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Anotace 

 

V předložené diplomové práci je popsán a zpracován význam a důsledky světové 

finanční krize a její dopady na ekonomiku ČR.  V první části jsou zmíněny příčiny a zdroje 

zrodu krize a její logické rozšíření na ekonomiky jednotlivých kontinentů a států včetně 

České republiky. Popisuje návrhy možných opatření a řešení, které mají za úkol zmírnit 

dopady krize na naší ekonomiku, i konkrétně přijatá daňová legislativní opatření. V další 

části řeší využití některých přijatých protikrizových opatření u zvoleného daňového 

subjektu a analyzuje důsledky jejich aplikace. Závěr patří zhodnocení celé práce. 

 

Klíčová slova: finanční krize, ekonomika, daňový subjekt, protikrizová daňová opatření.  

 
   

 

Summary 

The presented degree work describes and processes significance and consequences 

of the world financial crisis and its impacts on the Czech economy. The first part of the 

work mentions roots and sources of the initiation of the crisis and its logical spread onto 

economies of individual continents and countries, including the Czech Republic. The work 

describes proposals of possible precautions and solutions that are aimed at mitigating the 

impacts of the crisis on our economy, as well as any tax legislative precautions to be 

adopted. The next part solves application of some adopted anti-crisis precautions on a 

specific tax entity and analyses consequences of their application. The conclusion 

evaluates the entire work.   

 

Key words: financial crisis, economy, tax entity, anti-crisis tax precautions. 
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1 Úvod 

Světová finanční krize má svůj původ USA a její první náznaky se objevily v roce 

2007. V této době se banky z mnoha důvodů dostaly do finančních potíží. Globální 

finanční krize se plně projevila na podzim roku 2008 a současně přispěla k odhalení 

strukturální krize celosvětového automobilového průmyslu. Teprve po pádu banky Lehman 

Brothers začaly vznikat první návrhy protikrizových opatření. Vlády na celém světě se 

snažily najít řešení problémů, které krize přinesla. Jejich cílem bylo a je obnovení růstu 

hrubého domácí produktu (HDP). 

Názory jednotlivých politiků na řešení krize se různí. Obecně lze snad shrnout, že 

levicové vlády vidí řešení ve vyšších vládních výdajích, jde např. o výdaje na 

infrastrukturu, nebo transfery obyvatelstvu, což má vést ve zvýšení spotřeby. Pravicové 

vlády naopak spíše navrhují opatření směřující ke znovuoživení obchodů na trhu a věří 

v obnovu prostřednictvím podnikatelského sektoru. 

Česká protikrizová opatření obsahovala tři klíčové změny zákona – slevu na 

sociálním pojištění, insolvenční zákon a zrychlení odpisů.  

Cílem práce je zhodnotit dopady konkrétně přijatých opatření a jejich využití u 

vybraného podnikatelského subjektu. V diplomové práci analyzuji jaké finanční dopady 

měla konkrétně přijatá opatření v ČR na finanční situaci konkrétního daňového poplatníka 

a také jakým způsobem mohla legislativní opatření ovlivnit jeho myšlení a rozhodování.   
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2 Finanční krize a její dopady v ČR 

 

Světová finanční krize, s jejímiž prvními náznaky se ekonomové setkali v roce 

2007 a která se v plné šíři rozvinula v průběhu roku 2008, vyvolala řadu reakcí ekonomů i 

politiků na celém světě.  

2.1 Světová finanční krize 

Současná globální ekonomická krize má svůj původ na americkém hypotečním 

trhu, kde v důsledku mírně zvýšené insolventnosti domácností v průběhu roku 2007 

poklesla poptávka po nových nemovitostech. Tím se snížila cena nemovitostí na trhu. 

Zásadním problémem je provázanost finančního sektoru s hypotečním trhem. Došlo totiž 

k oživení sekuritizace a nárůstu zadlužení. Sekuritizace v podstatě znamená, že určitá 

nemovitost je zastavena jiné bance prostřednictvím cenného papíru. Stane-li se, že hodnota 

takové nemovitosti klesne a plátce hypotéky – tedy domácnost – se stane insolventní, 

dostane se do potíží jak banka, která poskytla hypotéční úvěr, tak i banka, která koupila 

cenný papír spojený s touto hypotékou. Takový odkup cenného papíru podloženého 

hypotékou, tedy sekuritizace, může být proveden i několikrát. To má za následek, že i 

relativně malá insolventnost domácností má velký dopad na celý finanční sektor. [5] 

Americké účetní standardy předepisují finančním institucím, aby oceňovaly 

jednotlivé instrumenty způsobem „mark-to-market“, což znamená v tržní hodnotě
1
. Tato 

aktiva bank tedy byla oceněna velmi nízkou hodnotou a banky, které musí udržovat určitý 

poměr vlastních zdrojů k poskytnutým úvěrům, nebyly schopné svůj vlastní kapitál 

doplnit. To pak znamenalo jejich prodej nebo bankrot. [6] 

Právě vlastnictví takových problémových aktiv jednotlivými finančními 

institucemi vedlo ke stagnaci vzájemného obchodování mezi bankami, které nemohly 

odhadnout, jak mnoho těchto aktiv protistrana drží. Tato opatrnost bank vedla k poklesu na 

úvěrových trzích a tím byla snížena dostupnost úvěrů pro podniky. S tím je spojena 

snížená spotřeba, pokles tržeb podniků a snížená poptávka, která vyústila v ekonomickou 

krizi. 

                                                 
1
 Proces přehodnocení všech otevřených pozic za pomoci aktuálních tržních cen Zdroj: Slovník pojmů 

Czechwealth.cz  



Bc. Ivana Sihlovcová: Aplikace daňových protikrizových opatření 
 

 3 

Shrnu-li dosavadní informace, pak k problémům celosvětového hospodářství 

přispěla neochota bank půjčovat bankám, podnikům a domácnostem a snížená celosvětová 

poptávka, jejíž důsledkem byl pokles výroby a následně nárůst nezaměstnanosti. 

Nejdůležitějším dopadem krize na podnikový sektor je zhoršení tržeb a omezená 

dostupnost bankovních úvěrů. 

Finanční krize a vývoj na trzích s energiemi navíc zviditelnily celosvětovou 

strukturální krizi automobilového průmyslu. Celosvětový propad odbytu v automobilovém 

průmyslu se pohyboval propadem i o několik desítek procent [6]. 

2.2 Dopady finanční krize na ekonomiku ČR 

V České republice nebyla většina bank přímo zasažena finanční krizí. Hlavním 

důvodem byl univerzální model bank, kde investiční bankovnictví představovalo jen menší 

část obchodů a také poměr mezi stavem depozit v poměru k zapůjčeným penězům i 

poskytování úvěrů převážně v národní měně byl velmi dobrý. Přesto byly obavy z dalších 

rizik, které mohly přinést finanční výpomoci mateřským bankám, protože většina těchto 

institucí jsou evropské banky, které krize přímo postihla. Také nebezpečí nesplácení již 

poskytnutých úvěrů se jevilo jako velmi reálné. 

Česká republika je malou otevřenou ekonomikou. Naše ekonomika je značně 

ovlivněna zahraniční poptávkou po zboží. Český export tvořil v roce 2008 67 % HDP. 

Velmi významnou část exportu tvoří stroje a dopravní prostředky. Česká republika je 

místem Evropy, kde se poměrně významně soustředila automobilová výroba. Stroje a 

automobily jsou ekonomicky „luxusní statky“, po nichž poptávka v období krize zákonitě 

poklesla. Proto má krize na zahraničních trzích poměrně značný dopad na HDP České 

republiky.  

V porovnání s vybranými státy Evropy byla Česká republika v roce 2008 (ke 

kterému jsou údaje v následujícím grafu uvedeny
2
) relativně málo zadlužená. Případná 

pomoc podnikatelskému sektoru a tím i růst fiskálního deficitu mohou být vnímány také 

negativně. To především proto, že taková pomoc může být financována například státními 

                                                 
2
  Obrázek č. 1 
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dluhopisy a jejich nákup s minimálním rizikem brzdí růst investic. Oproti tomu ale zase 

státní zakázky mohou pomoci oživit ekonomiku v době krize.[4] 

 

Obrázek č. 1 – Porovnání státního dluhu k HDP u vybraných zemí za rok 2008  
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Obrázek č. 2 – Porovnání státního dluhu k HDP u vybraných zemí za rok 2010 
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Zdroj: [4] 
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Jak bylo již mnohokráte publikováno (např. v časopise EURO z 9.2.2009 

Václavem Klausem v článku o davoském fóru), známe tři druhy časových zpoždění, které 

se v naprosté většině reálných situací – na rozdíl od simulované modelové studie – vždy 

projeví. Jedná se o tzv. zpoždění rekognoskační, tedy zpoždění mezi vznikem určitého 

ekonomického jevu a tím, kdy se statisticky projeví. Druhé je zpoždění rozhodovací. 

V každé demokratické společnosti se poměrně dlouho hledají vhodná opatření, než dojde 

k rozhodnutí. Probíhá diskuse mezi odborníky, jejich názory jsou podrobovány kritice 

politických stran, vláda předkládá své návrhy, poté přichází na řadu formulace opatření 

zpravidla ve formě zákonných norem, které schvaluje parlament. To je zpoždění, které 

může trvat řadu měsíců. Třetím zpožděním je pak zpoždění implementační. I když se 

rozhodne, rozhodnutí nepůsobí okamžitě. Nově přijatá zákonná norma má účinnost od 

nějakého data a ještě později se samozřejmě projeví její účinky v praxi. 

2.3 Nástroje a opatření k řešení finanční krize v ČR 

Při posuzování a prosazování opatření v boji proti krizi má významný vliv také 

politický aspekt. Balíček navrhovaný pravicovým (v té době vládnoucím) politickým 

spektrem je zaměřen spíše na stimulaci ekonomické nabídky a exportu s udržením úrovně 

nezaměstnanosti, zatímco levicové strany (v té době opoziční) se ve svých návrzích drží 

spíše stimulace poptávky a tím obnovení růstu HDP a udržení sociální stability. 

2.3.1 První daňové změny let 2008 a 2009 

První změnou, která byla přijata na podzim roku 2008 politickou pravicí (tehdy 

vládní koalicí v čele s ODS) a reagovala na změnu ekonomické situace, bylo snížení sazby 

pojistného na nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Z pohledu firem se 

jednalo o snížení nákladů na zaměstnance a to je stimulací k zachování pracovních míst a 

tedy brzdění růstu nezaměstnanosti. Ze strany zaměstnanců pak se toto opatření projevilo 

zvýšením čistých příjmů pracovníků, což by mohlo mít teoreticky za následek zvýšení 

nebo alespoň udržení výše spotřeby. Navíc od roku 2008 vstoupila v platnost novela 

Zákona o daních z příjmů, na základě které se změnil dosavadní způsob uplatňování daně z 

příjmů fyzických osob z progresivního na lineární zdanění příjmů se sazbou 15%. 
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Ministerstvo financí odhadlo, že pokles příjmů státního rozpočtu z celkového daňového 

zatížení fyzických osob za rok 2009 by se mohlo pohybovat na úrovni 18 mld. Kč. 

Dalším realizovaným opatřením bylo snížení sazby daní z příjmů právnických 

osob. Toto plánované snížení v roce 2009 na 20% a pro rok 2010 na 19% by mělo pomoci 

podnikům k udržení finančních prostředků na investice a další rozvoj a také i k udržení 

zaměstnanosti a případnému růstu mezd.  

Národní ekonomická rada vlády (NERV) předložila návrh opatření proti krizi. 

Tento balíček opatření představil tehdejší premiér Miroslav Topolánek na tiskové 

konferenci 16. února 2009 a s ním i členy této rady. Balíček obsahoval 16 bodů, v nich 

počítal například se snížením sociálního pojištění, návrhy státních garancí za úvěry pro 

podnikatele, změnu insolvenčního zákona, změny v daňových zákonech, které spočívaly 

v časově omezeném zvýhodněném odepisování některých druhů hmotného investičního 

majetku, nebo po omezenou dobu odpuštění placení záloh na daň z příjmů. Návrhy 

Národní ekonomické rady vlády se setkaly samozřejmě s kritikou (například představitelů 

odborů) i s podporou. 

V březnu roku 2009 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR Národní protikrizový plán. 

Ten se zabýval jednak vybranými principy, které shrnují problémy české ekonomiky 

v době krize.  Cílem plánu bylo zlevnit práci, podpořit zaměstnanost, ulehčit podnikání a 

snížit daňovou zátěž. Důraz měl být kladen na předcházení nezaměstnanosti a sociální 

aspekt. Reakce na tento plán v podstatě shrnují názor, že dosud přijatá opatření byla 

přijímána z jiných důvodů, než je boj proti krizi, protože byla navrhována a projednávána 

dříve, než se krize začala projevovat, nebo nebyla jako protikrizová opatření zamýšlena. 

2.3.2 Politicko-ekonomická situace v roce 2009 

Jak už jsem uvedla v kapitole 2.3, politický aspekt se odráží ve vlivu na ekonomiku 

země. Proto považuji za důležité zde zmínit, jaká situace z tohoto pohledu panovala v roce 

2009 v ČR. V čele státu tehdy stála devátá vláda samostatné České republiky a byla to 

současně druhá vláda, v jejíž čele stál premiér Miroslav Topolánek. Tato vláda tvořená 

koalicí ODS, KDÚ-ČSL a Strany zelených byla jmenována 9. ledna 2007 a o deset dní 

později jí byla poslaneckou sněmovnou vyslovena důvěra. 
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V roce 2009, resp. na její první polovinu roku připadlo České republice 

předsednictví Radě EU. A právě v této době vyvrcholily neshody na politické scéně 

vyslovením nedůvěry vládě, ke kterému došlo 24. března 2009. V neděli 5. dubna 2009 

večer oznámili představitelé vládní koalice a opoziční ČSSD, že uzavřeli dohodu o 

navržení Jana Fischera jako předsedy dočasné překlenovací vlády, kterou měl prezident 

ČR jmenovat 9. května. Prezident republiky Václav Klaus pak 9. dubna 2009 jmenoval 

Jana Fischera premiérem a pověřil ho sestavením nové vlády. Podle předběžných dohod 

politických stran měli být za ministry navrženi odborníci, nečlenové politických stran. 

Nová tzv. letní vláda odborníků pak byla jmenována 8. května 2009 a měla být 

v čele státu do zamýšlených předčasných parlamentních voleb na podzim roku 2009. Ty se 

ale nekonaly a kabinet svůj mandát vykonával až do řádných voleb konaných v květnu 

2010. Vláda si stanovila jako hlavní priority svého působení důstojné a profesionální 

dokončení českého předsednictví Radě EU, realizaci kroků k oživení tuzemské ekonomiky 

zasažené globální ekonomickou krizí a boj s rostoucí nezaměstnaností, přípravu 

realistického a odborně podloženého rozpočtu na rok 2010, pokračování těch projektů 

(včetně legislativních), které připravila předešlá vláda a jež mají většinovou podporu 

v Poslanecké sněmovně a zlepšení a zrychlení čerpání prostředků z fondů EU. 

Vláda se zavázala neprodleně přijmout kroky ke snížení výdajů státního rozpočtu 

na rok 2009 s cílem, aby deficit v metodice ESA 95
3
 nepřekročil 5 % HDP. Dalším 

klíčovým úkolem vlády bylo sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2010 s deficitem, 

který nepřekročí 170 mld. Kč, tedy cca 5 % HDP. Za důležité vláda považovala dokončení 

legislativního procesu u návrhů předložených do Parlamentu ČR v oblasti protikrizových 

opatření, finančního trhu a cenové regulace a chtěla usilovat o zmírnění negativního 

dopadu hospodářské krize na malé a střední podniky, například zlepšením přístupu k 

finančním zdrojům a pokračovat v plnění Plánu snižování administrativní zátěže 

podnikatelů. 

Již 15. května 2009 bylo Poslaneckou sněmovnou schváleno několik návrhů, které 

byly souhrnně označovány jako protikrizové balíčky. Jednalo se o novelizaci daňových 

předpisů, zavedení tzv. šrotovného, úpravu pojistného a zaměstnanecké a sociální podpory. 

                                                 
3
 Metodika Eurostatu  
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Nejkontroverznějším návrhem ve všech novelách bylo šrotovné. Jednalo se o novelu 

zákona o odpadech, kde byla zavedena opatření na podporu automobilového průmyslu a 

ekologizaci vozového parku v ČR. Při zakoupení nového osobního automobilu fyzickou 

osobou v maximální ceně 500 000 Kč a emisemi CO2 nižšími než 160 g/km a splnění 

emisního limitu minimálně EURO 4, by tato FO získala státní podporu ve výši 30 000 Kč 

za podmínky, že současně vyřadí z provozu automobil starší deseti let, který vlastní 

alespoň dva roky. U automobilů s hybridním pohonem nebo jezdícím na stlačený zemní 

plyn pak byla maximální cena stanovena na 700 000 Kč a státní příspěvek stanoven na 

70 000 Kč. 

Prezident Václav Klaus 9. července 2009 vrátil Poslanecké sněmovně zákon o 

podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě, který obsahoval protikrizová opatření. 

Jeho schválení poslanci i senátory bylo výsledkem kompromisní dohody mezi sociálními a 

občanskými demokraty.  Poslanecká sněmovna 9. září 2009 přehlasovala prezidentské 

veto, ale pro šrotovné nebyly vyčleněny finanční prostředky ve státním rozpočtu a jeho 

případné uvedení do praxe bylo ponecháno zcela na rozhodnutí vlády. Šrotovné zavedeno 

nebylo. 

Za důležitou osobu z hlediska dalšího vývoje návrhů opatření v boji proti krizi 

považuji ministra financí této úřednické vlády, kterým se stal zkušený ministerský úředník 

a odborník Eduard Janota.  Ten se snažil zabránit realizaci zvyšování požadavků na 

výdaje ze státní pokladny a navrhoval úsporná opatření, která dostala přezdívku „Janotův 

úsporný balíček“. Jeho cílem bylo směřování k vyrovnanému rozpočtu, resp. ke snížení 

deficitu státního rozpočtu na přijatelnou úroveň. Toho chtěl docílit jednak škrty ve státním 

rozpočtu, ale také zvyšováním daní. Protože byla však vláda úřednická, řada navrhovaných 

opatření narážela logicky na politický odpor, a proto Janotův balíček nebyl přijat ve své 

původní podobě a jeho vliv na státní pokladnu se tak významně snížil.  

2.3.3 Tzv. „Janotův úsporný balíček“ 

Tzv. „Janotův úsporný balíček“ vyšel ve Sbírce zákonů jako Zákon, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 

2010 pod č. 362/2009 Sbírky. Uvedený předpis mění patnáct zákonů a můžeme je rozdělit 
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do čtyř oblastí. Jsou jimi oblast daňová, sociální, zdravotní a ostatní změny. Zákony, 

kterých se změny týkají, uvádím v Tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1 – Zákony dotčené změnami v rámci přijatých opatření  

Oblast změn Dotčené zákony 

Daňová 
- o dani z nemovitostí 

- o daních z příjmů 

- o povinném značení lihu 

- o spotřebních daních 

- o dani z přidané hodnoty 

Sociální 
- o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti 

- o státní sociální podpoře 

- o nemocenském pojištění 

- o sociálních službách 

Zdravotní 
- o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR 

- o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách 

- o  pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

- o veřejném zdravotním pojištění 

Ostatní 
- o zaměstnanosti  

- o podpoře hospodářského růstu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Všechny změny mají přispět k řešení krize, ale některé ve prospěch rozpočtů - 

státního i rozpočtů územně samosprávných celků (ÚSC), jiné ve prospěch podniků tak, aby 

udržely možné zdroje financování firemního provozu a investic a také zaměstnanost. 

Například změny v zákoně o dani z nemovitostí zdvojnásobí některé základní sazby daně z 

pozemků a některých základních sazeb daně ze staveb. Navíc může obec obecně závaznou 

vyhláškou koeficienty zde uvedené zvýšit či snížit a také stanovit pro všechny nemovitosti 

na území celé obce jeden „místní koeficient“ ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se 

vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy nemovitostí s výjimkou 

pozemků uvedených v §5 odst. 1 (tj. u orné půdy a trvalých travních porostů). Jedná se o 

fakultativní koeficient, jehož zavedení a stanovení výše koeficientu je plně v kompetenci 

obce.  
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Dalším příkladem může být zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty a to základní 

sazbu daně na 20 %, snížené sazby daně na 10 % (od roku 2012 pak na 14 %). Jedná se 

tedy o opatření v první z uvedené kategorie, tedy na podporu rozpočtových příjmů. 

2.3.4 Opatření na podporu podnikatelů a podniků 

Druhou kategorií, tedy opatření pro podporu podniků se budu pro účely této práce 

v některých dílčích krocích zabývat podrobněji. To jsou zejména změny v zákoně o daních 

z příjmů nebo o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. 

Daňoví poplatníci (fyzické osoby), kteří neuplatňovali výdaje prokazatelně 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu a mohli tak uplatnit výdaje v procentní 

výši k dosaženým příjmů, zaznamenali velmi pozitivní změnu ve zvýšení procentních 

sazeb. U řemeslných živností mohli uplatnit výdaje ve výši 80 % namísto původních 60 %, 

u ostatních živností to bylo 60 % namísto předchozích 50 %. To pro řadu podnikatelů bylo 

rozhodující také pro přechod z dosavadního způsobu vedení účetní agendy - tedy daňové 

evidence – na administrativně mnohem jednodušší způsob, kterým je právě využití tohoto 

ustanovení, protože to pro ně bylo finančně výhodnější. Tato výhoda se projevila nejen 

v samotné dani z příjmů, ale zároveň i v odvodu pojistného na zdravotní pojištění a 

sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. To proto, že dílčí základ daně podle 

§7 zákona o daních z příjmů je rozhodný pro stanovení vyměřovacího základu pro odvod 

výše uvedeného pojistného. Je-li tedy nižší dílčí základ daně, je nižší i vyměřovací základ a 

tedy i pojistné včetně záloh na další období. Toto ustanovení navíc neplatí pouze pro rok 

2010, ale použije se i v následujících dvou letech a další případná úprava se bude týkat 

nejdříve roku 2013. Podrobně jsem se touto problematikou zabývala ve své bakalářské 

práci. 

Další možnost vedoucí ke snížení administrativy a tím i naplnění Plánu snižování 

administrativní zátěže podnikatelů, ke kterému se vláda přihlásila, je uplatňování 

paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem, tzv. paušální výdaj na 

dopravu. Jedná se o ustanovení §§ 24, 25 a 28 Zákona o daních z příjmů. Podle nové 

úpravy má poplatník možnost uplatnit výdaj ve výši 5 000,- Kč za každý celý kalendářní 
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měsíc zdaňovacího období, ve kterém příslušné vozidlo k podnikání používal. Pokud 

ovšem toto vozidlo použil také pro soukromou potřebu s podnikáním nesouvisející, pak lze 

i na takové vozidlo uplatnit paušální výdaj na dopravu ve výši 80 %, tj. 4 000,- Kč za 

kalendářní měsíc. Toto ustanovení může použít nejvýše na tři vlastní motorová vozidla a to 

bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zahrnuta v jeho obchodním majetku. Týká se to tedy i 

vozidel v nájmu. Kromě tohoto paušálu pak je dále možné zahrnout do výdajů také odpisy 

na vozidlo, které má zahrnuté v obchodním majetku a ostatní výdaje, jako jsou 

např. opravy. U vozidel, u kterých je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj, je 

povinen i tyto další výdaje uplatnit pouze ve výši 80 %. Pro daňové poplatníky je 

nejvýznamnější ta administrativní výhoda, že nejsou povinni u takových vozidel vést knihu 

jízd. Také tato změna platila poprvé pro rok 2009 a platí dosud. 

Jsou ale i opatření, která byla platná pouze pro rok 2009. Tím je například 

Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat
4
, které vydalo Ministerstvo financí ČR 

již v únoru 2009. Podle tohoto rozhodnutí se zrušila povinnost hradit zálohy na daň, které 

byly splatné v roce 2009, a to pro daňové subjekty, které k 1.12.2008 zaměstnávaly 

nejvýše 5 zaměstnanců. Toto rozhodnutí sice řada dotčených subjektů uvítala, nicméně po 

uplynutí zdaňovacího období pak ztratily výhodu předplacené daně. Jejich daňové 

doplatky za rok 2009 přinesly řadě těch, kteří této možnosti využili dodatečné finanční 

problémy. 

Opatřením s některými omezeními bylo i zavedení mimořádných odpisů 

hmotného majetku podle § 30a Zákona o daních z příjmů 3 . Toto ustanovení se týkalo 

pouze majetku zařazeného v odpisové skupině 1 a 2 pořízeného v období od 1. ledna 2009 

do 30. června 2010, pokud byl jeho prvním vlastníkem. Podmínkou bylo, že se uvedený 

majetek odepíše rovnoměrně bez přerušení a to tak, že majetek zařazený do odpisové 

skupiny 1 bylo možné odepsat do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců, majetek v odpisové 

skupině 2 do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců tak, že v prvních 12 měsících odpis činí 

60 % vstupní ceny a v dalších 12 měsících zbývajících 40 % vstupní ceny tohoto majetku. 

Výjimku tvořily otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a dalších druhů majetku 

vyjmenovaných v § 30 odst. 4 a 5. Vliv tohoto ustanovení byl dvojí. Jednak časové 

omezení stimulovalo rozhodování o nákupu takového majetku a tím vyšší obrat firem, 

                                                 
4
 Příloha č. 6 
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které se zabývají obchodováním s tímto druhem zboží. Zvýšené odpisy pak snižovaly 

základ daně a daňovou povinnost a tím vznikal pro podniky zdroj dalšího provozního 

financování nebo pro investování. 

Z hlediska praktického využití si ovšem někteří poplatníci vykládali výše 

uvedená ustanovení poněkud zkresleně. Představovali si celou záležitost tak, že při nákupu 

majetku v 1. odpisové skupiny uplatní v tom roce, kdy nakoupí, celou pořizovací cenu 

majetku, u zařízení uvedeného ve 2. odpisové skupině pak v roce pořízení 60 % vstupní 

ceny a v roce následujícím druhou část ve výši zbývajících 40 %. Tyto odpisy však bylo 

možné uplatnit až v prvním měsíci následujícím po měsíci, v němž byl takový majetek 

pořízen. Proto bylo nutné rozpočítat odpisy na jednotlivé měsíce a tak je uplatnit 

v příslušném kalendářním roce, do kterého odpisy v uvedených měsících spadaly. 

Podrobněji se touto problematikou zabývám v další části práce, kde budu toto opatření 

analyzovat na konkrétních údajích vybraného daňového subjektu. 

Další opatření, tentokrát z oblasti sociální, budu opět rozebírat podrobněji, protože 

jeho využití bude také součástí analýzy dopadů jeho využití u vybraného zaměstnavatele. 

Jedná se o zvýhodnění zaměstnavatelů poskytnutím slevy na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti v roce 2009. 

Velikost slevy se stanovuje dle počtu zaměstnanců s nižšími a průměrnými 

mzdami, tj. do 1,15 násobku průměrné mzdy (zhruba do 27 tisíc Kč hrubé mzdy). Sleva na 

pojistném náležela poprvé za kalendářní měsíc, v němž zákon nabyl účinnosti. Současně 

ale zaměstnavatelům byla poskytnuta i mimořádná sleva za ty měsíce, které předcházely 

účinnosti novely. Výpočet se prováděl stejným způsobem jako u běžné slevy a ta byla 

vyplacena souhrnně za toto období od začátku roku 2009 v měsíci, kdy se poprvé mohla 

uplatnit sleva běžná, což bylo září 2009. 

To v praxi znamenalo, že pro měsíc srpen byl vydán nový formulář Přehled o výši 

pojistného a vyplacených dávkách, ve kterém mohli zaměstnavatelé nárokovat jednak 

slevu běžnou, tedy za měsíc srpen a současně slevu mimořádnou, což byl součet slev za 

měsíce leden až červenec 2009. Tento přehled byli zaměstnavatelé povinni podat a tím 

nárokovat dané slevy do 20. září 2009. V případě, že tento nárok opomněli učinit, nebo si 

včas uvedené informace nezjistili, pak ztráceli nárok na poskytovanou mimořádnou slevu a 
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pozdějším žádostem, tedy těm, které byly příslušným okresním správám sociálního 

zabezpečení doručeny po tomto termínu, již nebylo možné vyhovět. Konkrétním způsobem 

výpočtu slev se budu zabývat v další části své práce. 
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3 Aplikace protikrizových opatření u vybraného daňového subjektu 

 

Význam samotné aplikace popsaných opatření bude zřejmý z následující analýzy 

důsledků jejich realizace u konkrétního daňového subjektu a zaměstnavatele. Zvolila jsem 

ta opatření, která dle mého názoru měla co možná nejširší využití mezi daňovými 

poplatníky. Jsou jimi mimořádné odpisy vybraného hmotného investičního majetku a 

slevy na pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. 

3.1 Vybraný daňový subjekt 

Protože se mi nepodařilo získat souhlas vybraného podnikatelského subjektu 

k uvedení jeho identifikačních údajů, budu jej popisovat bez uvedení jména a dalších údajů 

vedoucích k jeho identifikaci. Jedná se o společnost s ručením omezeným, která působí 

v Ústeckém kraji. Jde o rodinnou firmu, která se zabývá zahradní architekturou a realizací 

projektů ozelenění ploch obcí a dalších lokalit. Kromě rostlin do svých projektů navrhuje 

také různé druhy uskupení kamenů z tuzemských i zahraničních zdrojů. Společnost 

zaměstnává dva stálé pracovníky.  

3.2 Využití konkrétních opatření 

Vzhledem k tomu, že společnost je zaměstnavatelem dvou pracovníků a výše jejich 

mzdy nepřesáhla 1,15 násobek průměrné mzdy, využila slevy na sociální zabezpečení a 

státní politiku zaměstnanosti. Současně se majitelé firmy rozhodli pro zakoupení nového 

dopravního prostředku.  

3.2.1 Mimořádný odpis HIM 

Již delší dobu zvažovali majitelé společnosti nákup automobilu. Podnik dosud 

žádný automobil nevlastnil, v případě potřeby používali zaměstnanci svá soukromá 

vozidla. Za jejich použití jim byly propláceny cestovní náhrady podle zákona 

č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a příslušné vyhlášky, kterou se pro účely poskytování 
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cestovních náhrad mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel a stravného a stanoví průměrná cena pohonných hmot pro příslušný kalendářní rok. 

Za užívání těchto vozidel byla společnost dále povinna podávat přiznání k silniční dani a 

samozřejmě také daň platit. 

Schválení možnosti odepisovat hmotný majetek podle § 30a Zákona o daních 

z příjmů bylo další motivací k investici do pořízení nového dopravního prostředku, které 

mělo současně vést k optimalizaci nákladů i zisku. Společnost se rozhodla a v únoru 2009 

koupila nový vůz Škoda YETI za  462 900 Kč. Zdroj finančního krytí uvedeného nákupu 

byl kombinovaný. Z vlastních zdrojů bylo uhrazeno 138 870 Kč, zbývající část byla kryta 

úvěrem poskytnutým společností ŠkoFIN s.r.o. Úvěr ve výši 324 030 Kč byl poskytnut na 

dobu tří let s úrokovou sazbou 9,42 %. Měsíční splátka úvěru vč. havarijního pojištění a 

úroku činila 11 616 Kč. V době pořízení vozidla společnost nebyla plátcem daně z přidané 

hodnoty. 

Z hlediska třídění hmotného majetku do odpisových skupin podle Přílohy č. 1 

Zákona o daních z příjmů je výše nakoupený dopravní prostředek zatříděn do odpisové 

skupiny 2, jako SKP 34.10.2 Dvoustopá motorová vozidla osobní. Jak jsem již zmínila 

v části 2.3.4 této práce, lze odepisovat tento majetek podle § 30a odst. 2 a odepsat je za 

24 měsíců. Dalšími variantami je odepisování podle § 31 a to buď rovnoměrně nebo 

zrychleně. 3  

3.2.2 Sleva na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 

Hrubý výdělek obou pracovníků nepřesahuje částku 20 000 Kč. Jedná se tedy o 

příjem, který nedosahuje ani průměrné mzdy, která v posledním čtvrtletí roku 2008 byla 

23 482 Kč. Výše slevy pak činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy 

zaokrouhleným na celé stokoruny směrem nahoru, tj. 27 100 Kč a vyměřovacím základem 

zaměstnance v daném měsíci. Sleva však může dosáhnout maximálně 25 % zaměstnancova 

vyměřovacího základu.  

Možnost uplatnění slevy má ještě další omezení, slevu lze uplatnit jen u těchto 

zaměstnanců: 

- jejich zaměstnání musí trvat po celý kalendářní měsíc, 
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- nebyla jim v daném měsíci doručena výpověď, 

- nebyla s nimi uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru, 

- nebyli vyrozuměni o skončení pracovního poměru ve zkušební době, 

- nejednalo se u nich o zaměstnání malého rozsahu, 

- jejich zaměstnání netrvá kratší dobu, než tři kalendářní měsíce. 

Oba zaměstnanci uvedená kritéria splňovali a zaměstnavatel včas podal Přehled o 

výši pojistného a vyplacených dávkách za měsíc srpen 2009, kde mohl uplatnit výše 

uvedenou slevu za měsíc srpen, ale i mimořádnou slevu od počátku roku 2009, jak jsem 

uvedla v části 2.3.4. 

3.3 Analýza důsledků využitých opatření 

Využití uvedených nástrojů má své dopady finanční i daňové. Pokud rychleji 

uplatním odpis majetku snížím daňový základ i daň, musím ale získat zdroj jeho 

financování. Mohu-li zaplatit méně povinných odvodů na sociální zabezpečení, získám 

finanční prostředky, ale samo o sobě to znamená naopak snížení daňově uznatelných 

výdajů a tedy vyšší daňový základ a vyšší daň. 

3.3.1 Uplatnění mimořádných odpisů HIM 

U pořízeného majetku zatříděného v odpisové skupině 2 je podle § 30 Zákona o 

daních z příjmů doba odepisování stanovena na 5 let. Z hlediska daňových odpisů lze 

využít rovnoměrný způsob odepisování, kdy je stanovena roční odpisová sazba v prvním 

roce odepisování 11 % a v dalších letech 22,25 %. Druhou možností je odepisování 

zrychlené, při kterém je odpisové skupině 2 přiřazen koeficient 5 v prvním roce 

odepisování a koeficient 6 v dalších letech odepisování. 

Odpis rovnoměrný pro námi uvažovaný majetek o vstupní ceně 462 900 Kč tedy 

spočítáme následovně: 

100
základ

část
%       (1) 
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Jednoduchou matematickou úpravou vzorce získáme: 

%
100

základ
část       (2) 

Kde část je výše ročního odpisu, základ je vstupní cena a % je procentní sazba odpisu. 

Výpočet odpisu v prvním roce odepisování pak provedeme dosazením do vzorce:  

919 50 11
100

900 462
odpis     Kč  

Stanovím i výši odpisu pro další roky odepisování: 

995 102 22,25
100

900 462
odpis     Kč  

 

 Zrychlený odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny majetku a přiřazeného 

koeficientu v prvním roce odepisování a v dalších letech jako podíl dvojnásobku 

zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro odepisování 

v dalších letech a počtem let, po které již byl odepisován. 

V prvním roce: 

580 92 
5

900 462
odpis      Kč  

Ve druhém roce: 

128 148 
1-6

292580)-900 (462
odpis    Kč  

Ve třetím roce: 

096 110 
2-6

2148128)-92580-900 (462
odpis   Kč  
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Ve čtvrtém roce: 

74731 
3-6

2110096)-148128-92580-900 (462
odpis   Kč  

V pátém roce: 

37365 
4-6

274731)-110096-148128-92580-900 (462
odpis  Kč  

 

Mimořádný odpis lze uplatnit poprvé za měsíc březen 2009, tedy za následující 

měsíc, ve kterém byl majetek pořízen. Za prvních 12 měsíců budou odpisy uplatněny ve 

výši 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců ve výši 40 % vstupní ceny majetku. Pro 

prvních 12 měsíců stanovím hodnotu, kterou mohu celkem odepsat podle vzorce 2: 

740 27760
100

900 462
část      Kč  

Měsíční odpis pak podílem vypočtené části a počtem 12 měsíců: 

145 23
12

740 277
odpis       Kč  

Pro druhých 12 měsíců obdobně: 

160 18540
100

900 462
část      Kč  

Měsíční odpis pro druhých 12 měsíců: 

430 15
12

160 185
odpis       Kč  
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Pro jednotlivé roky odepisování pak stanovím počty měsíců uplatnění odpisů: 

- rok 2009 březen až prosinec, tj. 10 měsíců 23 145 x 10 = 231 450 Kč  

- rok 2010 leden a únor, tj. 2 měsíce 23 145 x 2 = 46 290   Kč  

 březen až prosinec, tj. 10 měsíců 15 430 x 10 = 154 300 Kč   

 celkem za rok 2010 46 290 + 154 300 = 200 590   Kč  

- rok 2011 leden a únor, tj. 2 měsíce 15 430 x 2 = 30860 Kč   

Porovnání jednotlivých variant odepisování v daných letech a jejich vliv na výši 

daňového základu i na samotnou daň jsem shrnula v Tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2 – Varianty odepisování HIM a jejich vliv na daňový základ a daň 

 

    
Odpis 

rovnoměrný 

Odpis 

zrychlený 

+ - DZ    

k rovn. 

odpisům 

+ - daň 

k rovn. 

odpisům 

Odpis 

mimo-

řádný 

+ - DZ    

k rovn. 

odpisům 

+ - daň   

k rovn. 

odpisům 

sazba 

daně 

[%] 

Rok   

    

2009 50 919 92 580 -41 661 -8 332 231 450 -180 531 -36 106 20 

2010 102 995 148 128 -45 133 -8 575 200 590 -97 595 -18 543 19 

2011 102 995 110 096 -7 101 -1 349 30 860 72 135 13 706 19 

2012 102 995 74 731 28 264 5 370 0 102 995 19 569 19 

2013 102 996 37 365 65 631 12 470 0 102 996 19 569 19 

Σ - - - -417 - - -1 805 - 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ve zpracované tabulce uvádím pro zajímavost také celkový součet vlivu na daň za 

všechny roky odepisování. Z vyhodnocovaných údajů je patrné, že snížení sazby daně 

z příjmů právnických osob z 20 % v roce 2009 na 19 % v dalších letech, má vliv na 

celkově vypočtenou daň, protože při zvýšeném odpisu v roce 2009 se daňový základ a tedy 

i daň sníží. Rozdíl 1 % v sazbě daně ovlivní snížením celkovou daňovou povinnost u 

zrychleného odpisu oproti rovnoměrnému o 417 Kč a u mimořádného odpisu v porovnání 

opět s rovnoměrným o 1 805 Kč. Při stejné procentní sazbě daně by se tento rozdíl 

neprojevil a jednalo by se pouze o snížení nebo zvýšení daně v čase. 



Bc. Ivana Sihlovcová: Aplikace daňových protikrizových opatření 
 

 20 

3.3.2 Využití slevy na pojistném na sociální zabezpečení 

Ze mzdových listů zaměstnanců
5
 je zřejmé, že splňují všechny podmínky pro 

možnost uplatnění slevy na pojistném na sociálním zabezpečení a státní politiku 

zaměstnanosti. Výpočet slevy se provádí u každého pracovníka zvlášť a to tak, že se 

nejprve stanoví základ pro výpočet slevy jako rozdíl mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy, 

kterou jsem uvedla v části 3.2.2, tedy 27 100 Kč a hrubou mzdou jednotlivých pracovníků. 

Sleva se pak vypočítá ve výši 3,3 % z tohoto základu a výsledek se zaokrouhlí na celé 

koruny nahoru, a to u každého pracovníka zvlášť. Celková sleva je pak součtem 

zaokrouhlených slev u jednotlivých pracovníků v daném měsíci. 

Odvod pojistného za sociální zabezpečení zahrnuje důchodové pojištění, 

nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné se vypočítává 

stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období, kterým je u 

zaměstnanců a zaměstnavatelů kalendářní měsíc. Pojistné se u zaměstnance vypočítá jako 

6,5 % z vyměřovacího základu, u zaměstnavatele tvoří pojistné 25 % nebo 26 % z úhrnu 

vyměřovacích základů jeho zaměstnanců. Nakonec se sečte pojistné za zaměstnavatele i 

všechny zaměstnance a celkovou částku odvede organizace na účet místně příslušné OSSZ. 

Zaměstnavatelé si mohou od 1. 1. 2011 sami stanovit zvýšenou sazbu pojistného na 

nemocenské pojištění ve výši 3,3 %, celkem tedy 26 %. V takovém případě pak odečítají 

z vypočteného pojistného za kalendářní měsíc jednu polovinu částky, kterou za daný 

měsíci zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradách mezd za dobu trvání 

dočasné pracovní neschopnosti. Toto lze použít tehdy, je-li průměrný počet zaměstnanců 

nižší než 26 zaměstnanců a organizace tuto skutečnost písemně oznámí příslušné správě 

sociálního zabezpečení
6
. Toto ustanovení zákona platí až od roku 2011. V období, které se 

týká poskytování slev ještě neplatilo a sazba byla pro všechny zaměstnavatele jednotná. 

Odvod pojistného za organizaci, který činil 25 % ze součtu vyměřovacích základů 

všech pracovníku v daném měsíci, se tedy sníží o vypočítané slevy na pojistném. 

Vyměřovací základ tvoří součet všech složek mezd, které podléhají odvodu na sociální 

                                                 
5
 Příloha č. 1 a č. 2 

6
 Příloha č. 3 
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zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. V našem případě se vždy vyměřovací základ 

rovná výši hrubé mzdy v daném měsíci. 

Samotný výpočet jsem provedla takto: 

3,3
100

mm
sleva

p
    (3) 

Kde: 

mp je průměrná měsíční mzda zaokrouhlená na stokoruny nahoru (pro výpočet roku 

2009 tedy 27 100 Kč), 

m je měsíční vyměřovací základ pro SP zaměstnance. 

Výslednou částku jsem zaokrouhlila na celé koruny nahoru. 

Dosazením údajů ze mzdových listů
7
 pro měsíc leden 2009 jsem vypočítala slevu pro 

pracovníka 1 a pracovníka 2: 

497  3,3
100

069 12100 27
slevaP1   Kč  

334  3,3
100

000 17100 27
slevaP2   Kč  

Obě vypočtené slevy jsem sečetla a získala celkovou měsíční výši slevy: 

 497 + 334 = 831     Kč  

  

Stejným způsobem jsem postupovala i u dalších měsíců. Jak byla sleva uplatněna a 

jaká byla skutečná výše odvodu pojistného za organizaci jsem vypočítala a uvádím 

v Tabulce č. 3. Nejedná se o celkový odvod pojistného za zaměstnance i organizaci, ale 

pouze o odvod za organizaci. Poskytovaná sleva se na mzdě ani odvodu pojistného 

sráženého zaměstnancům nijak neprojevila, protože se týkala právě pouze odvodů za 

zaměstnavatele. 

 

                                                 
7
 Příloha č. 1 a č. 2 
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Tabulka č. 3 – Výpočet slev na pojistném v roce 2009 

měsíc / 

HM = VZ 

[Kč] 

Pracovník 

1  

Základ pro 

výpočet 

slevy 

Sleva 
Pracovník 

2  

Základ pro 

výpočet 

slevy 

Sleva 
Celková 

sleva  

leden 12 069 15 031 497 17 000 10 100 334 831 

únor 12 000 15 100 499 16 988 10 112 334 833 

březen 12 000 15 100 499 17 065 10 035 332 831 

duben 12 000 15 100 499 17 271 9 829 325 824 

květen 12 000 15 100 499 17 000 10 100 334 833 

červen 12 000 15 100 499 24 550 2 550 85 584 

červenec 12 000 15 100 499 19 755 7 345 243 742 

Σ 1-7/2009      3 491      1 987 5 478 

srpen 12 000 15 100 499 19 550 7 550 250 749 

září 12 000 15 100 499 19 550 7 550 250 749 

říjen 12 000 15 100 499 19 647 7 453 246 745 

listopad 11 739 15 361 507 35 950 0 0 507 

prosinec 12 202 14 898 492 19 550 7 550 250 742 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro první uplatnění slevy, které bylo možné v Přehledu o výši pojistného a 

vyplacených dávkách za měsíc srpen 2009, bylo nutné vyplnit také Přílohu k přehledu za 

měsíc srpen 2009
8
, ve které byly rozepsány slevy za měsíce leden až červenec 2009. 

V dalších měsících pak byla v jednotlivých přehledech uvedena vždy sleva za daný 

kalendářní měsíc a výsledný odvod pojistného po slevě
9
. 

Opatření, které přinesla novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení, které mělo za cíl zlevnit náklady na pracovní sílu a přispět k udržení 

zaměstnanosti, bylo schváleno jako dočasné a mělo být omezeno obdobím do konce roku 

2010. Tento předpoklad se ale nenaplnil a nárok na slevu na pojistném podle zákona 

č. 221/2009 Sb. mohl být uplatněn naposledy za prosinec 2009, nejpozději do 

                                                 
8
 Příloha č. 4 a č. 5 

9
 Tabulka č. 4 
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20. ledna 2010. Ustanovení § 21a zákona č. 589/1992 Sb. ve znění zákona č. 221/2009 Sb. 

bylo s účinností od 1.1.2010 vypuštěno zákonem č. 362/2009. 

 

Tabulka č. 4 – Výpočet odvodu pojistného po slevě v roce 2009  

měsíc / HM 

= VZ [Kč] 
Pracovník 1  Pracovník 2  VZ celkem 

Pojistné 

25 % z 

VZ 

Sleva 
Odvod po 

slevě 

leden 12 069 17 000 29 069 7 267 - 7 267 

únor 12 000 16 988 28 988 7 247 - 7 247 

březen 12 000 17 065 29 065 7 266 - 7 266 

duben 12 000 17 271 29 271 7 318 - 7 318 

květen 12 000 17 000 29 000 7 250 - 7 250 

červen 12 000 24 550 36 550 9 138 - 9 138 

červenec 12 000 19 755 31 755 7 939 - 7 939 

srpen 12 000 19 550 31 550 7 888 6 227 1 661 

září 12 000 19 550 31 550 7 888 749 7 139 

říjen 12 000 19 647 31 647 7 912 745 7 167 

listopad 11 739 35 950 47 689 11 922 507 11 415 

prosinec 12 202 19 550 31 752 7 938 742 7 196 

Σ  144 010 24 3876 387 886 96 972 8 970 88 002 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Zhodnocení 

 

Z výše uvedených skutečností je patrné, že využití konkrétních opatření 

neznamenalo pro společnost žádné složité legislativní úkony. V obou případech, které 

popisuji a analyzuji ve své práci, navíc měl poplatník vždy možnost volby, zda využije 

nabízené možnosti či nikoliv. 

4.1 Přínos využití mimořádného odepisování HIM 

Za základní pozitivum, které možnost uplatnit mimořádné odpisy vybraných druhů 

hmotného investičního majetku přinesla, považuji motivaci k pořízení takového majetku. 

Toto ustanovení Zákona o daních z příjmů 3  je dle mého názoru jednoznačným stimulem 

proto, aby podniky pořídily majetek, s jehož nákupem dosud váhaly, nebo nahradily 

zastaralý HIM novým. Tak tomu bylo i ve společnosti, kterou jsem se ve své práci 

zabývala. Potřebu vlastního dopravního prostředku pociťovala firma již delší dobu a dříve 

nebo později by se k jeho nákupu rozhodla. Zavedení mimořádných odpisů realizaci tohoto 

kroku uspíšilo. 

Společnost za rok 2009 vykázala hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 

52 902 Kč, za rok 2010 to bylo 78 313 Kč, za rok 2011 činil 11 240 Kč. Daňová povinnost 

za rok 2009 byla 10 400 Kč, za rok 2010 to bylo 14 820 Kč a za rok 2011 činila 2 090 Kč 

Tyto údaje jsem získala z kopií daňových přiznání za uvedené roky, do kterých mi 

jednatelka firmy umožnila nahlédnout. Pro lepší přehlednost jsem údaje doplnila ziskem 

před uplatněním odpisu a přehledně uspořádala do Tabulky č. 5. 

Mohu vypočítat a porovnat výši zisku před zdaněním a také výši daně při různých 

způsobech odepisování. Nejprve jsem porovnala rozdílné hodnoty mezi uplatněnými 

odpisy mimořádnými a rovnoměrnými. Při uplatnění mimořádných odpisů je daň z příjmů 

právnických osob v roce 2009 o 36 200 Kč nižší, než kdyby poplatník uplatnil odpisy 

rovnoměrné. V roce 2010 už se tento rozdíl snižuje, ale stále ještě činí 18 430 Kč. Jinak už 

to bude v roce 2011. Tady při uplatnění jiné varianty odpisů než mimořádného odepisování 
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by se společnost dostala do ztráty a daň by byla nulová, takže v tomto případě byla 

skutečná daň o 2 090 Kč vyšší
10

. Podíváme-li se na to z hlediska splácení úvěru pak 

sníženou daňovou povinností bylo za tři roky vytvořen zdroj krytí, který spočítáme jako 

součet rozdílu daňových povinností v jednotlivých letech: 

36 200 + 18 430 – 2 090 = 52 540   Kč  

Splátka úvěru
11

 ve výši 11 616 Kč je ve vypočtené částce uvedena 4,5 násobně. To 

znamená, že uspořená daň pokryla čtyři celé a jednu polovinu splátek předmětu úvěrového 

financování. 

 

Tabulka č. 5 – Přehled zisku a daně v letech 2009 a 2010 

Rok 

zisk před 

uplatněním 

odpisů 

zisk před 

zdaněním 

sazba 

daně 
daň 

2009 284 352 52 902 20 10 400 

2010 278 903 78 313 19 14 820 

2011 42 100 11 240 19 2 090 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 6 – Srovnání rozdílu zisku a daně při mimořádném a rovnoměrném odpisu 

Rok 

zisk před 

uplatněním 

odpisů 

zisk při 

mimoř. 

odpisu 

zisk při 

rovnoměr. 

odpisu 

sazba 

daně 

daň při 

mimoř. 

odpisu 

daň při 

rovnoměr. 

odpisu 

rozdíl 

na dani 

2009 284 352 52 902 233 433 20 10 400 46 600 - 36 200 

2010 278 903 78 313 175 908 19 14 820 33 250 - 18 430 

2011 42 100 11 240 -60 895 19 2 090 0 2 090 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při srovnání stejných hodnot mezi metodou mimořádného a zrychleného 

odepisování je zřejmé, že i v tomto případě je uplatnění mimořádného odpisu v roce 2009 

výhodnější, protože vypočítaná daň z příjmů právnických osob je o 27 800 Kč nižší. 

                                                 
10

 Tabulka č. 6 
11

 Jedná se o splátku včetně pojistného 
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V roce 2010 je pak daň nižší o 9 880 Kč. Za rok 2011 je pak situace stejná jako u 

předchozí varianty
12

.  

Obecně lze tedy říci, že použití metody mimořádného daňového odpisu hmotného 

investičního majetku u vybrané společnosti mělo pozitivní efekt, protože uspořená daň 

z příjmu právnických osob částečně vytvořila zdroj financování pro splátky úvěru 

poskytnutého na jeho pořízení. Co se týče roku 2011, kde daňová povinnost vznikla ve 

výši 2 090 Kč, považují efekt využití mimořádných odpisů majitelé společnosti také za 

pozitivní. To proto, že společnost vykázala zisk a při jiné metodě odepisování, by byla 

ztrátová, což podle mínění společníků: „…není žádoucí a kladný hospodářský výsledek 

vytváří lepší obrázek o společnosti minimálně v očích pracovníků finančního úřadu“
13

. 

 

Tabulka č. 7 – Srovnání rozdílu zisku a daně při mimořádném a zrychleném odpisu 

Rok 

zisk před 

uplatněním 

odpisů 

zisk při 

mimoř. 

odpisu 

zisk při 

zrychl. 

odpisu 

sazba 

daně 

daň při 

mimoř. 

odpisu 

daň při 

zrychl. 

odpisu 

rozdíl 

na dani 

2009 284 352 52 902 191 772 20 10 400 38 200 - 27 800 

2010 278 903 78 313 130 775 19 14 820 24 700 - 9 880 

2011 42 100 11 240 -67 996 19 2 090 0 2 090 

Zdroj: vlastní zpracování  

Hodnotím daňové vlivy a zmiňuji splátky. Proto zde musím uvést i skutečnosti, 

které ve splácení úvěru mají a nemají daňový efekt. Celková měsíční splátka úvěru byla 

11 616 Kč. Splátka v sobě zahrnuje také havarijní pojištění vozu, které činí 1 248 Kč 

měsíčně. Samotná splátka úvěru, kterou tvořila jistina, úrok a zaokrouhlení je ve výši 

10 368 Kč. Je tedy zřejmé, že část splátky měla vliv na náklady a daňový základ, protože 

byla tvořena úroky úvěru, pojištěním dopravního prostředku a zaokrouhlením. Naopak část 

splátky představující úmor jistiny takový vliv neměla, protože se jedná o výdaj a nikoliv 

náklad. Z toho důvodu se budu zabývat také těmito vlivy v jednotlivých letech splácení, 

respektive v letech 2009 až 2011, z nichž mám konkrétní údaje nejen ze splátkového 

kalendáře
14

 k dispozici. 

                                                 
12

 Tabulka č. 7 
13

 Výrok jednatelky a společnice s.r.o. 
14

 Tabulka č. 8 
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Tabulka č. 8 – Upravený splátkový kalendář  

  
splatnost 

Splátka 

jistiny 
úrok úvěru pojištění zaokrouhlení splátka celkem 

1 15.3.2009 7823,88 2543,64 1248 0,48 11616 

2 15.4.2009 7885,30 2482,22 1248 0,48 11616 

3 15.5.2009 7947,20 2420,32 1248 0,48 11616 

4 15.6.2009 8009,59 2357,93 1248 0,48 11616 

5 15.7.2009 8072,46 2295,06 1248 0,48 11616 

6 15.8.2009 8135,83 2231,69 1248 0,48 11616 

7 15.9.2009 8199,70 2167,82 1248 0,48 11616 

8 15.10.2009 8264,07 2103,45 1248 0,48 11616 

9 15.11.2009 8328,94 2038,58 1248 0,48 11616 

10 15.12.2009 8394,32 1973,20 1248 0,48 11616 

   Rok 2009 81061,29 22613,91 12480,00 4,80  116160 

11 15.1.2010 8460,22 1907,30 1248 0,48 11616 

12 15.2.2010 8526,63 1840,89 1248 0,48 11616 

13 15.3.2010 8593,56 1773,96 1248 0,48 11616 

14 15.4.2010 8661,02 1706,50 1248 0,48 11616 

15 15.5.2010 8729,01 1638,51 1248 0,48 11616 

16 15.6.2010 8797,53 1569,99 1248 0,48 11616 

17 15.7.2010 8866,59 1500,93 1248 0,48 11616 

18 15.8.2010 8936,20 1431,32 1248 0,48 11616 

19 15.9.2010 9006,35 1361,17 1248 0,48 11616 

20 15.10.2010 9077,05 1290,47 1248 0,48 11616 

21 15.11.2010 9148,30 1219,22 1248 0,48 11616 

22 15.12.2010 9220,11 1147,41 1248 0,48 11616 

   Rok 2010 106022,57 18387,67 14976,00 5,76  139392 

23 15.1.2011 9292,49 1075,03 1248 0,48 11616 

24 15.2.2011 9365,44 1002,08 1248 0,48 11616 

25 15.3.2011 9438,96 928,56 1248 0,48 11616 

26 15.4.2011 9513,05 854,47 1248 0,48 11616 

27 15.5.2011 9587,73 779,79 1248 0,48 11616 

28 15.6.2011 9662,99 704,53 1248 0,48 11616 

29 15.7.2011 9738,85 628,67 1248 0,48 11616 

30 15.8.2011 9815,30 552,22 1248 0,48 11616 

31 15.9.2011 9892,35 475,17 1248 0,48 11616 

32 15.10.2011 9970,01 397,52 1248 0,47 11616 

33 15.11.2011 10048,28 319,25 1248 0,47 11616 

34 15.12.2011 10127,16 240,37 1248 0,47 11616 

   Rok 2011 116452,62 7957,65 14976,00 5,73  139392 

35 15.1.2012 10206,66 160,87 1248 0,47 11616 

36 15.2.2012 10286,87 80,66 1248 0,47 11616 

celkem   324030 98160,00 87360,00 33,52 418176 
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Za rok 2009, kdy společnost uhradila 10 splátek, se na nákladech z celkově 

zaplacené sumy 116 160 Kč podílely úroky v částce 22 613,91 Kč, pojištění v hodnotě 

12 480 Kč a zaokrouhlení ve výši 4,80 Kč. Splátky samotné jistiny, které neměly na 

náklady podniku vliv činily 81 061,29 Kč. Jak to bylo se stejnými údaji v dalších letech lze 

vyčíst z Tabulky č. 8. Protože se splácením úrok snižuje, výše splácené jistiny naopak roste 

a nákladová část splátky tedy klesá. 

Měsíční průměr čisté splátky úmoru pak můžeme vypočítat: 

n

období zaúmoru   splátkacelková
úmoru  splátka   (4) 

kde n = počet měsíců splácení za sledované období 

Pro tříleté splácení pak vypočítám průměrnou měsíční splátku úmoru dosazením takto: 

 

000,83 9
36

030 324
     Kč  

 

 Jestliže tedy celková splátka úvěru ve výši 11 616 Kč je ve vypočtené částce úspory 

na dani
15

 uvedena 4,5 násobně, pak čistá průměrná splátka úmoru v roce 2009 je v celkové 

daňové úspoře za roky 2009 až 2011 promítnuta téměř šestkrát. Je tady zřejmé, že vliv 

daňového štítu v souvislosti s využitím částečného financování cizím kapitálem se 

nepochybně v průměrných nákladech na kapitál projeví. Protože ale náklady na kapitál 

nejsou předmětem této práce, nebudu se zde dále finanční pákou zabývat. 

4.2 Přínos využití slev na pojistném 

Zaměstnavatel využil možnosti uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení 

a státní politiku zaměstnanosti za organizaci. Z údajů uvedených v oddíle 3.3.2 je patrné, 

že tato sleva celkem dosáhla výše 8 970 Kč
16

. Na první pohled se jeví tato částka jako 

téměř zanedbatelná. Když se ale vrátím k předchozí kapitole, kde jsem zmínila částečné 

                                                 
15

 Tabulka č. 6 
16

 Tabulka č. 4 
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financování nákupu HIM, je i taková částka v tomto srovnání možným zdrojem financí pro 

splácení úvěru, protože dosahuje téměř 80 % sumy jedné celkové splátky a téměř celou 

jednu splátku samotné jistiny. 

Z hlediska daňového je třeba poznamenat, že uplatnění slevy znamená snížení 

nákladů organizace a tedy zvýšení daňového základu roku 2009, protože tato sleva byla 

poskytnuta pouze v tomto roce. Daňový základ se tak zvýšil o 8 970 Kč. 

Přičtu-li tuto slevu k vykázanému základu daně za rok 2009
17

: 

52 902 + 8 970 = 61 872  Kč , 

získávám základ daně, který pro účely výpočtu daně zaokrouhlím na celé tisíce dolů [3] a 

vypočítám daň. 

%
100

základ
část    (2) 

200 12 20
100

000 61
daň   Kč  

Daň skutečně přiznaná
18

, oproti dani bez slevy je tedy vyšší a získám jí rozdílem: 

12 200 – 10 400 = 1 800  Kč  

 

Tabulka č. 9 – Srovnání rozdílu zisku a daně skutečné a bez poskytnutí slevy 

Rok sazba daně Sleva 
zisk bez 

slevy 

daň bez 

slevy 

zisk před 

zdaněním 
daň 

rozdíl 

daně 

2009 20 8 970 61 872 12 200 52 902 10 400 1 800 

 

Z uvedených údajů plyne, že úspora nákladů (sleva na pojistném) znamená vyšší 

daňový základ a také vyšší daň. Finanční efekt úspory je pak rozdílem mezi slevou na 

pojistném a zvýšením daně: 

                                                 
 
18

 Tabulka č. 5  
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8 970 – 1800 = 7 170    Kč   

Skutečná úspora finanční u poskytnuté slevy za rok 2009 tedy činí 7 170 Kč. Jak už 

jsem uvedla, zdá se tato úspora z pohledu podniku relativně malá. Z hlediska optimalizace 

nákladů na pracovníky má však pro zaměstnavatele i tato úspora značný význam. Jak sama 

jednatelka a společnice firmy uvádí, odvody organizace za zaměstnance jsou pro 

společnost velmi zatěžující, protože: „…firmě ani zaměstnancům tyto náklady nic 

nepřináší, jen ji finančně zatěžují a odčerpávají peníze, které by bylo možné ve firmě 

investovat, takže lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše.“
19

 Tento pohled zaměstnavatelů 

je velmi zúžený a problematiku odvodů vidí jen ze strany organizací zaměstnávajících 

pracovníky a to ještě bez dalších aspektů, které mohou nastat. Je ale zřejmé, že právě tyto 

náklady jsou z pohledu manažerů a vlastníků podniků velmi významné, a jen potvrzují to, 

že podíl sociálního pojištění v mezinárodním srovnání je rekordně vysoký
20

. Proto slevu na 

pojistném zaměstnavatelé uvítali. V jejich očích bylo právě toto protikrizové opatření 

namístě. Jistě by si přáli, aby toto opatření fungovalo déle, alespoň ještě v roce 2010, tak 

jak to bylo v původním záměru při přijímání této části protikrizového balíčku. 

                                                 
19

 Výrok společnice a jednatelky firmy k výši slev na pojistném 
20

 Zdroj: Zpráva České bankovní asociace z roku 2009 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat význam a důsledky světové finanční krize a její 

dopady na ekonomiku ČR, uvést přijatá protikrizová opatření v ČR a zhodnotit jejich 

využití u konkrétního daňového subjektu. 

Z předchozích dílčích závěrů mohu celkově shrnout své dosavadní úvahy. 

Protikrizových opatřeních byla přijata celá řada. Podle mého názoru pro drobné 

podnikatele a malé firmy byly právě ta dvě opatření, kterými jsem se zabývala 

v kapitole 3 a 4, jedny z nejvýznamnějších. Také zvýšení procentních sazeb výdajů u 

poplatníků (FO), kteří neuplatňovali výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, udržení 

a zajištění příjmů, ale těmito paušály považuji za velmi významné. Navíc toto opatření 

přetrvává až do současnosti a kromě daňových úspor pro poplatníky přinášejí i snížení 

administrativy drobných podnikatelů. Protože se ale jedná o záležitost, která se týkala daně 

z příjmů fyzických osob, její dopady se u mnou vybrané právnické osoby projevit 

nemohly. 

Z mých výpočtů je patrné, jaký vliv měla zkoumaná opatření na rozhodování 

manažerů, finanční toky ve společnosti i na daňovou povinnost vybraného daňového 

subjektu. Protože se navíc jedná o časové období tří let, byl by zde zajímavý i efekt 

současné a budoucí hodnoty peněz. Na to v mé práci již prostor nezbývá. 

Na tomto místě musím ale také podotknout, že některá opatření byla z mého 

pohledu zcela zbytečná a naopak mohla přivést daňové poplatníky dodatečně do finančních 

potíží. Za takové považuji rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat, které platilo 

v roce 2009. Poplatníci za „ušetřené“ peníze, které nevynaložili na úhradu zálohy na daň 

sice mnohdy realizovali firemní nákupy a tyto náklady snížily daňový základ i výši daně, 

ale výsledek byl pro mnohé značně rizikový. Daň se snížila jen o málo, ale finanční 

prostředky na úhradu daňové povinnosti pak citelně chyběly a svým daňovým závazkům 

podnikatelé nemohli dostát. Z hlediska státní pokladny, znamenal tento krok pro rok 2009 

úbytek příjmů do státního rozpočtu, který měl být výběrem této daně nahrazen v roce 2010. 
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Tento výběr byl ale zpomalen právě tím, že řada daňových subjektů nebyla schopna hradit 

včas své závazky.  

Poplatníci hledají nejrůznější cesty, kterými mohou optimalizovat svůj zisk, a tedy i 

svoji daňovou povinnost. Ve skutečnosti je optimalizace procesem výběru nejlepší varianty 

z daných možností v mezích zákona. Řada podnikatelů upřednostňuje okamžité získání 

peněz nad možností postupného rozvoje svých aktivit. Cesta k úspěchu vede přes trpělivost 

a snahu získat ucelený přehled o problematice v oblasti podnikání a naučit se pohybovat 

v podnikatelském prostředí. Bylo pro mě zajímavé, jak výsledky mé práce, jednotlivá 

srovnání a výpočty představitele firmy překvapily. Prostřednictvím protikrizových balíčků 

mohli nejen realizovat některé cesty k daňové optimalizaci, ale přispět jimi tak k rozšíření 

svých znalostí v oblasti ekonomiky podniku a ke snížení dopadů finanční krize i dalších 

podnikatelských úskalí.  
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