jsou-li součástí jejich ocenění, také výdaje 

na zvýšení základního kapitálu včetně splácení půjček, i penále, úroky z prodlení a pokuty, 

manka a škody přesahující náhrady daň dědickou, darovací daň z příjmů fyzických 

a právnických osob, výdaje na reprezentaci a jiné. 

Aby se podnikatelský subjekt vyhnul sankcím, musí daňové přiznání podat finančnímu 

úřadu do 1. dubna následujícího roku. Tento termín se můţe posunout do1.července kdyţ je 

přiznání zpracováváno daňovým poradcem. Pokud se jedná o hospodářský rok, daňové 

přiznání se podává do konce třetího měsíce po konci účetního období.        

 

3.3 Daňové odpisy 

 

Odpis dlouhodobého hmotného majetku 

 

Odpisováním se rozumí dle § 26 ZDP zahrnování odpisů z hmotného majetku 

evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů 

(nákladů) k zajištění tohoto příjmu. O daňových odpisech se neúčtuje, ale sniţují základ daně. 

V případě, kdyţ je účetní odpis větší neţ daňový, potom se o tento rozdíl základ daně zvýší. 

Pokud je účetní odpis menší neţ daňový, potom se o tento rozdíl základ daně sníţí. Majetek 

odepisujeme vţdy ze vstupní ceny. Pokud je to moţné, účetní jednotky si stanoví stejné 

odpisy jak daňové tak účetní z důvodu zjednodušení. 

Způsob odpisování pro kaţdý nový majetek si stanoví vlastník a nelze jej změnit 

po celou dobu jeho odpisování, avšak lze je přerušit, ale při dalším odpisování je nutné 

pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo.  

Zařazení majetku do jednotlivých odpisových skupin se provádí na základě Přílohy 

č. 1 ZDP. 

Dlouhodobým hmotným majetkem, který se odpisuje, jsou především movité věci 

či soubory movitých věcí a stavby.   
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Samostatné movité věci či soubory movitých věcí jsou zařazeny do dlouhodobého 

hmotného majetku, jsou-li dle § 26 ZDP splněny následující podmínky. Mají samostatné 

technicko-ekonomické určení a vstupní cena je vyšší neţ 40 000 Kč a je-li jejich provozně-

technická funkce delší neţ jeden rok a stavby.  

Z pohledu daně z příjmů se můţe účetní jednotka rozhodnout mezi třemi způsoby 

odpisování: 

a) rovnoměrné odpisy  

Pouţijí se převáţně u výrobních firem, které si můţou dopředu představit vývoj 

hospodaření v následujících letech a kaţdý rok si uplatní stejnou částku. 

 

Způsob výpočtu odpisů touto metodou: 

          O= VC × OS/100  

O = odpis v Kč, 

VC = vstupní cena v Kč, 

OS = odpisová sazba v procentech stanovená dle §31 ZDP 

 

b) zrychlené odpisy 

Pouţijí se v případě, má-li společnost v prvních dvou letech odpisování velký objem 

výkonů a další roky není přesně znám vývoj výkonů, proto je snahou si uplatnit co největší 

částku odpisů v prvních letech 

 

Způsob výpočtu odpisů touto metodou: 

 výpočet v prvním roce odpisování: 

O1 = VC / K  

 

 výpočet v dalších letech odpisování: 

 

Ot = 2 × ZC / (K − n)  

 

O = Odpis v Kč,  

K = koeficient odpisování stanovený pro jednotlivé odpisové skupiny dle § 32 ZDP 

ZC = zůstatková cena (vstupní cena -  odpisy),  

n = počet let, po které bylo odpisováno 
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c) mimořádné  

Mohou se pouţít v případě, splní-li podmínek stanovených dle § 30a ZDP. Hmotný 

majetek musí být zařazen v odpisové skupiny 1 a 2 dle přílohy č. 1 ZDP, pořízený v období 

od 1.ledna 2010 do 30. června 2010 a ten kdo jej chce odpisovat je jeho prvním vlastníkem. 

Způsob výpočtu: 

 Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině č.1se odpisuje rovnoměrně 

bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. 

 Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině č. se odpisuje bez přerušení do 100 % 

vstupní ceny za 24 měsíců, prvních dvanáct měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně 

do výše 60 % ze vstupní ceny hmotného majetku a za dalších dvanáct bezprostředně 

následujících se uplatní odpisy rovnoměrné do výše 40 % vstupní ceny hmotného 

majetku. 

 

Odpis dlouhodobého nehmotného majetku 

 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí dle §32a ZDP nehmotný majetek, 

jehoţ vstupní cena přesáhla 60 000Kč a doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok.  

Má-li poplatník právo na dobu určitou uţívat dlouhodobý nehmotný majetek, roční 

odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních případech se 

odepisuje rovnoměrně bez přerušení. Zřizovací výdaje se odepisují 60 měsíců a ostatní 

nehmotný majetek 72 měsíců. 

 

Technické zhodnocení na dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 

 

Je-li provedeno technické zhodnocení na majetku, pak se o tuto hodnotu vstupní cena 

majetku, popřípadě zůstatková cena, zvýší. 

Technickým zhodnocením se dle §33 ZDP rozumí výdaje na dokončení nástavby, 

přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud jejich úhrn převýšil 

částku 40 000 Kč. V případě, ţe se technicky zhodnocuje jeden kus majetku vícekrát 

v průběhu roku, stačí, aby byl limit 40 000 Kč překročen v úhrnu. 

Dokončením rozumíme zabezpečení veškerých technických funkcí nezbytných 

k uţívání majetku, na němţ jsou úpravy prováděny, a jsou dále splněny eventuelní další 

podmínky stanovené dalšími právními předpisy. Rovněţ musí být technické zhodnocení 

uvedeno do uţívání.  
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Stavební úpravy jsou přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního zařízení, 

podstatné změny vzhledu stavby.  

Rekonstrukce jsou fyzické zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho 

účelu nebo technických parametrů.  

Modernizace znamená rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku.  

Za technické zhodnocení nelze v ţádném případě povaţovat opravy.  

Technicky zhodnotit lze zejména software, stavby a samostatné movité věci. 

Technické zhodnocení lze provést na majetku ve vlastnictví, dále na drobném majetku, ale 

i na majetku najatém.  

3.4 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je daní nepřímou. Znamená to, ţe daň je skryta v ceně zboţí, 

výrobků a sluţeb. Daň tedy zatěţuje konečného spotřebitele, avšak odvádí ji podnikatelský 

subjekt registrovaný jako plátce DPH. Právě díky její skrytosti je moţné nenápadné zvyšování 

daňové zatíţenosti. Tato daň patří k jednomu ze zdrojů nejvýznamněji přispívajícího 

do státního rozpočtu. 

Principem daně z přidané hodnoty je vybírání daně v kaţdém stupni zpracování, nikoli 

z celého obratu, nýbrţ jen z toho, co bylo v určité etapě přidáno ke konkrétnímu výrobku 

či sluţbě. 

 

3.4.1 Postup ke správnému stanovení základu daně 

 

Osobou povinnou k dani je dle §5 ZDPH fyzická nebo právnická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Mezi ekonomické činnosti se řadí činnost 

výrobní, zemědělská či nezávislá, poskytování sluţeb, obchodování, nebo také příjmy 

ze soustavného vyuţívání hmotného a nehmotného majetku jako například pronajímání 

či poskytování licencí.  

Plátcem daně se stává osoba povinná k dani ať ze zákona či dobrovolně. Ze zákona se 

plátcem stává osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, jejíţ 

obrat za 12 bezprostředně následujících kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. 

Povinnost osoby, která nebyla plátcem, ale ze zákonných podmínek se jím stává je podat 

přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila 

stanovený limit. Plátcem se tedy stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, 

v němţ překročila stanovený obrat. 
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Místo uskutečnění zdanitelného plnění  

Základní pravidlo při určování místa uskutečnění zdanitelného plnění při poskytování 

sluţeb je dle §9 ZDPH stanoveno tam, kde má osoba povinna k dani sídlo nebo místo 

podnikání, pokud se jedná o sluţby pro tuto osobu. V případě poskytování sluţby osobě 

nepovinné je místo uskutečnění zdanitelného plnění k dani místo, kde má osoba poskytující 

sluţbu sídlo nebo místo podnikání.  

Místo plnění dle §10 ZDPH při poskytování sluţby vztahující se k nemovitosti, včetně 

sluţby znalce, odhadce a realitní kanceláře a sluţby při přípravě a koordinaci stavebních 

prací, jako jsou zejména sluţby architekta a stavebního dozoru, je místo kde se nemovitost 

nachází.     

 

Určení data uskutečnění zdanitelného plnění 

Pro stanovení dne uskutečněného zdanitelného plnění jsou důleţitými body 

ve smlouvě o dílo především stanovené termíny plateb, smluvní ošetření termínů předání díla 

nebo jeho částí a ostatních smluvních termínů. Povinnost přiznat daň na výstupu má plátce 

daně k určitému datu. Tímto datem je dle § 21 odst. 1 den uskutečněného zdanitelného plnění 

nebo den přijetí úplaty, a to ke dni, který nastane dříve. Při poskytování sluţeb se zdanitelné 

plnění povaţuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí, nebo dnem vystavení daňového 

dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, 

a to tím dnem, který nastane dřív. Zdanitelné plnění se téţ povaţuje za uskutečněné dnem 

převzetí nebo předání díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění uskutečněném podle 

smlouvy o dílo.   

Při stanovování data uskutečnění zdanitelného plnění v případě smlouvy o dílo mohou 

nastat tyto situace: 

a) Zálohy 

Přijetí zálohy znamená vţdy přijetí platby zhotovitelem a to buď převzetím hotovosti 

do pokladny, či připsání stanovené částky na bankovní účet zhotovitele. Je zcela nepodstatné, 

zda je záloha přijata před zahájením realizace díla nebo během provádění díla. Rozhodujícím 

okamţikem, pro stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby. V tento 

den vzniká povinnost přiznat daň na výstupu. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad 

do 15 dnů o přijetí platby. Na daňovém dokladu, který se týká přijetí platby, je vhodné 

stanovit, na jaké účely se záloha poskytuje. Dále je podstatné podotknout, ţe v přijatých 

platbách je obsaţena také daň, proto se při výpočtu této daně pouţívá přepočítací koeficient, 

který se určuje tzv. metodou shora.         
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b) Částečné předání a převzetí díla 

Smlouva o dílo můţe stanovit, ţe k dílčímu předání díla můţe dojít i v průběhu stavby. 

Předání a převzetí díla se stvrzuje protokolem o předání a převzetí části díla. Datum 

uskutečnění zdanitelného plnění je zde datum skutečného předání a převzetí části díla. 

Pro určení základu daně se pouţije soupis odsouhlasených a provedených prací vztahujících 

se k předávané části díla. 

 

c) Předávání stavby ve stanovených intervalech 

Ve smlouvě o dílo můţe být také určeno, ţe provedené práce a dodávky se budou 

vyúčtovávat ve stanovených časových intervalech. Časové určení se musí stanovit přesně, 

například k určitému datu - k 15.6, k poslednímu dni v měsíci či poslednímu dni kalendářního 

čtvrtletí.    

Zhotovitel má povinnost sestavit nejpozději ke sjednanému dni soupis uskutečněných 

prací a dodávek. Smluvně určený časový interval, je zde datem uskutečněného zdanitelného 

plnění. 

 

d) Jednorázové předání díla 

V případě dohody mezi zadavatelem a objednavatelem ve smlouvě o dílo je moţno, 

aby k vyúčtování stavby došlo aţ po kompletním předání a převzetí díla. Dnem 

uskutečněného zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.  

 

Základ daně 

Základ daně je dle §36 ZDPH vše, co jako úplatu obdrţel nebo má obdrţet plátce 

za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo 

případně od třetí osoby. Tato částka se sniţuje o daň, tj. z částky bez daně se daň vypočte jako 

přiráţka odpovídající příslušné sazbě daně. Jestliţe plátce, který uskutečňuje zdanitelné 

plnění, přijme úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění, je povinen z této přijaté částky 

přiznat daň, aţ na stanovené výjimky. Základem daně je v tomto případě částka přijaté platby 

sníţená o daň. Zákon výslovně předepisuje, co musí být zahrnuto do základu daně. 

Do základu daně musí být zahrnuty jiné daně, tj. vyjma DPH, clo, případné dávky a poplatky. 

Zahrnuje se dotace k ceně, kterou se rozumí pro účely DPH přijaté finanční prostředky 

poskytované např. ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávních celků, státních 

fondů, z grantů. Zahrnují se také vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro niţ je 

uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečňování.  
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Za vedlejší výdaje se povaţují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění 

a provize. Zahrnuje se při poskytování sluţby i materiál přímo související s poskytovanou 

sluţbou. Při poskytování stavebních a montáţních prací spojených s výstavbou, změnou 

dokončené stavby nebo v souvislosti s opravou staveb se do základu daně zahrnují 

konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako jejich součást montáţními 

a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. Základ daně se sníţí o slevu z ceny, pokud je 

poskytnuta k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

3.4.2 Sazba daně ve stavebnictví 

 

Sazba daně dle §47 ZDPH u zdanitelných plnění, tedy u zboţí, sluţeb i převodu 

nemovitostí je stanovena základní sazba daně ve výši 20 % a sníţená sazba daně činní 10 %. 

V příloze 1 ZDPH je seznam zboţí, které podléhají sníţené sazbě a v Příloze 2 ZDPH je 

seznam sluţeb podléhajících sníţené sazbě. 

 

Sazba daně u bytové výstavby 

Při poskytování stavebních a montáţních prací spojených se změnou dokončené 

stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou 

stavebním zákonem nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, sedle § 48 ZDPH uplatní 

sníţená sazba daně.  

Jedná-li se o stavbu, která nesplňuje definici rodinného domu, nebo bytového domu, 

ale stavební a montáţní práce jsou prováděny výhradně v části stavby určené pro bydlení, 

uplatní se sníţená sazba daně. 

Stavební a montáţní práce prováděny výhradně v nebytových prostorách rodinného 

domu nebo bytového domu podléhají také sníţené sazbě daně. 

Při posuzování sazby daně u bytové výstavby dle §48 ZDPH je zcela irelevantní, zda 

jde o stavbu pro sociální bydlení či nikoli. 

 Při opravách, rekonstrukcích a modernizacích rodinného domu, bytového domu 

či bytu doporučuji uchování kopie výpisu z katastru nemovitostí, v němţ je uvedeno, ţe se 

jedná o nemovitost spadající do kategorie objektu k bydlení, pro případ kontroly, zda se 

pouţila oprávněně, v souladu se zákonem sníţená sazba daně. 
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Bytový dům- dle §48 odst. 2,písm. a) ZDPH je to stavba pro bydlení, ve které více neţ 

polovina podlahové plochy odpovídá poţadavkům na trvalé bydlení a je k tomu určena. 

 

Rodinný dům - dle § 48 odst. 2,písm. b) ZDPH je to stavba, pro bydlení, ve které více neţ 

polovina podlahové plochy odpovídá poţadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto 

účelu určena, a v níţ jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní 

podlaţí a podkroví. 

Příklad: 

Stavební firma k rodinnému domu přistavuje dvě místnosti. V tomto případě jde o práce, které 

jsou prováděny v rámci změn dokončené stavby rodinného domu a nevznikne samostatný byt, 

tedy samostatná jednota. U těchto stavebních a montáţních prací se uplatní sníţená sazba 

daně.   

 

Byt - dle § 48 odst. 2,písm. c) ZDPH je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná 

místnost, která svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje poţadavky 

na trvalé bydlení. 

 

Příslušenství rodinného domu a bytového domu – dle § 121 odst. 1 občanského zákoníku je 

stanoveno, ţe příslušenstvím věci jsou věci, které náleţí vlastníku věci hlavní a jsou jím 

určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale uţívány. 

Proto příslušenstvím rodinného domu a bytového domu mohou být stavby plnící doplňkovou 

funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, např. garáţe, zahradní altány, kůlny, skladové 

prostory pro dům, podzemní stavby jako například jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky 

odpadních vod slouţící domu, vinné sklepy, oplocení, přípojky na veřejné rozvodné sítě 

a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele domu rodinného domu nebo bytového domu, 

studny, bazény, apod.  

Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu nejsou plošné stavby. Jedná se 

o stavby, které jsou součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc a nelze je fakticky 

ani hospodářsky od pozemku oddělit. Řadíme zde například zámkovou dlaţbu, která je 

rozebíratelná, chodníky, odstavné plochy pro vozidla, dlaţby, obruby, opěrné zdi, či zahradní 

jezírka. 
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Příslušenství bytu – dle § 121 odst. 2 občanského zákoníku je stanoveno, ţe příslušenstvím 

 bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem uţívány.  

Za příslušenství bytu se povaţují komory, sklepy, dřevníky, kolny apod. Garáţ však v ţádném 

případě není příslušenstvím bytu. 

 

Sazby daně u staveb pro sociální bydlení 

Dle § 48a ZDPH při poskytnutí stavebních a montáţních prací spojených s výstavbou 

stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální 

bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti 

s opravou této stavby, se uplatní sníţená sazba daně. 

 Sníţená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montáţních prací, 

kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům neţ 

k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.  

  

Stavby pro sociální bydlení- těmito stavbami se rozumí dle §48a, odst. 4 ZDPH byt 

pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, bytový dům pro sociální bydlení, 

ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona o sluţebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců, zařízení 

sociálních sluţeb poskytující pobytové sluţby podle zákona o sociálních sluţbách, školská 

zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou 

péči, jakoţ i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon této výchovy, 

internáty škol samostatně zřízených pro ţáky se zdravotním postiţením podle školského 

zákona, zvláštní dětská zařízení, kterými jsou podle zákona upravujícího péči o zdraví, 

kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku, zařízení pro děti 

vyţadující okamţitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí, speciální lůţková zařízení hospicového typu, domovy 

péče o válečné veterány, a to včetně jejich příslušenství.  

V případě výstavby nového rodinného domu či bytového domu je důleţité uchovat 

kopii stavebního povolení, vydaného příslušným stavebním úřadem, v němţ je uvedeno, ţe se 

jedná o stavbu rodinného či bytového domu. Dále je třeba si ponechat kopii stavební 

dokumentace, která dokazuje, ţe jsou splněna kritéria sociálního bydlení, aby mohla být 

uplatněna sníţená sazba daně. 
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Při určování zda se jedná o byt pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení 

či bytový dům pro sociální bydlení, je prvotně důleţité stanovit, zda je u těchto staveb splněna 

definice bytu, rodinného domu a bytového domu dle § 48 odst. 2 ZDPH. 

 

Byt pro sociální bydlení – je vymezen v § 48a, odst. 5  ZDPH a jedná se o byt, jehoţ celková 

podlahová plocha nepřesáhne 120 m
2
. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální 

bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které 

tvoří příslušenství bytu – kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, komora a sklep, který je 

místností. Do podlahové plochy bytu se také započítává podlahová plocha, na které je 

umístěno vybavení bytu, slouţící uţivateli bytu, jako je například nábytek, vestavěné skříně 

a kuchyňské linky, topná tělesa, apod. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení 

se nezapočítává podíl na společných částech domu – např. chodby, schodiště, půdy, 

kočárkárny, kolárny, prádelny, ale také obvodové zdi, společné altány či vnitřní rozvody 

vody, apod. Dále se zde nezapočítává podlahová plocha prostor, které nejsou místností, jako 

jsou například balkóny, terasy, lodţie.  

Místností je místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, 

stropem a pevnými stěnami. Za místnost se nepovaţují předsazené části stavby, jako jsou 

balkón a terasa, za místnost se nepovaţuje ani lodţie. Balkón, terasy a lodţie se nepovaţují 

za místnost ani v tom případě, kdy jsou zasklené. Za místnost se také nepovaţuje sklepní kóje, 

která je ohraničená pevnou stěnou nedosahující stropu nebo ohraničená jiným způsobem, 

například pletivem nebo laťkovou přepáţkou. Pevnou stěnou se rozumí stěna, kterou nelze 

odstranit bez pouţití technických prostředků. 

    

Rodinný dům pro sociální bydlení - je vymezen v § 48a, odst. 6 ZDPH  a jedná se o rodinný 

dům, jehoţ celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou 

rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností 

rodinného domu, příkladem uvedu kuchyň, pokoje, sociální zařízení, chodba, místnosti 

pro podnikání a garáţ, která je v domě. Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální 

bydlení se nezapočítává součet podlahových ploch prostor, které nejsou místností, například 

balkóny, terasy, lodţie a půda. Dále zde nelze zařadit součet podlahových ploch místností, 

které tvoří příslušenství rodinného domu.  



28 

 

Bytový dům pro sociální bydlení - bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí dle § 48, 

odst. 7 ZDPH bytový dům, v němţ nejsou jiné byty neţ byty pro sociální bydlení. Znamená 

to, překročí-li byť jen jediný byt ze všech bytů v bytovém domě podlahovou plochu 120 m
2
, 

nejedná se jiţ o bytový dům pro sociální bydlení.  

 

Příslušenství staveb pro sociální bydlení – je posuzováno stejně jako příslušenství rodinného 

domu, bytového domu či bytu dle §121odst 1 a 2 občanského zákoníku 

 

Služby, u nichž nelze uplatnit snížená sazba daně 

 Sníţenou sazbu daně nelze uplatnit u činností nezbytných k přípravě a realizaci 

stavebních děl a zajišťování přípravné fáze výstavby, jako jsou průzkumné a projektové 

práce, geologické, geodetické a kartografické práce včetně inţenýrských prací (např. revize), 

které nejsou uvedeny v příloze č. 2 ZDPH, pokud jsou samostatným zdanitelným plněním. 

Pokud jsou sluţby poskytovány jako nedílnou součástí sluţby jiné, např. provádění revize 

v souvislosti s opravou elektroinstalace, jsou součástí ceny příslušné sluţby – oprava 

elektroinstalace a zdaňují se stejnou sazbou daně jako poskytnutá sluţba.  

 

Změny sazeb DPH  

 V posledních letech dochází k častým změnám v sazbách DPH. Do roku 2009 činila 

sníţená sazba daně 9 % a základní sazba daně 19%. V letech 2010 a 2011 nastává změna 

a sníţená sazba daně  je stanovena na 10 % a základní sazba činní  20 %. Nyní je jiţ 

schválená novela zákona platná v roce 2012, kdy bude sníţená sazba daně činit 14 % 

a základní sazba 20 %. Zde nastává problém, jaká sazba daně se má pouţít, kdyţ k předání 

díla dochází často i po několika letech.  

Všechny podmínky jsou zakotveny ve smlouvě o dílo a dle nich je nutno se řídit, 

protoţe dle § 548 obchodního zákoníku je zhotovitel povinen objednavateli vyúčtovat cenu, 

která je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Smlouva o dílo na výstavbu rodinného domu pro sociální bydlení je uzavřená v roce 

2009. Cena je zde stanovená bez daně z přidané hodnoty. Ze smluvních podmínek vyplývá, ţe 

k předání a převzetí díla dojde v den jeho kolaudace. V roce uzavírání smlouvy byla sníţená 

sazba daně 9 %, ale při kolaudaci a vyúčtovávání v roce 2011 je sníţená sazba 10 %. V tomto 

případě se cena za dílo zdaňuje 10 % sazbou daně. 
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Je-li však cena za dílo pevně stanovena včetně daně z přidané hodnoty musí k ceně 

přidat aktuální sazbu daně, která platí při předání a převzetí díla a odvést z této částky daň 

v aktuální sazbě z titulu změny sazby DPH na svůj vrub. Ve vyúčtování pro objednavatele 

uvádí cenu pevnou včetně daně platící při podpisu smlouvy, zde odpovídá  9 % .      

 

Daňová povinnost 

Při výpočtu daně z přidané hodnoty je nutno vědět, jak je stanovena cena za zdanitelné 

plnění. 

Cena zdanitelného plnění je stanovena : 

1)  bez daně -pouţije se metoda „zdola“ 

daň = základ daně x koeficient 

                        100  

koeficient pro sníţenou sazbu daně =  = 0,1 

                            10 

 

 

                   100   

koeficient pro základní sazbu daně =  = 0,2 

                     20    

 

2) s daní - pouţije se metoda „shora“ 

 daň = úplata x koeficient (zaokrouhlený na 4 desetinná místa) 

          10 

 koeficient pro sníţenou sazbu daně =        = 0,0909  

         10 + 100 

 

             20  

 koeficient pro základní sazbu daně =         = 0,1667 

        20 + 100 

 

Velmi důleţitým úkolem pro správné určení daňové povinnosti, je sledování daně 

na výstupu, kterou musí plátce uplatnit a také daň na vstupu, která představuje nárok 

na odpočet. Daňová povinnost společnosti vzniká, pokud daň na výstupu přesáhne daňový 

odpočet za dané zdaňovací období, ale můţe plátci vzniknout i nadměrný odpočet tím, 

ţe naopak daňový odpočet převýší daň na výstupu. V takovém případě tedy můţe být plátci 

daň vrácena.  

Vţdy po skončení zdaňovacího období (většinou čtvrtletí), do 25. dne následujícího 

měsíce musíme podat na finanční úřad daňové přiznání k DPH. 
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4 Praktická aplikace účetní a daňové problematiky ve stavební firmě 

TYKOstav   s. r. o 

 

4.1 Představení firmy 

Společnost TYKOstav, s. r. o. vznikla v roce 2002. Registrace byla uskutečněná 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze dne 18. července 2002. Společnost 

byla zaloţena podepsáním zakladatelské listiny a po jednání ustanovující valné hromady. 

Jednatelé jsou oprávněni jednat za společnost samostatně. 

 

Řadí se mezi menší společnosti, jelikoţ počet zaměstnanců nepřesahuje 25. Zpočátku 

se spíše zaměřuje jen na zemní práce a silniční dopravu. Postupem času se dostává více 

ke stavebnictví. Nejdříve provádí pouze dílčí části z investičních celků, jako například 

příprava území, aby byla moţná výstavba, stavba zemních či základních částí staveb.  

Důvodem je, ţe ve smlouvě o dílo se sice objednavatel díla zavazuje k finančnímu zajištění 

díla, avšak k platbě dochází aţ při předání či převzetí díla nebo části díla a do té doby nese 

zhotovitel veškeré náklady spojené s výstavbou na svůj účet. Zhotovitel tedy obvykle 

poţaduje zálohu při podpisu smlouvy, ale tato záloha představuje jen část z ceny díla. 

Společnost tedy v počátcích neměla dostatek prostředků na zaštiťování zakázek velkých 

investičních celků, a proto se nejčastěji zabývala subdodávkami.   

Společnost se postupně rozvíjí a buduje si lepší pozici na trhu. Začíná se ucházet 

o realizaci větších investičních celků jako je výstavba pozemních komunikací, silničních 

mostů i investiční výstavbu např. průmyslových hal. Díky příznivému hospodářskému 

výsledku začíná investovat do modernizace a vybavenosti. Nakupuje specializované stroje 

i pracovní nástroje čím si získává větší moţnosti uplatnění na trhu. Pozitivní pro společnost je 

fakt, ţe kaţdý jednatel je zaměřený na určitou oblast, kterou dobře ovládá a toto propojení 

znalostí a dovedností jednatelů do jedné právnické osoby umoţňuje společnosti velmi pruţně 

reagovat na všechny potřeby a poţadavky zákazníků. V případě, ţe by jednatelé podnikali 

kaţdý samostatně - jako fyzické osoby, nedosáhli by takového rozvoje.  

I přes velký pokrok, který společnost učinila od začátku své existence, prozatím 

neexpanduje do ostatních zemí a orientuje se pouze na domácí trh.  

Částky v účetních operacích jsou upraveny mnou stanoveným koeficientem, aby byly 

zachovány citlivé údaje společnosti. 
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4.2  Zaúčtování účetních případů za prosinec 2010 

 

4.2.1 Počáteční zůstatky k 30.11.2010 : 

 

Tab. 1 Počáteční zůstatky 

Účet Počáteční stav Účet Počáteční stav 

022 1 342 000 336111 17 573 

082 1 026 782 336 213 16 734 

112 22 532 341 169 700 

121 187 022 342 22 074 

211 439 631 343009 489 051 

213 120 343005 2 105 

221 1 852 784 381 124 999 

311 3 008 507,90 389 89 402 

321 2578101,5 411 250 000 

325 6 404 421 10 200 

331 170 866 427 150 000 

333 6 404 428 1 248 513 

336001 81104 431 2 284 599 

 

 

4.2.2 Účetní případy: 

 

Datum Doklad Popis účetního příkladu DPH Částka Zaúčtování 

1.12 BU 12 
Zaplacení zálohy na zemní 

stroj dle kupní smlouvy 
  240 000,- 052.001/221  

1.12 BU 12  

Splacení faktury přijaté 

č.32111130 společnosti TOI 

TOI sanitární systém s.r.o. 

  2 400,- 321/221 

1.12 U 0107 

Vyřazení hutnící desky 

z důvodu fyzické likvidace v 

pořizovací ceně. Pořízena a  

uvedena do uţívání byla 

v lednu 1995  v pořizovací 

ceně 180 200 Kč  

  180 2000,- 082/022 
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Datum Doklad Popis účetního příkladu DPH Částka Zaúčtování 

1.12 
P 

21109074 

Materiál z hutnicí desky 

odevzdán do sběrny 

druhotných surovin  

bez 

DPH 
2 000,- 211/642 

DPH 

20% 
400,- 211/343.001 

1.12 
FP 

3211201 

Faktura přijatá za nájemné 

kanceláře za 12/2010 na 

základě smlouvy o pronájmu  

bez 

DPH 
10 000,- 518.003/321 

DPH 

20% 
2 000,- 343.310/321 

2.12 
FP 

32112002 

Faktura přijatá za nákup 

stavebního materiálu 

bez 

DPH 
17 000,- 501 003/321 

DPH 

20% 
3 400,- 343.310/321 

3.12 
FV 

31112001 

Faktura vydaná za opravu 

koupelny, která je v bytě 

splňujícím podmínky 

sociálního bydlení   

bez 

DPH 
98 700,- 311/602 

DPH 

10% 
9 870,- 311/343.002 

3.12 
P  

21101408 

Nákup benzínu – platba 

v hotovosti 

bez 

DPH 
833,- 501.005/211 

DPH 

20% 
167,- 343.310/211 

3.12 
FV 

31112002 

Vydaná faktura za 

poskytnuté stavební práce – 

poloţení dlaţby u chaty – 

platba v hotovosti  

bez 

DPH 
50 000,- 311/602 

DPH 

20% 
10 000,- 311/343.001 

3.12 P21109075 

Zaplacení faktury vydané 

č.31112002 za stavební 

práce – poloţení dlaţby 

  60 000,- 211/311 

6.12 ZP 2 

Došel daňový doklad o 

zaplacení zálohy na zemní 

stroj 

bez 

DPH 
199 992,- 052.002/052.001 

DPH 

20% 
40 008,- 343.310/052.001 

6.12 
P 

21101409 

Zjednodušený daňový 

doklad za nákup pracovních 

rukavic – 10 párů (70 Kč 

včetně DPH za pár rukavic) - 

platba v hotovosti 

bez 

DPH 
583,- 527/211 

DPH 

20% 
117,- 343.310/211 

6.12 
P 

21101410 

Zjednodušený daňový 

doklad za opravu počítače 

v hotovosti  

bez 

DPH 
1 200,- 511/211 

DPH 

20% 
240,- 343.310/211 

7.12 
FP 

32112003 

Faktura přijatá za nákup 

stropních překladů 

bez 

DPH 
31 000,- 501.003/321 

DPH 

20% 
6 200,- 343.310/321 

7.12 P21101411 
Nákup poštovních známek - 

platba v hotovosti 
  80,- 213/211 
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Datum Doklad Popis účetního příkladu DPH Částka Zaúčtování 

7.12 
FP 

32112004 

Faktura přijatá za práci 

jeřábu 

bez 

DPH 
8 000,- 518 001/321 

DPH 

20% 
1 600,- 343.310/321 

8.12 
FP 

32112005 

Faktura přijatá za nákup 

zemního stroje. Předání a 

převzetí stroje došlo k 7.12 

(záloha bez DPH) 

bez 

DPH 
1 000 000,- 042/321 

DPH 

20% 
159 992,- 343.310/321 

záloha -199 992,- 052002 /321 

8.12 
FP 

32112006 

Faktura přijatá za dopravu 

zemního stroje 

bez 

DPH 
5 000,- 042/321 

DPH 

20% 
1 000,- 343.310/321 

9.12 BU 12 

Zaplacená zaevidovaná 

faktura vydaná č. 32111140 

za opravu mostu  

  2 400 000,- 221/311 

10.12 
FP 

32112008 

Faktura přijatá za školení 

řidičů referentů, řidičů z 

povolání 

bez 

DPH 
7 500,- 527/321 

DPH 

20% 
1 500,- 343.310/321 

13.12 
FP 

32112007 

Faktura přijatá za tří denní 

školení na zemní stroj tří 

zaměstnanců odjezd v 

5.00hodin, návrat třetí den v 

17. 00 hodin 

bez 

DPH 
10 000,- 042/321 

DPH 

20% 
2 000,- 343.310/321 

13.12 BU 12 
Převod mzdy zaměstnanci za 

11/2010 na bankovní účet 
  13 977,- 331/221 

13.12. BU 12 
Platba zálohy na daň silniční 

za 4.čtvrletí 
  4210,- 345.001/221 

13.12.   BU  12 
Odvod dluţného sociálního 

pojištění  za 11/2010 
  78 120,- 336001/221 

13.12. BU 12 

Odvod dluţného pojištění 

Revírní bratské pokladně  za 

11/2010 

  12 057,- 336213/221 

13.12. BU 12 

Odvod dluţného pojištění 

Všeobecné zdravotní 

pojišťovně  za 11/2010 

  21 425,- 336111/221 

13.12. BU 12 
Odvod záloh na daň ze 

závislé činnosti za 11/2010 
  24 413,- 342/221 

13.12 U 108 Spotřeba poštovních známek   80,- 518.001/213 

14.12. 
FP 

32112009 

Faktura přijatá za ubytování 

zaměstnanců při školení pro 

práci se zemním strojem 

bez 

DPH 
900,- 042/321 

DPH 

20% 
90,- 343.320/321    
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Datum Doklad Popis účetního příkladu DPH Částka Zaúčtování 

14.12. P21101412 

Stravné připadající třem 

zaměstnancům za školení 

pro práci se zemním strojem 

dle § 163 ods. 1   zákoníku 

práce 

1.den - 19hodin (víc jak 18 

hodin)  = 3 * 138 = 414 

2.den - 19 hodin (víc jak 18 

hodin) = 3 * 138 = 414 

3.den – 17 hodin (mezi 12 – 

18 hodinami)=3 * 88 = 264 

  1092,- 042/211 

14.12 U 109 

Uvedení stroje do provozu v 

pořizovací ceně                    

Výpočet pořizovací ceny = 1 

000 000 + 5 000 + 10 000+ 

900 + 1092 =1 016 992 

  1 016 992,- 022/042  

15.12. P21109002 Příjem hotovosti   200 000,- 211/261 

15.12. P211014 Výplata mezd za 11/2010   182 328,- 331/211 

15.12. BU 12 
Zaplacení zálohy na daň 

z příjmů právnické osoby 
  68 000,- 341/221 

15.12 BU 12 

Zaplacení faktury přijaté č. 

3211201 za nájem kanceláře 

za 12/2010 

  12 000 321/221 

16.12 
FV 

31112003 

Faktura vydaná za demontáţ 

lešení 

cena 

bez 

DPH 

65 000 311/602 

20 % 

DPH 
13000 311/343.001 

16.12 BU 12 

Zaplacení faktury přijaté č. 

32112002  za stavební 

materiál 

  20 400 321/221 

17.12 BU 12 

Splacená faktura vydaná č. 

31112001  za opravu 

koupelny 

  1085700 221/311 

20.12 
FP 

32112010 
Nákup řezačky dlaţdic  

cena 

bez 

DPH  

20 000 501.011/321 

20 % 

DPH 
4000 343.310/321 

20.12 P211014  

Úhrada hotově faktury 

přijaté  č. 32112010 za 

nákup řezačky 

  24 000 321/211 

20.12 B 12 Platba DPH    197 205 343.750/221 
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Datum Doklad Popis účetního příkladu DPH Částka Zaúčtování 

21.12 BÚ 12 
Výběr hotovosti z běţného 

účtu 
  200000 261/221 

27.12 BÚ 12 

Zaplacení faktury přijaté č. 

32112005 za pořízení 

zemního stroje  

  960 000,- 321/221 

28.12 BÚ 12 

Zaplacení faktury přijaté č. 

32112003 za nákup 

stropních překladů 

  37200 321/221 

28.12 BÚ 12 
Zaplacení faktury přijaté č. 

32112004 za práci jeřábu 
  9600 321/221 

28.12 BÚ 12 
Zaplacení faktury přijaté č. 

32112008 za školení řidičů 
  9000 321/221 

28.12 
FV 

31112004 
Za stavební práce – hala 

cena 

bez 

DPH 

1 205 788  311/602 

20 % 

DPH 
241 157,60 311/343.001 

30.12 BU 12 

Splacená faktura vydaná č. 

31111140  za demontáţ 

lešení 

  78000 221/311 

30.12 BU 12 Splátka leasingu   22 312,5 381/221 

31.12 BU 12 Bankovní poplatek   600 568/221 

31.12 U 110 
Hrubé mzdy zaměstnanců za 

12/2010 
  260 000 521/331 

31.12 U 111 

Předpis sociální pojištění 

placené zaměstnanci ze 

mzdy za 12/2010 

  16 900 331/336.001 

31.12 U 112 

Předpis sociálního pojištění 

placené za společnost za 

12/2010 

  65 000 
   

524.001/336.001  

31.12 U113 

Předpis zdravotního 

pojištění placené  

zaměstnanci ze mzdy za 

12/2010  Všeobecné 

zdravotní pojišťovně 

z vyměřovacího základu pro 

zdravotní pojištění na VZP 

za zaměstnance ve výši  

198.000,-  

  8910 331/336.111 
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Datum Doklad Popis účetního příkladu DPH Částka Zaúčtování 

31.12 U114 

Předpis zdravotního 

pojištění placené  za 

společnost za 12/2010 

Všeobecné zdravotní 

pojišťovně 

  17820 524.111/336.111 

31.12 U 115 

Předpis zdravotního 

pojištění placené 

zaměstnanci ze mzdy za 

12/2010 Revírní bratské 

pokladně z vyměřovacího 

základu  ve výši 62.000 

  2790 331/336.213 

31.12 U 116 

Předpis zdravotního 

pojištění placené za 

společnost za 12/2010 

Revírní bratské pokladně 

  5580 
   

524.213/336.213 

31.12 U 117 

Předpis zálohy na daň 

z příjmů odváděné za 

zaměstnance 

  52260 331/342 

31.12 U 118 

Sleva na dani z příjmů všech  

12-ti zaměstnanců, kteří 

podepsali prohlášení k  dani 

z příjmů ze závislé činnosti 

za měsíc 12/2010  

  24 840 342/331 

31.12 U 119 Sleva na dítě   967 342/331 

31.12 U 120   
Zákonné ručení za 

zaměstnance – kooperativa 
  7560 527/325 

31.12 U 121 Leasing, rozdělení časové 

cena 

bez 

DPH 

22 916,67,- 518.003/381 

20 % 

DPH 
3 562,50,- 343.310/381 

31.12 U 122  
Roční odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku za 2010  
  458 443,- 551/082 

31.12 U 123 Silniční daň   25 260,- 531/345.001 

31.12 BU 12 Úrok na běţném účtu   54,- 221/662 

31.12 U 124 

Převod počátečního stavu za 

rok 2009 materiálu na skladě 

do nákladů 

  22 532,- 501.003/112 

31.12 U 125 
Převod konečného stavu 

materiálu na sklad 
  17 779,-  112/501.003 

31.12 U 126 
Dohadná poloţka - 

Elektrická energie  za 2010 
  2 000,- 502/389   
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Datum Doklad Popis účetního příkladu DPH Částka Zaúčtování 

31.12 U 127 

Rozpracované díla 2010 byla 

na základě kvalifikovaného 

odhadu  a na základě 

rozpočtu odborně stanovena  

na 868 054 Kč 

  868 054,- 112/611  

31.12 U 128 
Dohadná poloţka – stavební 

práce  
  28 500,- 518.006/389 

31.12 U 129 
Daň z příjmů právnických 

osob 
  107 160,- 591/341 

 

4.3 Ukázky výpočtů 

4.3.1 Výpočet mzdy 

Zaměstnanec pan Charvát má v pracovní smlouvě sjednanou časovou mzdu 90 

Kč/hodinu. Jeho pracovní fond činí 40 hodin týdně a má zde podepsané prohlášení k dani dle 

§ 38k odst. 4 ZDP. Vyţivuje jedno dítě, které s ním ţije v domácnosti. V měsíci listopadu 

dostal prémii 1 500Kč.V listopadu 2010 bylo 20 pracovních dnů. 

        

Tab. 2 Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti 

Výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti 

Hrubá mzda  15 900 

Pojistné na sociální pojištění zaměstnavatelem 25% z hrubé mzdy + 3975 

Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatelem  9% z hrubé mzdy + 1431 

Základ daně tzv. superhrubá mzda = 21 306 

Zaokrouhlený základ daně ( při výpočtu měsíční zálohy na 100 Kč 

směrem nahoru, při ročním zúčtování na 100 Kč dolů) 

 21 400 

Sazba daně z příjmů fyzických osob, činní 15% x 0,15 

Záloha na daň z příjmů = 3210 

Slevy na dani dle §  35 ba odst. 1, má-li zaměstnanec podepsané 

prohlášení k dani dle § 38k odst. 4 ZDP u zaměstnavatele 

- 

- 

2070 

967 

Záloha na daň po slevách = 173 
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Tab. 3 Částka k výplatě 

Výpočet částky k výplatě 

Hrubá mzda   15 900 

Pojistné na sociální pojištění – zaměstnanec, 6,5 %  z hrubé mzdy  - 1034 

Pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanec, 4,5 % z hrubé mzdy  - 716 

Zálohy na daň z příjmu  - 173 

Dávky nemocenského  + 0 

Čistá mzda = 13 977 

Sráţky ze mzdy - 0 

Částka k výplatě = 13 977 

 

4.3.2 Výpočet silniční daně 

 

a) osobní automobil :  Datum první registrace: červenec 2009 

  Zdvihový objem motoru je: 1679 cm3  

 

Základní roční sazba daně      = 3 000 Kč 

 základní sazba daně se sníţí o 48 % dle § 6 odst.3 zákona o dani silniční, protoţe 

nebyla přesaţena doba 36 měsíců od jeho první registrace 

 

Výsledná sazba daně za rok    = 1 560 Kč 

Výsledná sazba daně za měsíc =  130 Kč 

 

Tab. 4 Zálohy – osobní automobil 

Zálohy 2010 

1. čtvrtletí 390,00 

2. čtvrtletí 390,00 

3. čtvrtletí 390,00   

4. čtvrtletí 260,00   
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b)  nákladní automobil:    Počet náprav: 2 

          Součet nejvyšších povolených hmotností na nápravy: 9 tun 

         Vozidlo pořízeno : 1.4.2006 

         Datum první registrace: 21.12.1990 

  

Výsledná sazba daně za rok    = 23 700 Kč 

Výsledná sazba daně za měsíc =     700 Kč 

 

Tab. 5 Zálohy nákladní automobil 

Zálohy 2010 

1. čtvrtletí 5925 

2. čtvrtletí 5 925 

3. čtvrtletí 5 925 

4. čtvrtletí 3 950 

4.3.3 Výpočet odpisů 

 

a) Čerpadlo 

 

Pořizovací cena: 60 000 Kč   2 odpisová skupina 

Datum pořízení : 02/2007   rovnoměrné odpisy 

Nový první  majitel   

 

 Tab. 6 Odpisy pro čarpadlo 

Rok Pořizovací cena Odpis 

2007 60 000,00 12 600 

2008 60 000,00 11 850 

2009 60 000,00 11 850 

2010 60 000,00 11 850 

2011 60 000,00 11 850 

součet x 60 000 
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b) Nákladní automobilu 

Pořizovací cena: 801 500 Kč   2 odpisová skupina 

Datum pořízení: 04/2006   zrychlený odpis 

Tab. 7 Odpisy pro nákladní automobil 

Rok Cena na začátku období Odpis Zůstatková cena 

2006 801 500,00 160 300 641 200,00 

2007 641 200,00 256 480 384 720,00 

2008 384 720,00 192 360 192 360,00 

2009 192 360,00 128 240 64 120,00 

2010 64 120,00 64 120 0,00 

součet x 801 500 x 

 

c) Počítačová sestava 

Pořizovací cena: 42 800 Kč   1 odpisová skupina 

Datum zařazení: 06/2009    mimořádný odpis 

Nový první majitel 

 Tab. 8 Odpisy pro počítačovou sestavu  

Měsíc/rok Cena na začátku období Odpis 

červenec 09 42 800,00 3 567,00 

srpen 09 42 800,00 3 567,00 

září 09 42 800,00 3 567,00 

říjen 09 42 800,00 3 567,00 

listopad 09 42 800,00 3 567,00 

prosinec 09 42 800,00 3 567,00 

2009 X 21 402,00 

leden 10 42 800,00 3 567,00 

únor 10 42 800,00 3 567,00 

březen 10 42 800,00 3 567,00 

duben 10 42 800,00 3 567,00 

květen 10 42 800,00 3 567,00 

červen 10 42 800,00 3 563,00 

2010 X 21 398,00 
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d) Osobní automobil  

Pořizovací cena: 257 500 Kč    2 odpisová skupina  

Datum zařazení: 08/2009    mimořádné odpisy 

Nový první majitel 

Tab. 9 Odpisy pro osobní automobil 

Měsíc/rok Cena na začátku období Odpis 

září 09 257 500,00 12 875,00 

říjen 09 257 500,00 12 875,00 

listopad 09 257 500,00 12 875,00 

prosinec 09 257 500,00 12 875,00 

2009 X 51 500,00 

leden 10 257 500,00 12 875,00 

únor 10 257 500,00 12 875,00 

březen 10 257 500,00 12 875,00 

duben 10 257 500,00 12 875,00 

květen 10 257 500,00 12 875,00 

červen 10 257 500,00 12 875,00 

červenec 10 257 500,00 12 875,00 

srpen 10 257 500,00 12 875,00 

září 10 257 500,00 8 584,00 

říjen 10 257 500,00 8 584,00 

listopad 10 257 500,00 8 584,00 

prosinec 10 257 500,00 8 584,00 

2010 X 137 336,00 

leden 11   

únor 11   

březen 11   

duben 11   

květen 11   

červen 11   

červenec 11   

srpen 11   

2011   
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e) Zemní stroj 

Pořizovací cena: 1 016 992  2 odpisová skupina 

Datum zařazení : 12/2010  zrychlený odpis  

Nový první majitel 

Tab. 10 Odpisy pro zemní stroj 

Rok Cena na začátku období Odpis Zůstatková cena 

2010 1 016 992,00 223 739,00 793 253,00 

2011    

2012    

2013    

2014    

součet x 1 016 992 x 

 

Výpočet leasingu 

Společnost má na leasing zemní stroj, leasingová smlouva he podepsána 26.6 2008, 

předání předmětu 3.7.2008, leasing bude trvat 48 měsíců. Cena leasingu je 1 071 000 včetně 

19 % DPH.Byla zaplacena záloha 238 000 Kč včetně 19 % DPH. Kupní cena po leasingu 

1 000 Kč 

Měsíční splátka byla stanovena na 22 312,50Kč. 

Měsíčně se rozpouští v nákladech = 900 000 + 200 000 = 1 100 000 / 48 = 

22 916,62 Kč 

 Tab. 11 Leasing 2008 

 

Časové rozlišení 2008 

Zaúčtování Částka  Výpočet 

381/221 33 875,00 200 000 + ( 22 312,5 x 6 ) 

518/381  137 500,20 22 916,67 x 6 

343/381 21 375,00 3562,5 x 6 

 

 

 

Tab. 12 Leasing 2009, 2010 

Časové rozlišení 2009 a 2010 

Zaúčtování Částka  Výpočet 

381/221 267750,00 22 312,5 x 12 

518/381  275 004,04 22 916,67 x 12 

343/381 42 750 3562,5 x 12 
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5 Závěr 

 

V této bakalářské práci jsem se snaţila představit účetní a daňovou problematiku, se 

kterou se setkávají stavební společnosti. 

V praxi se vyskytují mnohá úskalí, která jsem se snaţila vysvětlit teoreticky a následně 

v poslední části prakticky aplikovat na konkrétním příkladu společnosti.    

Domnívám se, ţe jsem ve své práci splnila svůj stanovený cíl názorně ukázat 

a zdůvodnit postupy při uplatňování zákonů v praxi.   

V současnosti se však stále setkáváme s oblastmi, které nejsou úplně jednoznačně 

definovány a v praxi se běţně setkáváme se i s případy kdy si znění zákonů můţeme vyloţit 

několika rozlišnými  způsoby. Pro podnikatelský subjekt, který se zaměřuje na jinou činnost 

neţ je interpretace práva a zákonů, můţe být velmi obtíţné se rychle a správně orientovat 

v zákonech,  

Práci jsem koncipovala tak, aby usnadňovala orientaci a zpřehledňovala vazby mezi 

jednotlivými zákony. Má práce je zaměřena nejen pro podnikatelské subjekty zabývající se 

stavební činností, ale i pro veřejnost a v neposlední řadě pro studenty, kteří se rozhodli 

pro studování této problematiky a nemají potřebnou znalost z praxe. 
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Seznam použitých zkratek 

 

atd.  a tak dále 

tzv.  to znamená 

např.  například 

resp. respektive 

ZDPH zákon o dani z přidané hodnoty  

DPH daň z přidané hodnoty 

ZDP zákon daně z příjmů 

ČNB  česká národní banka 

Kč  koruny české 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

MD má dáti 

D  dal 

BU běţný účet 

P pokladna 

FV faktura vydaná 

FP faktura přijatá 

U účetní doklad 

Z  záloha 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

odst. odstavec 

písm. písmeno 

Sb. sbírka 

č.  číslo 
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