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1 ÚVOD 

Společnost ART & MEDIA PRODUCTION s.r.o. je prezentována jako společnost 

s dvacetiletou  zkušeností v mediální a marketingové oblasti. Je to společnost poskytující 

vlastní výrobu TV a rádio spotů, filmů, multimédií, grafiky, produkcí veřejných i firemních 

akcí, včetně zajištění programu a kompletního servisu. Nabízí jak reklamu internetovou, tak 

také reklamu outdorovou, tiskovou, rádio reklamu a také průzkumy a analýzy.  

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat tuto společnost jako společnost 

s ručením omezeným podle české právní úpravy a zaměřit se na její účetní a daňové aspekty.  

V první části je představen způsob a zásady jejího účtování, její dlouhodobý majetek, 

účetní závěrka a způsob provádění finanční analýzy. Účetní závěrka je vyvrcholením 

dlouhodobé práce, ve které musíme respektovat určitá pravidla, vymezená danými právními 

předpisy nejen z oblasti účetnictví ale také z oblasti daní. Finanční analýza zase slouží jako 

podklad pro rozhodování finančních manažerů.  

Druhá část práce je pak věnována aktuálnímu problému této společnosti, a tím je 

finanční leasing, což pro podnik znamená financování z cizích zdrojů. Pojem leasing je 

odvozen z anglického názvu „lease“, což představuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. 

Pronajímatel se zavazuje k předání předmětu leasingové smlouvy k užívání nájemci a 

nájemce se zavazuje pronajímateli hradit nájemné v předem stanovených splátkách. 

Nevýhodou leasingu je, že předmět leasingové smlouvy je po celou dobu ve vlastnictví 

leasingové společnosti, která ho také účetně a daňově odepisuje. Další nevýhodu můžeme 

vidět v tom, že účetní jednotka zaplatí za předmět finančního leasingu víc, než činí obvyklá 

tržní cena. Výhodou ale zase je to, že nájemné placené nájemcem je podle zákona o daních 

z příjmů daňově uznatelným nákladem. Další výhodou také je, že leasing nezvyšuje míru 

zadluženosti, protože se přímo neobjeví v rozvaze. V této části jsou analyzovány nabídky od 

jednotlivých leasingových společností na financování nového osobního automobilu, který 

podnik plánuje zakoupit. Jednotlivé nabídky jsou pak srovnávány na základě leasingových 

koeficientů a metody diskontovaných nákladů na leasing a také na základě účetních a 

daňových aspektů leasingu podle aktuální právní úpravy v České republice. Prostřednictvím 

tohoto srovnání je vybrána nabídka pro společnost nejvýhodnější.  
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Ve třetí části jsou vymezeny daňové aspekty společnosti. Mezi daňové povinnosti 

společnosti patří podat daňové přiznání pro daň z příjmu právnických osob, silniční daň a daň 

z přidané hodnoty.  

Při zpracování bakalářské práce byly použity metody popisu, analýzy, syntézy a 

komparace.  
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2 CHARAKTERISTIKA ART & MEDIA PRODUCTION S.R.O.  

Tato společnost patří mezi společnosti s ručením omezeným, což je jednou z možných 

a zároveň nejmladších právních forem obchodních společností. Společnost s ručením 

omezeným je upravována Obchodním zákoníkem a podle § 56 jsou tyto společnosti založeny 

za účelem podnikání, ale mohou být také založeny za jiným účelem. Každá obchodní 

společnost má povinnost zapsat se do obchodního rejstříku a tím pádem je podle obchodního 

rejstříku považována za podnikatele. Společnost ART & MEDIA PRODUCTION s.r.o. byla 

zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě dne 26. 

1. 1999. Její původní název byl  K PROFIN, s.r.o. V roce 2007 byl však tento název změněn 

na současný ART & MEDIA PRODUCTION s.r.o.  

Sídlo společnosti bylo stanoveno v Opavě, Mlýnská 1101/18, PSČ 746 01. Sídlo 

společnosti je určité místo, kde je umístěna správa právnické osoby a kde se s ní může 

veřejnost stýkat.
1
 Společnost má tři zaměstnance na plný pracovní úvazek a jednoho 

zaměstnance – účetní, která je zaměstnaná na dohodu o provedení práce. Dohoda o provedení 

práce je jednoduchá forma závislé činnosti, kdy zaměstnavatel ani zaměstnanec do výdělku 

10 000 Kč zaměstnance, nemusí platit sociální ani zdravotní pojištění. Tato dohoda může být 

ale uzavřena pouze na nejvýše 300 hodin za kalendářní rok. Společnost poskytuje svým 

zaměstnancům stravenky.  

 

2.1 Předmět podnikání 

Podle obchodního rejstříku je předmětem podnikání této společnosti 

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, reklamní činnost a marketing, 

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení, sloužících k zábavě. V roce 2011 

byla hlavní činnost této firmy zprostředkování reklamy formou teleshoppingu. Největším 

odběratelem byla společnost SEVEN SPORT s.r.o., která vystupuje pod značkou 

INSPORTLINE, což je významný dovozce a výrobce fitness, sportovního a volnočasového 

zboží a motocyklových doplňků, kde patří např. masážní křesla, posilovací stroje, fitness 

pomůcky, rotopedy aj. Tato společnost vznikla ve Vítkově v roce 1995 a má celou řadu 

zahraničních obchodních partnerů, jako je např. Polsko, Rumunsko, Maďarsko a další. Vedení 

                                                
1 Obchodní zákoník § 2 
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firmy se nachází ve Vítkově. Prodejny můžeme najít v Praze a v Ostravě a také na 

Slovensku.
2
 

Dalším odběratelem zprostředkování reklamy byla společnost MedPharma, spol. s r.o. 

vyrábějící doplňky stravy a vitamíny Acai berry. Acai berry je ovoce podobné borůvkám 

obsahující bílkoviny, sacharidy, vlákninu, minerály a další. Slouží ke spalování tuků a je 

významným antioxidantem. ART & MEDIA PRODUCTION velmi úzce spolupracuje se 

Slovenskem.  

 

2.2 Základní kapitál 

Tato obchodní společnost je nazývána kapitálovou společností, protože má povinnost 

vytvořit základní kapitál. Ten je definován jako: „peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i 

nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti
3
“ a musí být 

vyjádřen v českých korunách (§ 58 OBCHZ).  Od 1. 1. 2001 musí činit minimálně 200 000 

Kč (§106 OBCHZ), přičemž vklad každého společníka musí být minimálně 20 000 Kč. 

Maximální výše však není stanovena. Jelikož ART MEDIA PRODUCTION s. r. o. vznikla 

před 1. 1. 2001 a v té době byl minimální základní kapitál 100 000 a tyto společnosti 

nemusely zvyšovat svou výši základního kapitálu na 200 000 Kč, činí základní kapitál této 

společnosti pouze 100 000 Kč a je zcela splacen. Tento základní kapitál se může skládat jak 

z peněžitých tak z nepeněžitých vkladů. Nepeněžité vklady musí být splaceny před vznikem 

společnosti, tedy před zápisem společnosti do obchodního rejstříku (§59 odst. 2 OBCHZ) a 

jsou oceněny na základě znaleckého ocenění. Nepeněžitými vklady mohou být věci jak 

hmotné (stroje, nářadí, suroviny), tak nehmotné (počítačový program). Peněžité vklady 

nemusí být zcela splaceny před vznikem společnosti a musí být oceněny částkou v české 

měně. Pokud je vložena jiná než česká měna, přepočítává se hodnota vkladu aktuálním 

měnovým kurzem. Lhůty a podmínky splacení vkladu jsou zapsány ve společenské smlouvě. 

 

 

                                                
2  INSPORTLINE.CZ: O firmě [online]. [15. 02. 2012]. Dostupné z: http://www.insportline.cz/o-firme 
3  Obchodní zákoník § 58 
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Základní funkce základního kapitálu: 

a. financování aktivit společnosti – základní kapitál je součástí vlastního kapitálu a může 

být použit k úhradě výdajů společnosti, 

b. garanční funkce – v praxi má omezený význam, 

c. určení obchodního podílu – vypočítá se jako podíl vkladu každého společníka a 

celkové výše základního kapitálu.
4
 

 

Význam vkladů do základního kapitálu představuje majetkový závazek společníka a 

majetkové riziko společníků. Společník nemá povinnost podle zákona financovat případné 

ztráty společnosti, pokud byl jeho vklad splacen v plné výši. Pokud tento vklad nebyl splacen 

úplně, vzniká tomuto společníkovi závazek ve výši nesplaceného vkladu na případných 

ztrátách.  

 

2.3 Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou ustanoveny Obchodním zákoníkem. Některé orgány podle 

OBCHZ vytvořený být musí, jako je např. valná hromada a jednatelé a některé orgány si 

může společnost vytvořit dobrovolně společenskou smlouvou, např. dozorčí rada. 

Společnost s ručením omezeným jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, 

kterým je v našem případě jeden jednatel.  

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Představuje shromáždění všech 

společníků, kteří prostřednictvím svým hlasovacích práv rozhodují o zásadních otázkách 

společnosti. Obchodní zákoník vymezuje působnost valné hromady: „schvalování účetní 

závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, schvalování stanov a jejich změn, rozhodování o 

změně společenské smlouvy, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, jmenování, 

odvolání a odměňování jednatelů, rozhodování o fúzi, rozdělení a změně právní formy.“
5
 

Pokud má společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a její působnost 

vykonává právě tento společník. Rozhodnutí společníka musí mít písemnou formu a musí být 

                                                
4 Pavel Běhounek (2008, str. 24) 
5 Obchodní zákoník § 125 
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společníkem podepsáno. V případech, kdy se podle obchodního zákoníku o rozhodnutí valné 

hromady pořizuje zápis, musí mít rozhodnutí formu notářského zápisu.
6
 

Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více jednatelů. Počet 

jednatelů a délka jejich funkčního období není zákonem stanovena. Jednatelé jsou pověřeni 

vedením společnosti, tzn. rozhodují o běžných problémech společnosti, zajišťují vedení 

stanovené evidence a účetnictví a informují společníky o všech záležitostech společnosti. 

Vytvoření dozorčí rady vyplývá z ustanovení ve společenské smlouvě. Vytváří se 

zejména ve společnostech s velkým počtem společníků, kde jde jen ztěžka vykonávat 

kontrolu činnosti jednatelů. Dozorčí rada je tedy kontrolním orgánem společnosti a musí se 

skládat minimálně ze tří členů, kteří jsou jmenováni valnou hromadou.  

Nejdůležitějším dokumentem pro s. r. o. je společenská smlouva. V našem případě, 

kdy společnost byla zakládána pouze jiným zakladatelem, nebyla vytvořena společenská 

smlouva ale zakladatelská listina. Ta také, stejně jako společenská smlouva, musí být 

uzavřena písemně ve formě notářského zápisu. Pokud bude chtít do této jednočlenné 

společnosti přistoupit další společník, musí se zakladatelská listina změnit na společenskou 

smlouvu. Stejně tak platí v opačném případě.  

Statutárním orgánem společnosti je podle zakladatelské listiny její jednatel Libor 

Kotrla a jedná jménem společnosti samostatně. Jelikož tento společník v roce 2011 zemřel, 

byla ustanovena soudem v Opavě jeho zástupcem jeho manželka Vendula Kotrlová. 

Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem.  

 

2.4 Majetek společnosti 

Mezi dlouhodobý majetek se řadí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 

rok. Tento dlouhodobý majetek se pak dále dělí do tří skupin, a to: dlouhodobý hmotný 

majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek.  

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu 

použitelnosti nemovitosti, byty a nebytové prostory, předměty z drahých kovů, technické 

rekultivace, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, umělecká díla, které nejsou součástí 

                                                
6 Jiří Vychopeň (2011, str. 19) 
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stavby, sbírky, movité kulturní památky. Dále se zde řadí samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč a 

jiné. Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako 

nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč. 

Mezi dlouhodobý finanční majetek patří např. cenné papíry (akcie, obligace). 

Dlouhodobý majetek může být oceněn pořizovací cenou, vlastními náklady nebo 

reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek 

pořízen a ve které jsou zahrnuty i vedlejší pořizovací náklady, jako jsou např. clo, montáž, 

doprava. Vlastními náklady se oceňuje majetek vytvořený ve vlastní režii účetní jednotky. 

Reprodukční pořizovací cena se využívá u majetku nabytého darováním, vkladem podnikatele 

a podobně a rozumí se jí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
7 

Pořízení majetku a ostatní náklady spojené s jeho pořízením se soustřeďují na účtu 042 – 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nebo 041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného 

majetku. Po zařazení se dokončený majetek převede na MD účtu v příslušné účtové skupině 

01, 02 nebo 03. Dlouhodobý majetek může být financován z peněžních prostředků 

společnosti, z poskytnutého úvěru nebo může účetní jednotka dodavateli poskytnout zálohu, 

což představuje částečnou úhradu před konečným vyúčtováním.  

Opotřebení majetku vyjádřené v peněžních jednotkách za jedno účetní období je 

nazýváno odpisy. Rozeznáváme odpisy účetní a odpisy daňové. Účetní odpisy odpovídají 

skutečnému opotřebení a sazby pro tyto odpisy si volí účetní jednotka sama ve své 

vnitropodnikové směrnici. Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek do výše pořízení. 

Účetní odpis se stanoví v prvním roce odepisování podle toho, kolik měsíců v roce se majetek 

užívá. Účetní odpisy u nově pořízeného majetku jsou účtovány od měsíce následujícího po 

zařazení majetku do užívání a tento majetek je zařazen do příslušných odpisových skupin. 

Rozeznáváme účetní odpisy výkonové, lineární a degresivní. Výkonové odpisy se stanovují 

v jednotlivých účetních obdobích v závislosti na skutečně provedených výkonech. Lineární 

odpisy se využívají zejména u majetku, jehož užitečnost je každý rok stejná, protože se 

odepisuje stejné procento z hodnoty majetku za každé časové období. Degresivní odpisy 

umožňují rychleji odepsat majetek na začátku doby odepisování. Existuje celá řada metod 

těchto odpisů, ale nejčastěji se využívají metoda DDB a metoda SYD.  

                                                
7 Zákon o účetnictví § 25 
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Daňové odpisy se vypočítají podle zákona o daních z příjmu a v účetní jednotce se 

počítají při řádné účetní závěrce. V zákoně jsou přesně stanovena pravidla pro výpočet 

odpisů, které pak účetní jednotka uplatňuje jako daňově uznatelný náklad. Daňové odpisy se 

stanovují ročně a zaokrouhlují se na celé koruny nahoru. Pro stanovení odpisu potřebujeme 

znát vstupní cenu majetku, způsob odepisování a odpisovou skupinu, do které daný majetek 

patří. Podle zákona o daních z příjmů můžeme dlouhodobý majetek odepisovat rovnoměrným 

nebo zrychleným způsobem. Metodu výpočtu odpisu si volí účetní jednotka na začátku 

odepisování a nemůže ji v průběhu odepisování měnit. Majetek je rozdělený do skupin, ve 

kterých mu jsou přiřazeny pro rovnoměrné odepisování odpisové sazby a pro zrychlené 

odepisování koeficienty. Při výpočtu odpisů se setkáváme také s pojmem zůstatková cena, což 

je vstupní cena majetku po odečtení odpisů a také s pojmem oprávky, které vyjadřují součet 

odpisů od doby zahájení odepisování. 

Vstupní cena dlouhodobého hmotného majetku firmy byla 804 903 Kč a zůstatková 

cena k 31. 12. 2011 činí 358 000 Kč. V roce 2011 došlo k prodeji osobního automobilu a 

k jeho vyřazení z evidence. Účetní jednotka měla prostřednictvím finančního leasingu 

pronajatý nákladní automobil v ceně 947 000 Kč bez DPH. V červnu 2011 byl leasing 

předčasně ukončen a nákladní automobil od leasingové společnosti odkoupen za zůstatkovou 

cenu 226 912 Kč. Poté byl zařazen jako dlouhodobý hmotný majetek a také takto odepisován. 

Starší dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje zrychleně, nový majetek, tj. zařazený v r. 

2011, pak rovnoměrně a patří do 2. odpisové skupiny. Dále do dlouhodobého hmotného 

majetku společnosti patří notebook.  

Vypočtené odpisy jsou pro firmu nákladem, a proto jsou účtovány na účtu 551 – 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a současně snižují pořizovací cenu 

dlouhodobého majetku nepřímo prostřednictvím příslušného účtu Oprávek ve skupině 07, 08. 

Daňové odpisy se počítají při řádné účetní závěrce. Výše účetních i daňových odpisů je 

evidována na kartách dlouhodobého majetku. Výši odpisů stanovuje účetní jednotka podle 

sazeb stanovených zákonem o dani z příjmů. Pořízení majetku je evidováno na kartách 

dlouhodobého majetku, na kterých je obsažen název předmětu, cena pořízení, datum pořízení, 

způsob pořízení, inventární číslo a způsob odepisování.  

O vyřazení majetku rozhoduje vedení účetní jednotky a o každém vyřazení je vystaven 

vyřazovací protokol, který obsahuje důvod vyřazení, datum vyřazení a způsob vyřazení. 

Majetek bývá vyřazen nejčastěji prodejem, likvidací v důsledku opotřebení, v důsledku škody 



 

13 

 

nebo manka nebo darováním (bezúplatným převodem). Pokud je vyřazený majetek již zcela 

odepsaný, účtuje účetní jednotka pouze úbytek z majetkového účtu. Pokud je ale dlouhodobý 

majetek odepsán pouze částečně musí účetní jednotka zaúčtovat nejprve odpis za část 

běžného účetního období, poté doúčtovat zůstatkovou cenu a teprve pak vyřadit dlouhodobý 

majetek z evidence (tzn. převést částky na příslušný účet oprávek).  

Drobný hmotný majetek v ocenění do 40 000 Kč s životností nad 1 rok je od roku 

2002 účtován přímo do spotřeby prostřednictvím účtu 501 – Spotřeba materiálu. Pokud je 

pořizovací cena tohoto majetku nižší než 20 000 Kč je účtován bez časového rozlišení. Pokud 

je pořizovací cena od 20 001 do 40 000 Kč je účtován s časovým rozlišením na období 

reálného užívání podle individuálního posouzení jednatele firmy.  

 

2.5 Vedení účetnictví 

Účetnictví obchodních společností upravuje „zákon o účetnictví, obchodní zákoník, 

vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. (České účetní standardy pro podnikatele)
8
.“  

Zákon o účetnictví vymezuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho 

průkaznost, např. účetní období, rozsah účetní závěrky a celou řadu práv a pravidel pro vedení 

účetnictví. Prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. obsahuje podrobnosti, nezbytné pro správné 

vedení účetnictví, např. informace o směrné účtové osnově. Popis účetních metod a postupů 

najdeme v Českých účetních standardech pro podnikatele.  

Účetnictví je možno vést v plném nebo zjednodušeném rozsahu. S.r.o. má ale 

povinnost podle zákona o účetnictví vést ho v plném rozsahu.  

Účetním obdobím společnosti je 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců, které se 

shodují s kalendářním rokem. Zdaňovacím obdobím je pak taktéž kalendářní rok.  

Směrná účtová osnova je rozdělena do deseti účtových tříd, které jsou dále rozděleny 

na účtové skupiny.
9
 Účtový rozvrh obsahuje syntetické a analytické účty podle potřeby účetní 

jednotky a je samostatnou přílohou jednotlivých účetních závěrek.  

                                                
8Pavel Běhounek (2008, str. 9) 

 
9 Vyhláška č. 500/2002 Sb. § 46 
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Účetnictví společnosti je zpracováváno prostřednictvím softwarového programu MRP 

v sídle účetní jednotky pověřeným pracovníkem. MRP umožňuje vedení účetnictví na 

syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. 

Účetní zápisy o účetních případech se provádí v českém jazyce. Účetní jednotka 

vyhotovuje hlavní knihu, ve které jsou účetní zápisy uspořádány podle jednotlivých účtů (z 

věcného hlediska). Hlavní kniha obsahuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které 

zahrnují počáteční zůstatky účtů ke dni otevření hlavní knihy, souhrnné obraty strany MD a D 

účtů, alespoň za kalendářní měsíc a konečné zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje 

účetní závěrka. Účetní deník vede chronologicky podle jednotlivých měsíců, kde se prokazuje 

zaúčtování všech účetních případů v účetním období. Dále vede ročně podle jednotlivých 

analytických účtů knihu analytické evidence, ve které se podrobně rozvádějí účetní zápisy 

z hlavní knihy. Účetní jednotka zpracovává také rozvahu, výkaz zisků a ztrát a saldokonto, 

což je pomocná účetní kniha pohledávek a dluhů.  

Účetní jednotky otevírají účetní knihy ke dni svého vzniku, k prvnímu dni účetního 

období, ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni účinnosti konkursu a zavírají účetní knihy 

k poslednímu dni účetního období, ke dni skončení činnosti, ke dni zrušení bez likvidace, ke 

dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace a ke dni předcházejícímu dni účinnosti 

prohlášení konkursu. Dále ještě uzavírají účetní knihy v případě, kdy sestavují mimořádnou 

účetní závěrku.
10

 

Účetní doklady jsou označovány: FP – faktura přijatá, FV – faktura vydaná, PD 

pokladní doklad příjmový, výdajový, Za – zápočet pohledávek a závazků a ID – vnitřní účetní 

doklad. Přijaté faktury jsou nejprve příslušným pracovníkem označeny, pak se zavedou do 

evidence, která je vedena i ruční formou a poté jsou zaúčtovány. Vydané faktury jsou 

zpracovávány dle pokynů jednatele a vystavuje je přímo účetní. Zápočty jsou zpracovávány 

přímo pověřenou účetní firmou. Vnitřní účetní doklady se týkají zejména zúčtování mezd, 

oprav chybných zaúčtování a předpisů netradičních účetních záznamů. Účelnost pokladních 

dokladů je posuzována jednatelem firmy.  

Účetní doklady jsou uschovány v sídle účetní jednotky a jsou setříděny podle 

jednotlivých účetních období. Tato úschova je zajišťována účetní. Účetní jednotka archivuje 

účetní závěrky na dobu 10 let, mzdové listy 10 let, údaje pro účely důchodového zabezpečení 

20 let, daňové doklady 10 let a ostatní účetní doklady 5 let.  

                                                
10 Petr Ryneš (2011, str. 40) 
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Účetní jednotka uznává při účtování nákladů časovou a věcnou souvislost. Náklady 

vyúčtované dodavatelem na delší časové období, které přesahuje hranici data, ke kterému je 

prováděna účetní uzávěrka, se časově rozlišují prostřednictvím účtu 381 – Náklady příštích 

období. Časové rozlišení u nákladů na pojištění je účtováno na dny, u nákladů na finanční 

pronájem je přepočítáváno na měsíce. Náklady na spotřebované služby, které jsou vyúčtovány 

dodavatelem po ukončení účetní uzávěrky, jsou účtovány prostřednictvím účtu dohadných 

položek 383 – Výdaje příštích období a 389 – Dohadné účty pasivní.  

Účetní jednotka tvoří v případě nutnosti opravné položky k pohledávkám, a to 

pohledávky splatné do 31. 12. 1994 do výše 100%, pohledávky splatné po 31. 12. 1994 

s ohledem na délku prodlení platby ve výši 20 a 33% z hodnoty pohledávky a od roku 2004 

bez ohledu na délku prodlení ve výši 20%. Ty pak povede v podrozvahové evidenci.  

Podle obchodního zákoníku vytváří s. r. o. povinně rezervní fond, který slouží ke krytí 

ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření. 

Vytváří ho z čistého zisku, který je vykázaný v účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk 

vytvoří a jeho výše musí být nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty 

základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši nejméně 5% z čistého 

zisku, a to až do dosažení hodnoty 10% základního kapitálu společnosti.
11

 

2.6 Účetní uzávěrka a účetní závěrka 

2.6.1 Účetní uzávěrka 

Na začátku účetního období společnost otevírá účetní knihy, ve kterých se účtují běžné 

účetní případy. Na konci účetního období se pak vykonává souhrn prací, které nazýváme 

účetní uzávěrka. Zde patří uzávěrkové práce, účtují se případy, které se účtují jen ke dni 

sestavení účetní závěrky, uzavírají se účetní knihy a archivují se účetní písemnosti. Mezi další 

operace, které patří do účetní uzávěrky je např. inventarizace majetku a závazků, přepočet 

majetku a závazků vedených v cizí měně na domácí měnu kurzem k rozvahovému dni, 

vyčíslení kurových rozdílů.  

Účetní uzávěrka se podle vnitropodnikové směrnice dělí na 4 fáze:  

 přípravná fáze (zajištění věcné správnosti a úplnosti údajů v účetních knihách), 

                                                
11 Obchodní zákoník § 124 



 

16 

 

 účetní uzávěrka (uzavírání rozvahových a výsledkových účtů, účetních knih a 

vyčíslení výsledku hospodaření), 

 sestavení účetní závěrky, 

 uložení účetní závěrky a výroční zprávy do sbírky listin. 

2.6.2 Inventarizace majetku a závazků 

Účetnictví účetní jednotky musí být úplné a průkazné, a to se prokáže provedením 

inventarizace veškerého majetku a závazků. Inventarizace znamená porovnání skutečného 

stavu majetku a závazků se stavem majetku a závazků v účetnictví. Aby se docílilo úplnosti a 

průkaznosti, je nutné, aby tyto stavy byly stejné. Účetní jednotky provádějí inventarizaci 

k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku. Takové inventarizace se nazývají 

inventarizacemi periodickými. Není však zakázáno provádět inventarizace v jiném okamžiku. 

Účetní jednotka může také provádět inventarizace průběžné, kdy termín si stanoví sama. 

Provedenou inventarizace mají účetní jednotky povinnost prokázat po dobu pěti let po 

provedení.
12

 

Rozlišujeme inventuru fyzickou, kterou provádíme u majetku hmotné povahy, jako je 

dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, hotovost, cenné papíry a ceniny a inventuru 

dokladovou, kterou provádíme u pohledávek a závazků a u takových složek majetku, kde 

nemůžeme fyzickou inventuru provést, např. dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý 

finanční majetek, rezervy, opravné položky, položky časového rozlišení.
13

 

Stavy, které zjistíme z provedené inventury, musíme zapsat do inventárních soupisů. 

Ty musí obsahovat označení, o jaký majetek se jedná, způsob zjišťování skutečných stavů, 

okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury, ocenění majetku a závazků k okamžiku 

ukončení inventury, podpisový záznam osoby odpovědné za inventuru a podpisový záznam 

osoby odpovědné za inventarizaci.
14

 Pokud skutečný stav zjištěný inventarizací se nerovná 

stavu v účetnictví, nastává inventarizační rozdíl. V případě, že stav v účetnictví je vyšší než 

skutečný stav vzniká manko a pokud naopak stav v účetnictví je nižší než skutečný stav 

vzniká přebytek.  

                                                
12 Petr Ryneš (2011, str. 63) 
13 Petr Ryneš (2011, str. 62) 
14 Jiří Strouhal (2009, str. 27) 
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Jedenkrát ročně firma provádí fyzickou inventuru hmotného majetku. K jejímu 

provedení jsou pověřováni pracovníci vedení firmy. Vedení firmy stanoví datum, ke kterému 

je inventura prováděna. K provedené inventuře jsou sestaveny inventarizační soupisy, které 

obsahují datum, ke kterému se inventarizace provádí, pořadové číslo položky v soupisu, 

inventární číslo majetku, název majetku, množství v technických jednotkách podle 

skutečného stavu, cenu za jednotku množství, údaj v Kč dle skutečného stavu, datum 

provedení inventarizace a jméno a podpis pracovníka odpovědného za provedení 

inventarizace.  

Také jedenkrát ročně je prováděna inventarizace pokladní hotovosti. Zápis o 

provedení této inventarizace obsahuje datum, kdy byla inventarizace provedena, stav 

peněžních prostředků dle jednotlivých hodnot platidel a podpis zástupce vedení firmy a 

pracovníka pověřeného správou pokladní hotovosti. 

Dokladová evidence pohledávek, závazků a jednotlivých rozvahových účtů je 

prováděna na konci účetního období pověřeným pracovníkem. Obsahuje číslo a název účtu, 

který je inventarizován, číslo účetního dokladu položek tvořících zůstatek účtu, vyčíslení 

celého zůstatku účtu, datum provedení inventarizace a jméno a podpis pracovníka 

odpovědného za provedení inventarizace.  

Při vzniku inventarizačních rozdílů v provozní oblasti účetní jednotka účtuje v případě 

manka na příslušný účet provozních nákladů v účtové skupině 54 – Jiné provozní náklady a 

v případě přebytku na příslušný účet provozních výnosů v účtové skupině 64 – Jiné provozní 

výnosy. 

Pokud vznikne inventarizační rozdíl v pokladní hotovosti, účtuje účetní jednotka 

manko na účet finančních nákladů v účtové skupině 56 – Finanční náklady a přebytek na 

příslušný účet finančních výnosů v účtové skupině 66 – Finanční výnosy. 

2.6.3 Tvorba a zúčtování rezerv 

Rezervy jsou určené na pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u kterých je znám 

účel, je pravděpodobné, že nastanou, ale není jistá částka nebo datum, ke kterému nastanou.
15

 

                                                
15 Zákon o účetnictví § 22 
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Tvorba a účtování rezerv je částečně upraveno vyhláškou č. 500/2002 Sb. Tvorba 

rezerv se účtuje ve prospěch účtu účtové skupiny 45 – Rezervy a na vrub příslušného 

nákladového účtu ze skupiny: 

 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní 

činnosti (v případě, že se rezerva týká provozní oblasti),  

 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti (např. rezerva na restrukturalizaci), 

nebo 

 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmu (v případě rezervy na 

daň z příjmu). 

Snížení a zrušení rezerv se účtuje na opačné strany těchto účtů a lze je čerpat jen do 

výše, ve které byla vytvořena (nemůže mít aktivní zůstatek). Při uzávěrkových úpravách musí 

být posouzen účel a výše rezervy a v případě, že důvod pro rezervu neexistuje, musí být 

rozpuštěna.  

Daňové rezervy jsou upravovány zákonem o rezervách a mají vliv na základ daně. 

Zákon o rezervách definuje tři druhy rezerv, a to rezerva na opravu hmotného majetku, 

rezerva na pěstovatelskou činnost a ostatní rezerva (např. na odbahnění rybníka). Nesmí se 

tvořit na koupi hmotného a nehmotného majetku. Společnost Art media production s. r. o. 

daňové rezervy netvořila.  

2.6.4 Uzavírání účetních knih 

Při uzavírání účetních knih postupuje účetní jednotka následujícím způsobem: 

1. zjistí obrat MD a D jednotlivých syntetických účtů, 

2. zjistí základ daně z příjmu, zaúčtuje daňovou povinnost a eventuálně účtuje o rezervě 

na daň z příjmu, 

3. převede konečné stavy nákladových účtů na vrub příslušných účtů v účtové skupině 

71 – Účet zisků a ztrát, 

4. převede konečné stavy výnosových účtů ve prospěch příslušných účtů v účtové 

skupina 71 – Účet zisků a ztrát, 
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5. převede konečné stavy účtů aktiv na vrub příslušných účtů v účtové skupině 70 – Účty 

rozvážné, 

6. převede konečné stavy účtů pasiv ve prospěch příslušných účtů v účtové skupině 70 – 

Účty rozvážné.
16

 

Konečný účet rozvážný je podkladem pro sestavení rozvahy a informuje o stavu aktiv 

a pasiv společnosti. Účet zisků a ztrát slouží pro sestavení zisku a ztráty podniku a podává 

informace o stavu nákladů a výnosů.  

2.6.5 Účetní závěrka 

Účetní závěrka je veřejným dokumentem, ze kterého mohou čerpat informace 

obchodní partneři, státní instituce, banky atd. Tyto informace musí být úplné, správné a 

nezpochybnitelné.  

Rozeznáváme tři druhy účetních závěrek: 

 řádná účetní závěrka: je sestavována k poslednímu dni běžného účetního období, 

 mimořádná účetní závěrka: je sestavována v dalších případech, kdy jsou uzavírány 

účetní knihy, 

 mezitímní účetní závěrka: je sestavována v průběhu účetního období i k jinému 

okamžiku než ke konci rozvahového dne. V tomto typu účetní závěrce účetní jednotky 

neuzavírají účetní knihy. 

Účetní závěrka je sestavována podle zákona o účetnictví a jejím sestavením je 

pověřena účetní firmy. Závěrka obsahuje hlavní knihu k 31. 12. příslušného období, výkaz 

zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu, rozvahu ve zjednodušeném rozsahu a přílohu ve 

zkráceném rozsahu. Může také obsahovat přehled o peněžních tocích (cash flow) nebo 

přehled o změnách vlastního kapitálu.  

Na začátku účetního období společnost otevírá účetní knihy, ve kterých se účtují běžné 

účetní případy. Na konci účetního období se pak vykonává souhrn prací, které nazýváme 

účetní uzávěrka.  

                                                
16 Český účetní standard pro podnikatele č. 002 
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Rozvaha obsahuje údaje podle zákona o účetnictví a to:  

o název účetní jednotky, 

o sídlo, místo podnikání, 

o identifikační číslo, 

o právní forma, 

o předmět podnikání,  

o rozvahový den nebo jiný den, ke kterému se rozvaha sestavuje, 

o okamžik sestavení účetní závěrky, 

o podpisový záznam statutárního orgánu. 

2.6.6 Rozvaha 

Rozvaha je výkaz, který má vypovídací schopnost o finanční situaci účetní jednotky. 

Zobrazuje přehled o majetku (aktiva) a zdrojů financování podniku (pasiva). Je to výkaz 

statický, který obsahuje konečné stavy aktiv a pasiv k určitému datu ale také z tohoto výkazu 

můžeme zjistit počáteční stav rozvahové položky k začátku účetního období.  

V rozvaze jsou obsažena: 

 aktiva – „vložené prostředky do podnikání, které jsou výsledkem minulých událostí, 

jsou ovládané podnikem a z jejich držby je očekáván budoucí prospěch,“
17

 

 pasiva – vlastní a cizí zdroje financování. Cizí zdroje jsou označovány jako závazky, 

ze kterých podniku vzniká určitá povinnost. Tyto závazky pak snižují ekonomický 

prospěch společnosti. Rozdílem mezi cizími zdroji a aktivy vzniká vlastní kapitál 

společnosti. 

 

 

 

                                                
17 Jiří Strouhal (2009, str. 120)  
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Do aktiv patří:  

o Pohledávky za upsaný základní kapitál – „pohledávky, které obsahují povinnost splatit 

upsané, dosud nezaplacené akcie a vklad do základního kapitálu“
18

, 

o dlouhodobý nehmotný majetek, 

o dlouhodobý hmotný majetek, 

o dlouhodobý finanční majetek. 

o Zásoby – zahrnují materiál, nedokončenou výrobu, výrobky, mladá zvířata a jejich 

skupiny, zboží. 

o Dlouhodobé pohledávky – pohledávky, které mají splatnost delší než jeden rok. 

Můžou mít podobu pohledávek z obchodního styku, pohledávek vůči ovládajícím 

osobám, osobám pod podstatným vlivem nebo vůči společníkům. 

o Krátkodobé pohledávky – obsahují podobné položky jako dlouhodobé pohledávky 

s tím rozdílem, že jsou splatné do jednoho roku. 

o Krátkodobý finanční majetek – zahrnuje hotovostní peníze včetně cenin, 

bezhotovostní peníze na účtech bank, krátkodobé cenné papíry a podíly. 

o Časové rozlišení - obsahují náklady a příjmy příštích období. 

Mezi pasiva řadíme: 

o Základní kapitál – tvoří ho zapsané i nezapsané vklady společníků.  

o Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku. 

o Rezervy - zákonné rezervy tvořené podle ZOR nebo ostatní rezervy. 

o Dlouhodobé závazky - jejich splatnost je delší než 1 rok. Patří sem závazky 

z obchodního styku, dohadné účty pasivní aj.  

o Krátkodobé závazky - splatnost je kratší než 1 rok. Tyto závazky obsahují závazky 

vůči zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám aj.  

o Časové rozlišení – jedná se o výdaje a výnosy příštích období. 

                                                
18 Jiří Strouhal (2009, str. 120) 
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Tab. 2.6.6.1 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč) - 

aktiva 

Označení 

 

 

 

a 

AKTIVA 

 

 

 

b 

Číslo 

řádku 

 

 

c 

Běžné účetní období Min. uč. 

ob. 

Brutto 

 

1 

Korekce 

 

2 

Netto 

 

3 

Netto 

 

4 

 AKTIVA CELKEM 001 19979 -701 19278 25867 

A. Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 

002     

B. Dlouhodobý majetek 003 805 -447 358 322 

B. I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

004     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 805 -447 358 322 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006     

C. Oběžná aktiva 007 18942 -254 18688 25469 

C. I. Zásoby 008     

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009     

C. III. Krátkodobé pohledávky 010 14040 -254 13786 21000 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 4902  4902 4469 

D. I. Časové rozlišení 012 232  232 76 

Zdroj: Finanční výkazy společnosti 

 

Tab. 2.6.6.2 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč) – 

pasiva 

Označení 

 

a 

PASIVA 

 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Stav 

v běžném 

účetním 

období 

5 

Stav 

v minulém 

účetním 

období 

6 

 PASIVA CELKEM 013 19278 25867 

A. Vlastní kapitál 014 1109 6585 
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A. I. Základní kapitál 015 100 100 

A. II. Kapitálové fondy 016   

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 

017   

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 3485 3316 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 

019 -2476 3169 

B. Cizí zdroje 020 17960 19282 

B. I. Rezervy 021   

B. II. Dlouhodobé závazky 022   

B. III. Krátkodobé závazky 023 17003 19173 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 957 109 

C. I. Časové rozlišení 025 209  

Zdroj: Finanční výkazy společnosti 

2.6.7 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o finanční výkonnosti účetní jednotky a 

umožňuje zjistit provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, výsledek 

hospodaření za běžnou činnost (provozní a finanční výsledek hospodaření po odečtení daně 

z příjmu), mimořádný výsledek hospodaření po zdanění a výsledek hospodaření za běžné 

účetní období (součet výsledku hospodaření za běžnou činnost po zdanění a výsledku 

hospodaření za mimořádnou činnost po zdanění). 

Výkaz zisku a ztráty můžeme sestavovat buď v druhovém členění, nebo při účelovém 

členění. Při druhovém členění je nutné ověřit věcnou shodu nákladů období s výnosy. Při 

účelovém členění je účetní jednotka povinna v příloze zveřejnit i členění nákladů podle druhu. 

Porovnávají se zde výnosy a náklady, které se týkají realizovaných výkonů.  

Výnosem rozumíme zvýšení ekonomického prospěchu, které se projeví zvýšením 

aktiv, případně snížením závazků. Oproti tomu náklad způsobuje snížení ekonomického 

prospěchu, které se projeví snížením aktiv nebo zvýšením závazků
19

. 

 

                                                
19 Jiří Strouhal (2009, str. 122) 
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Mezi základní položky výkazu zisku a ztráty patří zejména: 

 obchodní marže (rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a náklady na toho zboží), 

 tržby z prodeje výrobků a služeb, změna stavu zásob vlastní výroby, 

 náklady na opravy, cestovné, nájemné, náklady na pořízení drobného nehmotného 

majetku atd., 

 osobní náklady (mzdové náklady, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení), 

 daně a poplatky, 

 výnosy z dlouhodobého finančního majetku (výnosy z dividend), 

 výnosové a nákladové úroky. 

 

Tab. 2.6.7.1 Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 (v celých 

tisících CZ) 

Označení 

 

a 

  TEXT 

 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Skutečnost v účetním 

období 

běžném 

1 

minulém 

2 

I.  Tržby za prodej zboží 01 2 9 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02  9 

+ Obchodní marže 03 2  

II. Výkony 04 24809 36105 

B. Výkonová spotřeba 05 21359 31359 

+ Přidaná hodnota 06 3452 4746 

C. Osobní náklady 07 1618 1149 

D. Daně a poplatky 08 18 5 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

09 191 216 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

10  90 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 11  99 
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majetku a materiálu 

G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov. 

oblasti a komplex. n. PO 

12 68  

IV. Ostatní provozní výnosy 13 72 40 

H. Ostatní provozní náklady 14 3511 119 

V. Převod provozních výnosů 15   

I. Převod provozních nákladů 16   

* Provozní výsledek hospodaření 17 -1882 3288 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18   

J. Prodané cenné papíry a podíly 19   

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20   

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21   

K. Náklady z finančního majetku 22   

IX. Výnosy z procenění cenných papírů a 

derivátů 

23   

L. Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

24   

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 

25   

X. Výnosové úroky 26  26 

N. Nákladové úroky 27 68 36 

XI. Ostatní finanční výnosy 28 121 912 

O. Ostatní finanční náklady 29 376 249 

XII. Převod finančních výnosů 30   

P. Převod finančních nákladů 31   

* Finanční výsledek hospodaření 32 -323 653 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 33 271 772 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 -2476 3169 

XIII. Mimořádné výnosy 35   

R. Mimořádné náklady 36   

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 37   

* Mimořádný výsledek hospodaření 38   

T. Převod podílu na výsledku hospodaření 39   
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společníkem (+/-) 

*** Výsledek hospodaření za účetní obd. 40 -2476 3169 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 -2205 3941 

Zdroj: Finanční výkazy společnsoti 

2.6.8 Příloha 

Příloha informuje o podrobnostech majetkové a finanční situace účetní jednotky 

v případech, kdy nelze informace vyčíst přímo anebo je nelze vyčíst z rozvahy nebo výkazu 

zisku a ztráty.  

Podle § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb. má příloha obsahovat: 

 obecné údaje o účetní jednotce: 

o název, sídlo, právní forma podniku, popis organizační struktury podniku, 

o hlavní činnosti, které podnik vykonává, 

o datum vzniku podniku podle zápisu do obchodního rejstříku, 

o seznam fyzických a právnických osob, které jsou řídícími osobami anebo uplatňují 

podstatný vliv v podniku, 

o popis změn, případně důvody těchto změn v obchodním rejstříku v průběhu účetního 

období, 

o jména a příjmení členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky, 

 informace o účetních zásadách, metodách, oceňování a způsob odepisování, 

 doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty: 

o vysvětlení významných položek, 

o pohledávky a závazky po splatnosti, 

o pronájem majetku, 

o zatížení majetku záložním právem či věcným břemenem, 
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o za předpokladu, že účetní jednotka využívá pro sestavení výkazu zisku a ztráty 

účelové členění, musí v příloze uvést druhové členění nákladů a výnosů, 

 informace o půjčkách a úvěrech: 

o uvádějí se úrokové sazby a základní podmínky, 

 doplňující informace: 

o průměrný počet zaměstnanců, 

o osobní náklady na zaměstnance, 

o půjčky a úvěry a poskytnuté zálohy a ostatní plnění členům statutárních, dozorčích 

orgánů a řídících pracovníků, 

o názov, sídlo a právnu formu každé společnosti, ve které je účetní jednotka 

společníkem s neomezeným ručením, 

o další informace jen v případě, že jsou významné k pochopení finanční situace podniku 

(drobný nehmotný a hmotný majetek, informace a významných a netradičních 

transakcích). 

S.r.o. má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem tehdy, pokud ke konci 

rozvahového dne tohoto účetního období a účetního období bezprostředně předcházejícího 

dosáhla nebo překročila dvě ze tří kritérií: 

a) aktiva celkem více než 40 mil. Kč, 

b) roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč, 

c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50.
20

 

Společnosti, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinni 

za dané období vyhotovit výroční zprávu. „Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a 

komplexně informovat o vývoji výkonnosti společnosti, její činnosti a stávajícím 

hospodářském období.“
21

 

Jelikož naše společnost nesplňuje ani jednu z podmínek, nemá povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem. Protože je ale společností s ručením omezeným, která má za 

                                                
20 Zákon o účetnictví § 20 
21 Jiří Vychopeň (2011, str. 30) 
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povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu, musí tuto povinnost splnit. Účetní 

závěrka a výroční zpráva se ukládá v elektronické podobě do sbírky listin obchodního 

rejstříku.  

2.6.9 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a 

ztráty. Jeho úkolem je informovat uživatele účetní závěrky o tom, z jakých zdrojů účetní 

jednotka čerpala finanční prostředky v průběhu účetního období a jakým způsobem byly tyto 

finanční prostředky použity. Vykazuje se samostatně za provozní, investiční a finanční 

činnost, kdy provozní činnost obsahuje základní výdělečnou činnost podniku a ostatní 

činnosti, které nelze zařadit do investiční ani finanční činnosti. Investiční činnost zahrnuje 

pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z důvodu prodeje a finanční činností rozumíme 

příjmy a výdaje peněžních prostředků nebo jejich ekvivalentů, které způsobují změny ve 

velikosti vlastního kapitálu nebo dlouhodobých závazků.
22

  

2.6.10 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o změnách vlastního kapitálu informuje uživatele účetní závěrky o zvýšení 

nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi běžným a minulým účetním 

obdobím. Účetní jednotka avšak musí vyčíslit vyplacené dividendy a zdroje, ze kterých 

čerpala.  

2.6.11 Výroční zpráva 

Výroční zprávu jsou povinny sestavovat účetní jednotky, které mají povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem. Jejím účelem je uceleně, vyváženě a komplexně 

informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní 

jednotky.  

Výroční zpráva by měla obsahovat informace o skutečnostech, které nastaly po 

rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy, informace o 

předpokládaném vývoji činnosti podniku, informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, 

informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí, informace o pracovněprávních 

                                                
22 Český účetní standard č. 023 
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vztazích, informace o tom, zda má podnik organizační složku v zahraničí, účetní závěrku a 

zprávu o auditu. Výroční zpráva stejně jako účetní závěrka musí být schválena valnou 

hromadou do šesti měsíců od rozvahového dne.
23

 

2.7 Finanční výkazy 

Finanční výkazy slouží jak pro sestavení účetní závěrky, tak pro finanční analýzu. 

„Finanční analýza představuje rozbor údajů, jejichž prvotním a hlavním zdrojem je finanční 

účetnictví. Analýzou údajů získaných z finančního účetnictví a účetních výkazů můžeme získat 

přehled o majetkové, finanční a důchodové situaci podniku a dále pak podklady pro finanční 

rozhodování a finanční řízení podniku.“
24

 

Hlavním přínosem finanční analýzy je dosažení informací o celkovém hospodaření a 

finanční situaci účetní jednotky např. pro přijímání různých rozhodnutí.  

Existuje několik metod finanční analýzy, kdy finanční analytik (popř. účetní jednotka) 

musí při výběru metody zohlednit technické vybavení, které má k dispozici a skutečnost, pro 

koho jsou vlastně výsledky finanční analýzy určeny. Finanční analýzy se na základě 

jednoduchosti, resp. složitosti použitých matematických postupů dělí na tzv. vyšší metody 

finanční analýzy (matematicko-statistické a nestatistické metody) a elementární metody.  

Účetní jednotka pro svou finanční analýzu využívá elementární metody. Mezi tyto 

metody patří analýza stavových (absolutních) ukazatelů, analýza tokových a rozdílových 

ukazatelů (analýza cash flow, analýza čistého pracovního kapitálu), analýza poměrových 

ukazatelů (ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, ukazatelů pracovního 

kapitálu a analýza soustav ukazatelů (nejznámější DuPontův rozklad, pyramidové rozklady). 

Jelikož náplní mé bakalářské práce není finanční analýza přímo, dotknu se jí jen okrajově. 

Zaměřím se pouze na poměrové ukazatele, které účetní jednotka využívá. 

 

2.7.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Důvody proč je tato analýza často používaná, jsou takové, že účetní jednotka si může 

rychle a nenákladně vytvořit úsudek o svých základních finančních charakteristikách, 

                                                
23 Zákon o účetnictví § 21 
24 Jiří Strouhal (2009, str. 164) 
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umožňuje analyzovat časový vývoj finanční situace podniku a umožňuje porovnání finanční 

situace podniku s finanční situací srovnatelných podniků.
25

  

Ukazatele rentability poměřují zisk a zdroje, které byly vynaloženy na vytvoření 

tohoto zisku. Údaje pro posouzení intenzity využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu 

podniku se vychází z údajů z rozvahy i z výkazu zisku a ztráty. Vypočítává se rentabilita 

celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita dlouhodobě investovaného 

kapitálu, rentabilita tržeb a rentabilita nákladů. Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return 

on Assets) nám zobrazuje výkonnost podniku. V čitateli je uveden zisk před úroky a 

zdaněním (EBIT) a ve jmenovateli jsou aktiva. Dalším neméně důležitým ukazatelem je 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity), která nám říká, jak je podnik 

schopen dosáhnout zisku, při využití vlastního kapitálu vloženého do podniku. Zde je 

v čitateli uveden čistý zisk a ve jmenovateli vlastní kapitál. Rentabilita tržeb (ROS – Return 

On Sales) zobrazuje ziskovost tržeb v podniku. Tento ukazatel poměřuje čistý zisk 

společnosti s celkovými tržbami. Následujícím ukazatel je rentabilita dlouhodobý zdrojů 

(ROCE – Return On Capital Employed) a ta se vypočítá poměrem zisku před úroky a 

zdaněním a součtu vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Tento ukazatel nám podává 

informace o výši ziskovosti podniku při využití vložených dlouhodobých zdrojů, a to 

vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Posledním ukazatelem rentability je rentabilita 

nákladů, kdy je poměřován čistý zisk společnosti s jejími náklady. Tento ukazatel patří 

k nejsledovanějším ukazatelům. Lze také ještě vypočítat nákladovost podniku, která se 

vypočítá jako poměr nákladů k tržbám.
26

  

Ukazatele likvidity měří schopnost účetní jednotky uhradit své závazky. A aby je 

mohla uhradit, musí mít určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tj. v takové formě, 

která je rychle přeměnitelná na peníze (např. krátkodobé cenné papíry). Prvním 

vypočítávaným ukazatelem je běžná likvidita a ta nám říká, kolikrát jsou krátkodobé závazky 

kryty oběžnými aktivy. Tento ukazatel se vypočte jako poměr, kdy v čitateli jsou oběžná 

aktiva a ve jmenovateli krátkodobé závazky. Dalším ukazatelem je pohotová likvidita, ale 

jelikož společnost nemá žádné zásoby, tak tento ukazatel nevypočítává. Vypočítává ale 

okamžitou likviditu, která zjistí poměrem finančního majetku a krátkodobých závazků, kdy 

do finančního majetku patří peníze v hotovosti a na běžných účtech. Mohl by se tam řadit i 

krátkodobý finanční majetek (např. obchodovatelné cenné papíry) ale ty společnost nevlastní.  

                                                
25 Jiří Strouhal (2009, str. 170) 
26 Jiří Strouhal (2009, str. 176) 
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Ukazatele aktivity podávají informace o efektivnosti hospodaření účetní jednotky 

s jejími aktivy. Obrat celkových aktiv zjistíme poměrem tržeb a aktiv a je měřítkem 

celkového využití majetku účetní jednotky. Dalším důležitých ukazatelem je vázanost aktiv. 

Tímto ukazatelem zjistíme, jak je podnik schopen zvyšovat objemy tržeb se svými stávajícími 

aktivy, bez potřeby zvyšování zdrojů financování.
27

 Mezi poslední ukazatele likvidity patří 

doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. Dobou obratu pohledávek zjistíme dobu, 

která uplyne ode dne vystavení faktury odběratelům až po příjem peněžních prostředků. 

Vyjadřuje, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru spláceny.
28

 

Mezi nejtěžší a nejdůležitější úkoly finančního řízení patří určení vhodné skladby 

zdrojů financování. Podnik je zadlužený v případě, když financuje svá aktiva jak z vlastních 

zdrojů, tak i ze zdrojů cizích. Celková zadluženost se vypočítá jako podíl cizího kapitálu na 

aktivech a udává, kolik procent jsou celková aktiva financována cizím kapitálem. S tímto 

ukazatelem souvisí i ukazatel míry zadluženosti, který zjistíme poměrem cizího a vlastního 

kapitálu. Posledním ukazatelem, který společnost využívá je doba obratu závazků. Ta udává 

časový okamžik, který uplyne mezi nákupem zásob a platbou za tento nákup. Je samozřejmé, 

že účetní jednotka se snaží, aby tento časový okamžik byl co nejdelší, protože tyto zadržované 

peněžní prostředky může po nějakou dobu použít k jiným účelům. 

2.8  Společnost jako daňový subjekt 

„Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jako i osoba, 

kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně.
29

“ Daňovým řádem jsou 

upravována práva a povinnosti daňových subjektů vznikající jim při správě daní. 

Mezi daňové předpisy patří: 

 zákon o daních z příjmu, 

 zákon o rezervách. 

Společnost s ručením omezeným je povinna podle § 125 odst. 1 daňového řádu do 30 

dnů od svého vzniku podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně. V této přihlášce 

se uvádí název a sídlo, obecný identifikátor pro vytvoření DIČ, DIČ přidělené v zahraničí, 

                                                
27 Jaroslav Sedláček (2011, str. 61) 
28 Jiří Strouhal (2008, str. 176) 
29 Daňový rád § 20 
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pokud bylo společnosti přiděleno, údaje o povolení nebo oprávnění k činnosti, která je 

zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, čísla všech svých účtů u poskytovatelů 

platebních služeb v tuzemsku i v zahraničí, pokud jsou tyto účty užívány v souvislosti 

s činností, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, daně, ke kterým má být 

registrována a organizační jednotky, které jsou plátcovou pokladnou.
30

 Také se v přihlášce 

uvedou osoby, které mají oprávnění jednat při správě daní. 

Společnost podává daňové přiznání k 31. 3. roku následujícího po roku, za které je 

zpracováváno. Pokud by ale měla uloženou povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, 

podává daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Stejným 

způsobem se podává i v případě, kdy daňové přiznání zpracovává daňový poradce.  

Naše společnost je plátcem DPH. Podle zákona o dani z přidané hodnoty je společnost 

povinna k dani, pokud její obrat přesáhne 1 mil. Kč za nejvýše 12 předcházejících po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců. Obratem se rozumí „souhrn úplat bez daně, včetně dotace 

k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterým jsou dodání zboží, 

převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za 

zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně nebo bez nároku na 

odpočet daně, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.“
31

 Pokud 

společnost přesáhne obrat 1 mil. Kč, stává se plátcem daně od prvního dne třetího měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Existují i jiné případě, kdy se 

osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku stává plátcem, např. při pořízení nového 

dopravního prostředků z jiného členského státu v tuzemsku nebo při nabytí majetku na 

základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku.
32

 V našem případě společnost 

podala přihlášku k DPH po svém vzniku dobrovolně. V tomto případě se stává plátce daně 

dnem účinnosti uvedeným na rozhodnutí o registraci.  

Každá společnost, která se stane plátcem, musí vést v evidenci pro účely DPH veškeré 

údaje vztahující se k její daňové povinnosti, především údaje nutné ke správnému stanovení 

daňové povinnosti. Údaje pak musí být vedeny tak, aby mohla být sestavena daňová přiznání 

za jednotlivá zdaňovací období.  

                                                
30  Jiří Vychopeň (2011, str. 40) 
31 Jiří Vychopeň (2011, str. 38) 
32 Zákon o DPH § 94 
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Jestliže ale obrat u společnosti, která je plátce DPH, nepřesáhne za nejbližších 

předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč, může společnost 

požádat o zrušení registrace. Tato žádost může být ale podána nejdříve po uplynutí jednoho 

roku od data účinnosti uvedeného v rozhodnutí o registraci. S. r. o. může být také zrušena 

registrace k DPH správcem daně, pokud např. společnost neuskutečnila bez oznámení důvodu 

správci daně po dobu dvanácti po sobě následujících měsíců žádné plnění.  

Do účetního období patří také zúčtování daně z příjmu. Tuto daň vypočítáme až na 

základě hospodářského výsledku za příslušné účetní období. „Předmětem daně jsou veškeré 

příjmy z činností a s nakládání s majetkem, u nepodnikatelských subjektů potom zejména 

příjmy z činností uskutečňovaných za účelem dosažení zisku. Základ daně se odvozuje od 

účetního výsledku hospodaření před zdaněním a potom se snižuje o několik nestandardních 

odpočtů.“
33

 Je ji možné zjistit až po uzavření účetních knih. Mezi daňovým ziskem a účetním 

ziskem existuje rozdíl. Tyto dva pojmy nejsou totožné. Ne všechny náklady jsou totiž podle 

Zákona o daních z příjmu daňově uznatelné, tzn. náklady nevyhnutelně nutné na dosažení, 

zajištění a udržení příjmu. Také zaúčtované výnosy nemusí být podle Zákona o daních 

z příjmu daňově uznatelné. Pro větší přehlednost je pro společnost lepší, aby ve své účtové 

osnově rozlišovala náklady a výnosy daňově uznatelné a daňově neuznatelné pomocí 

analytické evidence.  

Tab. 2.8.1 Postup výpočtu daňové povinnosti společnosti 

Účetnictví  Daně 

Výnosy  

- náklady  

Hrubý účetní výsledek hospodaření Hrubý účetní výsledek hospodaření 

 - příjmy, které nejsou předmětem daně 

 - příjmy osvobozené od daně 

 - příjmy nezahrnované do základu daně 

 + daňově neuznatelné náklady 

 - daňově neuznatelné výnosy 

 +/- další úpravy (nepeněžní příjmy apod.) 

 = základ daně 

 - hodnota darů až do výše 5% ze základu daně 

                                                
33 Vančurová, Láchová (2010, str. 50) 
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 - ztráta minulých let 

 - výzkum a vývoj (v plné výši) 

 = upravený základ daně 

 * sazba daně z příjmu (19%) 

 = daň 

 - slevy na dani 

 = daňová povinnost 

 = splatná daň z příjmu 

- daň z běžné činnosti  

- daň z mimořádné činnosti  

= čistý výsledek hospodaření  

- odložená daň z běžné činnosti  

- odložená daň z mimořádné činnosti  

= disponibilní výsledek hospodaření  

Zdroj: Účetní výkazy společnosti 

 

Mezi daňově neuznatelné náklady patří podle zákona o dani z příjmu např. náklady na 

reprezentaci, manka a škody přesahující náhrady, tvorba jiných než zákonných rezerv, tvorba 

jiných než zákonných opravných položek aj.  

Osvobozeny od daně jsou podle zákona o dani z příjmu např. členské příspěvky podle 

zakladatelské listiny. 

Další daní, kterou společnost odvádí, je daň silniční. Předmětem této daně jsou silniční 

motorová vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice a která jsou 

používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Základem daně je u osobních 

automobilů zdvihový objem motoru v cm
3
. Sazby této daně se liší právě podle zdvihového 

objemu motoru.  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Společnost odvádí zálohy na daň, které jsou 

splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince a vypočte je ve výši 1/12 příslušné 

roční sazby daně za kalendářní měsíc, ve kterém vznikla daňová povinnost. Zálohy jsou 

zaokrouhlovány na celé koruny nahoru.  

Daňové přiznání na tuto daň podává společnost do 31. ledna kalendářního roku 

následujícího po uplynutí zdaňovacího období.  
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3 ÚČETNÍ ASPEKTY 

Z účetních aspektů společnosti byla vybrána problematika leasingu a to hned ze dvou 

důvodů. Společnost se v průběhu roku 2011 rozhodla předčasně ukončit leasing nákladního 

automobilu. Z tohoto důvodu je této problematice věnována samostatná kapitola, kde je 

řešena záležitost účtování a daní tohoto zádrhelu. Dalším důvodem je zvažování společnosti o 

nákupu nového osobního automobilu v roce 2012. Společnost do této doby vlastní pouze 

jeden osobní automobil a nákupem dalšího by vyřešila problémy týkající se pracovních cest 

po České republice i v zahraničí.  

3.1 Předčasné ukončení leasingové smlouvy 

Společnost měla formou finančního leasingu pronajatý nákladní automobil v ceně bez 

DPH 947 000 Kč. Finanční leasing je vlastně pronájem, u kterého po ukončení sjednané doby 

dochází k odkoupení pronajaté věci nájemcem. Tento typ pronájmu je dlouhodobější a 

ekonomická životnost pronajatého majetku je delší než doba pronájmu. Povinností nájemce je 

pronajatou věc udržovat a opravovat.    

Jelikož společnost nechtěla dále splácet leasingové splátky, rozhodla se o předčasné 

ukončení leasingové smlouvy. Výše smluvní pokuty za toho předčasné ukončení byla 

uvedena v leasingové smlouvě. Odkoupila ho za zůstatkovou cenu 226 912 Kč. Nákladní 

automobil byl zařazen jako dlouhodobý hmotný majetek a také takto odepisován. Pokud 

dojde k takovémuto předčasnému ukončení ze strany nájemce, je nutné řídit se § 24 Zákona o 

daních z příjmů, kde je uvedeno, že pokud se prodává majetek, který byl předmětem nájemní 

smlouvy nájemci, může se nájemné zahrnout do nákladů jen v případě, že „kupní cena 

hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než zůstatková cena 

vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní ceny evidované u 

vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován, přitom při 

výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze vstupní ceny včetně daně z 

přidané hodnoty. 
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Tab. 3.1.1 Účtování o předčasném ukončení leasingové smlouvy s odkupem předmětu 

leasingu nájemcem 

Účetní případ MD / D 

1) Smluvní pokuta 544 / 321 

2a) Odkup předmětu leasingu 042 / 321 

2b) DPH 20 % 343 / 321 

3a) Zúčtování zálohy na kupní cenu 321 / 052 

3b) DPH 20 % 321 / 343 

4a) Zúčtování zálohy na splátky nájemného 321 / 314 

4b) DPH 20 % 321 / 343 

5) Zúčtování první zvýšené splátky nájemného 042 / 381 

6) Aktivace majetku 022 / 042 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nájemné u finančního leasingu je nákladem daňově uznatelným podle zákona o 

daních z příjmů. V tomto zákoně § 24 odst. 2 se říká, že nájemné je uznatelné „a to nájemné u 

finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle zákona 

odepisovat, ve výši a za podmínek uvedených v odstavcích 4 a 15 (odst. 15 hovoří o tzv. 

mimořádném finančním leasingu), přitom u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci je 

nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku výdajem jen 

v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období a nájemné u 

finančního pronájmu s následnou koupí movitého hmotného majetku, u kterého vstupní cena 

nepřevýší částku stanovenou v § 26 odst. 2 písm. tj. 40.000,- Kč.“ 

Daňovým dokladem v případě finančního leasingu je splátkový kalendář. Může jím 

být i běžný daňový doklad (faktura). Splátkový kalendář je daňovým dokladem pouze 

v případě, že je přímo součástí leasingové smlouvy nebo se na něj v leasingové smlouvě 

odkazuje. 
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3.2 Financování nového dlouhodobého majetku 

Společnost plánuje v roce 2012 pořízení nového osobního automobilu. Rozhoduje se 

mezi třemi typy automobilu u různých leasingových společností. Chce si pořídit buď Kiu 

Cee‘d SW od prodejce sídlícího v Komárově, Hyundai i30CW, 1,4 CVVT od prodejce 

z Opavy nebo Škoda Octavia Combi Tour, 1,4MPi, od prodejce také z Opavy. Vybraný model 

má zájem společnost si pořídit v nižší střední třídě, kdy zde je výbava všech tří automobilů 

srovnatelná a zahrnuje např. palubní počítač, elektrické ovládání oken, zadní parkovací 

asistent, přední a boční airbag řidiče a spolujezdce, tónovaná izotermická skla, a jiné. Jelikož 

společnost nemá dostatek peněžních prostředků, aby mohla osobní automobil pořídit za 

hotové, rozhodla se, že ho bude financovat prostřednictvím finančního leasingu. Ceny 

jednotlivých typů automobilů, první zvýšené splátky a měsíční splátky jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. Akontace bude stanovena na 50%, jelikož společnost je schopna 

uvolnit přibližně 140 000 Kč. V této bakalářské práci budou porovnávány pomocí 

leasingového koeficientu a metody diskontovaných výdajů na leasing jednotlivé vozy a 

výsledkem bude pomoc společnosti při nákupu.  

Každý prodejce automobilu spolupracuje s jinou leasingovou společností. Společnost 

Kia Motors Czech, s.r.o. spolupracuje s UniCredit Leasing CZ, a.s., Hyundai Motor Czech, 

s.r.o. s ČSOB Leasing, a.s. a ŠKODA AUTO, a.s. se ŠkoFIN, s.r.o.  

UniCredit Leasing CZ, a. s. 

Tato společnost vznikla v roce 1991 pod obchodním jménem CAC LEASING a od té 

doby patří v České republice k nejvýznamnějším společnostem. Činnost společnosti je 

zaměřena na financování osobních a užitkových automobilů, financování ostatní dopravní 

techniky, financování jachet a lodí, strojů a technologií, nemovitostí, na operativní leasing 

prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit Fleet Management a zprostředkování pojištění 

prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit pojišťovací makléřská.
34

 

Prvním poptávaným automobilem je Kia Cee’d, 1,4 CVVT 66 kW. UniCredit Leasing 

CZ, a. s. nám přináší akční nabídku, kdy při zaplacení 50% první navýšené splátky 

                                                
34

 UNICREDITLEASING.CZ: Společnost. [online]. [01. 04. 2012]. Dostupné z: 

http://www.unicreditleasing.cz/cz/spolecnost.html 
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(akontace), bude navýšení 0%, proto jsme tuto nabídku využili a stanovili 50% akontaci. 

Podmínkou je kromě výše akontace také uzavření pojištění u pojišťovny Kooperativa, a. s.  

 

Tab. 3.2.1 Nabídka finančního leasingu od společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s. 

Pořizovací cena bez DPH 286 013 Kč  

DPH 20 % 54 343 Kč 

Pořizovací cena s DPH 340 356 Kč 

Počet leasingových splátek 48 

Akontace 50 % bez DPH 141 809 Kč 

DPH 20 % 28 369 Kč 

Akontace s DPH 170 178 Kč 

Leasingová splátka bez DPH 2 954 Kč 

DPH 20 % 591 Kč 

Leasingová splátka s DPH 3 545 Kč 

Měsíční pojištění 995 Kč 

Celková výše měsíční splátky 4 540 Kč 

Leasingová cena 388 098 Kč 

Leasingový koeficient 1,1403 

Zdroj: Leasingová nabídka, vlastní zpracování 
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ČSOB leasing, a. s.  

Tato společnost je dceřinou společností ČSOB a je univerzální bankovní leasingovou 

společností. Už několik let financuje nejen pořízení osobních automobilů nebo výrobního 

prostředku ale také i nejrůznější investiční projekty.
35

 

Od této společnosti jsme dostali leasingovou nabídku na automobil Hyundai i30CW 

1,4i CVVT. Společnost Hyundai má na tento typ vozu v současné době akční cenu, což je pro 

nás velmi výhodné.  

Tab. 3.2.2 Nabídka finančního leasingu od společnosti ČSOB Leasing, a. s. 

Pořizovací cena bez DPH 241 658 Kč 

DPH 20 % 48 332 Kč 

Pořizovací cena s DPH 289 990 Kč 

Počet leasingových splátek 48 

Akontace 50 % bez DPH 120 829 Kč 

DPH 20 % 24 166 Kč 

Akontace s DPH 144 995 Kč 

Leasingová splátka bez DPH 2 709 Kč 

DPH 20 % 542 Kč 

Leasingová splátka s DPH 3251 Kč 

Měsíční pojištění 890 Kč 

Celková výše měsíční splátky 3911Kč 

Leasingová cena 332723 Kč 

Leasingový koeficient 1,1474 

Zdroj: Leasingová nabídka, vlastní zpracování 
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 CSOBLEASING.CZ: Profil společnosti. [online]. [01. 04. 2012]. Dostupné z: 
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ŠkoFIN, s. r. o. 

Tato společnost je přední finanční společností na českém trhu, která se zaměřuje na 

financování a podporu prodeje aut a s tím související služby. Finanční služby zahrnují úvěr na 

auto, leasing automobilů, operativní leasing, pojištění vozidla a doplňkové pojištění.
36

 

Měsíční leasingové splátky u této společnosti zahrnují také havarijní pojištění a 

povinné ručení od pojišťovny Alianz, kdy jsme si mohli sami vybrat spoluúčast při havarijním 

pojištění. Na výběr bylo 1%, 5% nebo 10%. Vybrali jsme si 10%, protože při tomto budou 

splátky nejnižší. 

Tab. 3.2.3 Nabídka finančního leasingu od společnosti ŠkoFIN s. r. o. 

Pořizovací cena bez DPH 249 907 Kč 

DPH 20 % 49 993 Kč 

Pořizovací cena s DPH 299 900 Kč 

Počet leasingových splátek 60 

Akontace 50 % bez DPH 124 953 Kč 

DPH 20 % 24 997 Kč 

Akontace s DPH 149 950 Kč 

Leasingová splátka bez DPH 3 367 Kč 

DPH 20 % 673 Kč 

Leasingová splátka s DPH 

(včetně měsíčního pojištění) 

4 040 Kč 

Leasingová cena 392 350 Kč 

Leasingový koeficient 1,3083 

Zdroj: Leasingová nabídka, vlastní zpracování 

                                                
36

 SKOFIN.CZ: O společnosti. [online]. [01. 04. 2012]. Dostupné z: http://www.skofin.cz/o-skofinu/o-
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3.2.1 Srovnání jednotlivých nabídek na základě leasingových 

koeficientů 

Leasingový koeficient udává, o kolik nájemce zaplatí za celou dobu leasingu více než 

je pořizovací cena předmětu leasingu. Pomocí koeficientu můžeme snadno a rychle jednotlivé 

nabídky porovnat. 

Tab. 3.2.1.1 Srovnání jednotlivých nabídek leasingu pomocí koeficientu 

 UniCredit leasing, a. s. ČSOB leasing, a. s. ŠkoFIN, s. r. o. 

Leasingový koeficient 1,1403 1,1474 1,3083 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jako nejvýhodnější z leasingových nabídek je nabídka od UniCredit leasing, a. s., kdy 

právě u této nabídky je leasingový koeficient nejnižší. Nejméně výhodná nabídka je od 

ŠkoFIN, s. r. o.  

Jelikož se u všech leasingových nabídek jedná o leasing s právem odkupu, nikoliv 

s povinností, má společnost nárok na odpočet DPH u jednotlivých dílčích splátek podle 

splátkového kalendáře. Jedná o splátky nerovnoměrné, protože na začátku leasingu společnost 

uhradí leasingové společnosti akontaci, a proto musí být tato akontace časově rozlišena po 

dobu trvání leasingu. Ve všech leasingových nabídkách je určena zůstatková cena na konci 

doby leasingu ve výši 0 Kč. 

Daňovým dokladem je splátkový kalendář, který musí být součástí leasingové 

smlouvy, nebo na něj leasingová smlouva musí alespoň odkazovat. 

U leasingu s 48 měsíční dobou splácení nemůžou být řádné leasingové splátky uznány 

jako daňový náklad ihned při úhradě. Celkové nájemné se musí ale časově rozlišit na celou 

dobu trvání leasingové smlouvy, tj. 54 měsíců. To vypovídá o tom, že i když je v tomto 

případě leasingový koeficient nižší, neplynou společnosti ze zkrácené doby splácení žádné 

výhody z hlediska daně z příjmů. 
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Tab. 3.2.1.2 Minimální doba finančního leasing dle § 24 odst. 4 ZDP 

Odpisová skupina Minimální doba finančního leasing dle § 24 odst. 4 ZDP 

1 36 měsíců 

2 54 měsíců 

3 114 měsíců 

4, 5, 6 360 měsíců 

 

Jelikož jsou splněny podmínky pro daňovou uznatelnost nájemného podle ZDP, je 

časově rozlišené leasingové nájemné daňově uznatelným nákladem – doba nájmu trvá 

minimální dobu stanovenou v ZDP, tj. 54 měsíců, kupní cena po skončení doby leasingu není 

vyšší než zůstatková cena, kterou by automobil měl při rovnoměrném odepisování a po 

skončení doby leasingu společnost zařadí automobil do svého obchodního majetku. 

Pojistné, které je součástí všech leasingových nabídek, je daňově uznatelným 

nákladem ve všech případech.  

Tab. 3.2.1.3 Účtování finančního leasingu 48 měsíců od společnosti UniCredit leasing, a. s. a 

ČSOB leasing, a. s. 

Účetní případ UniCredit leasing, 

a. s.  

ČSOB leasing, 

a. s.  

MD D 

Úhrada akontace 141 809,- 120 829,- 381 221 

DPH 20% 28 369,- 24 166,- 343 221 

Leasingová splátka 2 954,- 2 517,- 518 321 

DPH 20% 591,- 504,- 343 321 

Úhrada leasingové splátky 3 545,- 3 021,- 321 221 

Převod akontace do nákladů 2 626,09  2 237,57 518 381 

Převod poměrné části 

řádných splátek do nákladů 

2 625,78 2 237,33 518 381 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 účetní operace 2 a 3 se budou opakovat každý měsíc splácení leasingu, tzn. 48x 

 účetní operace 4 a 5 se budou opakovat každý měsíc trvání leasingu, tzn. 54 x 

Tab. 3.2.1.4 Účtování finančního leasingu 60 měsíců od společnosti ŠkoFIN, s. r. o. 

 Účetní případ Částka MD D 

1. Úhrada akontace 124 953,- 381 221 

 DPH 20% 24 997,- 343 221 

2. Leasingová splátka 3 367,- 518 321 

 DPH 20% 673,- 343 321 

3. Úhrada leasingové splátky 4 040,- 321 221 

4. Převod poměrné části akontace 

do nákladů 

2 314,- 518 381 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 účetní případ 1, 2, 3 a 4 se budou pravidelně opakovat každý měsíc, tj. 54x 

Účtování u 60-ti měsíčního leasingu je jednodušší. Ale jelikož v dnešní době většinou 

všechny účetní jednotky účtují prostřednictvím účetního program, který umí automaticky 

účtovat opakující se účetní zápisy, což společnosti může výrazně ulehčit práci.  

Výše daňových nákladů je u jednotlivých leasingových nabídek rovnoměrná, protože 

společnost má povinnost hrazené nájemné časově rozlišit na celou dobu trvání leasingu. 

Na základě srovnání leasingových koeficientů, způsobu účtování a daňových aspektů a 

porovnání všech kladů a záporů z hlediska účetnictví shledávám nejvýhodnější nabídku 

společnosti UniCredit leasing, a. s.  
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3.2.2 Metoda diskontovaných výdajů na leasing 

 

Pro diskontování bude použita sazba od ČSOB leasing 8,5%, upravena o vliv daně 

z příjmu, kdy sazba daně z příjmu pro rok 2011 činí 19%. Současná hodnota plateb se bude 

vztahovat k 1. červnu 2012, kdy podnik automobil pořídí. Jelikož nájemce leasingu uplatňuje 

nárok na odpočet DPH, budou leasingové splátky uváděny v ceně bez DPH. Za účelem 

zpřesnění výsledku je nutné při výpočtu daňové úspory respektovat časové rozlišení 

leasingových splátek. Bude se tedy vycházet z daňově uznatelných výdajů v daném roce, 

nikoli ze skutečně zaplacené výše splátek. 

           
 

      
 

Kde: i = úroková sazba 

        n = počet úrokovacích období 

                
 

                        
 

V prvním roce leasingové splátky je zahrnuta i první mimořádná splátka, také bez 

DPH
37

.  

Výši diskontovaných ročních výdajů na leasing zjistíme ve třech krocích: 

 daňová úspora = leasingová splátka · daňová sazba, 

 peněžní toky = leasingová splátka – daňová úspora, 

 současná hodnota = peněžní toky · odúročitel. 

 

Tab.3.2.2.1 Diskontované výdaje na leasing – UniCredit leasing, a.s. 

 Leasingové 

splátky 

Roční 

náklad 

Daňová 

úspora 

Peněžní 

toky 

Odúročitel SH výdajů 

na leasing 

2012 177 350 49 475 9 400 167 950 0,9619 161 551 

2013 47 388 84 815 16 115 31 273 0,9355 29 256 

                                                
37 Josef Valach (2005, str. 404) 
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2014 47 388 84 815 16 115 31 273 0,9355 29 256 

2015 47 388 84 815 16 115 31 273 0,9355 29 256 

2016 19 745 35 339 6 715 13 030 0,9727 12 675 

Celkem 339 259 339 259 64 459 x x 261 994 

Zdroj: Vlastní výpočty podle nabídky UniCredit leasing, a. s. 

 

Tab. 3.2.2.2 Diskontované výdaje na leasing – ČSOB leasing, a.s. 

 Leasingové 

splátky 

Roční 

náklad 

Daňová 

úspora 

Peněžní 

toky 

Odúročitel SH výdajů 

na leasing 

2012 146 022 43 814 8 135 137 887 0,9619 132 634 

2013 43 188 73 395 13 945 29 243 0,9355 27 357 

2014 43 188 73 395 13 945 29 243 0,9355 27 357 

2015 43 188 73 395 13 945 29 243 0,9355 27 357 

2016 43 188 30 581 5 810 12 185 0,9727 11 852 

Celkem 293 581 293 581 55 780 x x 226 556 

Zdroj: Vlastní výpočty podle nabídky ČSOB leasing, a. s. 

 

Tab. 3.2.2.3 Diskontované výdaje na leasing – ŠkoFIN, s.r.o. 

 Leasingové 

splátky 

Roční 

náklad 

Daňová 

úspora 

Peněžní 

toky 

Odúročitel SH výdajů 

na leasing 

2012 148 522  38 147 7 248 141 274 0,9619 135 892 

2013 40 404 65 395 12 425 27 979 0,9355 26 174 

2014 40 404 65 395 12 425 27 979 0,9355 26 174 

2015 40 404 65 395 12 425 27 979 0,9355 26 174 

2016 40 404 65 395 12 425 27 979 0,9355 26 174 
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2017 16 835 27 248 5 177 11 658 0,9727 211 340 

Celkem 326 973 326 973 62 125 x x 251 929 

Zdroj: Vlastní výpočty podle nabídky ŠkoFIN, s. r. o. 

 

V jednotlivých tabulkách vidíme průběh peněžních toků v jednotlivých nabídkách 

financování, rozložení nákladů v čase, daňovou úsporu a současnou hodnotu vynaložených 

výdajů. Tyto data jsou shrnuty v následující tabulce.  

 

Tab. 3.2.2.4 Přehled nákladů, daňových úspor a současných hodnot výdajů 

 UniCredit, a. s. ČSOB leasing, a. s. ŠkoFIN, s. r. o. 

Celkové náklady 339 259,- 293 581,- 326973,- 

Daňová úspora 64 459,- 55 780,- 62125,- 

SH výdajů 261 994,- 226 556,- 251929,- 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě předchozích výsledků 

 

Čím nižší současnou hodnotu výdajů daná varianta vykazuje, tím výhodnější je pro 

nájemce. Z této tabulky je viditelné, že nejvyšší náklady jsou spojené s financováním 

UniCredit leasing, a. s, a to o 12 286 Kč než při financování ŠkoFIN, s. r. o. Proto ale tato 

varianta přináší nejvyšší daňovou úsporu. Nejnižších výdajů lze dosáhnout při financování 

ČSOB leasing, a. s., při leasingu na 48 měsíců, což z finančního hlediska lze označit za 

nejpříznivější. 

Z hlediska daně z příjmu se třeba dbát na podmínky pro daňovou uznatelnost 

stanovené zákonem. Je nutné také dodržovat časové rozlišení a v jednotlivých letech uplatnit 

pouze náklady, které s daným obdobím věcně a časově souvisí. Daňově uznatelná bude i daň 

silniční, jelikož tato společnost bude v technickém průkazu zapsaná jako provozovatel 

pronajatého automobilu. Je možné uplatit také daň z přidané hodnoty.  
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Na základě shrnutí všech dat lze tedy doporučit finanční leasing od ČSOB leasing, a. 

s. na dobu splácení 48 měsíců, tudíž společnost zakoupí automobil Hyundai i30CW, 1,4 

CVVT od prodejce se sídlem v Opavě. 
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4 DAŇOVÉ ASPEKTY 

Společnost ART & MEDIA PRODUCTION, s.r.o. je plátcem DPH, odvádí silniční 

daň za jeden osobní a jeden nákladní automobil a odvádí daň z příjmu právnických osob. Daň 

z nemovitosti společnost neplatí, jelikož její sídlo se nachází v pronajatých prostorách.  

4.1 Účetní a daňové odpisy 

Účetní a daňové odpisy společnost uplatňuje za osobní automobil Volvo, který byl 

zařazen do užívání 1.11. 2009 a jehož pořizovací cena je 524 000,- Kč a nákladní automobil 

Suzuki, který byl zařazen do užívání 2. 5. 2011 s pořizovací cenou 226 912,- Kč. 

Pro daňové odpisy společnost využívá metodu zrychleného odepisování, kdy 

koeficient pro oba automobily podle zákona o daních z příjmů je 5 a první rok se vypočte jako 

podíl pořizovací ceny a koeficienty. V dalších letech je koeficient pro osobní automobily 6 a 

odpis se vypočte jako podíl, kdy v čitateli je zůstatková cena vynásobená dvěma a ve 

jmenovateli koeficient po odečtení počtu let, po které je již majetek odepisován. 

Účetní odpisy se vypočítávají s přesností na měsíce, kdy účetní jednotka si stanovila 

dobu použitelnosti tohoto majetku 5 let (60 měsíců). Odpis se pak vypočte jako podíl vstupní 

ceny a počtu měsíců odepisování. 

Tab. 4.1.1 Účetní a daňové odpisy 

Rok Suzuki  Volvo 

účetní daňový účetní daňový 

2009 - 17 467,- 104 800,- 

2010 - 104 800,- 167 680,- 

2011 30 256,- 45 383,- 104 800,- 125 760,- 

2012 45 382,- 72 612,- 104 800,- 83 840,- 

2013 45 382,- 54 458,- 104 800,- 41 920,- 

2014 45 382,- 36 306,- 87 333,- - 
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2015 45 382,- 18153,- - 

2016 15 127,- - - 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Účetní odpisy účtuje společnost měsíčně do nákladů na účet 551 – Odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na stranu MD a na účet 082 – Oprávky 

k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí na stranu D. 

Daňové odpisy společnost vykazuje ročně na konci zdaňovacího období.  

4.2 Daň z příjmu 

Účetní jednotka je poplatníkem této daně. Jelikož má sídlo na území ČR, daňová 

povinnost se vztahu na příjmy ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zahraničí. 

Sazba daně z příjmu právnických osob činí pro rok 2011 19%. Daňové přiznání společnost 

měla povinnost podat do 1. 4. 2012.  

 

Tab. 4.2.1 Výpočet daňové povinnosti 

Účetní výsledek hospodaření - 2 204 729,- 

Neuznatelné náklady + 3 581 941,- 

Neuznatelné penále + 40 000,- 

Rozdíl odpisů - 36 087,- 

= 3 585 854,- 

Daňový výsledek hospodaření + 1 381 125,- 

Po zaokrouhlení na celé tisíce dolů  + 1 381 000,- 

Daň 19% 262 390,- 

Zálohy 315 400,- 
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Přeplatek  53 010,- 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů společnosti 

 

Účetní výsledek hospodaření byl zjištěn rozdílem mezi náklady a výnosy. Odečtením 

nákladů od výnosů se společnost dostává do ztráty. Po přičtení neuznatelných nákladů ale 

vzniká zisk, který je společnost povinna zdanit. Mezi neuznatelné náklady společnosti patří: 

 513 – Náklady na reprezentaci ve výši 60 200,- Kč,  

 528 – Ostatní sociální náklady ve výši 69 422,- Kč,  

 531 – Daň silniční (silniční daň z minulých let) ve výši 3 291,- Kč, 

 538 – Ostatní daně a poplatky ve výši 10 328,- Kč,  

 545 – Ostatní pokuty a penále ve výši 109 773,- Kč, 

 546 – Odpis pohledávky – jedná se o nevymahatelnou pohledávku z důvodu úmrtí 

odběratele ve výši 3 328 927,- Kč. 

Rozdíl odpisů se vypočte tak, že od účetních odpisů se odečtou daňové. Společnost 

v roce 2011 neměla žádné mimořádné výnosy ani náklady, tudíž nemusela počítat daň 

z příjmu z mimořádné činnosti. Na základě této vypočtené daně si společnost vypočítá zálohy 

na další účetní období.  

Záloha na daň z příjmu je zaúčtovaná na účtu 341 – Daň z příjmu na straně MD. Daň 

z příjmu je pak pro společnost nákladem, takže se účtuju na učet 591 – Daň z příjmu z běžné 

činnosti – splatná a na stranu dal na účet 341 – Daň z příjmu. Přeplatek bude zaúčtován na 

účet 341 – Daň z příjmu na straně dal, aby byl zůstatek na tomto účtu nulový. 

4.3 Silniční daň 

Společnost odvádí silniční daň za osobní vozidlo Volvo C30 a automobil Suzuki 

Grand Vitara, který je podle technického průkazu považován za nákladní a jehož pořizovací 

cena byla 226 911,67. Pořizovací cena druhého automobilu byla 524 000 Kč a tento 

automobil byl poprvé registrován 1. 3. 2008. Nákladní automobil byl poprvé registrován 27. 

9. 2007.  V následující tabulce jsem vypočítala zálohy za rok 2011 u obou těchto automobilů 

a celkovou daňovou povinnost za rok 2011.  
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Sazby daně se krátí podle zákona o silniční dani o 48% po dobu 36 měsíců 

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

25% po dobu následujících dalších 36 měsíců.
38

 

Tab. 4.3.1 Odvod záloh na silniční daň za rok 2011 

 Volvo Suzuki Celkem 

15. 4.  492,- 540,- 1 032,- 

15. 7. 504,- 504,- 1 008,- 

15. 10. 504,- 504,- 1 008,- 

15. 12. 612,- 612,- 1 224,- 

Celkem 2 112,- 2 160,- 4 272,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková výše daňové povinnosti: 2 160 + 2 112 = 4 272,- Kč 

Suzuki: 3 600 · 60% = 2 160,- Kč 

Volvo: 3 600 / 12 = 300,-/měsíc 

300 · 2 = 600,-  600 · 48% = 288,-       600 – 288 = 312,- 

300 · 10 = 3 000,- 3 000 · 40% = 1 200,-   3 000 – 1 200 = 1 800,- 

312 + 1 800 = 2 112,- 

 

Sazba pro osobní automobil Volvo činí podle Zákona o dani silniční 3 600 Kč, protože 

zdvihový objem motoru je 2 400 cm
3
. Jelikož tento automobil, byl prvně registrován v roce 

2008, krátí se sazba daně v lednu a únoru o 48%, a v březnu – prosinci o 40%.  

Sazba pro nákladní automobil Suzuki je také 3 600 Kč, jelikož má 2 nápravy a 2,07 t. 

Tento automobil byl poprvé registrován v srpnu 2007, tudíž se nám sazba daně snižuje o 40%.  

                                                
38 Zákon o dani silniční § 6 
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Celková daňová povinnost činí 4 272 Kč, na zálohách bylo zaplaceno 4 272 Kč, tím 

pádem nevzniká nedoplatek ani přeplatek. 

Silniční daň je účtována na nákladový účet 531 – Daň silniční a pro firmu je podle 

zákona o dani z příjmu daňově uznatelný náklad.  

4.4 Daň z přidané hodnoty 

Tato účetní jednotka obchoduje jak v České republice, tak velkým odběratelem služeb 

i zboží je Slovensko. V tomto případě vzniká problém s tím, kdy má účetní jednotka 

povinnost přiznat daň, jestli je toto plnění zdanitelné, osvobozené s nárokem na odpočet nebo 

bez nároku na odpočet nebo není předmětem daně.  

Základní sazba daně z přidané hodnoty v České republice pro rok 2012 činí 20% a 

snížení sazba činí 14%. Reklamní činnost podléhá základní sazbě DPH, a to je 20%.  

a) Obchodování se zbožím 

Povinnost přiznat daň na výstupu vzniká v tuzemsku při obchodování se zbožím podle 

§ 21 odst. 1 Zákona o dani z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke 

dni přijetí úplaty a to k tomu dni, který nastane dříve.  

Při dodání zboží na Slovensko osobě, která není registrovaná k dani (neplátci) platí 

stejné podmínky jako u obchodování v tuzemsku. 

Dodání zboží, které je odesláno z tuzemska na Slovensko osobě registrované k dani, je 

osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. (§ 64 Zákona o dani z přidané hodnoty)  

b) Poskytování služeb 

Podle § 21 odst. 5 Zákona o dani z přidané hodnoty při poskytování služeb v tuzemsku 

i na Slovensku je dnem zdanitelného plnění den poskytnutí služby nebo den vystavení 

daňového dokladu a to ten den, který nastane dříve.  

Příklady z praxe 

1) Společnost ART & MEDIA PRODUCTION, s.r.o. dodala zboží českému neplátci za cenu 

200 000,- Kč bez DPH.  

 základ daně = 200 000,- Kč 
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 daň na výstupu = 40 000,- Kč 

2) Společnost ART & MEDIA PRODUCTION, s.r.o. dodala zboží na Slovensko plátci DPH 

za celkovou cenu 200 000,- Kč. 

 plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně s místem plnění mimo tuzemsko 

 do daňového přiznání uvedeme celkovou cenu 200 000,- Kč 

3) Společnost ART & MEDIA PRODUCTION, s.r.o. dodala zboží na Slovensko neplátci 

DPH za celkovou cenu 200 000 Kč. 

 základ daně = 166 660,- Kč 

 daň na výstupu = 33 340,- 

4) Společnost ART & MEDIA PRODUCTION, s.r.o. poskytla službu v tuzemsku, za cenu 

200 000,- Kč bez DPH. 

 základ daně = 200 000,- Kč 

 daň na výstupu = 40 000,- Kč 

Uvedená společnost je měsíčním plátce DPH, to znamená, že zdaňovacím obdobím je 

kalendářní měsíc. Daňové přiznání podává vždy do 25. dne po skončení tohoto zdaňovacího 

období. Daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
39

  

  

                                                
39Zákon o dani z přidané hodnoty § 101 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na konkrétní společnost s ručením omezeným ART & 

MEDIA PRODUCTION, s.r.o. a je shrnutím účetní a daňové specifikace této společnosti. 

Cílem bylo celkově charakterizovat tuto společnost a zaměřit se na její účetní a daňové 

aspekty.  

První část byla věnována charakteristice této společnosti jako společnosti s ručením 

omezeným, procesu uzávěrkových a závěrkových prací podle aktuálních právních předpisů, 

jejichž změny je nutno neustále sledovat. Na jednotlivé uzávěrkové operace navazuje 

sestavení účetní závěrky, která je rozdělena do několika stádií. Tyto finanční výkazy jsou pak 

potřebné pro finanční analýzu společnosti. V této části jsou popisovány metody finanční 

analýzy, které společnost využívá a jsou zde představeny způsoby a zásady jejího účtování. 

Účtování proběhlo v souladu se zákonem o účetnictví a s příslušnými právními předpisy 

České republiky. Toto účetnictví je správné, úplné, srozumitelné, přehledné a průkazné. 

Ve druhé části byl rozebrán aktuální problém společnosti, a tím je finanční leasing. 

Leasingové financování je jedním ze způsobů financování dlouhodobého majetku. Cílem bylo  

na základě srovnání jednotlivých nabídek, vybrat nejvýhodnější nabídku finančního leasingu 

pro tuto společnost. Pro srovnání těchto nabídek, které byly vypracovány na základě oslovení 

třech leasingových společností, byla použita metoda leasingových koeficientů a metoda 

diskontovaných výdajů. Poté byla také porovnána náročnost účtování a daňové dopady těchto 

nabídek. Výsledkem bylo doporučení společnosti nejvýhodnější nabídky, a to nabídky od 

ČSOB Leasing, a.s. Část této kapitoly byla také věnována předčasnému ukončení finančního 

leasingu, který společnost ukončila v červnu 2011 a poté zařadila tento dlouhodobý majetek 

do užívání.  

Třetí část se zabývá daněmi, které společnost odvádí. Je to jak daň z příjmu 

právnických osob, tak daň z přidané hodnoty a silniční daň. Tyto daně jsou zde vypočteny a 

jsou nastínovány jejich odvody, podávání daňového přiznání a jejich účtování.  

Jelikož společnost dosud pro investiční rozhodování pro nákup nového dlouhodobého 

majetku nepoužívala žádné konkrétní metody, bude tato práce pro tuto společnost prospěšná.  

Může být také podkladem pro hlubší analýzy společnosti.  
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