
1 

 
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA ÚČETNICTVÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně 

Transformation of Accounting Economic Income to the Tax Basis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Student:  Eva Kosová 

 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Michal Krajňák 

 

 

 

 

 

Ostrava 2011 
 
  



2 

VŠB – Technická univerzita Ostrava   Ekonomická fakulta 

Katedra účetnictví      Akademický rok 2010/2011 

 

 

 

Zadání bakalářské práce 

 

 

Student: Eva Kosová 

 

Studijní program: B6208 Ekonomika a management 

 

Studijní obor: 6202R049 Účetnictví a daně 

 

Téma:   Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně 

Transformation of Accounting Economic Income to the Tax Basis 

 

 

1. Úvod 

2. Metody zjištění účetního výsledku hospodaření a jeho úprava dle platné legislativy 

3. Úprava výsledku hospodaření na daňový základ v praxi 

4. Zhodnocení daňového zatížení podnikatelských subjektů 

5. Závěr 

Seznam použité literatury 

Seznam zkratek 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Přílohy 

 

Odborná literatura: 

PELC, V.; PELECH, P. Daně z příjmů s komentářem. 10. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 968 s. ISBN 978-80-

7263-542-9. 

PILAŘOVÁ, I. Účetní a daňové problémy právnických osob v praxi 2009. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2009, 176 s. ISBN 978-80-247-2999-2. 

VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 216 s. ISBN 978-

80-247-3426-2. 

 

 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Krajňák 
 

Datum zadání:  

 

Datum odevzdání: 

 

 

 

 
Ing. Jana Hakalová, Ph.D.   prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová 
 
vedoucí katedry     děkanka fakulty 



3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení: 
 
 
Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracovala 
samostatně. 
 
 
V Ostravě dne 7.7.2011 
 
 

 ……………………........... 
 Eva Kosová 
 
 
 



1 
 

 

OBSAH: 
 

Obsah: ..................................................................................................................................................... 1 

1. Úvod ................................................................................................................................................ 2 

2. Metody zjištění účetního výsledku hospodaření a jeho úprava dle platné legislativy ........... 3 

2.1. Účetnictví jako podklad nejen pro účely daňové ..................................................................... 3 

2.2. Účetní výsledek hospodaření .................................................................................................. 5 

2.3. Úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně......................................................... 7 

2.3.1. Poloţky zvyšující základ daně ......................................................................................... 9 

2.3.2. Poloţky sniţující základ daně ........................................................................................ 10 

2.3.3. Úprava základu daně u poplatníka – fyzické osoby ...................................................... 12 

2.3.4. Úprava základu daně u poplatníka – právnické osoby .................................................. 19 

3. Úprava výsledku hospodaření na daňový základ v praxi ........................................................ 21 

3.1. Úprava základu daně u právnických osob ................................................................................. 21 

3.2. Úprava základu daně u fyzických osob vedoucích účetnictví ................................................... 24 

3.3. Úprava základu daně u fyzických osob vedoucích daňovou evidenci ...................................... 28 

3.4. Úprava základu daně u fyzických osob uplatňujících paušální výdaje ...................................... 31 

4. Zhodnocení daňového zatíţení podnikatelských subjektů a návrhy optimalizace .............. 33 

4.1. Porovnání daňového zatíţení .................................................................................................... 33 

4.2. Optimalizace daně z příjmů ....................................................................................................... 35 

5. Závěr ............................................................................................................................................. 40 

Seznam pouţité literatury ................................................................................................................... 41 

Seznam zkratek .................................................................................................................................... 42 

Prohlášení o vyuţití výsledků bakalářské práce .............................................................................. 43 



2 
 

1. ÚVOD 

 

Daňová otázka je pro podnikatele a podnikající společnosti jednou z 

nejdůleţitějších. Jak vysoká bude daňová povinnost a jak ji vypočítat? To jsou 

otázky, které kaţdoročně trápí mnoho podnikatelů a účetních. V současné době je 

poměrně sloţité uzavřít účetní výkazy a správně transformovat účetní výsledek 

hospodaření na základ daně. 

 

Ráda bych touto prací poskytla, na základě teoretických znalostí získaných 

studiem a četbou odborné literatury, alespoň základní návod, jakým způsobem 

postupovat při výpočtu daňové povinnosti jak právnických, tak fyzických osob a 

nastínila základní moţnosti daňové optimalizace. 

 

Práce je rozdělena do třech základních částí. První část, teoretická, je 

věnována zjišťování účetního výsledku hospodaření a jeho úpravám na základ daně. 

Dále je zde stručně charakterizována daňová soustava České republiky a daň 

z příjmů fyzických a právnických osob. V druhé, praktické části, jsou teoretické 

poznatky z první kapitoly předvedeny na konkrétních příkladech právnické osoby, 

fyzické osoby vedoucí účetnictví, fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci a fyzické 

osoby uplatňující paušální výdaje. Jako právnickou osobu jsem zvolila společnost 

s ručením omezeným, která je u nás mezi právnickými osobami zastoupena 

nejčastěji. Ve třetí části se věnuji zhodnocení daňového zatíţení jednotlivých 

podnikatelských subjektů na základě výpočtů z druhé kapitoly, jejich porovnání a 

moţnostem optimalizace daně z příjmů. 
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2. METODY ZJIŠTĚNÍ ÚČETNÍHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A 

JEHO ÚPRAVA DLE PLATNÉ LEGISLATIVY 

 

Cílem této kapitoly je rozbor metod zjištění účetního výsledku hospodaření a 

způsobu jeho transformace na základ daně. V další části jsou popsány úpravy 

základu daně základu daně u fyzických a právnických osob tak, aby byla daňová 

povinnost vypočtena správně.  

 

2.1. ÚČETNICTVÍ JAKO PODKLAD NEJEN PRO ÚČELY DAŇOVÉ 

 

Účetnictví podniku slouţí v České republice k více účelům. Jeho hlavním 

předmětem je sledování hospodaření podniku, majetku, závazků a dosaţených 

výsledků hospodaření. Dá se také říci, ţe se jedná o činnost, při které evidujeme a 

oceňujeme jednotlivé sloţky majetku a zdroje jeho krytí. Podle uţivatelů, jimţ výstupy 

z účetnictví slouţí, rozlišujeme účetnictví na finanční, které slouţí především vnějším 

uţivatelům a na manaţerské, slouţící interním uţivatelům, zejména vedení firmy. 

 

Aby mělo účetnictví vypovídající schopnost, musí účetní jednotka respektovat 

účetní zásady. Rozsah a způsob vedení účetnictví stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví (dále ZoÚ). Tento zákon stanovuje v § 7/1 základní povinnost vedení 

účetnictví, a to „vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě 

podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky“. 

Dalšími zásadami uplatňovanými při vedení účetnictví jsou: 

a) zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, 

b) zásada nepřetrţitého trvání účetní jednotky, 

c) zásada periodicity zjišťování výsledků hospodaření a finanční situace účetní 

jednotky, 

d) zásada oceňování v historických cenách, 

e) zásada stálosti metod účetnictví, 

f) zásada opatrnosti, 

g) zásada návaznosti účtů aktiv a pasiv, 
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h) zásada vzájemného zúčtování, 

i) zásada přednosti obsahu před formou.1  

 

Účetnictví se vede formou tzv. podvojných zápisů na účty, které rozlišujeme 

na účty rozvahové a účty výsledkové. Na rozvahových účtech zachycujeme nárůst a 

úbytek majetku a zdroje jeho krytí, na výsledkových účtech hospodaření podniku, tj. 

výnosy a náklady vznikající v průběhu činnosti podniku. Podvojnost zápisu znamená, 

ţe kaţdý zápis na účet musíme provést vţdy dvakrát, zpravidla jednou na stranu, 

která se nazývá „Má dáti“ (MD) jednoho účtu a podruhé na stranu „Dal“ (D) jiného 

účtu. Tímto je zajištěna souvztaţnost zápisu. 

 

Kdo má povinnost vést účetnictví 

Vést účetnictví jsou ze zákona povinny právnické osoby, dále fyzické osoby, 

které jsou zapsány v obchodním rejstříku, fyzické osoby, jejichţ obrat přesáhl za 

bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč a ostatní fyzické 

osoby, které se účetnictví rozhodnou vést dobrovolně. Tyto osoby se nazývají účetní 

jednotky. 

 

Rozsah vedení účetnictví 

Účetnictví je moţno vést v plném nebo zjednodušeném rozsahu. 

V zjednodušeném rozsahu mohou vést účetnictví ty podniky, které nemají povinnost 

ověření účetní závěrky auditorem a dále ti, o nichţ to stanoví zákon, např. občanská 

sdruţení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, aj. Vedení účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu přináší podnikům určité úlevy ve vedení účetnictví. 

Například sestavovat účtový rozvrh (přehled účtů pouţívaných v účetnictví) na úrovni 

účtových skupin, dále je moţné spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, a 

pokud nemají podniky povinný audit a nejedná se o akciovou společnost, lze také 

účetní závěrku zpracovat ve zjednodušeném rozsahu. 

 

Účetní závěrka a uzávěrka 

Výstupem z účetnictví, který slouţí interním a externím uţivatelům, ale i jako 

podklad pro výpočet daňové povinnosti je účetní závěrka. Pokud se dělá 

                                                                 
1
 Hakalová (2010), str. 3  
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k poslednímu dni účetního období, nazývá se řádná. Kromě závěrky řádné, známe 

ještě mimořádnou účetní závěrku, která se vytváří zejména při přeměnách 

společností a závěrku mezitímní. Účetní závěrka se skládá z následujících účetních 

výkazů – z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, a můţe obsahovat i přehled o 

finančních tocích, tzv. Cash-flow a o změnách vlastního kapitálu. Účetní závěrce 

předcházejí účetní operace, nazývané účetní uzávěrka. Jedná se o konečnou 

kontrolu účetnictví a účtování, zaúčtování speciálních operací, uzavření účetních 

zápisů, převod účetnictví do dalšího účetního období a vyhotovení účetní závěrky.  

2.2. ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 

Pro výpočet výsledku hospodaření jsou důleţité náklady a výnosy. Náklady 

představují v penězích vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů. Účtují se v účtové 

třídě 5. Můţeme je členit podle několika hledisek, např. podle nákladových druhů, 

z hlediska znatelnosti, z pohledu daně z příjmu, a dále z hlediska struktury výsledku 

hospodaření na náklady provozní, finanční a mimořádné.  

 

Výnosy představují peněţní vyjádření realizovaných výkonů. Jejich hlavní 

sloţkou jsou trţby z prodeje výrobků, zboţí a sluţeb. Zachycujeme je v účtové třídě 

6. Člení se podobně jako náklady, např. podle druhů, podle daňové účinnosti nebo 

neúčinnosti a z hlediska výsledku hospodaření na výnosy provozní, finanční a 

mimořádné. Výnosy a náklady se vţdy účtují do toho období, s nímţ časově a věcně 

souvisí. 

 

Zjištění výsledku hospodaření 

Účetní výsledek hospodaření je definován vyhláškou 500/2002 Sb, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Zjednodušeně řečeno se jedná o 

rozdíl mezi zaúčtovanými výnosy (obsaţenými v účtových skupinách 60 aţ 68) a 

náklady obsaţenými v účtových skupinách 50 aţ 58. Výsledek hospodaření můţeme 

stejně jako výnosy a náklady rozdělit na provozní, finanční a mimořádný. Provozní a 

finanční výsledek hospodaření spolu tvoří výsledek hospodaření za běţnou činnost. 

Připočítáme-li k tomu mimořádný výsledek hospodaření, získáme výsledek 

hospodaření za účetní období. Viz tab. 2.1. 
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Tab. 2.1. Členění výsledku hospodaření 

     Provozní výsledek hospodaření 

 +  Finanční výsledek hospodaření 

 =  Výsledek hospodaření za běţnou činnost 

 +  Mimořádný výsledek hospodaření 

 =  Výsledek hospodaření za účetní období 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Provozní výsledek hospodaření 

Provozní výsledek hospodaření se zjistí porovnáním provozních výnosů a 

provozních nákladů. Provozní výnosy představují zejména externí výnosy, do kterých 

se zahrnují trţby z prodeje vlastních výrobků, trţby z prodeje sluţeb a trţby za zboţí. 

Dále sem patří i tzv. doplňkové výnosy, které se vztahují ke změně stavu 

vnitropodnikových zásob a výnosy, které nemají pravidelný charakter jako trţby 

z prodeje materiálu nebo hmotného či nehmotného majetku. Provozní náklady 

představují všechny náklady, které souvisí s běţnou podnikatelskou činností podniku, 

zejména spotřebu materiálu, prodané zboţí, spotřebu energií, náklady na opravy a 

udrţování, náklady na reprezentaci podniku, mzdové náklady, daně, poplatky, apod. 

 

Finanční výsledek hospodaření 

Finanční výsledek hospodaření se zjistí podobně jako provozní výsledek 

hospodaření porovnáním finančních výnosů a finančních nákladů. Do finančních 

výnosů patří např. trţby z prodeje dlouhodobých i krátkodobých cenných papírů, 

nároky na přijaté úroky od peněţních ústavů, příp. jiných dluţníků, kurzové zisky 

z přepočtu cizí měny, výnosy z finančních investic a ostatní finanční výnosy. 

Z nákladů lze uvést pořizovací cenu prodaných cenných papírů, úroky zaplacené 

bankám nebo jiným peněţním ústavům, kurzové ztráty a ostatní finanční náklady 

jako např. pojistné proti škodám na majetku nebo ze zákonné odpovědnosti. 

 

Mimořádný výsledek hospodaření 

Mimořádný výsledek hospodaření zachycuje nahodile se vyskytující 

mimořádné události nebo transakce neobvyklé vzhledem k běţné činnosti podniku. 

Jedná se o přebytky na majetku, zúčtování a tvorba rezerv z mimořádné činnosti, 

nárok na náhradu manka a škody, dále o škody na majetku vzniklé z mimořádných 



7 
 

příčin, např. ţivelné pohromy. Výsledek hospodaření je vyčíslen jako rozdíl 

mimořádných výnosů a mimořádných nákladů. 

2.3. ÚPRAVA ÚČETNÍHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ NA ZÁKLAD DANĚ 

 

V této části práce je nejprve stručně charakterizována daňová soustava České 

republiky, daň z příjmů fyzických i právnických osob. Hlavním cílem kapitoly je 

analyzovat vlastní úpravu účetního výsledku hospodaření na základ daně. V závěru 

je popsán způsob výpočtu daňové povinnosti.  

 

Daňová soustava ČR 

Daň je povinná, zákonem určená platba, kterou odvádí fyzická nebo právnická 

osoba do veřejného rozpočtu a která tvoří příjem tohoto rozpočtu. V České republice 

rozlišujeme dva základní typy daní a to daně přímé a nepřímé. Daně přímé souvisí 

s příjmem subjektu a jsou odvedeny do rozpočtu přímo. Daně nepřímé se nejprve 

stanou součástí ceny zboţí nebo sluţeb, zaplatí se při nákupu a potom jsou teprve 

odvedeny do rozpočtu. 

 

Přímé daně se dělí na daně důchodové (daň z příjmu fyzických osob a daň 

z příjmu právnických osob) a daně majetkové, které se vyplývají z vlastnictví určitého 

majetku (daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí, z nemovitostí, silniční daň). 

Nepřímé daně můţeme rozdělit na daně selektivní, které se týkají pouze určitého 

druhu zboţí (spotřební daně, ekologické daně), a na daně univerzální, které se týkají 

veškerého zboţí (DPH). 

 

V souvislosti s daňovou povinností rozlišujeme daňové subjekty na poplatníky 

daně a plátce daně. Poplatníci daně jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou 

povinné daň platit. Plátce daně je osoba, která je povinna daň vybranou nebo 

sraţenou poplatníkům odvést správci daně. 

 

Daň z příjmů 

Daň z příjmů tvoří jeden z nejdůleţitějších příjmů státního rozpočtu. Upravuje ji 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dělí se na daň z příjmů fyzických osob a 

daň z příjmů právnických osob. 
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Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na 

území České republiky trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdrţují, tj. alespoň 183 

dnů v roce. Tyto osoby označujeme jako daňové rezidenty. Daňoví rezidenti zdaňují 

celosvětové příjmy, nejen ty, které plynou ze zdrojů na území České republiky, ale i 

ze zdrojů v zahraničí. Osoby, které nemají v České republice trvalé bydliště, ani se 

zde obvykle nezdrţují, označujeme jako daňové nerezidenty a mají povinnost danit 

tu pouze příjmy, které jim plynou ze zdrojů na území České republiky. 

 

Poplatník daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 

má několik moţností jak stanovit základ daně: 

- vede účetnictví a základ daně tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady, tj. výsledek 

hospodaření, nebo 

- vede daňovou evidenci a základ daně představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, 

nebo 

- stanovuje výdaje procentem z příjmů a vede pouze záznamy o příjmech a 

evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou 

samostatnou výdělečnou činností.2  

 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou právnické osoby, a to i 

organizační sloţky státu. Dani z příjmů právnických osob podléhají příjmy z veškeré 

činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Výjimku tvoří např. příjmy získané 

zděděním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, ale ne příjmy z 

nich plynoucí. 

Daň vypočítáme z rozdílu, o který příjmy, kromě příjmů, které nejsou 

předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to 

při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. 

 

Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně 

Účetnictví u nás není prvotně zaměřené na výpočet daně, ale na zabezpečení 

potřeb finančního řízení. Daňový základ tedy nevyplývá z účetních údajů přímo, ale 

je třeba ho vypočítat mimo účetnictví. Účetní výsledek hospodaření, který 

                                                                 
2
 Vybíhal (2009), str. 15 
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představuje rozdíl mezi výnosy a náklady, případně rozdíl mezi příjmy a výdaji, 

musíme upravit o poloţky, které základ daně zvyšují nebo naopak sniţují. Tento 

proces nazýváme transformací účetního výsledku hospodaření na základ daně. 

Úprava je blíţe popsána v tabulce 2.3. 

 

Tab. 2.3 Úprava VH na základ daně  

Výsledek hospodaření před zdaněním, příp. rozdíl mezi příjmy a výdaji 

+ nepeněţní a mimoúčetní příjmy 

+ daňově neúčinné účetní náklady 

-  příjmy, které nejsou předmětem daně 

-  příjmy osvobozené od daně 

-  příjmy tvořící samostatný základ daně 

-  daňově účinné neúčetní náklady 

= základ daně před úpravou 

- poloţky odčitatelné od základu daně 

= základ daně po úpravách 

   zaokrouhlení a výpočet daně 

-  slevy na dani 

   daňová povinnost 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

2.3.1. POLOŢKY ZVYŠUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ 

 

Poloţky zvyšující účetní výsledek hospodaření je moţné rozdělit na dvě 

základní skupiny. Jedná se o nepeněţní a mimoúčetní příjmy a o zaúčtované 

náklady, které jsou však dle § 23 aţ § 25 ZDP daňově neúčinné. 

 

Mezi nepeněţní a mimoúčetní příjmy řadíme například závazky, které nebyly 

dosud uhrazené a od jejichţ splatnosti uplynulo více neţ 36 měsíců, dále rozdíl mezi 

niţší cenou smluvní a vyšší cenou obvyklou v případě obchodování s kapitálově 

nebo jinak spojenými osobami. 
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Výdajů, které jsou podle ZDP daňově neúčinné, a se kterými se v účetnictví 

běţně setkáváme, je celá řada. Patří k nim např.: 

- výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení; 

- odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob; 

- podíly na zisku vyplácené společníkům; 

- nepeněţní plnění poskytovaná zaměstnancům ve formě příspěvku na kulturní 

pořady, zájezdy a sportovní akce; 

- manka a škody přesahující náhrady; 

- výdaje na reprezentaci, zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary (za 

dar se nepovaţuje reklamní nebo propagační předmět, jehoţ hodnota bez 

DPH nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem 

spotřební daně); 

- hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnancům ke spotřebě 

na pracovišti; 

- rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, jsou-li účetní odpisy vyšší; 

- výdaje na osobní spotřebu poplatníka. 

 

Další významnou poloţkou, o kterou musíme zvýšit základ daně, jsou výdaje, 

jejichţ daňová účinnost je podmíněna zaplacením a dosud uhrazeny nebyly. Jedná 

se například o daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí, a pojistné na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění za zaměstnance, které nebylo zaplacené do konce 

měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období. V případě, ţe zdaňovacím 

obdobím je kalendářní rok, musí být tedy pojistné uhrazené do 31. ledna, jinak se 

stává daňově neúčinným nákladem. 

 

2.3.2. POLOŢKY SNIŢUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ 

 

Rovněţ poloţky, které sniţují základ daně, můţeme rozdělit do dvou skupin. 

První skupina zahrnuje výnosy (příjmy), které jsou v účetním výsledku hospodaření 

zahrnuté, ale jsou nezdanitelné. Důvodem můţe být to, ţe daný příjem není 

předmětem daně, nebo je od daně osvobozený, případně tvoří samostatný základ 

daně. Druhou skupinu představují náklady (výdaje), které jsou daňově uznatelné a 

do účetního výsledku hospodaření nejsou zaúčtovány. 
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Do příjmů, které nejsou předmětem daně, patří například příjmy získané 

zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci, výjimku tvoří příjmy z nich 

plynoucí, dále výnosy neziskových organizací pocházející z hlavní činnosti, která 

nevykazuje zisk, výnosy neziskových organizací z úroků z vkladu na běţném účtu a 

příjmy z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu.  

V případě fyzických osob sem dále řadíme úvěry a půjčky, příjmy plynoucí 

z rozšíření, zúţení nebo vypořádání společného jmění manţelů, příjem plynoucí z 

vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich 

podílů, atd. 

 

Od daně z příjmů právnických osob jsou mimo jiné osvobozeny členské 

příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté 

zájmovými sdruţeními právnických osob, profesními komorami s nepovinným 

členstvím a politickými stranami; výnosy kostelních sbírek, příspěvky členů u 

registrovaných církví; příjmy z provozu ekologických zařízení, např. malých vodních 

elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních 

zařízení, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, a to v roce uvedení do 

provozu a bezprostředně následujících pěti letech a další příjmy uvedené v § 19 

ZDP. 

V případě daně z příjmů fyzických osob se jedná zejména o příjmy z prodeje 

rodinného domu a bytu, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let 

bezprostředně před prodejem a pokud majetek nebyl 2 roky před prodejem zařazen 

v obchodním majetku; dále příjmy z prodeje rodinného domu a bytu, pokud doba 

mezi nabytím a prodejem nebo doba mezi vyřazením z obchodního majetku a 

prodejem přesáhne dobu pěti let; příjmy z prodeje movitých věcí, pokud se nejedná o 

prodej motorových vozidel, letadel a lodí do 1 roku od nabytí a pokud se nejedná o 

movité věci, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do pěti let od 

jejich vyřazení z obchodního majetku; přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové 

újmy; plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škody. Ostatní 

osvobozené příjmy najdeme v § 4 ZDP. 

 

Další odčitatelnou poloţku představují příjmy tvořící samostatný základ daně. 

Do samostatného základu daně se zahrnují veškeré příjmy z dividend, podílů na 
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zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo podobná plnění, 

plynoucí poplatníkům ze zdrojů v zahraničí, pokud nejsou od daně osvobozené. 

Samostatný základ daně se zaokrouhluje na tisícikoruny dolů a vztahuje se na něj 

sazba daně ve výši 15%. 

 

Mezi ostatní nezdaňované výnosy můţeme zařadit například výnosy, které 

byly jiţ v některém z předchozích období zdaněny, např. podáním dodatečného 

daňového přiznání. 

 

Mezi daňově účinné výdaje, které však nebyly v účetnictví proúčtovány, patří 

například rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, jsou-li daňové odpisy vyšší neţ 

účetní. Dále náklady, které jsou daňově účinné aţ po uhrazení. Mezi tyto náklady 

patří daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, náklady z titulu smluvních sankcí, 

apod. V případě, ţe k proúčtování těchto nákladů došlo v minulém účetním období, 

ale k zaplacení v běţném účetním období, základ daně minulého období byl o tyto 

částky navýšen a nyní můţeme základ daně o tyto částky sníţit.  

 

2.3.3. ÚPRAVA ZÁKLADU DANĚ U POPLATNÍKA – FYZICKÉ OSOBY 

 

Dílčí základy DZP u fyzických osob 

Základ daně z příjmů fyzických osob je tvořen souhrnem pěti dílčích základů 

daně: 

a) dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků (§ 6) 

b) dílčí základ daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 

(§ 7) 

c) dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku (§ 8) 

d) dílčí základ daně z příjmů z pronájmu (§ 9) 

e) dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10) 

Předmětem daně nejsou jenom příjmy peněţní, ale i nepeněţní dosaţené i směnou. 

 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) 

K příjmům ze závislé činnosti patří příjmy ze současného nebo dřívějšího 

pracovněprávního, sluţebního nebo členského poměru a obdobného poměru, příjmy 

za práci členů druţstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a 
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komanditistů komanditních společností, příjmy za práci likvidátorů, odměny členů 

statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. 

Dílčím základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční poţitky, 

zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které 

z těchto příjmů platí zaměstnavatel za své zaměstnance. Do tohoto dílčího základu 

daně se nezahrnují příjmy zdaněné sráţkovou daní ze samostatného základu daně. 

 

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) 

Dílčí základ daně tvoří příjmy z podnikání a příjmy z jiné samostatně 

výdělečné činnosti. Dle ZDP k příjmům z podnikání patří: 

a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

b) příjmy ze ţivnosti, 

c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

K příjmům z jiné samostatné výdělečné činnosti patří např. příjmy z uţití nebo 

poskytnutí práv z průmyslového nebo duševního vlastnictví, z výkonu nezávislého 

povolání, příjmy znalce, tlumočníka či insolvenčního správce. 

 

V současné době dle platné právní úpravy existuje více způsobů, jak základ 

daně stanovit. Princip fungování je zaloţen na výsledku rozdílů příjmů a výdajů. 

Poplatník má několik moţností, jak výdaje, a tím i základ daně stanovit. První z nich 

je uplatnit skutečně vynaloţené výdaje na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů 

zjištěné na základě účetnictví po příslušných úpravách. Další moţností, pokud je to 

pro poplatníka výhodnější, je uplatnit výdaje paušální částkou ve výši 40 – 80% 

z příjmů v závislosti na vykonávané činnosti. 

 

Tab. 2.4 – Výše % z příjmů uplatněných u jednotlivých druhů činnosti 
 

80 % 
z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a 
ţivností řemeslných 

60 % z příjmů z ţivností neřemeslných 

40 % z příjmů ostatních 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Pokud poplatník účetnictví vést nemusí a nevede ho ani na základě svého 

dobrovolného rozhodnutí, pouţívá ke stanovení základu daně daňovou evidenci. 

Daňová evidence poskytuje informaci o výši příjmů a o výši výdajů. Porovnáním 

těchto hodnot získává poplatník dílčí základ daně. 

 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) 

Do příjmů z kapitálového majetku řadíme např. podíly na zisku plynoucí 

z vlastnictví majetkového podílu na společnosti, podíly na zisku tichého společníka z 

účasti na podnikání, úroky, výhry, výnosy z vkladů na vkladních kníţkách, úroky z 

peněţních prostředků na vkladovém účtu, výnosy z vkladních listů, úroky a jiné 

výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, úroky z 

vkladů na běţných účtech. Většina těchto příjmů tvoří samostatný základ daně, který 

je daněn zvláštní sazbou daně ve výši 15%. 

 

Příjmy z pronájmu (§ 9) 

Příjmy z pronájmu dělíme na příjmy z pronájmu nemovitostí a bytů a na příjmy 

z pronájmu movitých věcí. Dílčím základem daně jsou příjmy sníţené o výdaje. 

Pokud poplatník nechce uplatnit výdaje prokazatelně vynaloţené na dosaţení, 

zajištění a udrţení příjmů, zejména je-li to pro něj výhodnější, můţe je uplatnit ve výši 

30 % z příjmů. Takový poplatník vede záznamy o příjmech a evidenci pohledávek, 

které mu vznikají v souvislosti s pronájmem. Pokud plynou příjmy z pronájmu 

manţelům z bezpodílového spoluvlastnictví, zdaňuje je pouze jeden z nich. 

 

Ostatní příjmy (§ 10) 

Ostatními příjmy rozumíme zejména příjmy z příleţitostných činností nebo z 

příleţitostného pronájmu movitých věcí, příjmy z převodu nemovitosti, příjmy z 

převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní 

společnosti nebo z převodu členských práv a povinností k druţstvu, příjmy ze 

zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, podíl společníka 

obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti nebo podíl člena 

druţstva na likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti nebo druţstva, výhry v 

loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěţí a 

slosování, s výjimkou příjmů osvobozených, a další. 
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Pokud příjmy z příleţitostných činností nebo příleţitostného pronájmu 

movitých věcí nepřesáhnou ve zdaňovacím období 20 000 Kč, jsou od daně 

osvobozeny. Dílčí základ daně tvoří příjem sníţený o výdaje prokazatelně 

vynaloţené na jeho dosaţení.  

 

Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky 

Nezdanitelná část základu daně z příjmu představuje poloţky, o které si můţe 

fyzická osoba sníţit svůj daňový základ. Sníţení se zohledňuje v rámci daňového 

přiznání, v případě zaměstnanců při ročním zúčtování. Nárok na sníţení musí být 

schopen poplatník doloţit. 

 

Jednou z moţností sníţení daňového základu je sníţení o poskytnuté dary. 

Zákon o DZP vymezuje komu a za jakým účelem můţe být dar poskytnut. Můţe se 

jednat například o dary obcím, krajům, organizačním sloţkám státu a dalším 

právnickým osobám, na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových 

účelů, kultury, školství, na policii, na poţární ochranu, na podporu a ochranu 

mládeţe, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a 

ekologické, humanitární, charitativní, náboţenské pro registrované církve a 

náboţenské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým 

hnutím na jejich činnost. Aby bylo moţné odpočet uplatnit, musí úhrnná hodnota darů 

ve zdaňovacím období přesáhnout 2% ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 

Kč. Odečíst lze maximálně 10% ze základu daně. Odběr krve se oceňuje jako dar na 

zdravotnické účely částkou 2 000 Kč. 

 

Od základu daně je také moţné odečíst částku, která se rovná úrokům 

zaplaceným v kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru 

poskytnutého bankou nebo pobočkou zahraniční banky anebo zahraniční bankou, 

sníţeným o státní příspěvek, i z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, bankou 

nebo pobočkou zahraniční banky v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo 

s hypotečním úvěrem. Podmínkou je pouţití úvěru na financování bytových potřeb. 

Maximální částka, o kterou je takto moţné sníţit daňový základ je stanovena na 

300 000 Kč ročně na jednu domácnost. 
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Základ daně je dále moţno sníţit o příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho 

penzijní připojištění se státním příspěvkem. Takto lze odečíst částku, která se rovná 

součtu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 

příspěvkem na zdaňovací období, sníţenému o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou 

lze takto odečíst za kalendářní rok, činí 12 000 Kč. 

 

Od základu daně lze také odečíst zaplacené pojistné v daném kalendářním 

roce na soukromé ţivotní pojištění poplatníka. Odečtení je moţné za předpokladu, ţe 

jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Výplata pojistného plnění musí být ve 

smlouvě sjednána aţ po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v 

kalendářním roce, v jehoţ průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. V kalendářním 

roce lze odečíst maximálně 12 000 Kč, a to i v případě, ţe poplatník má uzavřeno 

více smluv s více pojišťovnami.  

 

Dále je moţno od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené v daném 

zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle 

svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Takto můţeme 

odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, maximálně 

však do výše 3 000 Kč za kalendářní rok. 

 

Základ daně je u fyzické osoby dále moţno sníţit o úhrady za zkoušky 

ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Podmínkou je, ţe nebyly hrazeny 

zaměstnavatelem a ţe nebyly uplatněny jako daňově účinný výdaj poplatníkem s 

příjmy podle § 7. Takto lze odečíst nejvýše 10 000 Kč. Pokud je poplatník osobou se 

zdravotním postiţením, je moţno odečíst aţ 13 000 Kč, u poplatníka, který je osobou 

s těţším zdravotním postiţením, aţ 15 000 Kč. 

 

Od základu daně si můţe dále poplatník odečíst následující odčitatelné 

položky. Na rozdíl od nezdanitelné části základu daně si je mohou uplatnit i osoby 

právnické. 

 

Daňová ztráta 

Daňovou ztrátu je moţné odečíst nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 

následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. 
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Výdaje vynaložené na realizaci projektů výzkumu a vývoje 

Základ daně je moţné sníţit o 100 % výdajů (nákladů), které poplatník 

vynaloţil v daném zdaňovacím období při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které 

mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních 

prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu 

nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosaţených prostřednictvím projektů 

výzkumu a vývoje. 

 

Sazba daně 

Daň se vypočítá ze základu daně, který se sníţí o nezdanitelnou část základu 

daně, o odčitatelné poloţky a zaokrouhlí na celá sta Kč dolů. Sazba daně činí 15 %. 

 

Slevy na dani 

Vypočítanou daň je moţno dále sníţit o slevy na dani na poplatníka, o daňové 

zvýhodnění na vyţivované dítě a u podnikajících osob o slevu při zaměstnávání osob 

se zdravotním postiţením.  

 

Tab. 2.5 Přehled slev na dani na poplatníka (údaje jsou uvedeny v Kč) 

23 640 sleva na poplatníka3 

24 840 
sleva na manţelku (nebo manţela), pokud nemá v daném roce vlastní 
příjem přesahující 68 000 Kč 

2 520 
moţno uplatnit v případě, ţe poplatník pobírá invalidní důchod pro 
invaliditu prvního nebo druhého stupně 

5 040 
moţno uplatnit v případě, ţe poplatník pobírá invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně 

16 140 je-li poplatník drţitelem průkazu ZTP/P 

4 020 
sleva u poplatníka po dobu, kdy se soustavně připravuje na budoucí 
povolání studiem, a to aţ do dovršení věku 26 let; v případě prezenčního 
doktorského studia aţ do věku 28 let 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Fyzická osoba má dále nárok na daňové zvýhodnění na vyţivované dítě ţijící 

s ním v domácnosti, ve výši 11 604 Kč ročně. Daňové zvýhodnění můţe poplatník 

                                                                 
3
 Pro rok 2012 je počítáno opět s původní výši slevy 24 840 Kč. V roce 2011 se částka sníţila o  

   1 200 Kč o tzv. povodňovou daň.  
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uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinací slevy na dani a 

daňového bonusu. 

Slevu na dani můţe poplatník uplatnit aţ do výše své daňové povinnosti. 

Pokud je nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší neţ jeho daňová povinnost, 

je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Podmínkou pro uplatnění daňového bonusu je 

jeho výše alespoň 100 Kč, maximálně však 52 200 Kč ročně, a příjem poplatníka 

v daném období alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2010 se 

jedná o částku 48 000 Kč). 

 

Zaměstnavatelé zaměstnávající zaměstnance se zdravotním postiţením si 

mohou dále uplatnit následující slevy: 

- částku 18 000 Kč za kaţdého zaměstnance se zdravotním postiţením, 

- částku 60 000 Kč za kaţdého zaměstnance s těţším zdravotním postiţením, 

- částku ve výši poloviny daně pokud zaměstnává alespoň 25 zaměstnanců a 

podíl zaměstnanců se zdravotním postiţením činí více neţ 50 % průměrného 

ročního počtu všech zaměstnanců. 

 

Výsledná daňová povinnost a daňové přiznání 

Konečnou daňovou povinnost zjistíme po odečtení všech slev na dani. Pokud 

celkové zdanitelné příjmy nečiní více neţ 15 000 Kč nebo daň nepřesáhne 200 Kč, 

daň se neplatí. 

Daňové přiznání je třeba podat do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

V případě, ţe daňové přiznání předkládá daňový poradce, podává se do šesti 

měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

 

Zálohy na daň 

Při stanovení výše a doby úhrady záloh se vychází z poslední známé daňové 

povinnosti: 

- pokud daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, zálohy se neplatí, 

- v případě, ţe poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale 

nepřesáhla 150 000 Kč, platí poplatník dvě zálohy ve výši 40 % poslední 
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známé daňové povinnosti, první do 15.6. a druhou do 15.12. zdaňovacího 

období, 

- pokud poslední známá daňová povinnosti přesáhla 150 000 Kč, platí poplatník 

čtyři zálohy na daň ve výši 25 % poslední známé daňové povinnosti. První 

záloha je splatná do 15.3., druhá do 15.6., třetí do 15.9. a čtvrtá záloha do 

15.12. daného zdaňovacího období. 

 

2.3.4. ÚPRAVA ZÁKLADU DANĚ U POPLATNÍKA – PRÁVNICKÉ OSOBY 

 

Základ daně 

Při výpočtu daňového základu u právnických osob vycházíme z účetnictví, 

neboť téměř kaţdá právnická osoba je účetní jednotkou a je povinna vést účetnictví. 

Základem daně z příjmů je rozdíl mezi příjmy (výnosy), které jsou předmětem daně a 

nejsou od daně osvobozené a výdaji (náklady), které jsou podle zákona o dani 

z příjmu uznatelné jako náklady na dosaţení, zajištění a udrţení příjmu.  

 

Odčitatelné položky 

Stejně jako fyzické osoby, mají i právnické osoby moţnost sníţit daňový 

základ o daňovou ztrátu, výdaje vynaloţené na realizaci projektů výzkumu a vývoje a 

dary. 

Jednotlivá hodnota daru poskytnuta právnickými osobami musí být ve výši 

alespoň 2 000 Kč. Odečíst je moţné nejvýše 5% ze základu daně sníţeného o 

odčitatelné poloţky a o ztrátu z minulých let. 

 

Poplatníci, kteří nejsou zaloţeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou 

základ daně sníţit aţ o 30%, maximálně však o 1 000 000 Kč. V případě, ţe 30% 

sníţení činí méně neţ 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně 

však do výše základu daně. Prostředky získané touto úsporou daňové povinnosti 

musí pouţít ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichţ získané 

příjmy nejsou předmětem daně a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících 

zdaňovacích obdobích. 

Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou základ daně dále 

sníţit aţ o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, pokud pouţijí prostředky získané 
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takto dosaţenou úsporou daňové povinnosti v následujícím zdaňovacím období ke 

krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké 

činnosti a v případě, ţe 30% sníţení činí méně neţ 1 000 000 Kč, mohou odečíst 

částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. 

 

Sazba daně 

Sníţený základ daně zaokrouhlíme na celé tisíce Kč dolů a vynásobíme 

sazbou daně, která činí 19%. 

 

Slevy na dani 

Slevy na dani zvýhodňují zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance se 

zdravotním postiţením (viz. FO str. 18) a poplatníky, kterým byla přiznána tzv. 

investiční pobídka podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. 

 

Výsledná daňová povinnost a daňové přiznání 

Po odečtení všech slev na dani zjistíme daňovou povinnost. Pokud daň 

nepřesáhne 200 Kč, neplatí se. 

Řádné daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí 

zdaňovacího období. Pokud mají poplatníci povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem nebo pokud jejich přiznání předkládá daňový poradce, podává se 

nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Daňové přiznání se 

podává i v případě, kdy je vykázána daňová ztráta. 

 

Zálohy na daň 

Podmínky pro placení záloh právnických osob jsou stejné jako u osob 

fyzických (viz. str. 18). 
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3. ÚPRAVA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ NA DAŇOVÝ ZÁKLAD 

V PRAXI 

V této kapitole je předvedena úprava výsledku hospodaření a výpočet daně na 

konkrétních příkladech společnosti s ručením omezeným, individuálního podnikatele, 

podnikatele vedoucího daňovou evidenci a podnikatele uplatňujícího paušální výdaje. 

Aby bylo moţné zjištěné údaje porovnat, vycházím z jednotného zadání a stejných 

vstupních dat. 

3.1. ÚPRAVA ZÁKLADU DANĚ U PRÁVNICKÝCH OSOB 

Výpočet základu daně v obchodní společnosti je předveden na fiktivní 

společnosti NOVAK s.r.o. Tato společnost vznikla v r. 2009, má jediného společníka, 

pana Nováka, a za první rok působení dosáhla ztráty ve výši 45 000 Kč. Pan Novák 

je svobodný, bezdětný. V červnu r. 2010 byl do firmy zakoupen osobní automobil za 

200 000 Kč. Od srpna má společnost jednoho zaměstnance s hrubým měsíčním 

platem 20 000 Kč. V listopadu byl poskytnut dar místní základní škole na zakoupení 

vzdělávacích pomůcek ve výši 2 500 Kč. Společnost měla na konci zdaňovacího 

období tyto konečné stavy na výsledkových účtech (veškeré údaje a výpočty jsou 

uvedeny v Kč): 

 

Provozní výnosy: 

602 – Trţby z prodeje sluţeb ……………….……………………………. 180 000 

604 – Trţby za zboţí ……………….……………………………. 270 000 

Provozní výnosy celkem  450 000 

 

Provozní náklady: 

504 – Prodané zboţí ……………….……………………………. 170 000 

511 – Opravy a udrţování ……………….……………………………. 9 000 

512 – Cestovné ………………….…………………………. 3 000 

513 – Náklady na reprezentaci ……………….……………………………. 3 000 

518 – Ostatní sluţby ……………….……………………………. 22 500 

521 – Mzdové náklady ……………….……………………………. 100 000 

524 – Zákonné sociální pojištění ……………….……………………………. 34 000 

543 – Dary  ……………….…………………………….   2 500 
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551 – Odpisy hmotného majetku (účetní odpis automobilu)……………… 20 000 

Provozní náklady celkem 364 000 

 

Finanční výnosy: 

661 – Trţby z prodeje cenných papírů ………………………………………. 120 000 

662 – Úroky .……………………………………………… 1 000 

Finanční výnosy celkem 121 000 

 

Finanční náklady: 

561 – Prodané cenné papíry ……………….……………………………. 70 000 

568 – Ostatní finanční náklady ……………….……………………………. 500 

Finanční náklady celkem  70 500 

 

V první řadě je třeba zjistit výsledek hospodaření z provozní a finanční 

činnosti, jejichţ sečtením získáme tím výsledek hospodaření za běţnou činnost. 

Vzhledem k tomu, ţe mimořádný výsledek hospodaření nevzniknul, představuje 

zároveň i výsledek hospodaření za účetní období. 

 

Provozní výsledek hospodaření (450 000 – 364 000) ……………………… 86 000 

Finanční výsledek hospodaření (121 000 – 70 500) ……………………… 50 500 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost  ……………………… 136 500 

Mimořádný výsledek hospodaření  ……………………… 0 

Výsledek hospodaření za účetní období  ……………………… 136 500 

 

V další fázi vypočítaný výsledek hospodaření upravíme připočítáním 

nedaňových nákladů k základu daně.  

 

Výsledek hospodaření  ………………………………………………. 136 500 

513 – Náklady na reprezentaci  ………………………………………………. 3 000 

543 – Dary  ………………………………………………. 2 500 

551 – Účetní odpis automobilu ………………………………………………. 20 000 

Daňový základ ………………………………………………. 162 000 
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Daňový základ je dále moţno sníţit o odpisy firemního automobilu. Vzhledem 

k tomu, ţe automobil byl zakoupen v červnu 2010 a jedná se o první rok odpisování, 

můţeme se rozhodnout, jestli uplatníme odpisy rovnoměrné, zrychlené nebo 

mimořádné. S přihlédnutím k daňovému základu ve výši 162 000 bude nejvýhodnější 

uplatnit ty odpisy, které vyjdou vyšší. Metody výpočtů jednotlivých druhů odpisů 

včetně vzorců, příslušných odpisových sazeb a koeficientů jsou podrobně rozepsány 

v kapitole 4.2. na str. 35 – 37. 

 

Výpočet rovnoměrného odpisu v prvním roce odpisování se provede aplikací 

vzorce (1) – vstupní cenu automobilu ve výši 200 000 Kč vynásobíme roční 

odpisovou sazbou, která je dle ZDP přidělena druhé odpisové skupině, do které je 

automobil dle tohoto zákona zařazen: 

Rovnoměrný odpis …… 200 000 . 11 % = 22 000 

 

Výpočet zrychleného odpisu v prvním roce odpisování – vstupní cenu 

automobilu vydělíme koeficientem pro zrychlené odpisovaní, který je pro druhou 

odpisovou skupinu 5: 

Vyuţitím vzorce (2) se získá hodnota ročního odpisu  
       

 
 = 40 000 

 

Mimořádný odpis můţeme pouţít v případě hmotného majetku, který je 

zařazen do 1. nebo 2. odpisové skupiny a který byl pořízen v době od 1.1.2009 do 

30.6.2010. Protoţe osobní automobil je dle ZDP ve druhé odpisové skupině, bude 

pro výpočet odpisů aplikován vzorec (5).  

 

Mimořádný odpis ………  
            

  
 =  

       

  
 = 10 000 

Červenec – prosinec ….  6 . 10 000 = 60 000 

 

Nejvyšší odpisy nám tedy vyšly v případě, ţe pouţijeme odpisy mimořádné. O 

vypočítanou částku tedy sníţíme daňový základ: 

Předchozí základ daně   ………………………………………………   162 000 

Daňový odpis automobilu   ……………………………………………… – 60 000 

Základ daně před úpravou  ………………………………………………  102 000 

 



24 
 

Nyní je moţné od základu daně odečíst odčitatelné poloţky. Společnost 

NOVAK s.r.o. má moţnost odečíst ztrátu z minulého roku ve výši 45 000 Kč a dar 

poskytnutý škole ve výši 2 500 Kč. V případě uplatnění daru jako odečitatelné 

poloţky musí být splněny dvě podmínky, a to hodnota daru nesmí být niţší neţ 2 000 

Kč a odečíst lze maximálně 5% ze základu daně sníţeného o odčitatelné poloţky a 

ztrátu z minulých let. Pokud základ daně před úpravou sníţíme o ztrátu z minulých let 

(102 000 – 45 000) dostaneme částku 57 000 Kč a 5% z této částky představuje 2 

850 Kč. Obě podmínky jsou tedy splněny a dar můţeme odečíst v plné výši: 

 

Základ daně před úpravou  …………………………………………………… 102 000 

Ztráta z minulých let  …………………………………………………… - 45 000 

Dar poskytnutý škole  …………………………………………………… - 2 500 

Základ daně po úpravách ……………………………………………………  54 500 

 

Nyní vypočítaný a upravený základ daně zaokrouhlíme na celé tisícikoruny 

dolů a vypočítáme daň z příjmů ve výši 19%: 

Výpočet daně ………. 54 000 . 0,19 = 10 260 

 

V případě, ţe by společnost zaměstnávala zaměstnance se zdravotním 

postiţením, bylo by moţné vypočítanou daň ještě sníţit. V tomto případě ale ţádné 

slevy na dani nelze uplatnit a vypočítaná daň ve výši 10 260 Kč je zároveň daňovou 

povinností a bude v zákonné lhůtě odvedena finančnímu úřadu. 

 

Důleţitým ukazatelem hospodaření podniku a také daňového zatíţení 

jednotlivých subjektů bude čistý zisk, který se vypočítá jako rozdíl výsledku 

hospodaření a daňové povinnosti: 

Čistý zisk ………….  136 500 – 10 260 = 126 240 

 

Hodnota čistého zisku k rozdělení ve společnosti NOVAK s.r.o. činí 126 240. 

 

3.2. ÚPRAVA ZÁKLADU DANĚ U FYZICKÝCH OSOB VEDOUCÍCH ÚČETNICTVÍ 

Ţivnostník pan Novák, který se rozhodl dobrovolně vést účetnictví, podniká od 

r. 2009. V tomto roce dosáhl ztráty ve výši 45 000 Kč. V červnu r. 2010 zakoupil do 



25 
 

firmy osobní automobil za 200 000 Kč. Od srpna zaměstnává jednoho zaměstnance 

s hrubým měsíčním platem 20 000 Kč. V listopadu poskytl dar občanskému sdruţení 

organizujícímu volnočasové aktivity dětí ve výši 2 500 Kč. Pan Novák je svobodný, 

bezdětný. Na penzijní pojištění uhradil 7 000 Kč. V březnu byl darovat krev. Jako 

podnikatel je na rozdíl od předchozí s.r.o. povinen platit odvody na zdravotní pojištění 

a sociální zabezpečení. V r. 2010 platil měsíční zálohy v minimální výši, tj. na sociální 

zabezpečení v celkové výši 20 772 Kč a na zdravotní pojištění 19 212 Kč. Na konci 

zdaňovacího období měl tyto konečné stavy na výsledkových účtech (veškeré údaje 

a výpočty jsou uvedeny v Kč): 

 

Výnosy: 

602 – Trţby z prodeje sluţeb ……………….……………………………. 180 000 

604 – Trţby za zboţí ……………….……………………………. 270 000 

661 – Trţby z prodeje cenných papírů ……………….……………………. 120 000 

662 – Úroky ……………….……………………………. 1 000 

Výnosy celkem 571 000 

 

Náklady: 

504 – Prodané zboţí ……………….……………………………. 170 000 

511 – Opravy a udrţování ……………….……………………………. 9 000 

512 – Cestovné ………………….…………………………. 3 000 

513 – Náklady na reprezentaci ……………….……………………………. 3 000 

518 – Ostatní sluţby ……………….……………………………. 22 500 

521 – Mzdové náklady ……………….……………………………. 100 000 

524 – Zákonné sociální pojištění ……………….……………………………. 34 000 

526 – Sociální náklady individuálního podnikatele  ……………….……. 39 984 

543 – Dary  ……………….…………………………….   2 500 

551 – Odpisy hmotného majetku (účetní odpis automobilu)……………… 20 000 

561 – Prodané cenné papíry ……………….……………………………. 70 000 

568 – Ostatní finanční náklady ……………….……………………………. 500 

Náklady celkem  474 484 

 

Nejdříve je třeba zjistit výsledek hospodaření z provozní a finanční činnosti, 

jejichţ sečtením tím získáme výsledek hospodaření za běţnou činnost. Vzhledem 
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k tomu, ţe mimořádný výsledek hospodaření nevzniknul, představuje zároveň i 

výsledek hospodaření za účetní období. 

 

Provozní výsledek hospodaření (450 000 – 403 984) ……………………… 46 016 

Finanční výsledek hospodaření (121 000 – 70 500) ……………………… 50 500 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost  ……………………… 96 516 

Mimořádný výsledek hospodaření  ……………………… 0 

Výsledek hospodaření za účetní období  ……………………… 96 516 

 

Nyní se vypočítaný výsledek hospodaření upraví připočítáním nedaňových 

nákladů na základ daně.  

 

Výsledek hospodaření  ………………………………………………. 96 516 

513 – Náklady na reprezentaci  ………………………………………………. 3 000 

543 – Dary ………………………………………………. 2 500 

526 – Sociální náklady individuálního podnikatele  ……………………… 39 984 

551 – Účetní odpis automobilu ………………………………………………. 20 000 

Daňový základ  162 000 

 

Daňové odpisy automobilu máme jiţ vypočítané z předchozího případu, proto 

se jiţ výpočtem zabývat nebudeme: 

Rovnoměrný odpis  …………. 22 000 

Zrychlený odpis  …………. 40 000 

Mimořádný odpis  …………. 60 000 

Vzhledem k daňovému základu ve výši 162 000 nebudeme daňový odpis pro 

tento rok uplatňovat, protoţe bychom nevyuţili slevy na dani, které se nedají na 

rozdíl od daňových odpisů převést do dalšího roku. 

 

Dále od základu daně odečítáme odčitatelné poloţky. Pan Novák má moţnost 

odečíst ztrátu z minulého roku ve výši 45 000 Kč, dar poskytnutý občanskému 

sdruţení ve výši 2 500 Kč, penzijní pojištění ve výši 1 000 Kč (7 000 - 6 000) a 

příspěvek za darování krve ve výši 2 000 Kč. Vzhledem k nízkému daňovému 

základu nebudeme ztrátu uplatňovat a převedeme ji do dalšího roku. V případě 

uplatnění daru jako odečitatelné poloţky musí být splněny dvě podmínky, a to 



27 
 

hodnota daru nesmí být niţší neţ 2% ze základu daně nebo 1 000 Kč a odečíst lze 

maximálně 10% ze základu daně. Základ daně činí 162 000 Kč. 10% z této částky 

představuje 16 200 Kč, podmínky jsou tedy splněny a dar můţeme odečíst: 

 

Základ daně před úpravou  …………………………………………………… 162 000 

Dar poskytnutý škole  …………………………………………………… - 2 500 

Penzijní připojištění …………………………………………………… - 1 000 

Darování krve …………………………………………………… - 2 000 

Základ daně po úpravách  156 500 

 

Základ daně upravený o odčitatelné poloţky zaokrouhlíme na celé stakoruny 

dolů a vypočítáme daň z příjmů ve výši 15%: 

Výpočet daně ………. 156 500 . 0,15 = 23 475 

 

Vypočítanou daň můţeme v případě fyzické osoby sníţit o slevu na dani na 

poplatníka: 

Uplatnění slevy na poplatníka …. 23 475 – 24 840 = 0 

 

Po uplatnění slevy na dani na poplatníka nám vyšla daň rovna nule, protoţe 

tuto slevu je moţné odečíst pouze do výše vypočítané daně. Z uvedeného výpočtu je 

zřejmé, ţe uplatnění odečitatelných poloţek (dar, penzijní připojištění, darování krve) 

nemělo v tomto případě vliv na výslednou daň, neboť i kdyby uplatněny nebyly, vyšla 

by nám daň rovna nule. 

 

Čistý zisk opět vypočítáme jako rozdíl výsledku hospodaření a daňové povinnosti: 

Čistý zisk ………….  96 516 - 0 = 96 516 

 

Hodnota čistého zisku, který je plně k dispozici podnikateli činí 96 516 Kč. 

Navíc podnikatel neuplatnil moţnost odpočtu daňové ztráty z loňského roku a daňový 

odpis automobilu, tato moţnost se tedy převádí do dalších let. 

 

Pro úplnost ještě vypočítáme povinnost odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění, přičemţ vycházíme ze základu daně, a výši záloh pro r. 2011. 
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Sociální pojištění za r. 2010 …………162 000 . 0,5 . 0,292 = 23 652 

Doplatek ………………………………. 23 652 – 20 772 = 2 880 

Zálohy na příští rok …….……………. 
      

  
 = 1 971 

 

Zdravotní pojištění za r. 2010 …….… 162 000 . 0,5 . 0,135 = 10 935 

Doplatek ………………………………. 10 935 – 19 212 = doplatek je 0 

Zálohy na příští rok …….……………. 
      

  
 = 912 = minimální zálohy 1 670 

3.3. ÚPRAVA ZÁKLADU DANĚ U FYZICKÝCH OSOB VEDOUCÍCH DAŇOVOU EVIDENCI 

 

Nyní budeme vycházet z předpokladu, ţe stejný pan Novák, ţivnostník, 

nevede účetnictví, ale evidenci příjmů a výdajů. V loňském roce dosáhl ztráty ve výši 

45 000 Kč. V červnu r. 2010 zakoupil do firmy osobní automobil za 200 000 Kč. Od 

srpna zaměstnává jednoho zaměstnance s hrubým měsíčním platem 20 000 Kč. 

V listopadu poskytl dar občanskému sdruţení organizujícímu volnočasové aktivity 

dětí ve výši 2 500 Kč. Pan Novák je svobodný, bezdětný. Na penzijní pojištění uhradil 

7 000 Kč. V březnu daroval krev. V r. 2010 platil povinné odvody v minimální výši, tj. 

na sociální zabezpečení v celkové výši 20 772 Kč a na zdravotní pojištění 19 212 Kč. 

Vstupní data pouţijeme stejná jako v předchozím případě, s tím, ţe na konci roku 

zůstala v závazcích jedna neuhrazená faktura za zboţí ve výši 55 000 Kč, coţ sníţí 

výdaje za zboţí z předchozích 170 000 Kč na 115 000 Kč. Na konci zdaňovacího 

období měl v peněţním deníku tyto kumulované příjmy a výdaje (veškeré údaje a 

výpočty jsou uvedeny v Kč): 

 

Příjmy: 

Příjmy z prodeje sluţeb ……………….……………………………. 180 000 

Příjmy za prodané zboţí ……………….……………………………. 270 000 

Příjmy z prodeje cenných papírů ……………….……………………………. 120 000 

Přijaté úroky ……………….……………………………. 1 000 

Příjmy celkem 571 000 

 

Výdaje: 

Výdaje za nákup zboţí ……………….……………………………. 115 000 



29 
 

Výdaje za opravy ……………….……………………………. 9 000 

Výdaje za cestovné ………………….…………………………. 3 000 

Výdaje na reprezentaci ……………….……………………………. 3 000 

Ostatní reţijní výdaje ……………….……………………………. 22 500 

Mzdové výdaje  ……………….……………………………. 100 000 

Zákonné sociální pojištění ……………….……………………………. 34 000 

Zálohy na SP a ZP ……………….……………………………. 39 984 

Poskytnuté dary  ……………….…………………………….   2 500 

Nákup cenných papírů ……………….……………………………. 70 000 

Bankovní poplatky ……………….……………………………. 500 

Výdaje celkem  399 484 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji  ……………. 571 000 – 399 484 = 171 516 

 

Nyní připočítáme nedaňové náklady, abychom dostali základ daně: 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji  ………………………………………………. 171 516 

Výdaje na reprezentaci  ………………………………………………. 3 000 

Poskytnuté dary ………………………………………………. 2 500 

Zálohy na SP a ZP  ………………………………………………. 39 984 

Daňový základ  217 000 

 

Daňové odpisy automobilu máme jiţ vypočítané: 

Rovnoměrný odpis  …………. 22 000 

Zrychlený odpis  …………. 40 000 

Mimořádný odpis  …………. 60 000 

Vzhledem k daňovému základu ve výši 217 000 jsem se rozhodla daňový odpis pro 

tento rok neuplatňovat, raději vyuţiji sníţení daňového základu o ztrátu z loňského 

roku a slevu na dani na poplatníka. 

 

Poloţky, které je moţné odečíst od základu daně, jsou následující: ztráta 

z minulého roku 45 000 Kč, poskytnutý dar ve výši 2 500 Kč, penzijní pojištění v 

částce 1 000 Kč (7 000 - 6 000) a příspěvek za darování krve ve výši 2 000 Kč.  

V případě uplatnění daru jako odečitatelné poloţky musí být splněny dvě podmínky, 
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a to hodnota daru nesmí být niţší neţ 2 % ze základu daně nebo 1 000 Kč a odečíst 

lze maximálně 10 % ze základu daně. Základ daně činí 217 000 Kč, 10 % ze základu 

představuje 21 700 Kč. Podmínky jsou tedy splněny: 

 

Základ daně před úpravou  …………………………………………………… 217 000 

Ztráta z minulých let …………………………………………………… - 45 000 

Dar poskytnutý škole  …………………………………………………… - 2 500 

Penzijní připojištění …………………………………………………… - 1 000 

Darování krve …………………………………………………… - 2 000 

Základ daně po úpravách  166 500 

 

Základ daně upravený o odčitatelné poloţky zaokrouhlíme na celé stakoruny 

dolů a vypočítáme daň z příjmů ve výši 15%: 

Výpočet daně ………. 166 500 . 0,15 = 24 975 

 

Vypočítanou daň sníţíme o slevu na dani na poplatníka: 

Uplatnění slevy na poplatníka …. 24 975 – 24 840 = 135 

 

Po uplatnění slevy na dani na poplatníka nám vyšla daň 135 Kč. Vzhledem 

k tomu, ţe se jedná o částku menší neţ 200 Kč, daň není poplatník povinen platit a 

daňová povinnost je 0. 

 

Dále dopočítáme povinnost odvodů na SP a ZP a výši záloh pro r. 2011. 

 

Sociální pojištění za r. 2010 …………217 000 . 0,5 . 0,292 = 31 682 

Doplatek ………………………………. 31 682 – 20 772 = 10 910 

Zálohy na příští rok …….……………. 
      

  
 = 2 641 

 

Zdravotní pojištění za r. 2010 …….… 217 000 . 0,5 . 0,135 = 14 648 

Doplatek ………………………………. 14 648 – 19 212 = doplatek je 0 

Zálohy na příští rok …….……………. 
      

  
 = 1 221 = minimální zálohy 1 670 
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3.4. ÚPRAVA ZÁKLADU DANĚ U FYZICKÝCH OSOB UPLATŇUJÍCÍCH PAUŠÁLNÍ VÝDAJE 

 

Nyní předpokládejme, ţe se stejný pan Novák kvůli jednodušší administrativě 

rozhodl neevidovat výdaje a ty uplatňuje paušálem ve výši 60%. Připomeneme, ţe 

v loňském roce uplatňoval skutečné výdaje a dosáhl ztráty ve výši 45 000 Kč. 

V červnu r. 2010 zakoupil do firmy osobní automobil za 200 000 Kč. Od srpna 

zaměstnává jednoho zaměstnance s hrubým měsíčním platem 20 000 Kč. 

V listopadu poskytl dar občanskému sdruţení ve výši 2 500 Kč. Pan Novák je 

svobodný a bezdětný. Na penzijní pojištění uhradil 7 000 Kč. Jednou daroval krev. 

V r. 2010 platil měsíční zálohy v minimální výši, tj. na sociální zabezpečení v celkové 

výši 20 772 Kč a na zdravotní pojištění 19 212 Kč. Na konci zdaňovacího období měl 

v evidenci tyto příjmy (veškeré údaje a výpočty jsou uvedeny v Kč): 

 

Příjmy za poskytnuté sluţby ……………….……………………………. 180 000 

Příjmy za prodané zboţí ……………….……………………………. 270 000 

Příjmy z prodeje cenných papírů ……………….……………………………. 120 000 

Přijaté úroky ……………….……………………………. 1 000 

Příjmy celkem 571 000 

 

Stanovení výdajů ………………………………… 571 000 . 0,6 = 342 600 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji = ZD ………………. 571 000 – 342 600 = 228 400 

 

Dále od základu daně odečítáme odčitatelné poloţky, tzn. ztrátu z minulého 

roku ve výši 45 000 Kč, dar ve výši 2 500 Kč, penzijní pojištění ve výši 1 000 Kč 

(7 000 -  

6 000) a příspěvek za darování krve ve výši 2 000 Kč: 

 

Základ daně před úpravou  …………………………………………………… 228 400 

Ztráta z minulého roku …………………………………………………… - 45 000 

Poskytnutý dar  …………………………………………………… - 2 500 

Penzijní připojištění …………………………………………………… - 1 000 

Darování krve …………………………………………………… - 2 000 

Základ daně po úpravách  177 900 
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Základ daně upravený o odčitatelné poloţky zaokrouhlíme na celé stakoruny 

dolů a vypočítáme daň z příjmů ve výši 15%: 

Výpočet daně ………. 177 900 . 0,15 = 26 685 

 

Vypočítanou daň sníţíme o slevy na dani na poplatníka: 

Uplatnění slevy na poplatníka …. 26 685 – 24 840 = 1 845 

 

Po uplatnění slevy na dani na poplatníka nám vyšla daňová povinnost ve výši 

1 845 Kč, tato částka bude odvedena ve stanovené lhůtě finančnímu úřadu. 

 

Pro srovnání ještě vypočítáme povinnost odvodů na sociální a zdravotní pojištění a 

výši záloh pro r. 2011. 

 

Sociální pojištění za r. 2010 …………228 400 . 0,5 . 0,292 = 33 347 

Doplatek ………………………………. 33 347 – 20 772 = 12 575 

Zálohy na příští rok …….……………. 
      

  
 = 2 779 

 

Zdravotní pojištění za r. 2010 …….… 228 400 . 0,5 . 0,135 = 15 417 

Doplatek ………………………………. 15 417 – 19 212 = doplatek je 0 

Zálohy na příští rok …….……………. 
      

  
 = 1 285 = minimální zálohy 1 670 
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4. ZHODNOCENÍ DAŇOVÉHO ZATÍŢENÍ PODNIKATELSKÝCH 

SUBJEKTŮ A NÁVRHY OPTIMALIZACE 

 

Cílem této kapitoly je porovnat výsledky získané praktickou úpravou 

hospodářského výsledku na základ daně u jednotlivých metod výpočtu daňového 

základu. Další část kapitoly je věnována obecným moţnostem optimalizace 

daňového základu. 

4.1. POROVNÁNÍ DAŇOVÉHO ZATÍŢENÍ 

 

Důleţité výsledky získané výpočty v předchozí kapitole jsou shrnuty v tab. 4.1  

Tab. 4.1 Zhodnocení daňového zatíţení (údaje jsou uvedeny v Kč) 

  
NOVAK 

s.r.o. 
p. Novák vedoucí 

účetnictví 
p. Novák vedoucí 
daňovou evidenci 

p. Novák 
uplatňující paušál 

daňová povinnost 10 260 0 0 1 845 

čistý zisk 126 240 96 516 - - 

uplatněna ztráta 45 000 
ne, převedena do 

dalších let 
45 000 45 000 

uplatněny odpisy 60 000 
ne, převedeny do 

dalších let 
ne, převedeny do 

dalších let 
v rámci paušálu 

doplatek SP - 2 880 10 910 12 575 

doplatek ZP - 0 0 0 

zálohy SP další rok - 1 971 2 641 2 779 

zálohy ZP další rok - 1 670 1 670 1 670 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, ţe vyššímu zdanění podléhají právnické 

osoby. Důvodem je nejen vyšší daňová sazba 19%, ale zejména skutečnost, ţe 

fyzické osoby mají moţnost uplatnění slev na dani, které vzhledem ke své podstatě 

zohledňují podnikatelovu rodinnou, sociální a zdravotní situaci. Daňová povinnost 

společnosti NOVAK s.r.o. ve výši 10 260 Kč vyšla i přes to, ţe byla uplatněna ztráta 

z minulého roku a daňové odpisy hmotného majetku v maximální výši. Další 

nevýhodou této formy podnikání je skutečnost, ţe čistý zisk v částce 126 240 Kč je 

plně k dispozici účetní jednotce, ale ne jejímu majiteli. Pokud by si chtěl majitel 

vyplatit z této částky podíl na zisku, zdaní ho sráţkovou daní v sazbě 15%. Dochází 

tak k dvojímu zdanění zisku. 
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Ve zdanění fyzických osob nejhůře dopadl p. Novák uplatňující výdaje 

procentem z příjmů. I přes uplatněnou ztrátu z předchozího roku vyšla daňová 

povinnost 1 845 Kč. Vzhledem k poměrně vysokému daňovému základu však vznikl 

nedoplatek na sociálním pojištění v částce 12 575 Kč a tím i vysoké zálohy na další 

rok ve výši 2 779 Kč. Uplatňovat paušální výdaje se vyplatí podnikatelům, kteří mají 

skutečné výdaje niţší neţ výdaje stanovené daným paušálem, nebo podnikatelům, 

kteří mají skutečné výdaje nepatrně vyšší, ale uplatnění paušálních výdajů pro ně 

představuje menší administrativní zátěţ. Panu Novákovi bych to v tomto případě 

nedoporučila. 

 

Další v pořadí je pan Novák vedoucí daňovou evidenci. Daňová povinnost 

vyšla sice nulová, ale nebyla uhrazena faktura za zboţí ve výši 55 000 Kč. Vzhledem 

k vyššímu daňovému základu, protoţe neuhrazenou fakturu není moţné zařadit do 

výdajů, bylo třeba uplatnit ztrátu z minulého roku jako odčitatelnou poloţku. Ztrátu 

sice nepřevedeme do dalšího roku, ale výdajem příštího roku bude v okamţiku 

uhrazení faktura za zboţí ve výši 55 000 Kč. Vyšší základ daně má za důsledek 

nedoplatek na sociálním pojištění ve výši 10 910 Kč a zálohy na příští rok ve výši 

2 641 Kč. V případech, kdy podnikatel vede daňovou evidenci příjmů a výdajů je 

výhodné před koncem roku uhradit všechny závazky, které představují daňově 

uznatelný výdaj, aby tento mohl být při stanovování základu daně zohledněn. 

 

Nejlépe mi v daňovém zatíţení vyšel p. Novák vedoucí účetnictví. Výhodou 

oproti daňové evidenci je to, ţe neuhrazená faktura ve výši 55 000 Kč v účetnictví 

představuje daňově uznatelný náklad. I kdyţ nebyla uplatněna ztráta z minulého roku 

a ani odpisy za hmotný majetek, které je moţno vyuţít v dalších letech, vyšla nulová 

daňová povinnost. Doplatek na sociálním pojištění 2 880 Kč a zálohy na další rok ve 

výši 1 971 Kč jsou nejniţší ze všech způsobů stanovení základu daně fyzických 

osob. 

 

I přes různé výše daňových základů nevznikl ani v jednom případě nedoplatek 

na zdravotním pojištění a zálohy na další rok jsou vţdy stanoveny v minimální výši. 
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4.2. OPTIMALIZACE DANĚ Z PŘÍJMŮ 

Z pochopitelných důvodů nikdo nechce platit na daních víc neţ je nezbytně 

nutné. K tomu je třeba mít dobré znalosti ZDP a vyuţít všech moţností, které nám 

poskytuje. Podstatou optimalizace daně z příjmů není pouze sniţování daňového 

základu, ale efektivní vyuţití všech prostředků, které nám legislativa povoluje. 

Abychom je vyuţili opravdu efektivně, je v některých případech ţádoucí naopak 

daňový základ zvýšit, abychom mohli vyuţít slevy na dani a ty odpočitatelné poloţky, 

které se nedají převést do dalších let.  

 

Moţnosti sniţování daňového základu 

V první řadě je důleţité uplatňovat všechny výdaje (náklady) na dosaţení, 

zajištění a udrţení příjmů, které nám umoţňuje ZDP v § 24, dále vyuţívat všechny 

odčitatelné poloţky a slevy na dani, kterým jsou věnovány podkapitoly 2.3.3. a 2.3.4. 

této práce. 

Velmi důleţitým nástrojem pro sniţování základu daně jsou odpisy hmotného 

a nehmotného majetku. Způsob a moţnosti odpisování jsou ustanoveny v ZDP § 26 - 

33a. Daňově odepisujeme hmotný majetek, coţ je z daňového hlediska majetek se 

vstupní cenou vyšší neţ 40 000 Kč a pouţitelností delší neţ 1 rok a nehmotný 

majetek se vstupní cenou vyšší neţ 60 000 Kč a vyuţitelností delší neţ 1 rok.  

Odpisy nehmotného majetku se stanovují rovnoměrně, s přesností na celé 

měsíce, a to tak, ţe audiovizuální dílo odpisujeme 18 měsíců, software a nehmotné 

výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní 

nehmotný majetek 72 měsíců. Odpisy nehmotného majetku nelze přerušit. Pro účely 

odpisování hmotného majetku je v zákoně stanoveno 6 odpisových skupin a k nim 

přidělena minimální doba odpisování, viz tab. 4.1. Rozdělení hmotného majetku do 

jednotlivých skupin je určeno v příloze č. 1 ZDP.  

 

Tab. 4.1 Odpisové skupiny a minimální doba odpisování 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů  
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Základní moţnosti odpisování hmotného majetku jsou dvě, a to rovnoměrné 

nebo rychlené. V důsledku ekonomické krize byly zavedeny ještě odpisy mimořádné, 

které je moţno uplatnit v případě prvního vlastníka hmotného majetku zařazeného 

v 1. a 2. odpisové skupině a pořízeného v období od 1.1.2009 do 30.6.2010. 

 

Rovnoměrné odpisy vypočítáme tak, ze vstupní cenu hmotného majetku 

vynásobíme příslušnou odpisovou sazbou, viz tab. 4.2 

 

                                                      (1) 

 

Tab. 4.2 Roční odpisové sazby – rovnoměrné odpisování 

Odpisová skupina 
Roční sazba v prvním 

roce odpisování 
Roční sazba v dalších 

letech odpisování 

1 20 40 

2 11 22,25 

3 5,5 10,5 

4 2,15 5,15 

5 1,4 3,4 

6 1,02 2,02 

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů 

 

Zrychlené odpisy v prvním roce vypočítáme tak, ţe vstupní cenu vydělíme 

koeficientem pro 1. rok odpisování, viz tab. 4.3. V dalších letech vypočítáme odpis 

jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a koeficientu pro další roky odpisování 

mínus počet let, po který majetek byl jiţ odpisován: 

 

                                  
            

          
  (2) 

 

                                        
                    

                                 
 (3) 
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Tab. 4.3 Koeficienty pro zrychlené odpisování 

Odpisová skupina 
Koeficient v prvním roce 

odpisování 
Koeficient v dalších 
letech odpisování 

1 3 4 

2 5 6 

3 10 11 

4 20 21 

5 30 31 

6 50 51 

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů 

 

Mimořádné odpisy se uplatňují za jednotlivé měsíce a to tak, ţe u majetku 

zařazeného v 1. odpisové skupině uplatníme kaţdý měsíc 1/12 vstupní ceny. Majetek 

zařazený ve 2. odpisové skupině odpisujeme tak, ţe za prvních 12 měsíců 

odepíšeme rovnoměrně 60% a dalších 12 měsíců zbylých 40% vstupní ceny. 

Nevýhodou těchto odpisů je, ţe se nedají přerušit, a proto jsou vhodné pro 

podnikatele, kteří potřebují zakoupený majetek převést rychle do nákladů a sníţit tak 

základ daně. 

                                                           
            

  
 (4) 

 

                                                            
                 

  
 (5) 

 

Potřebujeme-li sníţit daňový základ, volíme takovou metodu, při které 

odepíšeme do nákladů co největší část. Tuto volbu máme ovšem pouze první rok, 

další roky jiţ není moţné způsob odpisování hmotného majetku měnit. 

 

Dalším moţností, jak legálně sníţit základ daně je vytváření rezerv. Tvorba 

rezerv se řídí zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů. Dle tohoto zákona je moţno vytvářet tyto daňově uznatelné rezervy: 

- bankovní rezervy (vytváří pouze banky), 

- rezervy v pojišťovnictví (vytváří pojišťovny a zajišťovny), 
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- rezervu na opravy hmotného majetku, 

- rezervu na pěstební činnost, 

- ostatní rezervy podle § 10 tohoto zákona (rezervu na odbahnění rybníka, 

rezervu na sanaci pozemků dotčených těţbou, atd.) 

Nejčastější rezervy, které podnikatelé vytvářejí, jsou na opravy hmotného 

majetku. Zákon určuje minimální a maximální počet let, po které lze rezervy tvořit. 

Minimální doba je 2 zdaňovací období. Maximální doba tvorby rezerv je závislá na 

odpisové skupině, do které je majetek zařazený, viz tab. 4.4. 

Tab. 4.4 Maximální doba tvorby rezerv na opravu hmotného majetku 

1. odpisová skupina rezerva nelze tvořit 

2. odpisová skupina 3 zdaňovací období 

3. odpisová skupina 6 zdaňovacích období 

4. odpisová skupina 8 zdaňovacích období 

5. a 6. odpisová skupina 10 zdaňovacích období 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výše tvořené rezervy se určí jako podíl předpokládaných nákladů na opravu a 

počet let tvorby rezervy. Vytvořené rezervy na opravu hmotného majetku musí být 

kryty peněţními prostředky na zvláštním účtu, který je určen výhradě pro ukládání 

prostředků na opravu majetku. Důleţité je započít plánovanou opravu nejpozději ve 

zdaňovacím období, které následuje po období, ve kterém se předpokládalo zahájení 

opravy. Pokud by oprava nebyla v daném období započata, musí se rezerva zrušit a 

její hodnota navýší daňový základ, coţ v případě neopodstatněné rezervy znamená 

odsunutí daňové povinnosti do dalších let. Odsun daňové povinnosti můţe být pro 

podnikatele výhodný např. při očekávání niţšího daňového zatíţení v budoucnu. 

 

Dalším způsobem jak sníţit daňový základ je vytváření opravných poloţek. 

Stejně jako tvorbu rezerv upravuje i tvorbu opravných poloţek Zákon o rezervách, ale 

oproti rezervám je mohou vytvářet pouze osoby, které vedou účetnictví. U 

podnikatelů, kteří nejsou bankami ani finančními institucemi se jedná zejména o 

opravné poloţky k pohledávkám za dluţníky v insolvenčním řízení, o opravné 
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poloţky k nepromlčeným pohledávkám, opravné poloţky k pohledávkám z titulu 

ručení za celní dluh a opravné poloţky u pohledávek do 30 000 Kč. 

Ve vztahu k optimalizaci daňového základu je dále podstatná včasná úhrada 

nákladů, které jsou daňově účinné aţ uhrazením. Jedná se například o pojistné na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za zaměstnance, daň z převodu 

nemovitostí, daň z nemovitostí, atd. 

 

Moţnosti zvyšování daňového základu 

Pokud potřebujeme daňový základ zvýšit, abychom vyuţili slevy na dani a 

odpočitatelné poloţky, které není moţno převádět do dalších let, máme několik 

moţností. Jednou z nich je neuplatňovat ztrátu z minulých let. V případě, ţe se 

rozhodneme ztrátu neuplatnit, je třeba dát pozor, aby nám vzhledem k časovému 

omezení nepropadla. Výhodou neuplatnění ztráty u fyzických osob je skutečnost, ţe 

daňová ztráta nemá vliv na základ daně, ze kterého se vypočítávají povinné odvody 

na sociální a zdravotní pojištění. 

Další moţností je vyuţití přerušení daňových odpisů. Přerušení odpisování je 

moţné i několik zdaňovacích období za sebou. Doba odpisování při přerušení 

zůstane zachována a odpisování se posune do dalších let. Výjimkou je případ, kdy 

podnikatel uplatňuje paušální výdaje. V tom případě jsou odpisy zahrnuty v částce 

paušálních výdajů a odpisy za toto období nelze přerušit. 

V případech nízkého daňového základu nebudeme začínat ţádné další 

daňové rezervy. 

Jednou z nejdůleţitějších zásad z hlediska optimalizace daně z příjmů je, ţe 

podnikatel, ať uţ právnická nebo fyzická osoba, by měl mít neustálý přehled o stavu 

výsledku hospodaření a uvaţovat nad prostředky optimalizace daňového základu 

průběţně během zdaňovacího období a ne na poslední chvíli před podáním 

daňového přiznání. 
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5. ZÁVĚR 

V České republice mohou podnikat právnické osoby, podléhající dani z příjmů 

právnických osob a fyzické osoby, podléhající dani z příjmů fyzických osob. Zatímco 

u právnických osob je stanovení hospodářského výsledku, a tím i základu daně, 

jednoznačně dán, fyzická osoba má většinou moţnost výběru. Pokud není ze zákona 

povinně účetní jednotkou, můţe si zvolit mezi vedením účetnictví, vedením daňové 

evidence a uplatňováním paušálních výdajů. 

 

Na základě výpočtů v praktické části práce můţeme říci, ţe nejvyššímu 

zdanění podléhají právnické osoby. Je to dáno jednak vyšší sazbou daně a jednak 

tím, ţe fyzické osoby mají moţnost uplatnit slevy na dani zohledňující jejich sociální 

postavení. Navíc u právnických osob dochází k dvojímu zdanění ve chvíli, kdy si 

společníci chtějí vyplatit podíly na zisku. Zisk, který byl jiţ zdaněn sazbou 19%, je 

opět zdaněn sráţkovou daní ve výši 15%. Přesto se jedná, vzhledem k omezenému 

ručení za závazky společnosti, o velice oblíbenou a častou formu podnikání.  

 

Mezi fyzickými osobami vedoucími účetnictví a daňovou evidenci by ve 

zdanění nebyly velké rozdíly, kdyby veškeré výnosy i náklady daného roku byly ve 

stejném roce také uhrazeny. To se ovšem v praxi nestává často a tak nevýhodou 

fyzické osoby vedoucí účetnictví je, ţe musí zdanit veškeré výnosy, i kdyţ proplaceny 

budou aţ v následujícím období. Na druhou stranu si ale jako daňově uznatelné 

můţe uplatnit i takové náklady, které byly vyfakturovány v daném účetním období, 

ale uhrazeny budou aţ v příštím. Uplatnění paušálních výdajů vyšlo v tomto 

konkrétním případě, vzhledem k vysokým výdajům podnikatele, jako nejméně 

vyhovující.   

 

Proces přeměny výsledku hospodaření, tzv. transformace, na základ daně, 

není vůbec jednoduchou záleţitostí. Zákon o daních z příjmů, upravující zdaňování 

jak právnických, tak fyzických osob, je velice rozsáhlý, navíc poměrně často 

novelizovaný. Není v silách podnikatelů, aby se v něm plně orientovali, a přesto je na 

nich zodpovědnost za správné stanovení daňové povinnosti. Je pochopitelné, ţe 

stále více podnikatelů vyuţívá sluţeb daňových poradců, kteří podnikatelům 

pomohou nejen vypočítat, ale také co nejlépe optimalizovat daňovou povinnost. 
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