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1. Úvod 

Podnikání v hotelnictví a také v láze ství má svá r zná specifika a úskalí z pohledu 

ú etnictví a daní. Tato tématika je velmi rozsáhlá, cílem bakalá ské práce je charakterizovat 

hotelový a láze ský sektor v eské republice a popsat vybrané specifické p ípady v oblasti 

ú etnictví i daní u spole ností ZLÍNSAT, spol. s r.o. a Lázn  Kostelec, spol. s r.o.  

Ve druhé kapitole je obecn  popsán hotelový a láze ský sektor, vznik hotel  a lázní, je 

v ní uveden p ehled o vývoji po tu ubytovacích a láze ských za ízeních v eské republice 

a popsány organizace, které podporují práv  tuto oblast podnikání. 

T etí kapitola je v nována charakteristice inností vybraných spole ností, historii 

láze ství v jejich míst  podnikání, zam ení láze ské pé e a jejich sou asné ekonomické 

situaci. 

V první ásti tvrté kapitoly, která je v nována práv  problematice ú etnictví a daní 

hotel , jsou z ú etního pohledu vymezeny jednotlivé položky majetku a závazk  obou 

spole ností. 

Druhá ást tvrté kapitoly je zam ena na problematiku dan  z p íjm  právnických 

osob a na problematiku dan  z p idané hodnoty, a také na p ípady, které s t mito dan mi 

souvisí. 

Podnikání v hotelnictví nemá svá úskalí jen z pohledu vedení ú etnictví a odvodu daní 

do státního rozpo tu. Cílem každého hoteliéra, tak jako jakéhokoliv jiného podnikatele, je 

maximální ziskovost podniku. Jenže v posledních letech hoteliéry trápí nižší návšt vnost 

jejich za ízení, nízké tržby a s tím související nízká ziskovost podnik .  

Hlavní p í inou nízké návšt vnosti hotelových a láze ských za ízení je ekonomická 

krize, jejíž dopad se ješt  stále odráží práv  v tržbách hoteliér . V roce 2011 se sice do 

luxusních hotel  za ali vracet hosté, ale situace v menších ubytovacích za ízeních byla po ád 

nep íznivá. N kterých hotel m pomohli zvednout tržby zahrani ní turisté a od roku 2012 se 

za ala zvyšovat návšt vnost hotel  a lázní i díky domácím turist m, by  jen na krátké pobyty. 

Podnikatelé tak mohou doufat, že od roku 2013 se situace za ne postupn  více zlepšovat 

a jejich tržby zvyšovat. 

P í zpracování bakalá ské práce byly použity metody popisu, analýzy a komparace. 
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2. Charakteristika hotelového a láze ského sektoru v eské 

republice 

Cestování je fenoménem dnešní doby. Ruku v ruce s cestováním jde práv  ubytování 

na t chto cestách, a  už soukromých i pracovních. Hotelnictví je tedy v posledních letech 

velmi rychle se rozvíjejícím odv tvím v oblasti podnikání.  

V dnešní dob  je také velmi populární využívat r zné relaxa ní procedury, a  už p i 

pobytu v lázních nebo jen p i jednorázové návšt v  n kterého wellness centra. Velmi astým 

p ípadem v t chto oblastech podnikání je, že oblasti ubytování a láze ství i wellness jsou 

spojeny a tvo í jeden rekrea ní komplex. Návšt vníci tak pak mohou využívat tyto komplexy 

k celoro nímu vyžití od jednodenních p es víkendové až po týdenní pobyty. Sou ástí t chto 

rekrea ních komplex  nejsou ve v tšin  p ípad  jen wellness služby, ale i koupališt , 

víceú elová h išt , restaurace, kavárny, kade nické a kosmetické služby a mnoho dalšího. 

2.1. Charakteristika hotelového sektoru 

Hotely dnešní podoby se za aly objevovat v polovin  19. století. P evážn  v hlavních 

m stech a láze ských oblastech. Od za átku 20. století ale slovo hotel neznamená jen 

„budova na p espání“, krom  stravování k n mu pat í i nabízené r znorodé služby, jenž se 

odvíjí od poptávky a nárok  dané spole nosti. 

S rychlým rozmachem hotelnictví se za aly objevovat hotelové et zce. Hotelový 

et zec je n kolik hotel , které jsou spojeny stejnou zna kou. Hotelové et zce spadají pod 

hotelovou skupinu. První hotelový et zec vznikl v roce 1946 ve Spojených státech 

Amerických pod názvem „InterContinental“. Postupn  se další et zce za aly rozvíjet 

i v Evrop  a Asii.  

Z hlediska kategorie ubytovacích za ízení, je hotel ubytovací za ízení, která má 

nejmén  deset pokoj  pro hosty, jenž jsou vybaveny pro poskytnutí p echodného ubytování 

a dalších služeb s tím spojených, zejména služby stravovací. Dle Hotelstars Union /dále jen 

HSU/ se hotely lení do p ti t íd. Krom  hotel  klasifikuje HSU i hotely garni, motely, 

pensiony a botely. Všechna tato další ubytovací za ízení se lení do ty  t íd.1 HSU je 

asociace, kterou v roce 2010 založily hotelové asociace sedmi zemí Evropské unie /dále jen 

                                                
1 Hotelstars, Porovnání t íd, http://www.hotelstars.cz/porovnani-trid 
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EU/, aby se sjednotilo hodnocení ubytovacích za ízení. Jednou ze zakládajících zemí byla 

i eská republika /dále jen R/. Tato unie má za cíl sjednotit klasifikaci hotelových služeb. 

Slouží k tomu jednotná metodika a využití spole ného propaga ního marketingu. V sou asné 

dob  používá spole nou klasifikaci v ud lování hv zdi ek dvanáct evropských zemí. V R 

platila daná kritéria klasifikace do roku 2012, ale jelikož certifikace reaguje vždy na aktuální 

vývoj hotelnictví, vstoupila 1. 1. 2013 v platnost nová certifikace, na které se podílely op t 

hotelové asociace všech lenských zemí.2

Z tabulek uvedených v P íloze . 1 je patrné, že podnikání v oblasti hotelnictví je 

v dnešní dob  hodn  rozší ené. Toho také každý rok využívá po etn jší skupina host . 

2.2. Asociace hotel  a restaurací eské republiky 

Dne 25. íjna 2006 v Hotelu PYRAMIDA OREA HOTELS Praha se slou ili dv

nejvýznamn jší profesní sdružení, a to HO.RE.KA R Sdružení podnikatel  v pohostinství 

a cestovním ruchu a Národní federace hotel  a restaurací R. Tímto slou ením vznikla nová, 

moderní a siln jší organizace Asociace hotel  a restaurací eské republiky o.s. /dále jen AHR 

R/.3

AHR R je profesní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora 

podnikatel  v oboru hotelnictví a gastronomie. Jejími leny jsou majitelé a provozovatelé 

ubytovacích a gastronomických za ízení z celé republiky. Pro své leny tato organizace 

zajiš uje pravidelný servis a poradenství. Krajské sekce AHR R spolupracují se 

samosprávou na propagaci a rozvoji cestovního ruchu v krajích a marketingové podpo e 

svých len . AHR R pomáhá svým len m lépe se orientovat na trhu, být p ipraven na nová 

legislativní opat ení a možnost ovliv ovat d ní v oboru. Asociace vede své leny 

k dodržování Etického kodexu ve vztahu k obchodním partner m i ve ejnosti, usiluje 

o vytvá ení vhodných vn jších ekonomických podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit, 

p sobí na leny, aby zvyšovaly kvalitu poskytovaných služeb. Své poslání AHR R napl uje 

vyjednáváním se zákonodárci R i Evropského parlamentu, spoluprací se státními orgány na 

všech úrovních a jejich za ízeními, zejména Ministerstvem pro místní rozvoj a eskou 

centrálou cestovního ruchu – CzechTourism.4

                                                
2 Hotelstars, Co znamenají hotelové hv zdi ky, http://www.hotelstars.cz/co-znamenaji-hotelove-hvezdicky/ 
3 AHR R, P edstavení asociace, http://www.ahrcr.cz/cz/predstaveni-asociace/ 
4 AHR R, P edstavení, http://www.ahrcr.cz/ 
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2.3. Charakteristika láze ského sektoru 

Vznik láze ství je datován již do doby p ed ty mi tisíci lety. První lázn  a relaxa ní 

bazény vznikly u velkých ek, jejich význam a zp sob fungování však nebyl dosud odhalen. 

Ve starém Egypt  již fungoval propracovan jší systém a lázn  poskytovaly hygienické zázemí 

a relaxaci. První lázn  s termální vodou za ali využívat léka i v oblasti íny a Indie. 

Na dnešní podob  lázní má nejv tší zásluhu starov ké ecko a ím. Zde byly ve 

3. století našeho letopo tu budovány bazény a termální relaxa ní místnosti, které m ly již 

i vypracované vytáp ní budov. Ve stejném období lidé objevili i pozitivní ú inky bylin 

a minerál  a za ali využívat i první bahenní zábaly. ímané si oblíbili lé bu ba kováním, pití 

minerálních pramen  a proh ívání páte e. Nejv tší rozmach pé e o t lo zaznamenala 

renesance, kdy se lidé navrátili zp t ke starov kým praktikám balneoterapie. 

V 19. století léka e zaujaly ú inky koupelí v uhli itých vodách, které pomáhají p i 

chorobách srdce a cév. V 19. století se také mohutn  rozr stala m sta, která m la podmínky 

pro rozvoj láze ství. Láze ství má na území dnešní R mnohaletou tradici. K zásadnímu 

rozvoji láze ství na území R došlo od 18. do 20. století. Tato místa byla navšt vována nejen 

z lé ebných d vod , ale i kv li širokému kulturnímu a spole enskému vyžití. Velkou 

pozornost provozovatelé kladli na kvalitu daných p írodních zdroj . Do lázní jezdila 

nejvybran jší klientela. Zájem o láze ství zap í inil mimo jiné rozvoj léka ství 

a balneoterapie. Z vodolé by i balneologie se staly obory studované na univerzitách.5

Po roce 1989 došlo v oblasti lázní k rozší ení nabídky pobyt  i o nové relaxa ní 

pobyty a tudíž v sou asné dob  existují dva typy láze ství, tradi ní lé ebné a wellness. 

Tabulky v P íloze . 2 dokazují, že láze ství je odv tvím rychle se rozvíjejícím, a že se díky 

wellness pobyt m stalo zp sobem trávení volného asu, kterého využívá rok od roku ím dál 

více zákazník . 

                                                
5 SLM R, Stanovy, www.jedemedolazni.cz/download_modul/28_41_cs_stanovy.pdf 
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2.4. Sdružení láze ských míst eské republiky 

Sdružení láze ských míst R /dále jen SLM/ je dobrovolnou zájmovou nestranickou 

a nevládní organizací láze ských m st a obcí v R, na jejichž území se nachází i láze ská 

za ízení a jež mají schválený statut lázní. Tato organizace aktivn  p ispívá k vytvá ení 

podmínek a nástroj  pro regeneraci a rozvoj láze ství a láze ských míst, zejména 

k zlepšování jejich stavu, k rozvoji láze ské a m stské infrastruktury, obnovy láze ských 

památek a k rozvoji eského láze ství a eských láze ských m st a obcí. Aby dosáhla svých 

cíl , usiluje SLM nejen o spolupráci mezi státem, obcemi a ob any, láze skými 

organizacemi, ale i o spolupráci mezinárodní. 

SLM zejména popularizuje a propaguje láze ská místa, po ádá ve ejné akce, vydává 

propaga ní materiály, uplat uje specifické problémy láze ských míst p i úprav  právních 

norem a využívá grant  podporovaných v rámci EU.6

2.5. Vliv ekonomické krize na cestovní ruch 

Ekonomická krize, které postihla v letech 2008 a 2009 EU, zp sobila hospodá ský 

propad. P edch dcem ekonomické krize byla v roce 2008 sv tová krize finan ní, která vzešla 

z hypote ní krize ve Spojených státech amerických v roce 2007.  

Dle studie spole nosti Deloitte za ala díky ekonomické krizi a velké konkurenci 

v hotelnictví v roce 2009 klesat návšt vnost a také p íjmy hotel . Z celé EU nejvíce trp la 

R. Pokles návšt vnosti jednotlivých hotel  byl zp soben díky dokon ování nových 

hotelových kapacit, pokles zahrani ních návšt vník  nebyl v té dob  nijak výrazný, byl navíc 

kompenzován nár stem domácích host . Nabídka hotelových kapacit p evyšovala poptávku 

i po odezn ní ekonomické recese, avšak hotely musely p ejít k úsporným opat ením 

a k získání nových zákaznických skupin. Podle generálního editele AHR R byly nejvíce 

ohroženy hotely p estavené z bytových dom . Z údaj eského statistického ú adu vyplývá, 

že od roku 2008 do poloviny roku 2010 klesly hotel m tržby o 29 %. V oblasti stravování 

klesly o 14 %. Podle statistik, které zve ejnil eský statistický ú ad, se lidé do hotel  za ali 

vracet v roce 2011. Nej ast ji se vraceli do luxusních hotel . Za al se zvyšovat zájem i od 

zahrani ních turist . V prvním tvrtletí roku 2012 se v esku ubytovalo 2 600 000 lidí, tedy 

o 300 000 více než v roce 2011. Tento r st po tu ubytovaných m l na sv domí nár st 

                                                
6 Jedeme do lázní, Informace o sdružení, http://www.jedemedolazni.cz/cs/sdruzeni-lazenskych-mist/informace-
o-sdruzeni.html 
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p ijížd jících turist , ale i domácích turist . Domácí turisté dávali p ednost kratším pobyt m. 

Zahrani ní turisté nej ast ji využívali ubytování v R z d vod  nákup  a dovolené, dále jim 

eské hotely sloužily jako zastávka na p espání v dob  tranzitu p es republiku a v dob  jejich 

služebních cest. Zahrani ní hosté využívali v prvním tvrtletí roku 2012 p tihv zdi kové 

hotely vícekrát, než ve stejné dob  v roce 2011, konkrétn  zájem o n  stoupnul o 20 %.  

S ekonomickou krizí souvisí i propušt ní zam stnanc . Snižování po tu personálu 

za alo v roce 2009, tehdy museli podnikatelé v hotelnictví propustit zhruba 2 100 stálých 

zam stnanc . I když v dob  krize návšt vník  postupn  p ibývalo, zam stnanc  naopak stále 

ubývalo, jelikož hotelié i snižovali celkové náklady. V roce 2012 pracovalo v hotelnictví 

27 000 zam stnanc , což bylo nejmén  za posledních šest let a zdá se, že tento trend bude 

pokra ovat i nadále v letošním roce.7

3. Charakteristika spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. byla zapsána dne 7. ledna 1994 u Krajského soudu 

v Brn . P edm tem podnikání je hostinská innost a výroba, obchod a služby neuvedené 

v P ílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Spole nost má sedm spole ník , za spole nost 

jednají a podepisují jednatelé, jichž je p t.8

ZLÍNSAT, spol. s r.o. vlastní: 

• po íta ové programy na zpracování ú etnictví a mezd, recep ní program pro 

evidenci všech host , poskytnutých služeb a drobného zboží, program 

skladování zásob (p íjem a výdej), program evidence prodeje v restauracích, 

• pozemky – vlastní i smluvn  pronajaté do soukromník  i od státu p es 

Pozemkový fond R /dále jen PF R/, 

• budovu hotelu s vybavením, s restaurací a kavárnou, budovu lázní 

s vybavením, parkovišt , 

• p vodní bazén, 

• tenisové h išt , minigolf, 

• 3 automobily, 

• golfové h išt , 

                                                
7 iHned.cz, HN Byznys, http://byznys.ihned.cz/ 
8 Obchodní rejst ík, http://obchodnirejstrik.cz/ 
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• studnu minerální vody (1. vrt minerální vody), 

• celou firmu Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. byla zapsána dne 8. prosince 1997 u Krajského 

soudu v Brn . P edm tem podnikání je taktéž hostinská innost a výroba, obchod a služby 

neuvedené v P ílohách 1 až 3 živnostenského zákona. P edm tem innosti jsou: 

• láze ská pé e v rozsahu indikace VII/1-9, K, P, 10K, 11P, K, 12K, X/1-5P, K, 

• praktický léka  pro dosp lé .o. 001, 

• fyziatrie, balneologie a lé ebná rehabilitace .o. 201, 

• respira ní choroby a nemoci netuberkulózní HCD .o. 205, 

• dermatovenerologie .o. 404, 

• otorinolaryngologie .o. 701, 

• rehabilita ní pracovník .o. 902, 

• zdravotní sestra .o. 911. 

P edm t innosti podléhá novelizaci Indika ního seznamu pro láze skou lé ebn

rehabilita ní pé i o dosp lé, d ti a dorost dle Vyhlášky . 267/2012 platné od 1. íjna 2012. 

Služby jsou poskytovány ve form  p ísp vkové nebo komplexní láze ské pé i. 

Za spole nost jednají a podepisují jednatelé, jichž je také p t. Spole nost má jediného 

spole níka s vkladem, a tím je ZLÍNSAT, spol. s r.o.9

Firma Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. vlastní: 

• 2. vrt minerální vody, 

• software na prodej a plánování láze ských procedur, 

• zdravotnické p ístroje. 

3.1. Historie lázní v Kostelci u Zlína 

Lázn  v Kostelci byly založeny již v roce 1742 rakouským šlechtickým rodem Seilern 

Aspang, který objevil první sirnatý pramen. Po potvrzení lé ebných ú ink  zdejších 

minerálních pramen  víde skými léka i, vystav l hrab  Seilern láze ské budovy ve stylu 

doznívajícího baroka. Tyto lázn  sloužily pouze vrchnosti. Koncem 19. století p ešly lázn  do 

vlastnictví jiným majitel m a byly p ebudovány na moderní lé ebné st edisko. V roce 1936 

projevil zájem o koupi lázní Tomáš Ba a, realizaci projektu však p erušila 2. sv tová válka. 

B hem války byl komplex lázní zna n  poškozen. Po válce pat ily lázn  tehdejšímu 
                                                
9 Obchodní rejst ík, http://obchodnirejstrik.cz/ 
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Okresnímu ústavu národního zdraví a Státním lázním. V roce 1964 byly objekty prodány 

národnímu podniku Železárny Vítkovice. Tento podnik vystav l v roce 1972 lé ebnu 

a ubytovací objekt, který slouží dodnes. Láze ská lé ba byla ale postupn  utlumena, lázn

byly vy azeny ze seznamu láze ských míst a využíval je pouze omezený po et pacient  ze 

zlínského regionu. D ív jší láze ské víly, postavené ve slohu Jurkovi ovy architektury, 

známé z lázní Luha ovice, byly p i stavb  hotelu zdevastovány a nakonec v polovin  70. let 

zbo eny. 

V roce 1994 byl komplex zprivatizován a novým majitelem tohoto objektu se stala 

spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. Majitelé se rozhodli navázat na dlouholetou tradici láze ství 

s cílem obnovit láze skou pé i s využitím zdejších lé ivých sirných pramen . Od roku 2001 

se k lé ebným procedurám využívá také t ebo ská balneologická rašelina.10 11

3.2. Zam ení láze ské pé e 

Lázn  jsou uvedeny na seznamu Ministerstva zdravotnictví R a v Almanachu 

eských lázní. V roce 1995 vydal eský inspektorát lázní Ministerstva zdravotnictví R 

souhlas s lé bou pohybového ústrojí. Jde o láze skou pé i k lé ení zejména chorob 

revmatických, bolestivé syndromy šlach, úpon , podkožní tkán , v etn  postižení prací 

s vibrujícími nástroji, mimokloubní celkový revmatismus. Dále se lé í postižení ru ních 

a nožních kloub , Becht revova choroba a další onemocn ní pohybového aparátu. 

V roce 1997 zahájila provoz spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. a lé ivé 

prameny s vysokým obsahem sirovodíku se za aly využívat i k lé b  kožních onemocn ní. 

Jde o láze skou pé i k lé ení zejména atopického exému, lupénky, chronické dermatózy, 

exémy profesionálního p vody v soustavném odborném lé ení apod.12

Zdejší minerální vody má jeden s nejv tších obsah  sirovodíku v R. Obsah síry se 

pohybuje v rozmezí od deseti do dvaceti miligram  v jednom litru vody. Rozbor vzork

t chto p írodních lé ivých zdroj  provádí spole nost GEOtest, a.s., Hydrochemické 

laborato e. Provádí rozbor na deseti vzorcích m sí n , jedenkrát m sí n  m í vodivost. Dále 

                                                
10 Hotel Lázn  Kostelec u Zlína, Historie Lázní Kostelec u Zlína,
http://hotelkostelec.cz/hotelweb/MK/historie.pdf 
11 Základní škola Zlín Nová Cesta, Lázn  v Kostelci,
http://zsstipa.cz/fotogalerie/promeny_kostelce_a_stipy/lazne.htm 
12 Hotel Lázn  Kostelec u Zlína, Historie láze ské lé by v Kostelci u Zlína,  
http://hotel-kostelec.cz/hotelweb/laz_hist.php 
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se musí provád t mikrobiologické vyšet ení lé ivé pitné vody. Toto vyšet ení provádí 

z jednoho vzorku m sí n  Zdravotní ústav Ostrava – Centrum hygienických laborato í. 

Hotelová kuchyn  také nabízí r zné druhy stravování pro ty pacienty, kte í musí 

dodržovat n jakou specifickou dietu, nap . reduk ní, diabetickou, bezlepkovou, 

bezlaktózovou, bezcholesterolovou a další.  

P ehled všech poskytovaných procedur je uveden v P íloze . 3 – Seznam 

poskytovaných procedur. 

3.3. Sou asná situace ve spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

Majitelé spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. nepo izovali žádné nové budovy, jen 

postupn  provád li opravy objekt  i pozemk  koupených v roce 1994. Nap . v roce 2009 

provedli opravu stávajícího bazénu a úpravu terénu kolem n j. 

Pro vybudování golfového h išt  pronajal PF R v roce 2010 firm  ZLÍNSAT, spol. 

s r.o. státní pozemky. V roce 2011 spole nost zateplila ást budovy a po ídila novou fasádu.

Tyto i další p ípady jsou popsány v ástech kapitoly . 4 – Ú etní a da ové aspekty 

v hotelnictví u spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

Majitelé obou firem nesv ili vedení spole ností žádnému pov enému editeli, ale 

o vedení se starají sami osobn  jednatelé a ani jednotlivá odd lení nemají svého vedoucího 

pracovníka, jednotliví jednatelé si mezi sebou rozd lili dohled nad ur itými odd leními. 

Schéma vedení ve spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o., je uvedeno v P íloze . 4 

a vedení ve spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o., v P íloze . 5. 

Co se týká obsazenosti hotelu a využívání láze ských služeb, byly roky 2009 a 2010 

zvlášt  pro spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o., ješt  p íznivé, ob  spole nosti 

m ly finan ní zdroje a zájem o lázn  byl slušný. V letech 2011 a 2012 však zájem upadl. Lidé 

mají ím dál mén  pen z a ím dál více p emýšlejí, do eho je investují. Za rok 2012 byly ob

spole nosti ztrátové. P edpoklad hospoda ení za rok 2013 je ješt  horší, jelikož se s ú inností 

od 1. 10. 2012 zm nil Indika ní seznam pro láze skou lé ebn  rehabilita ní pé i o dosp lé, 

d ti a dorost a zdravotní pojiš ovny omezily hrazenou láze skou lé bu svých klient . Situace 

letošního roku je tak vážná, že do konce b ezna nebyl v Lázních Kostelec ješt  ani jeden 
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pacient, který by m l svoji lé bu hrazenou pojiš ovnou. Pokud n jaký pacient lázn  navštíví, 

hradí si procedury sám a je poznat, že zkracuje dobu pobytu, chce pokud možno, co nejvíce 

procedur, za co nejkratší as strávený v lázních, aby pobyt byl pro n j finan n  únosný.  

Láze ští hosté nejvíce využívají sirné koupele, bahenní zábaly, parafinové zábaly 

a masáže. Ve výjime ných p ípadech si n které dámy dop ejí nap . masáž obli eje nebo 

indickou masáž hlavy, ale to jsou jen dopl kové procedury. Spole nost Lázn  Kostelec 

u Zlína, spol. s r.o. má sice velkou propagaci v regionu, ale i tak jsou po ád znát následky 

ekonomické krize a lázn  navšt vuje mén  lidí. Navíc lázním vypov d li smlouvu podniky, 

které pravideln  posílali své zam stnance práv  sem, nap . Continental Barum, s.r.o., MITAS, 

a.s. a Škoda AUTO, a.s. Do lázní p estali jezdit i hasi i z Brna, Ostravy, Hradce Králové 

a Pardubic, kte í pat ili také mezi pravidelné pacienty. Z toho vyplývá, že rok 2013 bude pro 

ob  spole nosti po výnosové stránce opravdu velmi nep íznivý. 

3.4. P edpisy spojené s inností podnikání 

Z innosti provozování hotelového a láze ského za ízení vyplývá povinnost dodržovat 

ur ité specifické zákony a vyhlášky. P edpisy, které se týkají ú etnictví a daní, jsou popsány 

v jednotlivých ástech kapitol, s nimiž daný p edpis souvisí. V této podkapitole je v nována 

pozornost zejména bezpe nostním p edpis m a na ízením, které se týkají spole nosti 

ZLÍNSAT, spol. s r.o. i spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

S provozováním hotelu i lázní souvisí požární p edpisy: zákon . 133/1985 Sb., 

o požární ochran , na ízení . 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpe nosti p i provozu 

komín , kou ovod  a spot ebi  paliv, vyhláška . 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, vyhláška . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vyhláška . 202/1999 Sb., 

kterou se stanoví technické podmínky požárních dve í, kou ot sných dve í a kou ot sných 

požárních dve í.13  

Dále s provozem hotelu, lázní, kuchyn , restaurace, kavárny, prádelny i ordinace 

souvisejí hygienické p edpisy: zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n

n kterých souvisejících zákon , vyhláška . 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších 

podmínkách k získání odborné zp sobilosti v n kterých oborech ochrany ve ejného zdraví, ve 

                                                
13 Tzbinfo, Právní p edpisy, http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-133-1985-sb-a-souvisejici-predpisy 
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zn ní vyhl. . 472/2006 Sb., vyhláška . 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve zn ní vyhl. 

. 187/2005 Sb. a vyhl. . 293/2006 Sb.  

Hotelových ordinací se týká vyhláška . 306/2012 Sb., o podmínkách p edcházení 

vzniku a ší ení infek ních onemocn ní a o hygienických požadavcích na provoz 

zdravotnických za ízení a ústav  sociální pé e, která souvisí s výše uvedeným zákonem 

. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví.14  

P edpisy, týkající se hygieny kuchyn  a restaurace jsou následující: vyhláška 

. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 

a provozní hygieny p i innostech epidemiologicky závažných, vyhláška 446/2004 Sb., kterou 

se stanoví požadavky na dopl ky stravy a na obohacování potravin potravinovými dopl ky, 

vyhláška . 291/2010 Sb., kterou se stanoví požadavky pro erstvé ovoce a erstvou zeleninu, 

zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché sko ápkové plody, houby, brambory 

a výrobky z nich, jakož i další zp soby jejich ozna ování, ve zn ní vyhlášky . 650/2004 Sb.15  

Zákon, který sm uje k ochran  p ed škodami na zdraví p sobenými tabákovými 

výrobky a alkoholem, a který omezuje dostupnost t chto výrobk , je zákon . 379/2005 Sb., 

o opat ení k ochran  p ed škodami p sobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami a o zm n  souvisejících zákon . Vzhledem k tomu, že sou ástí hotelu je 

tedy i restaurace, v níž jsou dostupné tabákové a alkoholické výrobky, musí se spole nost 

ZLÍNSAT, spol. s r.o. ídi i tímto zákonem.  

V areálu hotelu se nachází bazén i sauna, a tudíž musí spole nost ZLÍNSAT, spol. 

s r.o. ovládat i znalost vyhlášky . 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavk  na 

koupališt , sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 

Dle zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní zákona . 174/2012 Sb., 

mohou obce vybírat místní poplatky za láze ské nebo rekrea ní pobyty. M sto Zlín vybírá jen  

                                                
14 Ministerstvo zdravotnictví R, Spole né p edpisy,
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/spolecne-predpisy-a-instrukce_3543_11.html 
15 EGASTRONOMIE.CZ, Potraviny a hygienické p edpisy,
http://www.egastronomie.cz/legislativa/index.asp?id=25 
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poplatek ze ps  a místní poplatek za komunální odpad, tudíž ob ma spole nostem odpadá 

povinnost vybírat láze ské a rekrea ní poplatky od svých host .16

Pokud se na hotelu ubytují cizinci, musí se spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. ídit 

zákonem . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc  na území eské republiky a o zm n  n kterých 

p edpis . Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. (ubytovatel) je povinna vést v písemné podob

domovní knihu, což je dokument, do kterého zapisuje povinné údaje o cizinci dle uvedeného 

zákona a tuto knihu musí uchovat po dobu šesti let od posledního zápisu. Ubytování cizince je 

povinna oznámit útvaru policie do t ech pracovních dn  po jeho ubytování.17

4. Ú etní a da ové aspekty v hotelnictví u spole nosti ZLÍNSAT, 

spol. s r.o. 

V tšina podnikatel  v oboru hotelnictví vede ú etnictví. Jsou to fyzické osoby, které 

jsou zapsány v obchodním rejst íku, dále družstva a obchodní spole nosti, tedy ve ejné 

obchodní spole nosti, akciové spole nosti nebo spole nosti s ru ením omezeným. 

Z ú etního hlediska je tedy st žejní zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní 

pozd jších p edpis  /dále jen ZOÚ/. Dále se ídí vyhláškou . 500/2002 Sb., kterou se 

provád jí n která ustanovení ZOÚ, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní jednotky, které 

jsou podnikateli ú tujícími v soustav  podvojného ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis

a eskými ú etními standardy pro ú etní jednotky, které ú tují podle vyhlášky . 500/2002 

Sb. /dále jen ÚS/. 

Nej ast jším typem spole ností, které provozují hotelnictví, jsou tedy obchodní 

spole nosti. Tyto spole nosti jsou tudíž poplatníky dan  z p íjm  /dále jen DZP/ právnických 

osob i plátci dan  z p idané hodnoty /dále jen DPH/. To je p ípad i vybraného subjektu. DZP 

tedy odvádí dle zákona . 586/1992 Sb., o daních z p íjm  /dále jen ZDZP/ a v p ípad  DPH 

se ídí zákonem .235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty /dále jen ZDPH/. V žádném 

z t chto zákon  nemá obor podnikání v hotelnictví zvláštní úpravu.

                                                
16 Zlin.eu, Místní poplatky,  http://www.zlin.eu/page/69889.mistni-poplatky/ 
17 § 101 a § 102 zák. . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc  na území R, 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=326~2F1999&rpp=15#seznam 
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K problematice DZP musí ovládat také zákon . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt ní 

základu dan  a pro jednotný postup uplat ování n kterých ustanovení ZDZP slouží Pokyn 

GF . D-6 vydaný Ministerstvem financí R /dále jen MF R/. Tento pokyn nahradil pokyn 

. D-300 a bylo možno ho poprvé použít za zda ovací období, které zapo alo v roce 2011. 

Zdrojem pro uplat ování DZP je i judikatura, zejména Nejvyššího správního soudu 

a krajských soud . 

Co se tý e DPH, d ležitou právní normou je Sm rnice Rady 2006/112/ES 

o spole ném systému DPH, ú inná k 1. 1. 2007. Dále je pro správnou aplikaci eského ZDPH 

nezbytná znalost judikatury Soudního dvora Evropského spole enství. (Hnátek, 2009). 

4.1. Ú etní pohled na hotelnictví 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. i Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. vedou podvojné 

ú etnictví dle ZOÚ v pen žních jednotkách eské m ny. Spole nosti nesestavují ú etní 

záv rku v plném rozsahu a nepodléhají auditu. K evidenci ú etních p ípad  používají ob

spole nosti ú etní program Integro od spole nosti Integrodat software. Ú etnictví zpracovává 

zam stnanec firmy a p ípadné nejasnosti a zm ny v da ových zákonech konzultuje s externím 

da ovým poradcem na základ  smlouvy a následné fakturace. V obou spole nostech se ú etní 

odpisy rovnají da ovým odpis m. Z pohledu ú etní zásady v rného a poctivého zobrazení 

není správn , že ú etní odpisy se rovnají da ovým odpis m. Ú etní odpisy by m ly 

vyjad ovat skute né opot ebení majetku. Ob  spole nosti používají pro ú tování vlastní 

ú tový rozvrh. „Ú tový rozvrh je seznam všech ú tových t íd, skupin ú t , syntetických 

a analytických ú t , které jsou pot ebné pro zaú tování všech ú etních p ípad  a k sestavení 

ú etní záv rky.“ (Kolektiv autor , 2012, s. 214). Ú tové rozvrhy obou spole ností jsou 

zobrazeny v P íloze . 6 a v P íloze . 7.

4.1.1. Problematika dlouhodobého hmotného majetku 

Pro evidenci odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku na inventárních kartách 

se ob  spole nosti ídí § 26 ZDZP, podle kterého se hmotným majetkem rozumí: 

• samostatné movité v ci, pop . soubory movitých v cí se samostatným 

technicko-ekonomickým ur ením, jejichž vstupní cena /dále jen VC/ je vyšší 

než 40. 000,- K  a mají provozn -technické funkce delší než jeden rok, 

• budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky 

zvláštním p edpisem, 
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• stavby (krom  vymezených výjimek),  

• p stitelské celky trvalých porost  s dobou plodnosti delší než t i roky,  

• dosp lá zví ata a jejich skupiny, jejichž VC je vyšší než 40. 000,- K ,  

• jiný majetek. 

Mezi neodpisovaný dlouhodobý majetek pat í dle § 27 ZDZP pozemky, p edm ty 

z drahých kov  a um lecká díla (pop . jejich soubory), která nejsou sou ástí stavby. 

Dlouhodobý hmotný majetek (odpisovaný i neodpisovaný) se ú tuje v ú tové t íd  0. 

Pro správné zat íd ní odpisovaného hmotného majetku do odpisových skupin slouží P íloha 

. 1 k ZDZP. Dle § 30 ZDZP se hmotný majetek rozd lený do odpisových skupin 1 až 6 

odepisuje 3 až 50 let, a to bu  rovnom rn , nebo zrychlen . (Marková, 2013). 

V sou asné dob  spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. eviduje na inventárních kartách 

tento dlouhodobý hmotný majetek, který ješt  není odepsán: 

• 1. odpisová skupina:  

o kancelá ská kopírka, VC 45. 000,- K , rok po ízení 2010, 

• 2. odpisová skupina:  

o rota ní seka ka, VC 65. 647,- K , rok po ízení 2009, 

o osobní automobil Renault Kangoo, VC 170. 717,- K , rok po ízení 

2011, 

o osobní automobil Toyota Yaris, VC 194. 065,- K , rok po ízení 2011, 

• 4. odpisová skupina:  

o terénní úpravy bazénu, VC 483. 486,- K , rok po ízení 2009, viz 

kapitola 4.2.2. c) – areál bazénu, 

• 5. odpisová skupina: 

o budova hotelu, VC 21. 264. 960,- K , rok po ízení 1994, viz kapitola 

4.2.2. a) – objekt hotelu, 

o budova lázní VC 1. 039. 294,- K , rok po ízení 1994, 

o studna minerální vody, VC 63. 581,- K , rok po ízení 1994, 

o golfové h išt , VC 1. 536. 224,- K , rok po ízení 2002, viz kapitola 

. 4.2.2. b) – golfové h išt , 
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o parkovišt , VC 659. 396,- K , rok po ízení 2009. 

Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. eviduje na inventárních kartách tento 

ješt  neodepsaný dlouhodobý hmotný majetek: 

• 2. odpisová skupina:  

o parafínová láze  (vana), VC 45. 470,- K , rok po ízení 2009, 

• 5. odpisová skupina:  

o vrt minerální vody, VC 452. 218,- K , rok po ízení 2000. 

Dle vnitropodnikové sm rnice se v obou spole nostech veškerý drobný dlouhodobý 

hmotný majetek, tj. dlouhodobý hmotný majetek se VC do 40. 000,- K , zahrnuje p ímo do 

náklad , konkrétn  na ú et 501200 – Spot eba drobného hmotného majetku. Dále se drobný 

dlouhodobý hmotný majetek se VC nad 3. 000,- K  v pr b hu roku eviduje do samostatné 

tabulky pro ú ely kontroly majetku. Na konci ú etního období majitelé tento soupis kontrolují 

a p ípadn  vy adí poškozený a nefunk ní majetek, nap . mikrovlnná trouba, vysava . 

4.1.2. Problematika dlouhodobého nehmotného majetku 

Dlouhodobý nehmotný majetek se ú tuje taktéž v ú tové t íd  0. Dle § 32a se 

nehmotným majetkem rozumí z izovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v ú etnictví jako nehmotný majetek 

vymezený zvláštním právním p edpisem, pokud: 

• byl nabyt úplatn , vkladem spole níka nebo tichého spole níka nebo lena 

družstva, p em nou, darováním nebo zd d ním, nebo 

• byl vytvo en vlastní inností za ú elem obchodování s ním nebo k jeho 

opakovanému poskytování a 

• VC je vyšší než 60. 000,- K  a 

• doba použitelnosti je delší než jeden rok. (Marková, 2013). 

„U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu ur itou, se 

ro ní odpis stanoví jako podíl VC a doby sjednané smlouvou. V ostatních p ípadech se 

nehmotný majetek odpisuje rovnom rn  bez p erušení, a to audiovizuální dílo 18 m síc , 
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software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 m síc , z izovací výdaje 60 m síc

a ostatní nehmotný majetek 72 m síc .“ (Marková, 2013, s. 44). 

V sou asné dob  neeviduje spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. ani spole nost Lázn

Kostelec u Zlína, spol. s r.o. žádný neodepsaný dlouhodobý nehmotný majetek. Veškeré 

softwary, které vlastní, jsou již pln  odepsány. Provád né úpravy v programu (aktualizace) na 

plánování procedur zahrnuje spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. do náklad , 

konkrétn  pomocí analytické evidence na ú et 518xxx – Ostatní služby. Tyto aktualizace 

provádí dodavatelská firma DENEB na základ  smlouvy. Stejná dodavatelská firma provádí 

aktualizace i recep ního programu, který vlastní spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. Ta zahrnuje 

opravy tohoto softwaru také do náklad , konkrétn  na ú et 518800 – Ostatní služby. 

4.1.3. Problematika zásob 

Ú tování zásob se ídí ÚS . 015, ZOÚ, vyhláškou . 500/2002 Sb. a ZDZP. Po ízení 

a úbytek zásob se m že ú tovat dv ma zp soby, a to zp sobem A i zp sobem B. Ú etní 

jednotka si m že sama zvolit, který zp sob ú tování bude používat. Zp sob B je náro n jší na 

vedení pr kazné evidence o stavu zásob v etn  jejich ocen ní, tedy na vedení skladové 

evidence. P i ú tování zp sobem A se veškeré nákupy a p evzetí zásob na sklad evidují na 

majetkových ú tech v ú tové t íd  1. Spot eba materiálu a prodej zboží se ú tují na p íslušné 

nákladové ú ty. P i ú tování zp sobem B se v pr b hu roku neú tuje na majetkových ú tech, 

veškeré nákupy zásob jsou ú továny p ímo do spot eby na nákladové ú ty. Na konci ú etního 

období se po áte ní stav z 1. 1. daného roku zaú tuje do náklad  a kone ný stav zásob 

zjišt ný inventurou k 31. 12. daného roku se zaú tuje jako nový z statek zásob a zárove  se 

provede zápis na stran  Dal na nákladové ú ty. (Kolektiv autor , 2012). 

Kv li astým pravidelným dodávkám veškerých zásob, ú tují ob  spole nosti zásoby 

zp sobem B p ímo do spot eby, tj. na nákladové ú ty.  

Drobný spot ební materiál, jako nap íklad kancelá ské pot eby a pohonné hmoty se 

nijak jinak neevidují z d vodu okamžité spot eby. Ale pro p ehled p ír stk  a úbytk  zásob, 

které jednozna n  souvisí s ubytovací a pohostinskou inností, slouží ob ma firmám evidence 

t chto zásob v softwaru, který byl vytvo en p ímo pro jejich pot eby již na za átku podnikání. 

Jedná se p edevším o potraviny, nealkoholické a alkoholické nápoje, vratné obaly, isticí 

prost edky, prací prost edky, ložní prádlo, ru níky, hygienické pot eby. Eviduje se také 
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spot eba kancelá ského papíru. Tyto „naskladn né“ zásoby vydává zam stnanec skladu 

jednotlivým odd lením na základ  interního dokladu. 

P i sm ném st ídání pracovník  jednoho daného odd lení, nap . restaurace, se provádí 

p edávací fyzická inventura zásob a ov uje se, jestli skute ný stav zásob odpovídá stavu 

ú etnímu. V každém daném odd lení na konci m síce dochází také k fyzické inventu e 

a evidenci úbytk . Nejvíce se tato evidence úbytk  týká odd lení kuchyn  a restaurace. 

Vzhledem ke zp sobu ú tování, se na konci ú etního období p evede po áte ní stav zásob do 

náklad  a kone ná zásoba se p eú tuje na ú et 112100 – Materiál na sklad . 

Na podzim 2012 spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. musela v rámci na ízení vlády R 

zastavit prodej alkoholu, sestavit jeho soupis, doložit tzv. „rodné listy alkoholu“ a zlikvidovat 

otev ené lahve alkoholu. Tato likvidace byla v prosinci 2012 zaú tována na ú et 582100 – 

Manka a škody. 

Z výsledk  m sí ní inventarizace potravin, nápoj  a vratných obal  musí spole nost 

ZLÍNSAT, spol. s r.o. sestavovat „Záznamní povinnost – p ehled o vývoji nákupu a tržeb“. 

Tuto záznamní povinnost má dle rozhodnutí Finan ního ú adu Zlín a p ikládá ji k m sí nímu 

p iznání DPH. V záznamní povinnosti je sledován stav zásob na po átku období, nákup 

zásob, manka a škody zásob, kone ná zásoba, tržby a norma p irozených úbytk . Ve 

vnitropodnikové sm rnici je uvedena norma t chto p irozených úbytk . U potravin je 

maximální limit 2 % z prodejní ceny, pohybuje se však v tšinou mezi 1 % až 1,5 % z této 

ceny. U nápoj , nealkoholických i alkoholických, je maximální norma úbytku 0,3 % 

z prodejní ceny. Ukázkový formulá  „Záznamní povinnosti“ je zobrazen v P íloze . 8.

4.1.4. Problematika krátkodobého finan ního majetku 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. má zavedeny vždy dva ú ty, korunový i devizový, 

u dvou bankovních ústav . Pokladna je vedena pouze v korunách, spole nost neú tuje 

o žádných ceninách, pouze p ijímá stravenky Ticket Restaurant od firmy Edenred a Gastro 

Pass od firmy Sodexo. Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. odevzdává jednou m sí n  tyto 

stravenky zp t daným spole nostem spolu s vý etkou, smluvní firmy pošlou da ový doklad 

a na bankovní ú et spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. zašlou pouze tržbu poníženou o provizi. 

Tato tržba se ú tuje na ú et 602101 – Tržby z prodeje služeb – stravné. 

Dále spole nost p ijímá poukázky od firmy Sodexo. Tyto poukázky dávají ostatní 

firmy svým zam stnanc m jako benefit a tito zam stnanci je mohou použít na daný ú el. 
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Seznam poukázek uvádím níže. Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. je op t odevzdá s vý etkou 

firm  Sodexo. Ta vystaví da ový doklad a na bankovní ú et spole nosti zašle tržbu op t 

poníženou o provizi. Tato tržba je ú tována dle ú elu pomocí analytických ú t  na ú et 

602xxx – Tržby z prodeje služeb. 

Poukázky od firmy Sodexo: 

a) Flexi Pass – volný as na p ání 

Poukázka Flexi Pass pokrývá tém  všechny oblasti zam stnaneckých výhod od 

kultury a sportu, relaxace, dovolené, vzd lávání, zdravotní pé e, nákupu lék  a zdravotních 

pom cek až po láze ské programy a o kování. T mito poukázkami nelze zaplatit v restauraci 

ani v supermarketu. 

b) Relax Pass – poukázky na sport a kulturu 

Poukázka Relax Pass zahrnuje využití na kulturu a sport dle svých zájm . 

c) Poukázky Dárkový Pass 

Poukaz zahrnuje vše od nákupu v prodejnách od v , klenot , elektrospot ebi , knih 

apod., nebo využití služeb kulturních, sportovních i relaxa ních center, cestovních kancelá í, 

zdravotnických a vzd lávacích za ízení. 

d) Poukázky Fokus Pass – flexibilní poukázka pro státní správu 

Poukázka Fokus Pass pro zam stnance státní správy zahrnuje relaxaci, sport, kulturu, 

rekreaci a cestování. To znamená, že t mito poukázkami nelze platit v restauraci ani 

v supermarketu. 

Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. vede pouze korunový ú et ve dvou 

bankách. Pokladna je vedena také pouze v korunách, spole nost neú tuje o žádných ceninách. 

Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r. o. p ijímá poukázky od firmy Sodexo, týkající se 

jen jejich innosti, tzn. Flexi Pass, Dárkový Pass a Fokus Pass. Zp sob evidence a odevzdání 

poukázek a ú tování tržby je stejný jako u spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o., tedy na ú et 

602301 – Tržby z prodeje služeb – pobyty. 
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Pen žní prost edky na devizovém ú tu ob  spole nosti evidují v cizí m n

a v okamžiku uskute n ní ú etního p ípadu tuto cizí m nu p epo ítávají na eskou m nu 

podle platného denního kursu devizového trhu vyhlášeného eskou národní bankou. 

O kursových rozdílech na devizových ú tech se podle § 4 odst. 12 ZOÚ v pr b hu ú etního 

období neú tuje. (Kolektiv autor , 2012). Ob  spole nosti provádí zaú tování kursových 

rozdíl  až na konci ú etního období podle kursu devizového trhu vyhlášeného eskou 

národní bankou k rozvahovému dni. Kursové rozdíly zaú tují bu  do náklad , nebo do 

výnos . V p ípad  kursového zisku ú tují tento výnos na ú et 663000 – Kursové zisky 

a v p ípad  kursové ztráty ú tují tento náklad na ú et 563000 – Kursové ztráty. 

4.1.5. Problematika pohledávek 

Pojem „pohledávka“ vyplývá z § 488 Ob anského zákoníku, podle kterého je 

závazkovým vztahem právní vztah, ze kterého v iteli vzniká právo na pln ní (pohledávka) od 

dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.18

V tšina pohledávek spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. vyplývá z obchodního styku, 

konkrétn  z innosti pronájmu. Jedná se p edevším o pronájem: 

• t ech ze ty  pater budovy hotelu spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. 

s r.o., 

• golfové t locvi ny, tzv. indooru, ob anskému sdružení Golf club Lázn

Kostelec, 

• hotelových prostor externím zákazník m, nap . salonky a jídelna, 

• t ech tvrtin jídelny spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o., 

• kancelá ských prostor externím spole nostem. 

Další pohledávky se týkají stravovacích služeb, typickým p íkladem je poskytnutí 

ob erstvení p i pronájmu salonku. 

Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. zaznamenává pohledávky pouze 

z poskytnutých lé ebných služeb, tedy také z obchodního styku. V tšina soukromých 

zákazník  platí služby p edem. Pohledávky se tedy týkají p edevším podnik , které hradí 

svým zam stnanc m rekondi ní pobyty a pojiš oven, které mají delší lh ty splatnosti 

a vyrovnávací období. 

                                                
18 § 488 zák. . 40/1964 Sb., ob anský zákoník 
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Zdravotní pojiš ovny uhradí fakturu za láze skou pé i po pobytu, smluvní splatnost je 

t icet dn . Ale za ambulantní pé i platí m sí ní smluvní paušální ástku, kterou srovnává 

jednou za p l roku na základ  doru ených doklad  a faktur. Konkrétn  to znamená, že 

zdravotní pojiš ovna zaplatí spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. v období leden až 

erven nap . ástku 30. 000,- K  (5. 000,- / m síc). Naopak spole nost Lázn  Kostelec 

u Zlína, spol. s r.o. každý m síc dokládá pot ebné dokumenty zdravotní pojiš ovn . Po tomto 

období zdravotní pojiš ovna provede srovnání vykázané pé e a rozdíl bu  doplatí, nebo tuto 

ástku zapo ítává do dalšího p lroku. 

Ob  spole nosti evidují vydané faktury v ú etním softwaru na ú tu 311000 – 

Odb ratelé. Standardní splatnost je trnáct dn , krom  již zmín ných zdravotních pojiš oven. 

Za každý m síc zam stnanec vytiskne z ú etního programu knihu vystavených faktur, resp. 

pohledávek a sleduje, které již byly zaplaceny a které splaceny nebyly. Po uplynutí doby 

splatnosti zákazníka kontaktuje, pop . mu zašle upomínku. Jedná se však jen o výjime né 

p ípady nebo nedorozum ní.  

4.1.6. Problematika závazk

Pojem „závazek“ vyplývá, stejn  jako pohledávka, také z § 488 Ob anského zákoníku. 

Jde o povinnost dlužníka splnit ur itý závazek. Závazky se v rámci sm rné ú tové osnovy 

evidují na ú tech 3. ú tové t ídy. 

Ob  spole nosti evidují závazky v i státní správ . Konkrétn  se jedná o: 

• odvody vyplývající z mezd (záloha na DZP fyzických osob ze závislé innosti, 

pojistné na sociální zabezpe ení a pojistné na zdravotní pojišt ní), viz kapitola 

. 4.1.7. – Problematika zú tování se zam stnanci, 

• odvody DPH, DZP, viz kapitola . 4.2.1 – Problematika dan  z p íjm

právnických osob a . 4.2.3. – Problematika dan  z p idané hodnoty, 

• odvod pln ní povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém 

po tu zam stnanc , viz kapitola . 4.1.7. – Problematika zú tování se 

zam stnanci.  

Žádná ze spole ností nemá problémy se splatností t chto odvod . 

Další závazky jsou z obchodního styku, konkrétn  se týkají dodavatel . Zálohov  se 

platí nap . dodávka elekt iny, plynu. V tšinu závazk  splácí ob  spole nosti hned p i p evzetí 
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zboží a zárove  faktury. Jedná se o dodavatele potravin, nápoj , isticích prost edk , 

zdravotnických prost edk , nap . parafínu, olej , masážních emulzí. Tyto závazky evidují 

v ú etním softwaru na ú tu 321000 – Dodavatelé. Následující m síc zam stnanec vytiskne 

knihu p ijatých faktur, resp. závazk  a kontroluje zatím neuhrazené faktury. Tyto faktury se 

hradí bankovním p evodem v dob  splatnosti. 

Dalšími závazky jsou poplatky, které vyplývají z podnikatelské innosti. Tyto 

poplatky platí spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. bankovním p evodem v ur ené dob

splatnosti a dále na n které vystavuje fakturu spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

Ty nejvyšší a nejd ležit jší popisuji níže.  

a) Odvod nájemného za státní pozemky

Pro vybudování golfového h išt  pronajal PF R v roce 2010 firm  ZLÍNSAT, spol. 

s r.o. státní pozemky o celkové vým e 8,0125 ha ze zem d lského p dního fondu. Pozemky 

jsou pronajaty na dobu 32 let dle rozhodnutí Odboru životního prost edí a zem d lství 

Krajského ú adu Zlínského kraje vydaného v roce 2009. Z celkové uhrazené ástky odvodu se 

následn  odvádí 60 % do Státního fondu životního prost edí R a 40 % na ú et statutárního 

m sta Zlína. Viz P íloha . 9. 

b) Platba za srážkové vody 

V tšina vlastník  nemovitostí ur ených k podnikatelské innosti má povinnost hradit 

poplatek za odvád ní srážkových vod do kanalizace. Tento poplatek je ur en zákonem 

. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n  n kterých 

zákon  (zákon o vodovodech a kanalizacích) a je vybírán místním dodavatelem vody 

Moravská vodárenská, a.s.19

c) Poplatek za t íd ný i smíšený komunální odpad 

Tento poplatek se odvádí m stu Zlín dle místní vyhlášky a dle množství odpadních 

nádob. Službu provád jí Technické služby Zlín.  

                                                
19 Zák. . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
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d) Poplatky za rozhlas a televizi 

eské televizi spole nost tvrtletn  odvádí poplatek za televizní p ijíma e a eskému 

rozhlasu poplatek za rozhlasové p ijíma e. Jedná se o p ijíma e ve ve ejných prostorách 

i v pokojích pro hosty. 

e) Poplatky za telefonní p ístroje 

Poplatek za pevné linky spole nost platí klasicky dodavateli služeb podle množství 

linek a pro mobilní telefony má spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. smluvn  domluven paušální 

poplatek za používání v tšího množství p ístroj  od spole nosti T-mobile Czech Republic, 

a.s. 

f) Poplatek za ve ejné provozování hudebních d l 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. krom  toho, že používá rozhlasové a televizní 

p ijíma e ve ve ejných prostorách i pokojích, provozuje také jednou týdn  diskotéku a jednou 

za rok po ádá Láze ský ples a Silvestrovský ve er. Z veškeré reprodukované i živé hudby 

z t chto inností musí odvád t Ochrannému svazu autorskému pro práva k díl m hudebním, 

o. s. /dále jen OSA/ poplatky dle zákona . 168/2008 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o zm n  n kterých zákon  (autorský zákon), ve zn ní 

pozd jších p edpis  /dále jen AZ/. 

Krom  poplatk  sdružení OSA, platí spole nost ze stejných inností také poplatky 

Nezávislé spole nosti výkonných um lc  a výrobc  zvukových a zvukov -obrazových 

záznam , o.s., tzv. Intergram. Stejn  jako OSA se Intergram ídí AZ, ale tyto poplatky se 

týkají pouze reprodukované hudby.20

N která láze ská za ízení poplatky OSA za televizory na pokojích platit nemusí, 

protože se o placení t chto poplatk  s OSA soudili a Nejvyšší soud jim dal za pravdu, že 

poskytují zdravotní pé i a tudíž se na n  vztahuje výjimka ze zákona.21

g) Poplatek za revizi komín

Dle na ízení . 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpe nosti p i provozu komín , 

kou ovod  a spot ebi  paliv musí spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. minimáln  jednou ro n

                                                
20 Zák. . 168/2008 Sb., autorský zákon 
21 iDnes.cz, Lázn  za televize na pokoji platit nemusí, rozhodl Nejvyšší soud, http://ekonomika.idnes.cz/spor-osy-
a-lazni-o-poplatky-za-televize-d9x-/ekonomika.aspx?c=A130403_074826_ekonomika_hv 
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nechat provést odborníkem revizi komín . Tomuto odborníkovi platí dle jeho sazebníku a dle 

rozsahu práce. 

h) Poplatek za zne išt ní ovzduší 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. používá k topení kotel na biomasu, ze kterého se 

musí odvád t poplatek za zne iš ování ovzduší. Tento poplatek vychází ze zákona 

. 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší a o zm n  n kterých dalších zákon  (zákon o ochran

ovzduší), ve zn ní pozd jších p edpis . Odbor životního prost edí a zem d lství Magistrátu 

m sta Zlína vym uje daný poplatek vždy zp tn  za p edchozí rok a zárove  stanoví zálohy 

na rok sou asný.22

i) Odvod silni ní dan

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. vlastní t i automobily, dva nové osobní vozy a jednu 

Avii se dv ma nápravami. Odvod silni ní dan  se ídí zákonem . 16/1993 Sb., o dani 

silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis  /dále jen ZSD/.  

„P edm tem dan  silni ní (dále jen „da “) jsou silni ní motorová vozidla a jejich 

p ípojná vozidla (dále jen „vozidla“) registrovaná a provozovaná v eské republice, jsou-li 

používána k podnikání nebo k jiné samostatné výd le né innosti (dále jen „podnikání“) nebo 

jsou používána v p ímé souvislosti s podnikáním anebo k innostem, z nichž plynoucí p íjmy 

jsou p edm tem dan  z p íjm  u subjekt  nezaložených za ú elem podnikání podle zvláštního 

právního p edpisu. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou p edm tem dan

vozidla s nejv tší povolenou hmotností nad 3,5 t ur ená výlu n  k p eprav  náklad

a registrovaná v eské republice.“ (Marková, 2013, s. 111). Dle § 2 odst. 1 ZSD se tedy 

spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. ídí. Dále se ídí § 5 ZSD, který ur uje základ dan

a § 6 ZSD, ve kterém jsou uvedeny sazby dan .  

Jelikož byla ob  osobní auta po ízena a poprvé zaregistrována v roce 2011, uplat uje 

spole nost dle § 6 odst. 6 ZSD sazbu sníženou o 48 % po dobu následujících 36 kalendá ních 

m síc  od data registrace. (Marková, 2013). Avie nov  po ízená nebyla, tudíž na ni 

spole nost uplat uje základní sazbu. Da  se platí zálohov tvrtletn . Zálohy jsou splatné 

                                                
22 Zák. . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší 
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do15. dubna, 15. ervence, 15. íjna a 15. prosince daného roku. Konkrétní zálohy na rok 

2013 pro dané automobily jsou uvedeny v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Zálohy silni ní dan  na rok 2013 

Vozidlo 
Objem 
(cm3) 

Nápravy (ks) Hmotnost (t) Sazba (K ) 
Záloha 

(K ) 
Renault 
Kangoo 

1 598 3 000 / 1 560 390

Toyota Yaris 998 1 800 / 936 234

Avia Furgon 2 nad 3,5 4 800 1 200

Zdroj: vlastní zpracování 

j) Odvod dan  z nemovitostí 

Da  z nemovitostí odvádí pouze spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. Seznam 

nemovitostí uvádím v kapitole . 3 – Charakteristika spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o.  

Dle § 2 zákona . 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí /dále jen ZDN/ jsou p edm tem 

dan  z pozemk  pozemky na území R vedené v katastru nemovitostí, krom  pozemk

zastav ných stavbami (ze kterých se platí da  ze staveb), lesních pozemk , na nichž se 

nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního ur ení, vodních ploch s výjimkou rybník  sloužících 

k intenzivnímu a pr myslovému chovu ryb a pozemk  ur ených k obran  státu. 

P edm t dan  ze staveb uvádí § 7 ZDN. Jedná se o: 

• stavby, pro které byl vydán kolauda ní souhlas, nebo stavby užívané p ed 

vydáním kolauda ního souhlasu,  

• stavby zp sobilé k užívání na základ  oznámení stavebnímu ú adu nebo stavby 

podléhající oznámení stavebnímu ú adu a užívané,  

• stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané,  

• stavby, pro které bylo vydáno kolauda ní rozhodnutí nebo kolauda nímu 

rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle d íve vydaných právních 

p edpis  dokon ené, 

• byty v etn  podílu na spole ných ástech stavby, které jsou evidovány 

v katastru nemovitostí, 

• nebytové prostory v etn  podílu na spole ných ástech stavby, které jsou 

evidovány v katastru nemovitostí. (Marková, 2013). 
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§ 13b ZDN uvádí: „Da  z nemovitostí se vym uje na zda ovací období podle stavu 

k 1. lednu roku, na který je da  vym ována.“ (Marková, 2013, s. 99). 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. má na rok 2013 vym enu da  z nemovitostí ve výši 

42. 992,- K . Tuto da  musí dle § 15 ZDN zaplatit ve dvou splátkách, a to do 31. kv tna a do 

30. listopadu b žného zda ovacího období. (Marková, 2013). 

4.1.7. Problematika zú tování se zam stnanci 

U obou spole ností jsou zam stnanci zam stnáváni na základ  pracovní smlouvy, jejíž 

sou ástí je mzdový vým r, ve kterém je stanovená platová t ída podle za azení jednotlivých 

profesí. Další sou ástí je hmotná odpov dnost za sv ené prost edky a také proškolení 

o bezpe nosti práce a požární ochran . Každý zam stnanec musí dle zákona . 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotnických službách, ve zn ní pozd jších p edpis  /dále jen ZSZS/ 

absolvovat vstupní léka skou prohlídku a b hem pracovního pom ru periodickou léka skou 

prohlídku podle dosaženého v ku.  

Zákonem . 47/2011 Sb. došlo k významné novelizaci ZSZS. S ú inností od 1. dubna 

2013 tedy platí, že „zam stnavatel vstupní prohlídku zajistí vždy p ed uzav ením: 

1. pracovního pom ru, 

2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní innosti, má-li být osoba 

ucházející se o zam stnání za azena k práci, která je podle zákona o ochran

ve ejného zdraví prací rizikovou nebo je sou ástí této práce innost, pro jejíž 

výkon jsou podmínky zdravotní zp sobilosti stanoveny jinými právními p edpisy; 

zam stnavatel m že vstupní prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní 

zp sobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být 

vykonávána na základ  dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

innosti, nebo 

3. vztahu obdobnému vztahu pracovn právnímu.“ (Schmied, 2013, s. 7-9). 

D sledky neprovedení vstupní léka ské prohlídky mají za následek, že zam stnanec se 

považuje za osobu zdravotn  nezp sobilou. 

Mzdy se zpracovávají v ú etním softwaru a jsou vypláceny hotov  nebo p evodem na 

bankovní ú et zam stnance ve výplatním termínu a každý zam stnanec obdrží výplatní pásku. 

Ve výši hrubé mzdy je zohledn na i odm na, která se odvíjí od výše tržeb. Ve výjime ných 

p ípadech m že být zam stnanci v pr b hu m síce poskytnuta záloha na mzdu, která je 
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zaú tována na ú et 331000 – Zam stnanci. Vzorec pro výpo et mezd spolu s ú továním je 

uveden níže, viz Tab. 4.2.  

Majitelé obou spole ností se na valné hromad  dohodli, že si nebudou vyplácet podíly 

za zisku. P t majitel  plní v obou spole nostech funkci jednatel  na základ  obchodn

právního vztahu. Jednatel m také nejsou vypláceny odm ny, ale vedle funkce jednatel  jsou 

zárove  v pracovn  právním vztahu. To znamená, že jsou zam stnáni v pracovním pom ru na 

základ  pracovní smlouvy. Za tuto práci dostávají mzdu také dle platové t ídy. I když je osoba 

zárove  jednatelem i zam stnancem, vždy jde o p íjmy ze závislé innosti a tedy je z t chto 

p íjm  odvád na záloha na DZP fyzických osob ze závislé innosti, pojistné na sociální 

zabezpe ení i pojistné na zdravotní pojišt ní. V obou spole nostech se tyto mzdy ú tují na 

ú et 522000 – P íjmy spole ník  ze závislé innosti a souvztažn  na ú et 366000 – Závazky 

ke spole ník m ze závislé innosti. Ú tování ostatních položek je shodné s ú továním mezd 

zam stnanc . 

Tab. 4.2 Výpo et mezd a jejich ú tování 

ádek Položka Výpo et Ú tování 

1 Hrubá mzda dle vým ru 521000 / 331000 

2 Pojistné na zdrav. poj. 4,5 % z . 1 331000 / 336xxx 

3 Pojistné na soc. zabezpe ení  6,5 % z . 1 331000 / 336900 

4 Zdrav. poj. – firma 9 % z . 1 524000 / 336xxx 

5 Soc. zabezpe ení – firma 25 % z . 1 524000 / 336900 

6 
Základ dan  (zaokrouhlený na 
sta nahoru) 

. 1 + . 4 + . 5 --- 

7 Záloha na DZP 15 % z . 6 331000 / 342100 

8 Sleva na poplatníka 
 2. 070 (§ 35ba 
ZDZP) 

--- 

9 Da  po slev . 7– . 8 --- 

10 Zvýhodn ní na dít
+/- 1. 117 (§ 35c 
ZDZP) 

--- 

11 Da ová povinnost / bonus . 9 +/- . 10 --- 
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12 Ostatní srážky (spo ení, exekuce) dle dohody 331000 / 379900 

13 istá mzda k výplat
. 1 – . 2 – . 3 +/- . 

11   
331000 / 211000 

   Zdroj: vlastní zpracování 

S ú továním mezd souvisí zú tovací vztahy se státní správou, a to se zdravotními 

pojiš ovnami, Okresní správou sociálního zabezpe ení Zlín a Finan ním ú adem pro Zlínský 

kraj – územním pracovišt m ve Zlín . 

Pojistné na zdravotní pojišt ní upravuje zákon . 592/1992 Sb., o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojišt ní /dále jen ZPVZP/. Tento zákon upravuje výši pojistného na 

všeobecné zdravotní pojišt ní, penále, zp sob jejich placení, kontrolu, vedení evidence plátc

pojistného a z ízení zvláštního ú tu všeobecného zdravotního pojišt ní. Dle § 2 ZPVZP iní 

výše pojistného 13,5 % z vym ovacího základu za rozhodné období, ímž je kalendá ní 

m síc. Dle § 3 ZPVZP je vym ovacím základem zam stnance, krom  ur ených výjimek, 

úhrn p íjm  ze závislé innosti a funk ních požitk , které jsou p edm tem DZP fyzických 

osob dle ZDZP a nejsou od této dan  osvobozeny a které mu zam stnavatel zú toval 

v souvislosti se zam stnáním. Podle § 5 daného zákona zam stnavatel odvádí ást pojistného, 

které je povinen hradit za své zam stnance, i tu ást pojistného, které je povinen hradit 

zam stnanec. Pojistné se hradí za jednotlivé kalendá ní m síce a je splatné od 1. do 20. dne 

následujícího kalendá ního m síce. Toto pojistné zam stnavatel odvádí na ú et zdravotní 

pojiš ovny, která provádí všeobecné zdravotní pojišt ní a u které je zam stnanec pojišt n.23

Dalším zákonem, jenž upravuje problematiku odvodu zdravotního pojišt ní, je zákon 

. 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  a dopln ní n kterých souvisejících 

zákon , který v § 8 odst. 2 udává povinnost zam stnavateli platit ást pojistného za své 

zam stnance ode dne nástupu zam stnance do zam stnání až do dne skon ení zam stnání, 

krom  stanovených výjimek. Z § 9 odst. 2 vyplývá, že pojistné hradí z jedné t etiny 

zam stnanec a ze dvou t etin zam stnavatel, tj. že na zam stnance p ipadají 4,5 % 

z vym ovacího základu a 9 % ze základu hradí zam stnavatel.24

Pojistné na sociální zabezpe ení odvád né ze mzdy se ídí zákonem . 589/1992 Sb., 

o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti /dále jen 

                                                
23 Zák. . 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní 
24 Zák. . 47/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  a dopln ní n kterých souvisejících zákon
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ZPSZ/. Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpe ení, které zahrnuje pojistné na 

d chodové pojišt ní, pojistné na nemocenské pojišt ní a p ísp vek na státní politiku 

zam stnanosti. Dle § 5 ZPSZ je základem pojistného zam stnance úhrn p íjm  ze závislé 

innosti a funk ních požitk , které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdan ní v R, 

p edm tem DZP fyzických osob podle ZDZP a nejsou od této dan  osvobozeny a které mu 

zam stnavatel zú toval v souvislosti se zam stnáním, které zakládá ú ast na nemocenském 

pojišt ní. Sazba pojistného na d chodové pojišt ní je uvedena v § 7 ZPSZ a iní 

u zam stnance 6,5 % ze základu dle § 5 tohoto zákona a u zam stnavatele iní 25 % ze 

stejného základu.25 Dalším d ležitým zákonem v oblasti sociálního pojišt ní je zákon 

. 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení. Dle § 35a tohoto zákona je 

zam stnavatel povinen vést pot ebné záznamy o skute nostech rozhodných pro nárok na 

dávky d chodového pojišt ní, jejich výši a výplatu a p edkládat je p íslušným orgán m 

sociálního zabezpe ení, konkrétn  Okresní správ  sociálního zabezpe ení Zlín. Také je 

povinen tyto záznamy uschovávat, a to stejnopisy eviden ních list  3 kalendá ní roky 

a mzdové listy 30 kalendá ních let. Eviden ní listy zam stnavatel vede dle § 38 ZOSP pro 

každého zam stnance za jednotlivý kalendá ní rok. Pro každý kalendá ní rok vede nový 

eviden ní list od 1. ledna kalendá ního roku (nebo ode dne vzniku ú asti na d chodovém 

pojišt ní) a do 31. prosince kalendá ního roku (nebo do dne skon ení této ú asti).26

Problematika DZP fyzických osob je popsána již v této ú etní ásti práce, jelikož se 

jedná o problematiku týkající se zam stnanc . DZP právnických osob je rozebrána v kapitole 

. 4.2.1. – Problematika dan  z p íjm  právnických osob. 

Odvod DZP fyzických osob upravuje první ást ZDZP. V p ípad  zam stnanc  obou 

spole ností se jedná o p íjmy ze závislé innosti, tedy mzdy, které jsou stanoveny v § 6 

daného zákona. Základem pro výpo et m sí ních záloh na DZP fyzických osob je podle § 38h 

ZDZP superhrubá mzda, tedy hrubá mzda navýšená o povinné sociální a zdravotní pojišt ní 

placené zam stnavatelem, tj. navýšená o 34 %. Tento základ se zaokrouhluje do 100 K  na 

celé koruny nahoru a nad 100 K  na celé stokoruny nahoru. Sazba zálohy z daného základu 

iní 15 %. Pokud zam stnanec podepsal u zam stnavatele prohlášení podle § 38k 

odst. 4 ZDZP, zam stnavatel nejprve sníží zálohu o m sí ní slevy na dani podle § 35ba 

a následn  o prokázanou ástku m sí ního da ového zvýhodn ní. Ob  spole nosti jsou pak 

                                                
25 Zák. . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti 
26 Zák. . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení 
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povinny odvést tyto zálohy na ú et Finan ního ú adu pro Zlínský kraj – územnímu pracovišti 

ve Zlín  do 20. dne kalendá ního m síce, v n mž povinnost srazit zálohy vznikla. 

Pokud zam stnanec nemusí podávat da ové p iznání, tzn., že nemá žádné jiné p íjmy 

krom  vyplacené mzdy, m že do 15. 2. následujícího roku požádat svého zam stnavatele 

o ro ní zú tování DZP fyzických osob uplynulého kalendá ního roku. Jestliže zam stnanec 

doloží pot ebné doklady na snížení základu dan , nap . doklady o tom, že manželka má nižší 

p íjmy než 68. 000 K  ro n , o zaplaceném životním pojišt ní, penzijním p ipojišt ní, 

o úrocích z úv ru, o darech a o darování krve, zam stnavatel sníží da  o tyto položky 

a provede kone ný výpo et odvodu DZP fyzických osob. Pokud zam stnanec nepožádá svého 

zam stnavatele o ro ní zú tování DZP fyzických osob a nemusí podávat da ové p iznání, 

jeho da ová povinnost kon í již odvodem záloh na DZP fyzických osob ze mzdy. (Marková, 

2013). 

V sou asné dob  zam stnává spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. osmnáct zam stnanc

na hlavní pracovní úvazek. Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. zam stnává dvacet 

ty i zam stnanc  na hlavní pracovní úvazek a t i zam stnance na zkrácený pracovní úvazek. 

V hlavní letní sezón  se po et zam stnanc  každý rok zvyšuje, tito zam stnanci bývají 

zam stnáni vždy na hlavní pracovní úvazek na dobu ur itou. Krom  vlastních zam stnanc

využívají ob  spole nosti pravideln  i externí pracovníky, nap . úklidovou firmu na úklid 

ve ejných prostor, firmu pro profesionální išt ní koberc , da ového poradce, golfové 

trenéry, dýdžeje. S t mito pracovníky spolupracují ob  spole nosti na základ  smlouvy 

a faktury. Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. navíc extern  spolupracuje 

i s léka em. Jeden ze zam stnanc  spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. pracuje 

jako balneotechnik. Má na starosti údržbu a odvody vzork  minerální vody, zpracovává 

statistiky o spot eb  této vody a také o obsahu minerálních látek. 

Ani jedna ze spole ností neposkytuje svým zam stnanc m stravenky, nap . Ticket 

Restaurant, ale poskytuje jim p ísp vek na odebranou stravu ve vlastním za ízení. Odebraná 

strava se eviduje a na základ  této evidence se ú tuje.  

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. ú tuje p ísp vek zam stnavatele ve výši 55 % 

z ceny jídla na ú et 527000 – Zákonné sociální náklady a úhrada zam stnanc  ve výši 45 % 

z ceny jídla se ú tuje jako tržba na ú et 602101 – Tržby z prodeje služeb – stravné. 

Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. ú tuje p ísp vek zam stnavatele také na 
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ú et527000 – Zákonné sociální náklady a úhradu zam stnanc  ú tuje na ú et 602500 – Tržby 

z prodeje služeb – stravné, sportovišt . Zam stnanci obou spole ností hradí svou ást hotov . 

Zam stnanci n kterých útvar , nap . kucha i, údržbá i, pokojské a zam stnanci lázní, 

mají nárok na pracovní od v a obuv. Nárok vyplývá z § 104 zákona . 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve zn ní pozd jších p edpis . (Kolektiv autor , 2012). Tento pracovní od v a obuv 

nakupují ob  spole nosti dle p edpis  bezpe nosti práce. Ú tují je p ímo do spot eby, na ú et 

501200 – Spot eba drobného hmotného majetku. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole . 4.1.6. – Problematika závazk , musí ob  spole nosti 

odvád t pln ní povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém po tu 

zam stnanc . Povinnost oznámení o pln ní vychází ze zákona . 435/2004 Sb., 

o zam stnanosti /dále jen ZOZ/. § 81 ZOZ uvádí: 

„(1) Zam stnavatelé s více než 25 zam stnanci v pracovním pom ru jsou povinni 

zam stnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu t chto osob na 

celkovém po tu zam stnanc  zam stnavatele. Povinný podíl iní 4 %. 

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zam stnavatelé plní 

a)   zam stnáváním v pracovním pom ru, 

b) odebíráním výrobk  nebo služeb od zam stnavatel  zam stnávajících více než 50 % 

zam stnanc , kte í jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek t mto 

zam stnavatel m nebo odebíráním výrobk  nebo služeb od osob se zdravotním postižením, 

které jsou osobami samostatn  výd le n innými a nezam stnávají žádné zam stnance, nebo 

zadáváním zakázek t mto osobám, nebo 

c)  odvodem do státního rozpo tu, 

nebo vzájemnou kombinací zp sob  uvedených v písmenech a) až c).“27

Dále § 83 ZOZ uvádí: 

„Pln ní povinného podílu zam stnávání osob se zdravotním postižením, v etn

zp sob  pln ní, je zam stnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemn  ohlásit 

krajské pobo ce Ú adu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zam stnavatele, který je 

právnickou osobou, nebo bydlišt  zam stnavatele, který je fyzickou osobou.“28

                                                
27 § 81 zák. . 435/2004 Sb., o zam stnanosti 
28 § 83 zák. . 435/2004 Sb., o zam stnanosti 
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Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. zam stnávala v roce 2012 nižší pr m rný ro ní 

p epo tený po et zam stnanc , než udává ZOZ a p esto, že nemusela, odebírala výrobky od 

firem, které zam stnávají osoby se zdravotním postižením. Dle ZOZ podala do 15. 2. 2013 

oznámení Ú adu práce ve Zlín , ale z výše uvedených d vod  nem la povinnost odvodu. Viz 

P íloha . 10. Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. zam stnávala v roce 2012 více 

než dvacet p t zam stnanc  a odebírala výrobky od firem, které zam stnávají osoby se 

zdravotním postižením. Tento odb r byl však nižší, než udává ZOZ a tudíž m la do 

15. 2. 2013 nejen povinnost oznámení, ale i povinnost odvodu. Viz P íloha . 11. 

Se zú továním se zam stnanci souvisí i zákonné pojišt ní odpov dnosti 

zam stnavatele za škodu p i pracovním úrazu i nemoci z povolání. Toto pojišt ní se vztahuje 

na všechny zam stnavatele, kte í zam stnávají alespo  jednoho zam stnance. V okamžiku 

pojistné události má zam stnavatel povinnost hmotné náhrady za škodu na zdraví 

zam stnance. Zam stnavatel je povinen p ihlásit se k platbám tohoto pojišt ní u n které 

komer ní pojiš ovny. Pojišt ní vzniká dnem vzniku pracovn právního vztahu 

u zam stnavatele a trvá po celou dobu, co zam stnavatel existuje. Toto pojišt ní se hradí 

tvrtletn  dle vym ovacího základu, ímž je sou et vym ovacích základ  zam stnanc  na 

pojistné sociálního zabezpe ení za uplynulé kalendá ní tvrtletí (hrubé mzdy) a dle za azení 

ekonomické innosti dané spole nosti. Pojistné se platí p edem vždy do konce prvního m síce 

v daném tvrtletí. (Kolektiv autor , 2012). Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. platí 0,42 % 

z vym ovacího základu. 

Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. také odvádí zákonné pojišt ní 

odpov dnosti zam stnavatele. Toto pojišt ní odvádí dle stejných pravidel, tedy také tvrtletn

dle vym ovacího základu a za azení ekonomické innosti dané spole nosti. Spole nost 

Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. platí také 0,42 % z vym ovacího základu. Toto pojišt ní 

ú tují ob  spole nosti na ú et 548200 – Ostatní provozní náklady. 

Vývoj veškerých osobních náklad  v obou spole nostech je uveden níže, viz Tab. 4.3 

a Tab. 4.4. 
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Tab. 4.3 Vývoj osobních náklad  ve spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

Rok Osobní náklady (K ) 

2008 10. 040. 461,- 

2009   8. 440. 185,- 

2010   6. 942. 922,- 

2011   6. 886. 428,- 

2012   6. 122. 217,- 

       Zdroj: spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

Tab. 4.4 Vývoj osobních náklad  ve spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o.

Rok Osobní náklady (K ) 

2008 6. 564. 655,- 

2009 7. 453. 659,- 

2010 8. 372. 880,- 

2011 8. 106. 288,- 

2012 8. 335. 078,- 

        Zdroj: spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

4.1.8. Problematika náklad  a výnos

Prost edky vynaložené za ú elem dosažení výnos  v rámci b žného ú etního období 

p edstavují náklady. Zárove  znamenají snížení ekonomického prosp chu, a to bu  snížením 

aktiv, nebo zvýšením závazk  (pasiv). Náklady se ú tují v 5. ú tové t íd , na jednotlivé ú ty 

se ú etní p ípady zaznamenávají kumulativn  od za átku ú etního období, tzn., že na za átku 

ú etního období nemají ú ty náklad  po áte ní z statek. P i uzavírání ú etních knih se 

z statky nákladových ú t  p evád jí v obou spole nostech na vrub ú tu 710000 – Ú et zisk

a ztrát. 

Výnosy p edstavují pro ú etní jednotku ekonomický p ínos. Projevují se jako zvýšení 

aktiv nebo jako p ír stek hodnoty aktiv. Ú tují se v 6. ú tové t íd . K prvnímu rozvahovému 

dni nemají výnosové ú ty po áte ní z statek, ú etní p ípady se na n  zaznamenávají také 

kumulativn  a p i uzavírání ú etních knih v obou spole nostech se z statky t chto 
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výnosových ú t  p evedou ve prosp ch ú tu 710000 – Ú et zisk  a ztrát. (Kolektiv autor , 

2012). 

Nejv tšími náklady spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. jsou platby za plyn, vodu, 

elekt inu, dále nákup potravin, nápoj , drogerie a spot eba materiálu, viz kapitola . 4.1.3. – 

Problematika zásob. Další velkou položkou jsou náklady na opravy majetku, poplatky 

uvedené v kapitole . 4.1.6. – Problematika závazk , odpisy hmotného a nemohutného 

majetku, viz kapitola . 4.2.2. – Da ové odpisy dlouhodobého majetku a osobní náklady 

uvedené v kapitole . 4.1.7. – Problematika zú tování se zam stnanci.  

Náklady na pohonné hmoty za Avii Furgon spole nost ú tuje dle skute né spot eby 

p ímo do náklad  na ú et 501300 – Spot eba pohonných hmot a pro dva osobní automobily 

používá paušální výdaje na pohonné hmoty dle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDZP. (Marková, 2013). 

Konkrétn  5. 000,- K  za m síc a jeden automobil, tedy 120. 000,- K  za rok.  

Dalšími finan ními náklady jsou náklady za pojišt ní firmy a automobil  a úroky 

z úv ru. A také zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele, viz kapitola . 4.1.7. – 

Problematika zú tování se zam stnanci. 

Mezi nejv tší výnosy spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. pat í výnosy z prodeje služeb, 

a to z prodeje ubytování a stravy, výnosy z pronájmu konferen ních prostor, z pronájmu 

sportoviš  a „indoor“ golfu, výnosy ze vstupného na bazén a výnosy z pronájmu prostor 

a poskytování služeb spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o., viz kapitola . 4.1.5. – 

Problematika pohledávek. 

Naopak nájem prostor od spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. je pro spole nost Lázn

Kostelec u Zlína, spol. s r.o. nejv tším nákladem. Dále mezi náklady pat í osobní náklady 

uvedené v kapitole . 4.1.7. – Problematika zú tování se zam stnanci, spot eba materiálu – 

zejména materiálu sloužícího k láze ským procedurám. Dalšími velkými položkami jsou 

náklady za tisk reklamních leták , náklady za vydané inzeráty v médiích, poštovné za 

rozesílání reklamních leták , úhrady energií a drobných oprav, zákonné pojišt ní 

odpov dnosti zam stnavatele, viz kapitola . 4.1.7. – Problematika zú tování se zam stnanci. 

Dále se jedná o úhradu DZP, viz kapitola . 4.2.1. – Problematika dan  z p íjm .  

Nejvyššími výnosy spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. jsou výnosy za 

poskytované láze ské pobyty a poskytované procedury a dále výnosy ze stravy zam stnanc . 
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Náklady a výnosy souvisí se zjiš ováním základu DZP právnických osob. Da ov

uznatelnými náklady (výdaji) pro zjišt ní základu DZP právnických osob jsou náklady 

(výdaje) vynaložené na dosažení, zajišt ní a udržení zdanitelných p íjm  ve výši prokázané 

poplatníkem a ve výši stanovené ZDZP a zvláštními p edpisy. V ú etnictví jsou 

zaznamenávány ú etní náklady a ve v tšin  p ípad  jsou náklady ú etní také da ov

uznatelnými náklady. N které náklady však da ov  uznatelné nejsou. Ty náklady (výdaje), 

které nelze uznat pro da ové ú ely, jsou vyjmenovány v § 25 ZDZP. (Kolektiv autor , 2012). 

Výnosy (p íjmy) nezahrnované do základu dan  /dále jen ZD/ jsou uvedeny v § 23 ZDZP. 

Mezi nejv tší da ov  neuznatelné náklady spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. za rok 

2012 pat í náklady ú etních skupin 50 – Spot ebované nákupy, 51 – Služby a 58 – 

Mimo ádné náklady. V p edchozích letech se jednalo o stejné ú etní skupiny. V roce 2010 se 

navíc jednalo o ú etní skupinu 54 – Jiné provozní náklady. Konkrétn  to byla ást náklad  na 

stravování hrazená zam stnavatelem za období leden až duben 2010, protože v tomto období 

byl tento zam stnanecký benefit da ov  neuznatelným nákladem. Od kv tna 2010 jsou tyto 

náklady již da ov  uznatelné. 

Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. nem la za rok 2012 žádné da ov

neuznatelné náklady. V roce 2011 se jednalo o náklady z ú etní skupiny 54 – Jiné provozní 

náklady, a to o nedobytnou pohledávku – odcizené tržby z roku 2001. V roce 2010 m la 

spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. neda ové náklady také z ú etní skupiny 54 – 

Jiné provozní náklady. Také se jednalo o ást náklad  na stravu za období leden až duben 

2010. 

V roce 2012 nem la žádná ze spole ností p íjmy, které nebyly zahrnovány do ZD. 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. vykazovaly p íjmy nezahrnované do ZD jen v letech 2010 

a 2011. Vždy se jednalo o p evedený zisk ze spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

Výše neda ových náklad  a výnos  nezahrnovaných do ZD jsou uvedeny v kapitole 

4.2.1. – Problematika dan  z p íjm  právnických osob. Viz Tab. 4.7 a Tab. 4.8. 

4.1.9. Rozd lování výsledku hospoda ení 

Výsledek hospoda ení /dále jen VH/ je rozdíl mezi výnosy a náklady spole nosti 

a p edstavuje zisk nebo ztrátu za ur ité období. VH m že být rozd len až po schválení ú etní 

záv rky za minulé období valnou hromadou, tedy nejvyšším orgánem spole nosti s ru ením 

omezeným. Podle § 128 zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník /dále jen ObchZ/ musí 
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valná hromada ve spole nosti s ru ením omezeným prob hnout nejmén  jednou ro n . Valná 

hromada, která schvaluje ú etní záv rku, musí prob hnout nejpozd ji do šesti m síc  od 

posledního dne ú etního období. V rámci této valné hromady se v tšinou rozhoduje 

i o rozd lení VH z minulého roku, k tomuto rozhodnutí však m že dojít i p i pozd jším 

jednání valné hromady, nejpozd ji do konce roku. Spole nost s ru ením omezeným musí 

povinn  tvo it rezervní fond, z toho vyplývá, že pokud spole nost dosáhne zisku, je na prvním 

míst  p íd l ásti zisku do rezervního fondu. Poté m že následovat p id lení zisku k úhrad

ztráty z minulých let, k výplat  podíl  spole ník  ze zisku, k výplat  odm n jednatel  a len

dozor í rady (pokud je z ízena), k p evodu do základního kapitálu, k p íd l m do ostatních 

fond  tvo ených ze zisku, a pokud není zisk zcela rozd len, p evede se na ú et nerozd leného 

zisku minulých let. Pokud je p edm tem rozhodování valné hromady ztráta, která má být 

uhrazena v dalších ú etních obdobích, p evede se na ú et neuhrazené ztráty minulých let. 

(Šebestíková, 2011). 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. postupuje v p ípad  zisku následovn . Na za átku 

ú etního období, které následuje po ú etním období, ve kterém byl vykázán zisk, p evede 

spole nost tento zisk pomocí ú tu 701000 – Po áte ní ú et rozvážný na vrub ú tu 431000 – 

Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení. O rozd lení zisku rozhoduje spole nost na 

valné hromad , na které zárove  schvaluje ú etní záv rku. Jelikož je ú etním obdobím 

kalendá ní rok, valná hromada se koná nejpozd ji do 30. 6. daného roku. Spole nost p id luje 

ú etní zisk, tedy zisk b žného ú etního období po zdan ní, nejprve do rezervního fondu dle 

ObchZ. V roce, ve kterém je poprvé vykázán zisk, musí být p id leno nejmén  10 % istého 

zisku, ale ne více než 5 % výše základního kapitálu spole nosti. V následujících letech se 

postupn  dopl uje nejmén  5 % z istého zisku, a to nejmén  do výše 10 % základního 

kapitálu. Tento p íd l do zákonného rezervního fondu spole nost p eú tuje z ú tu 431000 – 

Výsledek hospoda ení ve schvalovacím období na ú et 421000 – Zákonný rezervní fond.  

Jelikož spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. nevyplácí podíly na zisku spole ník m 

a odm ny jednatel m, a ani ze zisku netvo í žádné jiné fondy, zbylý zisk p evádí na ú et 

428000 – Nerozd lený zisk minulých let, pop . ješt  p edtím z ásti zisku uhradí ztrátu 

minulých let. V p ípad , že spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. vykazuje ztrátu, kterou chce 

uhradit v dalších letech, p evede ji na ú et 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let.  

Po všech p íd lech musí být na ú tu 431000 – Výsledek hospoda ení ve schvalovacím 

ízení nulový z statek. Vývoj výsledku hospoda ení ve spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. je 

uveden v Tab. 4.5 
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Tab. 4.5 – Vývoj výsledku hospoda ení ve spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

Rok 
Výsledek hospoda ení 

(K ) 

2008 + 3. 287. 257 

2009 -  1. 097. 939 

2010 + 2. 021. 363 

2011 + 2. 003. 296 

2012 -  1. 177. 642 

           Zdroj: spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

Pokud vykazuje zisk spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o., p evede tento zisk 

pomocí ú tu 701000 – Po áte ní ú et rozvážný na vrub ú tu 431100 – Hospodá ský výd lek 

b žného ú etního období. Po schválení valnou hromadou nejprve provede povinný p íd l do 

rezervního fondu na ú et 421000 – Zákonný rezervní fond podle stejných pravidel jako 

spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. dle ObchZ.  

Ani spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. nevyplácí podíly na zisku 

spole ník m a odm ny jednatel m. Zbylou ást zisku p evede do spole nosti ZLÍNSAT, spol. 

s r.o. Ú et 428000 – Nerozd lený zisk minulých let nevyužívá v bec. Ú et 431100 – 

Hospodá ský výd lek b žného ú etního období musí z stat na konci ú etního období nulový.  

Pokud vykazuje ztrátu a chce ji uhradit v dalších letech, p evede ji z ú tu 431000 – 

Ztráta z minulého roku na ú et 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let. Na ú tu 431000 – 

Ztráta z minulého roku nesmí z stat na konci ú etního období žádný z statek.  

Vývoj výsledku hospoda ení ve spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. je 

uveden v Tab. 4.6. 

Tab. 4.6 – Vývoj výsledku hospoda ení ve spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

Rok 
Výsledek hospoda ení 

(K ) 

2008 + 1. 477. 261 

2009 + 2. 223. 590 

2010 + 2. 602. 983 
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2011     + 343. 017 

2012      - 754. 843 

          Zdroj: spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

 Jak je již uvedeno v kapitole . 3.3. – Sou asná situace ve spole nosti ZLÍNSAT, 

spol. s. r.o., upadající zájem o poskytované služby a také zm na Indika ního seznamu pro 

láze skou lé ebn  rehabilita ní pé i o dosp lé, d ti a dorost zp sobili pokles tržeb a v roce 

2012 dokonce úplnou ztrátovost obou spole ností. Ob  spole nosti sice zvýšily propagaci 

a rozší ily nabídku poskytovaných služeb, avšak z výše uvedených d vod  je i tak prognóza 

na rok 2013 velmi nep íznivá. 

4.2. Da ový pohled na hotelnictví 

Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. se krom  zákon  uvedených v úvodu kapitoly . 4 

– Ú etní a da ové aspekty u spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. ídí p edpisem 

. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon je 

ú inný od 1. 4. 2012. P ijetí tohoto zákona ovlivnilo i ZDPH, konkrétn  § 48a, který byl 

zrušen, dále § 51, § 58 a P ílohu . 2. Problematiku DZP právnických osob objas uji 

v následující podkapitole . 4.2.1. – Problematika dan  z p íjm  právnických osob 

a problematiku DPH a poskytování r zných služeb objas uji v ástech kapitoly . 4.2.3. – 

Problematika dan  z p idané hodnoty. 

4.2.1. Problematika dan  z p íjm  právnických osob 

S problematikou DZP právnických osob samoz ejm  souvisí ZDZP, konkrétn  jeho 

druhá ást. Poplatníky DZP právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, 

organiza ní složky státu, podílové fondy a fond penzijní spole nosti.  

Zda ovacím obdobím je období ú etní. Ú etním obdobím je nep etržit  po sob

jdoucích dvanáct m síc . Toto období se bu  shoduje s kalendá ním rokem, nebo je rokem 

hospodá ským. Hospodá ský rok je období nep etržit  po sob  jdoucích dvanáct m síc , které 

m že za ínat jen prvním dnem jiného m síce, než je leden.  

V § 18 ZDZP je sice uvedeno, že „p edm tem dan  jsou p íjmy (výnosy) z veškeré 

innosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak“, ale do p edm tu 

dan  se však nezahrnují p íjmy získané zd d ním, darováním v ci nebo majetkového práva 
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a také p íjmy získané nabytím akcií podle privatiza ního zákona a v § 19 ZDZP jsou uvedeny 

p íjmy (výnosy), které jsou od dan  osvobozeny. 

Základ DZP právnických osob tedy vychází z ú etního VH. len ní VH pro ú ely 

DZP právnických osob je uvedeno v P íloze . 12. 

Ú etní VH se dále upravuje p i tením neda ových náklad  /dále jen NN/ a ode tením 

výnos  nezahrnovaných do ZD. Dále se upravuje o rozdíl mezi ú etními a da ovými odpisy, 

ale ob  spole nosti používají ú etní odpisy, které jsou rovny da ovým, tudíž tuto úpravu 

neprovád jí. Po t chto úpravách vzniká ZD, od kterého se ode ítají od itatelné položky dle 

§ 34 ZDZP. Mezi od itatelné položky u obou spole ností pat í da ová ztráta, kterou lze 

od ítat v maximáln  p ti zda ovacích obdobích následujících bezprost edn  po zda ovacím 

období, ve kterém byla v da ovém p iznání uvedena. Jiné od itatelné položky spole nosti 

neuplat ují. Dále lze ode íst dle § 20 odst. 8 ZDZP hodnotu dar . Žádná spole nost dary 

neposkytuje, tudíž tuto položku také neuplat uje.  

Po ode tení výše uvedených položek se tento snížený ZD zaokrouhluje na celé tisíce 

dol  a vynásobuje se sazbou, která pro rok 2013 iní 19 %. DZP se m že ješt  snížit o slevy 

uvedené v § 35 ZDZP, ale ani jedna ze spole ností tyto slevy neuplat uje. Od DZP se ode tou 

zálohy zaplacené b hem zda ovacího období a tak vznikne nedoplatek, resp. p eplatek dan .  

Zálohy na DZP právnických osob se platí v období od prvního dne po skon ení lh ty 

pro podání da ového p iznání za minulé zda ovací období do posledního dne lh ty pro 

podání da ového p iznání v následujícím zda ovacím období. Pro stanovení výše záloh se 

vychází z poslední známé da ové povinnosti. Zálohy neplatí obce a kraje a také poplatníci, 

jejichž da ová povinnost byla menší než 30. 000,- K . Poplatníci, jejichž da ová povinnost 

byla v rozmezí od 30. 000,- K  do 150. 000,- K , platí zálohy ve výši 40 % poslední da ové 

povinnosti, a to do 15. dne šestého m síce zda ovacího období a do 15. dne dvanáctého 

m síce zda ovacího období. Poplatníci, jejichž da ová povinnost p esáhla 150. 000,- K , platí 

zálohy ve výši 25 % poslední známé da ové povinnosti, a to vždy do 15. dne t etího, šestého, 

devátého a dvanáctého m síce zda ovacího období. (Pelech, Pelc, 2012). 

Nedoplatek, tedy da ovou povinnost ú tují ob  spole nosti na ú et 591000 – Da

z p íjm  z b žné innosti – splatná. Celý postup úpravy výsledku hospoda ení na ZD 

a výpo et DZP právnických osob je shrnut v P íloze . 12. Všechny úpravy VH na základ 
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DZP právnických osob v etn  zaplacených záloh je uveden pro spole nost ZLÍNSAT, spol. 

s r.o. v Tab. 4.7 a pro spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. v Tab. 4.8 

Tab. 4.7 – Úprava VH na da ový základ spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Výsledek 
hospoda ení 
(K ) 

3. 287. 257 -1. 097. 393 2. 021. 363 2. 003. 296 -1. 177. 642

Neda ové 
náklady (K ) 

        8. 914         4. 712       48. 602     173. 345        91. 437

Neda ové 
výnosy (K ) 

               0                0 1. 700. 000 2. 090. 000                 0

Paušální výdaj 
(K ) 

               0                0                 0       70. 000     120. 000

Základ dan
(K ) 

3. 296. 171 -1. 093. 227    369. 965      16. 641 -1. 206. 205

Ztráta (K )     715. 202                 0    368. 967     15. 643                 0

Snížený ZD 
(K ) 

2. 580. 969                 0            998           998                 0

Zaokrouhlený 
ZD (K ) 

2. 580. 000                 0                0              0                 0

Sazba (%)               21               20              19             19               19

Da  z p íjm
(K ) 

    541. 800                 0                0              0 0

Zaplacené 
zálohy (K ) 

                0     271. 000    135. 500              0 0

Da ová 
povinnost (K ) 

    541. 800    -271. 000   -135. 500              0 0

  Zdroj: spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. 
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Tab. 4.8 – Úprava VH na da ový základ spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Výsledek 
hospoda ení 
(K ) 

1. 477. 261 2. 223. 590 2. 602. 983 343. 017 -754. 843

Neda ové 

náklady (K ) 
0 0 50. 996 6. 225 0

Základ dan

(K ) 
1. 477. 261 2. 223. 590 2. 653. 979 349. 242 -754. 843

Ztráta (K ) 1. 476. 263 55. 934 0 0 0

Snížený ZD 

(K ) 
998 2. 167. 656 2. 653. 979 349. 242 0

Zaokrouhlený 

ZD (K ) 
0 2. 167. 000 2. 653. 000 349. 000 0

Sazba (%) 21 20 19 19 19

Da  z p íjm

(K ) 
0 433. 400 504. 070 66. 310 0

Zálohy (K ) 0 0 216. 800 469. 000 179. 300

Da ová 

povinnost (K ) 
0 433. 400 287. 270 -402. 690 -179. 300

  Zdroj: spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

4.2.2. Da ové odpisy dlouhodobého majetku 

I když ob  spole nosti uplat ují ú etní odpisy shodné s da ovými, což není správn

z pohledu v rného a poctivého zobrazení, a jak bylo již uvedeno, nevzniká tak žádná položka 

upravující ú etní VH na ZD, odpisy s DZP právnických osob souvisí, tudíž je dále uveden 

princip odepisování n kterých specifických ástí majetku spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. 
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a) objekt hotelu 

Dle Pokynu GF  D-6 lze dlouhodobý majetek odepisovat dv ma zp soby: 

• odepisovat objekt (budovu) jako jeden celek, 

• rozd lit celou hodnotu objektu na samostatnou budovu a ostatní ásti, které se 

odepisují samostatn  (nap . bezpe nostní za ízení, výtahy, vybavení kuchyn

atd.). 

V Pokynu GF  D-6 je p esn  uvedeno, které výrobní za ízení, za ízení a p edm ty 

k provozování služeb (výkon ), ú elová za ízení a p edm ty jsou samotnými movitými v cmi 

i p esto, že jsou pevn  spojeny s budovou nebo se stavbou a které samostatné movité v ci jsou 

naopak pro ú ely ZDP v cmi pevn  spojenými s budovou. (Pelech, Pelc, 2012). To znamená, 

že i když podnik vykazuje budovu jako jeden celek, ur itá za ízení musí vykazovat 

samostatn  a n která za ízení naopak samostatn  vykazovat nem že. 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. vykazuje objekt hotelu jako jeden celek. Hotel 

po ídila 1. 1. 1994, po izovací cena /dále jen PC/ inila 21. 264. 960,- K . Odepisuje 

zrychlen , doba odepisování je 30 let. V roce 2008 spole nost provedla technické zhodnocení 

/dále jen TZ/ ve výši 1. 468. 753,- K . V roce 2011 provedla spole nost další TZ v podob

zateplení a nové fasády na ásti budovy. TZ inilo 1. 459. 740,- K . Odpisový plán je 

zobrazen v Tab. 4.9.  

Postup p i zrychleném odpisování je následující: v prvním roce se pod lí PC majetku 

s koeficientem pro první rok a v dalších zda ovacích obdobích se zdvojnásobená z statková 

cena /dále jen ZC/ pod lí koeficientem pro následující roky, ovšem sníženým o po et let, po 

kterou již byl odepisován. P i zrychleném odpisování majetku, který je zvýšen o TZ, se 

odpisy stanoví v roce po ízení TZ jako podíl dvojnásobné zvýšené ZC majetku a koeficientu 

pro zvýšenou ZC a v dalších letech jako podíl dvojnásobné ZC a rozdílu mezi koeficientem 

pro zvýšenou ZC a po tem let, po které byl majetek odepisován ze zvýšené ZC. (Marková, 

2013). 
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  Tab. 4.9 – Odpisový plán budovy hotelu a jeho TZ 

Rok TZ (K ) 
Zvýšená 
ZC (K ) 

Koeficient Odpis (K ) ZC (K ) 

2007 10. 414. 068

2008 1. 468. 753 11. 882. 821 30 792. 188 11. 090. 633

2009 30-1 764. 871 10. 325. 753

2010 30-2 757. 554 9. 588. 199

2011 1. 459. 740 11. 047. 939 30 736. 529 10. 311. 410

2012 30-1 711. 132 9. 600. 278

     Zdroj: vlastní zpracování 

a) golfové h išt

Dle § 28 ZOÚ se pozemky a jiný majetek vymezený zvláštními právními p edpisy 

nebo provád cími právními p edpisy neodepisují. Golfové h išt  se ale odepisovat musí, 

nebo  se posuzuje jako stavba. Neodepisuje se však z hodnoty pozemku, ale pouze z hodnoty 

prací a úprav, které slouží pro vybudování tohoto h išt .29

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r. o. eviduje golfové h išt  od roku 2002 v odpisové 

skupin  5, doba odepisování je 30 let. Používá zrychlený zp sob odepisování. PC golfového 

h išt inila 1. 536. 224,- K . V roce 2011 bylo provedeno TZ stávajícího golfového h išt

v hodnot  5. 341. 502,- K . Odpisový plán h išt  je uveden v Tab. 4.10. Postup pro zrychlené 

odepisování je popsán v bodu a) – objekt hotelu. 

Tab. 4.10 – Odpisový plán golfového h išt

Rok PC (K ) TZ (K ) 
Zvýšená 
ZC (K ) 

Koeficient
Odpis 
(K ) 

ZC (K ) 

2002 1.536. 224 30 51. 208 1.485. 016

2003 31-1 99. 002 1.386. 014

2004 31-2 95. 588 1.290. 426

2005 31-3 92. 174 1.198. 252

2006 31-4 88. 760 1.109. 492

2007 31-5 85. 346 1.024. 146

                                                
29 Zák. . 563/1991 Sb., o ú etnictví 
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2008 31-6 81. 932 942. 214

2009 31-7 78. 518 863. 696

2010 31-8 75. 104 788. 592

2011 5. 341.502 6.130. 094 30 408. 673 5.721. 421

2012 30-1 394. 581 5.326 840

   Zdroj: vlastní zpracování 

b) areál bazénu 

Bazén byl sou ástí celého areálu koupeného v roce 1994. P vodní bazén byl již zcela 

odepsán. Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r. o. provád la jen drobné úpravy, které zahrnovala 

p ímo do náklad . V roce 2009 však došlo k rozsáhlé úprav  terénu, rozší ení areálu bazénu 

a stavb  nového oplocení v hodnot  483. 486,- K . Tato úprava je posuzována jako nová 

stavba odepisována zrychlen  20 let. Plán odpis  znázor uje Tab. 4.11. Postup pro zrychlený 

zp sob odpisování je stejný jako v p edešlých p ípadech. 

Tab. 4.11 – Odpisový plán úprav bazénu 

Rok PC (K ) Koeficient Odpis (K ) ZC (K ) 

2009 483. 486 20 24. 175 459. 311

2010 20-1 45. 932 413. 379

2011 21-2 43. 514 369. 865

2012 21-3 41. 097 328. 768

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.3. Problematika dan  z p idané hodnoty 

Problematiku DPH upravuje ZDPH, jenž byl k 1. 1. 2013 op t novelizován. 

Problematika DPH je v EU výrazn  harmonizována, tudíž hodn  ustanovení má sv j 

p edobraz v legislativ  EU, která je pro lenské státy závazná. 

P edm tem dan  je dodání zboží, p evod nemovitosti za úplatu osobou povinou k dani 

/dále jen OPD/ v rámci uskute ování ekonomické innosti /dále jen E / s místem pln ní 

v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu OPD v rámci uskute ování E  s místem pln ní 

v tuzemsku, po ízení zboží z jiného lenského státu /dále jen J S/ za úplatu uskute n né 
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v tuzemsku OPD v rámci uskute ování E  nebo právnickou osobou nepovinou k dani, 

po ízení nového dopravního prost edku z J S za úplatu osobou nepovinou k dani a dovoz 

zboží s místem pln ní v tuzemsku. 

Plátcem dan  se stane OPD se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za maximáln  dvanáct 

p edcházejících po sob  jdoucích kalendá ních m síc  p esáhne 1. 000. 000,- K . Plátcem je 

od prvního dne druhého m síce následujícího po m síci, ve kterém p ekro ila stanovený 

obrat. 

Základem dan  je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce, v etn ástky na 

úhradu spot ební dan  od osoby, pro kterou je zdanitelné pln ní uskute ováno, nebo od t etí 

osoby, bez dan  za toto zdanitelné pln ní. 

Zda ovacím obdobím je kalendá ní m síc. Základní sazba dan  je ve výši 21 % 

a snížená sazba dan iní 15 %. 

Ob  spole nosti ú tují DPH na ú et 343000 – Da  z p idané hodnoty. Na stranu Má 

dáti se ú tuje da  na vstupu, tj. da  za p ijatá pln ní (nákupy) a na stranu Dal se ú tuje da  na 

výstupu, tj. da  za uskute n ná pln ní (prodej). Pokud je da  na výstupu vyšší než da  na 

vstupu, jedná se o da ovou povinnost. V opa ném p ípad  se jedná o tzv. nadm rný odpo et 

a tato ástka je vrácena od Finan ního ú adu pro Zlínský kraj – územního pracovišt  ve 

Zlín .. (Ledvinková, 2012). 

Na základ  na ízení MF R musely všechny firmy do 28. 2. 2013 nahlásit finan ním 

ú ad m ísla svých bankovních ú t , které používají ke své ekonomické innosti.30 Tato ísla 

ú t  jsou evidována na internetovém portálu MF R na adrese 

http://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=1. Na tomto portálu jsou 

uvedené údaje o spolehlivých a nespolehlivých plátcích DPH. Od 1. 4. 2013 zde p ibyly také 

údaje o nahlášených íslech bankovních ú t . Od tohoto data má každý podnikatelský subjekt 

povinnost ov it, zda platí faktury na ú et dodavatele uvedený na daném portále. Pokud tento 

ú et není na portále uveden a subjekt na tento ú et splatí své závazky, odpovídá za odvedenou 

DPH. Pokud DPH neodvede dodavatel, finan ní ú ad ji nárokuje práv  po subjektu, jenž si 

neov il ú et svého dodavatele. Tímto opat ením chce MF R zabránit únik m DPH.

Problematika DPH je opravdu velmi rozsáhlá, proto je níže uvedena problematika 

DPH, která se týká jen nej ast jších specifických p ípad  v obou spole nostech. 

                                                
30 MF R, Informace GF , http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_21012.html 
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a) poskytování ubytovacích služeb 

Ubytovací služby poskytuje spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. ve vlastním za ízení 

a spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. poskytuje ubytování v pronajatých pokojích 

od spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o.  

Poskytování ubytovacích služeb obecn  podléhá snížené sazb  dan . Spole nost 

ZLÍNSAT, spol. s r.o. poskytuje ubytování v etn  snídan  a tato strava se také ú tuje se 

sníženou sazbou dan . Pokud strava není sou ástí ceny ubytování nebo ji spole nost nabízí 

samostatn , podléhá základní sazb  dan , viz následující bod b) – poskytování stravovacích 

služeb.  

Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. poskytuje ubytování osvobozené od 

dan , pokud je toto ubytování sou ástí lé ebného pobytu, viz bod c) – poskytování láze ských 

služeb. Pokud ubytování není sou ástí lé ebného pobytu, spadá do snížené sazby dan  (nap . 

dít , které je ubytováno s rodi i, ale ne erpá procedury). (Ledvinková, 2012). 

b) poskytování stravovacích služeb 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. vlastní kuchy  a provádí vlastní výrobu jídel. Tato 

strava je poskytována v jídeln  i v restauraci s obsluhou, tudíž podléhá základní sazb  dan , 

Výjimku tvo í nápoje prodávané na recepci jako zboží, kde nealkoholické nápoje spadají do 

snížené sazby dan  a alkoholické nápoje podléhají základní sazb  dan .  

Specifickým p ípadem uplat ování DPH je nap . po ádaná zabija ka. Když spole nost 

nakoupí pot ebné suroviny, zpracuje a vyrobí zabija kové pokrmy a tyto výsledné pokrmy 

prodává zákazník m k domácí konzumaci, ú tuje tržby z t chto výrobk  se sníženou sazbou 

dan . Jedná se o tzv. „prodej p es ulici“. 

Spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. prodává stravu spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, 

spol. s r.o. se sníženou sazbou dan , tzn., že z t chto tržeb odvede 15% da  na výstupu.

Prodej je se sníženou sazbou dan , protože spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. prodává pouze 

stravy, neposkytuje obsluhu. Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. odebírá tuto 

stravu ve snížené sazb  dan . Pokud je tato strava sou ástí lé ebného pobytu, je od dan

osvobozena. Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. tedy ú tuje výši dan  jako 

neuplatn nou na ú et 548100 – Ostatní provozní náklady (místo ú tu 343000 – Da  z p idané 

hodnoty). Pokud strava není sou ástí lé ebného pobytu, podléhá základní sazb  dan , a tedy 

je da  z t chto tržeb odvedena obvyklým zp sobem na ú et 343000 – Da  z p idané hodnoty. 

(Ledvinková, 2012). 
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c) poskytování láze ských služeb 

Láze ské služby poskytuje spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

Ke snadn jšímu uplatn ní DPH ve zdravotnictví, vydalo Generální finan ní editelství 

/dále jen GF / detailní informaci, ve které p esn  udává, zda pln ní p edstavuje zdravotní 

službu od DPH osvobozenou, službu podléhající snížené sazb  dan  nebo zda se jedná 

o službu se základní sazbou dan . 

Podle § 2 odst. 2 a odst. 3 zákona . 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) je láze ská pé e zdravotní 

službou v p ípad , pokud jde o innost s lé ebným cílem nebo která chrání lidské zdraví.31

Dle GF  je pro dodržení této podmínky nejlepší, aby v souvislosti s poskytovanou láze skou 

pé í byla léka em provedena zdravotní prohlídka a na základ  této prohlídky byl vytvo en 

pacient v lé ebný program.32

Tato podmínka tedy podle GF  znamená, že lé ebný pobyt, který je sestaven p ímo 

pro konkrétního pacienta, je od DPH osvobozen, ale láze ské pobyty s dop edu 

naplánovanými procedurami DPH podléhají. V tšinou se jedná o tzv. „balí ky“, zahrnující 

ur ité procedury a služby, které jsou pacientovi dop edu známy a pacient tyto procedury 

nekonzultuje s léka em. Ale pokud tento balí ek pacient zkonzultuje s léka em, který jej 

schválí, p íp. pozm ní, už se z tohoto balí ku stává lé ebný pobyt od dan  osvobozen. 

Veškeré voln  prodejné procedury jsou prodávány a ú továny se sníženou sazbou 

dan . 

d) pronájem prostor 

Veškerý pronájem níže uvedených prostor uskute uje spole nost ZLÍNSAT, spol. 

s r.o. 

Spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. pronajímá t i tvrtiny ubytovacích 

prostor a t i tvrtiny jídelny k poskytování stravovacích služeb. Protože tyto prostory 

pronajímá bez dan , nesmí uplatnit DPH z vynaložených náklad  na tyto prostory, viz bod e) 

– uplatn ní dan  z p idané hodnoty na vstupu. Prostory pronajímají bez dan  na základ

dohody mezi ob ma plátci DPH dle § 56 odst. 4 ZDPH.  Ob anskému sdružení Golf club 

Lázn  Kostelec pronajímá golfovou t locvi nu, tzv. „indoor“. Tento pronájem je také bez 

dan , jelikož ob anské sdružení Golf club Lázn  Kostelec není plátcem DPH. 
                                                
31 P edpis . 372/2011 Sb., o zdravotních službách
32 CÍSA OVSKÁ, D., Zm ny v uplat ování DPH ve zdravotnictví od 1. 4. 2012, http://www.fucik.cz/odborny-
clanek/197/zmeny-v-uplatnovaci-dph-ve-zdravotnictvi-od-1-4-2012/#.UTTz2zBhXoY 
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Ve ejnosti pronajímá salonky. Cena se odvíjí od délky pronájmu. Pronájem salonk

podléhá základní sazb  dan . 

Externím spole nostem pronajímá kancelá ské prostory. Tento pronájem také podléhá 

základní sazb  dan . (Marková, 2013). 

e) uplatn ní dan  z p idané hodnoty na vstupu 

Pokud spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. provádí údržbu, úpravy a opravy prostor, 

které pronajímá bez dan , nem že si uplatnit DPH na vstupu v plné výši z náklad

vynaložených na tyto provád né innosti. Pokud se jedná o prostory pronajímané spole nosti 

Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o., m že si uplatnit pouze jednu tvrtinu DPH 

z vynaložených náklad  a pokud se jedná o prostory pronajímané ob anskému sdružení Golf 

club Lázn  Kostelec, nem že si uplatnit žádné DPH z vynaložených náklad . 

Spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. vždy ú tuje DPH na vstupu jako 

neuplatn né na ú tu 548100 – Ostatní provozní náklady, protože vykazuje pln ní osvobozená 

od dan . 
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5. Záv r 

Cílem bakalá ské práce bylo charakterizovat hotelový a láze ský sektor v eské 

republice a popsat vybrané specifické p ípady v oblasti ú etnictví i daní u spole ností 

ZLÍNSAT, spol. s r.o. a Lázn  Kostelec, spol. s r.o.  

Z práce vyplývá, že podnikání v hotelovém i láze ském sektoru je velmi náro né jak 

z pohledu znalosti p edpis  týkajících se samotného provozu, bezpe nosti, innosti podnikání, 

tak z pohledu odborné znalosti nejen p edpis , které se týkají ú etnictví a daní, ale i p edpis

týkajících se zam stnanc  a pojišt ní. Podnikání v t chto oborech je velmi náro né také kv li 

ím dál více se rozr stající konkurenci a také kv li odlivu pacient  v d sledku zm ny 

Indika ního seznamu pro láze skou lé ebn  rehabilita ní pé i o dosp lé, d ti a dorost. Kv li 

zm n  v Indika ním seznamu omezily zdravotní pojiš ovny hrazenou láze skou lé bu svých 

pacient . 

Jak vyplývá z kapitoly o zásobách, velmi d ležitá je dostate ná evidence všech zásob 

a pravideln  provád ná inventura z d vodu p ehledu o tomto majetku, který je nakupován 

a spot ebováván velmi asto a pravideln . Také je d ležité ve vnitropodnikové sm rnici 

stanovit maximální limit p irozeného úbytku nap . potravin a nápoj , z d vodu p ípravy jídel 

a možnosti zkažení t chto potravin. 

Pro správný výpo et a odvod dan  z p íjm  právnických osob je d ležitá znalost 

da ov  neuznatelných náklad  a výnos  nezahrnovaných do základu dan . S tímto souvisí 

pe livá analytická evidence práv  nákladových a výnosových ú t .  

Zejména v oblasti dan  z p idané hodnoty je d ležitá výborná odborná znalost zákona 

o dani z p idané hodnoty, protože tato problematika je velmi rozsáhlá a n kdy ne snadno 

pochopitelná. Z d vodu rozdílných uplat ovaných sazeb u r zných poskytovaných služeb i 

u p ijatých pln ní, je také d ležitá analytická evidence práv  dan  z p ijaté hodnoty i 

zavedení analytického ú tu v nákladové t íd  ur eného pro neuplatn nou da  z p idané 

hodnoty. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, problematika týkající se ú etnictví a daní v hotelovém 

a láze ském sektoru je velmi rozsáhlá, proto nebylo možno zabývat se všemi aspekty, ale 

bylo poukázáno na ty p ípady, které jsou n ím d ležité nebo zajímavé. 



52 

Seznam použité literatury 

Odborná literatura 

HNÁTEK, Miloslav. Hotelnictví a dan . 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer R, 2009. 164 s. 

ISBN 978-80-7357-446-8. 

KOLEKTIV AUTOR . Ú etnictví podnikatel  2012. 9. vyd. Praha: Wolters Kluwer R, 

2012. 712 s. ISBN 978-80-7357-744-5. 

KOLEKTIV AUTOR . Zákoník práce: provád cí na ízení vlády a další související p edpisy: 

s komentá em k 1. 1. 2012. 6. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 1239 s.  

ISBN 978-80-7263-713-3. 

LEDVINKOVÁ, Jana. DPH v p íkladech 2012. 9. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 632 s. ISBN 

978-80-7263-740-9. 

MARKOVÁ, Hana. Da ové zákony 2013. 22. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2013. 272 s. 

ISBN 978-80-247-4643-2. 

PELECH, Petr a Vladimír PELC. Dan  z p íjm : s komentá em 2012. 12. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2012. 1079 s. ISBN 978-80-7263-742-3. 

ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Ú etní operace kapitálových spole ností. 3. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2011. 256 s. ISBN 978-80-247-4018-8. 

lánek v odborném asopise 

SCHMIED, Zden k. Vstupní léka ské prohlídky od 1. dubna 2013 jinak. Mzdová ú etní.

2013, . 3, s. 7-9. ISSN 1211-1430. 

Internetové zdroje 

CÍSA OVSKÁ, Daniela. Zm ny v uplat ování DPH ve zdravotnictví od 1. 4. 2012 [online]. 

16. 4. 2012 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.fucik.cz/odborny-clanek/197/zmeny-v-

uplatnovaci-dph-ve-zdravotnictvi-od-1-4-2012/#.UTTz2zBhXoY 

Co znamenají hotelové hv zdi ky. Hotelstars [online]. 2010-2012 [cit. 2012-11-14]. 

Dostupné z: http://www.hotelstars.cz/co-znamenaji-hotelove-hvezdicky 

HN Byznys [online]. 1996-2013 [cit. 2013-03-27]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/ 

Historie Lázní Kostelec u Zlína. In: Hotel Lázn  Kostelec u Zlína [online]. 2004-2012 [cit. 

2013-03-18]. Dostupné z: http://hotel-kostelec.cz/hotelweb/MK/historie.pdf 

Historie láze ské lé by v Kostelci u Zlína. Hotel Lázn  Kostelec u Zlína [online]. 2004-2012 

[cit. 2013-03-18]. Dostupné z: http://hotel-kostelec.cz/hotelweb/laz_hist.php 

Informace o sdružení. Jedeme do lázní [online]. 2012 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: 



53 

http://www.jedemedolazni.cz/cs/sdruzeni-lazenskych-mist/informace-o-sdruzeni.html 

Lázn  v Kostelci. Základní škola Zlín Nová cesta 268: Štípa [online]. 2008 [cit. 2013-03-18]. 

Dostupné z: http://zsstipa.cz/fotogalerie/promeny_kostelce_a_stipy/lazne.htm 

Lázn  za televize na pokoji platit nemusí, rozhodl Nejvyšší soud. In: IDNES.cz: 

Ekonomika [online]. 3. 4. 2013 [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/spor-

osy-a-lazni-o-poplatky-za-televize-d9x/ekonomika.aspx?c=A130403_074826_ekonomika_hv 

Místní poplatky. Zlin.eu [online]. 2. 9. 2011 [cit. 2013-03-27]. Dostupné z: 

http://www.zlin.eu/page/69889.mistni-poplatky/ 

Obchodní rejst ík. Obchodnírejst ík.cz [online]. 2000-2013 [cit. 2013-01-05]. Dostupný z: 

http://obchodnirejstrik.cz/ 

Porovnání t íd. Hotelstars [online]. 2010-2012 [cit. 2012-11-14]. Dostupné z: 

http://www.hotelstars.cz/porovnani-trid 

Potraviny a hygienické p edpisy. EGASTRONOMIE.CZ [online]. 2008 [cit. 2013-03-27]. 

Dostupné z: http://www.egastronomie.cz/legislativa/index.asp?id=25 

Právní p edpisy. Tzbinfo [online]. 2001-2013 [cit. 2013-03-27]. Dostupné z: http://www.tzb-

info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-133-1985-sb-a-souvisejici-predpisy 

P edpis . 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách). In:Sbírka zákon R. 2011. Dostupný z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372 

P estavení. Asociace hotel  a restaurací eské republiky [online]. 2010-2012 [cit. 2012-11-

14]. Dostupné z: http://www.ahrcr.cz/ 

P edstavení asociace. Asociace hotel  a restaurací eské republiky [online]. 2010-2012 [cit. 

2012-11-14]. Dostupné z: http://www.ahrcr.cz/cz/predstaveni-asociace 

SLADKOVSKÝ, Otakar. Finan ní správa: Informace GF . Ministerstvo financí eské 

republiky [online]. 22. 2. 2013 [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_21012.html 

SDRUŽENÍ LÁZE SKÝCH MÍST R. SLM: Stanovy ze dne 20. dubna 2012 [online]. SLM 

[20. 4. 2012]. Dostupné z: www.jedemedolazni.cz/download_modul/28_41_cs_stanovy.pdf 

Spole né p edpisy. Ministerstvo zdravotnictví eské republiky [online]. 2010 [cit. 2013-03-

27]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/spolecne-predpisy-a-

instrukce_3543_11.html 

Zákon . 40/1964 Sb., ob anský zákoník. In: Sbírka zákon eské republiky. 1964. Dostupný 

z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast8h1.aspx. ISSN 1213-7235 



54 

Zákon . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc  na území eské republiky a o zm n  n kterých 

zákon . In: Sbírka zákon R. 1999. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=326~2F1999&rpp=15#seznam 

Zákon . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 

zam stnanosti. In: Sbírka zákon R. 1992. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/socialni-zabezpeceni-pojistne/zneni.aspx 

Zákon . 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní. In: Sbírka zákon R. 

1992. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vzp-pojistne/ 

Zákon . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení. In: Sbírka zákon

R. 1991. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/socialzab_org/cast3.aspx 

Zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví. In: Sbírka zákon R. 1991. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/ 

Zákon . 47/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  a dopln ní n kterých 

souvisejících zákon . In: Sbírka zákon R. 1997. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vzp/ 

Zákon . 435/2004 Sb., o zam stnanosti. In: Sbírka zákon R. 2004. ISSN 1213-7235. 

Dostupný z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/ 



55 

Seznam zkratek 

AHR R Asociace hotel  a restaurací eské republiky 

AZ  Autorský zákon 

a.s.  akciová spole nost 

R  eská republika 

ÚS  eské ú etní standardy 

DPH  da  z p idané hodnoty 

DZP  da  z p íjm

E   ekonomická innost 

EU  Evropská unie 

GF   Generální finan ní editelství 

HSU  Hotelstars Union 

J S  jiný lenský stát 

K   Koruna eská (m na) 

MF R Ministerstvo financí eské republiky 

NN  neda ové náklady (da ov  neuznatelné náklady) 

ObchZ  Obchodní zákoník 

OPD  osoba povinná k dani 

o.s.  ob anské sdružení 

OSA  Ochranný svaz autorský pro práva k díl m hudebním, o.s. 

PC  po izovací cena 

PF R  Pozemkový fond eské republiky 

Sb.  sbírky 

SLM  Sdružení láze ských míst eské republiky 

spol. s r.o. spole nost s ru ením omezeným 

TZ  technické zhodnocené 

VC  vstupní cena 

VH  výsledek hospoda ení 

ZC  z statková cena 

ZD  základ dan

ZDN  Zákon o dani z nemovitostí 

ZDPH  Zákon o dani z p idané hodnoty 

ZDZP  Zákon o dani z p íjm

ZOÚ  Zákon o ú etnictví 



56 

ZOZ  Zákon o zam stnanosti 

ZPSZ  Zákon o pojistném na sociální zabezpe ení 

ZPVZP Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní 

ZSD  Zákon o dani silni ní 

ZSZS  Zákon o specifických zdravotnických službách 





Seznam p íloh 

P íloha . 1 Kapacita a návšt vnost v hromadných ubytovacích za ízeních v R dle 

kategorie a k datu 31. 12. 2012 

P íloha . 2 Kapacita láze ských za ízení v R k datu 31. 12. 2011 a návšt vnost 

v láze ských ubytovacích za ízeních v R k datu 31. 12. 2012 

P íloha . 3 Seznam poskytovaných procedur 

P íloha . 4 Schéma vedení ve spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

P íloha . 5 Schéma vedení ve spole nosti Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

P íloha . 6 Ú tový rozvrh spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

P íloha . 7 Ú tový rozvrh spole nosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

P íloha . 8 Záznamní povinnost – p ehled o vývoji nákupu a tržeb ZLÍNSAT, spol. s r.o.

P íloha . 9 Rozhodnutí o do asném odn tí p dy z Pozemkového fondu R 

P íloha . 10 Oznámení o pln ní povinného podílu osob se zdravotním postižením na 

celkovém po tu zam stnanc  – spole nost ZLÍNSAT, spol. s r.o. 

P íloha . 11 Oznámení o pln ní povinného podílu osob se zdravotním postižením na 

celkovém po tu zam stnanc  – spole nost Lázn  Kostelec u Zlína, spol. s r.o. 

P íloha . 12 len ní výsledku hospoda ení a úprava výsledku hospoda ení na základ dan

a výpo et dan  z p íjm  právnických osob 

  


