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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá vymezením a analýzou právních, účetních a daňových 

aspektů podnikání v cestovním ruchu. V současnosti se cestovní ruch stává nedílnou součástí 

života každého z nás. Jde o komplexní specifickou službu, která zahrnuje mimo samotné 

cestování např. dopravu, ubytování, stravu a jiné další služby. Žijeme v době, kdy lze během 

několika minut vybrat dovolenou z pohodlí domova, která odpovídá našim požadavkům 

a představám. Cestovní ruch se stal jedním z nejrychleji se rozvíjejícím hospodářským 

odvětvím, a tudíž má značný dopad na ekonomiku České republiky. Podílí se na tvorbě hrubého 

domácího produktu, a díky tomu zvyšuje příjmy do státního rozpočtu. 

Cílem této bakalářské práce je vymezit specifika podnikání v oblasti cestovního ruchu 

a provést analýzu aplikace účetnictví a daní na konkrétních příkladech. Např. uplatňování 

zvláštního režimu daně z přidané hodnoty dle § 89 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, sestavení příkladu k výpočtu daně z příjmů fyzických a právnických osob, dále 

zaúčtování zprostředkování prodeje zájezdů z pozice cestovních kanceláří i z pozice 

zprostředkovatelů, nejčastěji právě cestovních agentur. Z tohoto důvodu je také velmi důležité 

rozlišení pojmu cestovní kanceláře a cestovní agentury, neboť nemalá skupina lidí tyto dva 

subjekty často zaměňuje.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou klíčových částí. První část je teoretická a druhá 

praktická. Teoretická část se zabývá právními aspekty podnikání v cestovním ruchu. Jsou zde 

vymezeny základní specifikace podnikání, a to definice podnikání, podnikatel, obchodní závod 

a právní formy podnikání uzákoněné v České republice. V teoretické části je využita metoda 

deskripce. Tato část je zaměřena na popis důležitých charakteristik potřebných k porozumění 

dané problematiky.  

V teoretické části jsou dále definována veškerá specifika cestovního ruchu. Mezi ty patří 

definice cestovního ruchu, jeho historický vývoj ve světovém i českém měřítku, dále podrobný 

popis trhu a jeho účastníků. V neposlední řadě je zde rozebrána konkrétní problematika 

podnikání v cestovním ruchu, jeho význam pro Českou republiku, definice cestovních kanceláří 

a agentur spolu s vymezením jejich oprávnění. 

Praktická část je zaměřena na specifikaci účetních a daňových aspektů aplikovaných 

na konkrétních příkladech subjektů podnikajících v cestovním ruchu. Účetní část je věnována 

především daňové evidenci a podvojnému účetnictví spolu s objasněním záloh, které jsou 
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v cestovním ruchu velmi časté. Nechybí zde také charakteristika zaměstnaneckých benefitů. 

Další, daňová část, je zaměřena na problematiku daně z přidané hodnoty, její obecnou 

charakteristiku, a také konkrétní zaměření na již výše zmiňovaný zvláštní režim pro cestovní 

službu. Na závěr je zde vymezena charakteristika fyzických a právnických osob spolu 

s výpočtem daně z příjmů těchto podnikatelských subjektů. 

Při zpracování bakalářské práce byly využity metody deskripce, analýzy a komparace. 
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2 Podmínky a právní aspekty podnikání v cestovním ruchu 

V následující kapitole je v první části podrobně rozebrána problematika právních 

aspektů podnikání v cestovním ruchu. Základními pojmy týkající se této oblasti jsou podnikání, 

podnikatel, obchodní závod a právní formy podnikání. 

Druhá část je zaměřena na přiblížení specifikace cestovního ruchu, jeho definice, 

historický vývoj, podrobný popis samotného trhu a další vybrané charakteristiky. Na závěr je 

vymezeno podnikání v cestovním ruchu z pohledu cestovní kanceláře a cestovní agentury. 

2.1 Podnikání 

Podnikání lze uskutečnit při dodržování zásadních pravidel určené zákonem. Prvním 

krokem je vytvoření podnikatelského záměru, do kterého podnikatel vkládá určitý obnos, 

jinými slovy kapitál, který by měl být při fungujícím podnikání zhodnocen. Hlavním rysem 

podnikání je snaha o dosažení zisku. Toho však je docíleno jen v případě, že jsou respektovány 

a uspokojeny potřeby zákazníků. Stěžejním cílem podnikatele by měl být spokojený zákazník. 

To s sebou samozřejmě přináší určité riziko, které musí každý podnikatel přijmout a umět s ním 

pracovat. 

Každý podnikatel by měl mít přehled o situaci na trhu výrobních faktorů, aby mohl 

porovnávat nabídku a poptávku po určitém výrobku či službě. Tyto dva činitelé stanoví 

optimální tržní cenu, za kterou je možné výstupy prodávat. Aby nedošlo ke střetu zájmů, musí 

se v neposlední řadě sledovat konkurence, která do značné míry ovlivní rozhodování ohledně 

podnikání. V České republice může podnikat jak právnická, tak i fyzická osoba, která vlastní 

živnostenské oprávnění dle živnostenského zákona. 

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. § 2 uváděl přesnou definici podnikání, ten však byl 

zrušen ke dni 1. 1. 2014 a nahrazen zákonem o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) 

č. 90/2012 Sb., který již nedefinuje pojem podnikání ani podnikatele. Dle obchodního zákoníku 

bylo formulováno podnikání jako „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“. Podobné definice se 

v podstatě drží i nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) zákon č. 89/2012 Sb., nicméně v něm 

již není přímo definován pojem podnikání, nýbrž kdo je to podnikatel. 
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2.2 Podnikatel  

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která podniká za podmínek stanovených 

zákonem. Fyzická osoba jakožto osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) 

a právnická osoba, např. korporace. Do této kategorie patří dle zákona osoby, které skutečně 

podnikají, ale i ty, které nepodnikají, např. fiktivní podnikatelé.  

Podnikatel zpravidla zhodnocuje vlastní kapitál a tím i nese riziko jeho ztráty. Mimo 

jiné by měl být schopen pružně reagovat na měnící se podmínky na trhu a umět využít 

příležitosti odlišit se od konkurence. Podnikatel leckdy musí čelit různým překážkám, ať už 

např. legislativním nebo tržním, a proto je výhodné s touto skutečností umět pracovat. 

Průměrný podnikatel překonává překážky, nadprůměrný se snaží jim předcházet a ti 

nejschopnější často nenechávají překážky udeřit, předvídají je a jejich existenci využívají 

ve svůj prospěch. Tímto způsobem získají jiný pohled na daný problém a tím i konkurenční 

náskok (Srpová, 2010). 

Podle legislativy České republiky je podnikatelem: 

• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, podle zvláštních 

předpisů (např. lékaři, daňový poradci, auditoři atd.), 

• osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku, a to kdokoliv bez ohledu na to, jestli 

podniká nebo ne, 

• osoba provozující zemědělskou výrobu zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu 

(zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, § 421). 

Do obchodního rejstříku se mají povinnost evidovat dle zákona o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob § 42–45: 

• obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních 

společností a družstev (dále jen „obchodní korporace“), 

• fyzická osoba, která je podnikatelem podnikajícím na území České republiky, se zapíše 

do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň 

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo 

přesáhla za 2 po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 

120 000 000 Kč. 
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Dle NOZ zákon č. 89/2012 Sb. § 420 odst. 1 je definice formulována následovně „kdo 

samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo 

obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se 

zřetelem k této činnosti za podnikatele“. 

2.3 Obchodní závod 

Obchodní závod, dříve označovaný jako podnik, tvoří komplex různých složek 

podnikání, které zpravidla slouží k jeho provozu např. hmotný a nehmotný majetek, goodwill, 

umístění na trhu atd. Popřípadě je to celek, který vynaložené vstupy (materiál, suroviny, práce) 

přemění na výstupy (statky a služby). 

Jako obchodní závod se dá také chápat jakýkoliv subjekt vykonávající činnost, která 

spočívá v nabízení zboží či služeb na trhu. Základním principem je uvědomění si faktu, že není 

rozhodující jen dosažení zisku, ale i schopnost zaujmout potencionální zákazníky a udržení si 

jejich zájmu (Dvořáček, 2012). 

NOZ definuje obchodní závod dle § 502 jako „organizovaný soubor jmění, který 

podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod 

tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu“. 

Rodinný závod 

Rodinný závod, jako společné podnikání spřízněných osob, lze charakterizovat jako 

specifickou formu obchodního závodu, jenž umožňuje zajistit obživu rodiny prostřednictvím 

jejich členů. Tento právní model byl inspirován italskou právní úpravou, kde má rodinné 

podnikání hlubokou tradici. Rodinné závody nejčastěji fungují v oblasti zemědělství 

a hotelnictví. Je nutné podotknout, že v tomto případě není zcela důležité, jakou činnost závod 

provozuje, ale prostřednictvím jakých osob je provoz zabezpečován (Novotný, 2017). 

 Právní úprava rodinného závodu nabyla účinnosti od 1. 1. 2014 a je vymezena v NOZ 

v rámci § 700-707, kde v § 700 odst. 1 je přesně definován rodinný závod jako „závod, 

ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní 

až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je 

ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo 

pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu“. 
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2.4 Právní formy podnikání 

Pro podnikatele je velice důležité zamyslet se nad výběrem právní formy podnikání. 

Každá forma má svou specifickou charakteristiku, proto je klíčové vybrat s ohledem 

na podnikatelskou činnost tu, která nejvíce odpovídá měřítkům a možnostem. Volbu je možno 

sice v průběhu podnikání změnit na základě zákona o přeměnách obchodních společností 

a družstev č. 125/2008 Sb., ale jsou s tím spojeny leckdy vysoké náklady a rozdílně stanovená 

pravidla. Nestačí jen mít zájem podnikat, ale je potřeba mít odborné znalosti a dovednosti. 

V následující kapitole budou rozebrány jednotlivé formy podnikání, a to jak pro fyzickou, tak 

i pro právnickou osobu. 

2.4.1 Obchodní korporace 

Obchodní korporaci zpravidla představuje právnická osoba zapsaná v obchodním 

rejstříku, což je veřejný seznam vedený v elektronické podobě rejstříkovými soudy. Obecná 

úprava právnických osob i korporací je obsažena v NOZ, nicméně obchodní korporace lze najít 

detailněji v ZOK. V současnosti lze korporace členit podle § 1 ZOK na:  

• osobní společnost (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), 

• kapitálová společnost (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 

• družstvo a evropská družstevní společnost, 

• evropská společnost, 

• evropské hospodářské zájmové sdružení. 

Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. nebo v. o. s.) je definována dle ZOK § 95–

117. Jde o společnost alespoň dvou nebo více osob, které se podílí na jejím podnikání nebo 

správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně celým svým majetkem. Základní 

dokument pro založení korporace je společenská smlouva, u které musí být ověřené podpisy 

od alespoň 2 osob. Pokud ve společenské smlouvě není stanoveno jinak, jsou podíly společníků 

stejné, tedy zisk či ztrátu si dělí mezi sebou rovným dílem.  

Korporace nepodává daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen 

„DPPO“), nýbrž rozděluje základ daně mezi své společníky, kteří jej zahrnou do svých 

daňových přiznání. Každý společník má právo na jeden hlas, a aby mohlo být cokoliv 

schváleno, je zapotřebí souhlasu všech společníků. Statutární orgán tvoří všichni společníci, 
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kteří splňují požadavky v § 46 ZOK. Není zde stanovena zákonná výše základního kapitálu či 

minimální výše vkladu společníka (KOLEKTIV AUTORŮ, 2017). 

Komanditní společnost 

Komanditní společnost (kom. spol. nebo k. s.) je formulována dle ZOK § 118–131. 

Jedná se o společnost, v níž alespoň jeden společník (označovaný jako komanditista) ručí 

za dluhy obchodní korporace do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním 

rejstříku a alespoň jeden společník (označovaný jako komplementář) ručí neomezeně celým 

svým majetkem. Pokud je jméno komanditisty uvedeno v názvu firmy, ručí za dluhy stejně jako 

komplementář. Základní dokument tvoří společenská smlouva, která obsahuje ověřené podpisy 

od alespoň 2 osob. Pokud ve společenské smlouvě není uvedeno jinak, je zisk či ztráta rozdělena 

mezi komanditní společnost a komplementáře na polovinu.  

Samotná komanditní společnost je poplatníkem DPPO, tudíž zjištěný základ daně je 

oddělen od podílů příslušející komplementářům, kteří neuplatňují tuto daň stejně jako u v.o.s. 

Komanditisté mají tedy nárok na zisk po zdanění příslušnou sazbou DPPO, která činí 19 % 

a poté se rozdělí zisk mezi společníky dle poměru jejich splacených vkladů. Na rozdíl 

od komanditistů si komplementáři si svůj zisk bezprostředně rozdělí rovným dílem. 

Komanditista má mimo jiné i vkladovou povinnost, která tvoří komanditní sumu. Statutární 

orgán představují všichni komplementáři, kteří splňují požadavky stanovené v § 46 

(KOLEKTIV AUTORŮ, 2017). 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným (spol. s r. o. nebo s. r. o.) je definována dle ZOK § 132-

242.  Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše nesplacených 

částí vkladů všech společníků, podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. K založení 

společnosti je třeba sepsat ve formě notářského zápisu společenskou smlouvu, má-li společnost 

alespoň 2 zakladatele, v případě má-li pouze jednoho zakladatele, hovoříme pak o tzv. 

zakladatelské listině.  

Společnost má povinnost podávat daňové přiznání k DPPO. Společníci se podílejí 

na zisku určeném valnou hromadou. K rozdělení zisku mezi společníky dochází dle poměru 

obchodních podílů stanovených ve společenské smlouvě. Valná hromada představuje nejvyšší 

orgán, který rozhoduje o základních otázkách korporace. Statutárním orgánem je alespoň jeden 

nebo více jednatelů určených valnou hromadou. Základní kapitál je povinný a je zapsán 
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do obchodního rejstříku. Minimální výše vkladu jednoho společníka činí 1 Kč. Kontrolním 

orgánem je dozorčí rada, stanoví-li to společenská smlouva (KOLEKTIV AUTORŮ, 2017). 

Akciová společnost 

Akciová společnost (akc. spol. nebo a. s.) je obsažena v § 243-551 ZOK.  Jde 

o specifikou společnost jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o jmenovité 

hodnotě. Pro založení společnosti je nutné přijetí stanov. Zakladatelem se tedy stává ten, kdo 

přijme stanovy a podílí se na úpisu akcií.  

Akcie je cenný papír, který vymezuje práva akcionáře jako je například právo podílet se 

na řízení, právo na zisk a na likvidační zůstatek při zániku korporace. V současnosti jsou dvě 

formy akcií, a to na řad (omezená převoditelnost) a na doručitele (volná převoditelnost). 

Akcionář neručí za dluhy korporace, nýbrž samotná společnost ručí celým svým 

majetkem. Základní kapitál činí alespoň 2 milióny Kč nebo 80 tisíc EUR, takže je zcela jasné, 

že tento obnos si může dovolit jen větší společnost. Akcionář vlastní právo na zisk, který valná 

hromada schválila k rozdělení podle výsledku hospodaření. Společnost stejně jako s. r. o. 

podává daňové přiznání k DPPO. Vnitřní strukturu představují dva systémy a to: 

• dualistický – valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, 

• monistický – valná hromada, statutární ředitel, správní rada. 

Statutární orgánem pro dualistický systém je představenstvo a statutární ředitel je pak 

pro monistický systém (KOLEKTIV AUTORŮ, 2017). 

Družstvo 

Družstvo najdeme podrobně v § 552-773 ZOK. Představuje společenství neuzavřeného 

počtu osob, které je založeno za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů.  Společnost 

musí mít nejméně 3 členy. Základním dokumentem jsou stanovy přijaté ustavující schůzí 

družstva. Členové neručí za dluhy, za to společnost ručí celým svým majetkem.  

Družstvo podává daňové přiznání k DPPO. Každý člen musí splnit svou vkladovou 

povinnost. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která určuje způsob rozdělování zisku 

po projednání řádné účetní závěrky. Statutární orgán tvoří představenstvo, v případě malého 

družstva do 50 členů, předseda. Představenstvo je pod kontrolou kontrolní komise, která dohlíží 

na správnost činností, dodržování zákonů a norem (KOLEKTIV AUTORŮ, 2017). 
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2.4.2 Živnost 

V současnosti není dostupná definice podnikání, totožné pojetí lze nalézt v definici 

živnosti. Dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. § 2 je dána definice v tomto znění 

„živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“. 

Definici tvoří stejně jako u podnikání základní znaky a to: 

• soustavná činnost – je prováděná nepřetržitě, nebo se pravidelně opakuje, 

• samostatnost – podnikatel se sám rozhoduje, jak bude daný podnik řídit, 

• vlastním jménem – podnikatel vystupuje pod svým jménem nebo názvem firmy, 

• vlastní odpovědnost – podnikatel odpovídá za veškeré závazky vyplývající z jeho 

podnikání, 

• dosažení zisku – zisk je považován za hlavní cíl podnikatelského úsilí. 

Živnost může vykonávat fyzická nebo právnická osoba, pokud splní podmínky 

stanovené tímto zákonem. K provozování živnosti je nutné splnit základní neboli všeobecné 

podmínky dle § 6 a to: 

• zletilost – dosažení věku 18 let, 

• způsobilost k právním úkonům, 

• bezúhonnost – prokazuje se výpisem z evidence rejstříku trestů. 

Zdali to vyžaduje zákon, existují podle § 7 i podmínky zvláštní, kde je vymezena 

odborná či jiná způsobilost. Živnostenské oprávnění vydává příslušný živnostenský úřad 

v podobě výpisu ze živnostenského rejstříku (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, § 10). Podnikatel může zahájit své podnikání na základě výběru živnosti, a to 

živnosti ohlašovací nebo koncesované. 

Živnost ohlašovací 

Živnosti ohlašovací smějí být, při splnění zákonem stanovených podmínek, 

provozovány na základě ohlášení podnikatele příslušnému živnostenskému úřadu. Oprávnění 

tedy nabývá v platnost dnem ohlášení živnosti. Naopak osobě, která se povinně zapisuje 

do obchodního rejstříku, vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Dle živnostenského zákona v § 19 jsou členěny živnosti ohlašovací na: 
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• řemeslné – nutná odborná způsobilost, osoba se prokazuje dokladem o ukončení 

vzdělání jako je výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, nebo 

dokladem o uznání odborné kvalifikace (např. řeznictví a uzenářství, mlékárenství, 

pekařství, cukrářství aj.), 

• vázané – nutná odborná způsobilost prokazatelná dokladem o uznání odborné 

kvalifikace a dokladem o vykonání příslušné praxe v oboru (např. oční optika, činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví aj.), 

• volné – pouze splnění všeobecných podmínek, další podmínky nejsou zákonem 

vymezeny (např. poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, výroba a opravy 

obuvi, výroba textilií a také zde patří provozování cestovní agentury a průvodcovská 

činnost v oblasti cestovního ruchu (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, § 19-25). 

Živnost koncesovaná 

Živnosti koncesované smějí být provozovány na základě koncese. Živnostenské 

oprávnění tedy nabývá v platnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu 

o udělení koncese. Taktéž zde je kladen značný důraz na odbornou způsobilost a nároky 

na splnění dalších podmínek, jako je praxe v oboru, rekvalifikace atd. (zákon č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, § 26-44). 

Základní podmínkou pro provozování koncesované živnosti je nejen splnění 

všeobecných a zvláštních podmínek, nýbrž i souhlas příslušného státního orgánu. Živnostenský 

úřad si tedy opatřuje stanovisko od státního orgánu a na základě jejich rozhodnutí vydává 

koncesi. (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 50-56). 

Mezi živnosti koncesované patří výroba a úprava kvasného lihu, výroba tepelné energie 

a rozvod tepelné energie, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob a mimo 

jiné pod tuto živnost spadá i provozování cestovní kanceláře.  
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2.5 Specifikace cestovního ruchu 

V této podkapitole je popsán cestovní ruch z hlediska jeho definice, historického vývoje 

jak ve světě, tak i v České republice až po současnost. Dále je zde vymezen trh cestovního ruchu 

a jeho hlavní specifikace, je uveden subjekt cestovního ruchu jako nositel poptávky a objekt 

cestovního ruchu jako nositel nabídky. V neposlední řadě je definován účastník a konkrétní 

členění jednotlivých druhů cestovního ruchu. 

2.5.1 Definice cestovního ruchu 

Pojem cestovní ruch je odvozen od slova cestování, avšak obnáší daleko širší pojetí než 

jen samotné cestování. Pod pojmem cestování je možné si představit celkové uspokojení potřeb 

v podobě dovolené, výletu, nebo zájezdu do různých destinací. Charakteristika cestovního 

ruchu má velmi různorodé pojetí, tudíž je zcela zřejmé, že cestovní ruch je vytyčen mnoha 

omezeními a vlastnostmi. Jak tvrdí Beránek: „může být chápán jako zvláštní masová forma 

cestování, ale i jako činnost spojená s organizací a uskutečněním samotného cestování“ (2013, 

s. 9). 

V současnosti existuje nepřeberné množství definic cestovního ruchu. Pro účely této 

bakalářské práce je nahlíženo na cestovní ruch z ekonomického hlediska. Hermann Von 

Schullard jako první svou definicí znázornil ekonomické aspekty cestovního ruchu a to jako 

„soubor operací zejména ekonomického charakteru, které se přímo vztahují na vstup, pobyt 

a pohyb cizinců vně i uvnitř určité země, města nebo regionu“, jak tvrdí Beránek (2013, s. 14). 

Tuto definici vytvořil v roce 1910 a od té doby byly jeho myšlenky dále rozvíjeny významnými 

osobnostmi. 

Palatková tvrdí ve své publikaci, že za mezník pro zkoumání a definování turismu je 

považována definice průkopníků v oblasti vědeckého zkoumání turismu Waltera Hunzikera 

a Kurta Krapfa z roku 1942. Ti definovali turismus jako „souhrnné označení vztahů a jevů 

vznikajících na základě cesty a pobytu nerezidentů, pokud se pobytem nesleduje usídlení 

a pokud s ním není spojena žádná výdělečná činnost“ (2014, s. 11). 

Je nutné chápat cestovní ruch jako nezbytnou součást ekonomiky České republiky. 

Světová organizace cestovního ruchu (United Nations World Tourism Organization dále jen 

„UNWTO“) povolala Mezinárodní konferenci v Ottawě v červnu roku 1991, aby zde byla 

projednána přesná definice cestovního ruchu. Bylo tak učiněno z důvodu sjednocení 
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mezinárodních srovnání a v neposlední řadě, tím bylo docíleno statistického sledování 

cestovního ruchu. Díky konferenci byla zveřejněna definice v tehdejším znění následovně 

„cestovní ruch je činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní 

prostředí, a to na dobu kratší, než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný 

než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě“, jak tvrdí Beránek (2013, s. 15).  

Členství UNWTO nyní zahrnuje 158 zemí, 6 přidružených členů a více než 500 

přidružených členů zastupujících soukromý sektor, vzdělávací instituce, turistické sdružení 

a místní orgány cestovního ruchu. V Obr. 2.1 lze vidět logo organizace, která je mimo jiné 

i zaměřena na snižování chudoby a podporu udržitelného rozvoje na celém světě. 

Obr. 2.1 Logo UNWTO 

 

Zdroj: UNWTO, 2018 

2.5.2 Historie cestovního ruchu 

Oblast zabývající se vývojem cestovního ruchu je velmi rozsáhlá. Tato část práce je tedy 

zaměřena na jednotlivé charakteristiky specifických období, a to od počátků, následně moderní 

a novodobý cestovní ruch až po současný cestovní ruch. Posledním tématem je seznámení 

s historickým vývojem cestovního ruchu na území České republiky. 

Počátky 

S mírnou nadsázkou by se dalo říct, že touha cestovat je stará jako lidstvo samo. 

Z počátku bylo cestování spojené určitě spíše s pragmatickými důvody jako je shánění obživy, 

nebo výhodnějšího místa pro osídlení. Později začala převažovat zvědavost a touha po objevení 

něčeho nového.  

Od dob starověku i středověku bylo cestování spojené především s obchodem, 

poutnictvím, vzděláním a v neposlední řadě s povinnostmi se správou země. Na tyto cesty byli 

nejčastěji povoláni vojáci, kupci, rytíři, poutníci, poslové anebo např. tovaryši, nynější učni 

(Palatková, 2014). Za nejstarší cestovatele můžeme považovat Řeky, Egypťany, Římany a také 

Vikingy. Právě na území Řecka z období 480-425 př. n. l. jsou první dochované záznamy z cest, 
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a to z oblasti Středozemního moře. Má se za to, že nejznámějším cestovatelem 13. století se stal 

Marco Polo (1254-1324), jenž strávil sedmnáct let v Číně. Toto století bylo počátkem 

obchodních a kolonizačních cest do zámoří. Bezesporu jedním z největších a nejznámějších 

objevitelů (nového světa) byl mořeplavec Kryštof Kolumbus, který uskutečnil, na tehdejší 

dobu, velmi riskantní výpravu. Díky tomu a troše štěstí připlul v roce 1492 k břehům Ameriky. 

Jeho výprava totiž neměla zdejší břehy vůbec objevit, záměrem této plavby bylo obchodování 

na půdě Indie (Ryglová, 2011). 

Moderní cestovní ruch 

Existence práva volného pohybu pro šlechtice a kupce po cizích zemích v 17. a 18. 

století zásadně ovlivnila cestovní ruch jako takový.  Cestování bylo provozováno v prvé řadě 

za účelem získávání zkušeností, bohužel toto privilegium měli pouze bohatí šlechtici. S rostoucí 

potřebou nových pracovních sil a odborných zkušeností se však vyvíjel značný nátlak 

na zrušení omezení volného pohybu. Angličan Thomas Cook založil v roce 1841 první cestovní 

kancelář vůbec. S tímto krokem byl spojený první organizovaný výlet osobním vlakem 

po anglickém venkově. Nejenže dokázal něco tehdy zcela nemožného, ale podařilo se mu 

i uskutečnit první zahraniční zájezd na světovou výstavu do Paříže. V současnosti se Cookova 

cestovní kancelář řadí mezi nejvýznamnější na světě. 

V první polovině 19. století se uskutečňovaly tzv. „Grand Tours“ neboli poznávací 

cesty. Tyto cesty byly realizovány mladými anglickými šlechtici, kteří měli namířeno do Itálie. 

Z počátku se cest účastnila pouze vyšší vrstva společnosti, což představovala šlechta a církev, 

ale postupem času se cestování rozšiřovalo i do dalších společenských vrstev (Ryglová, 2011). 

Novodobý cestovní ruch 

Novodobý cestovní ruch jako takový se začal formovat až s rozvojem průmyslové 

revoluce ve druhé polovině 19. století. Souviselo to s rostoucím hospodářským vývojem 

a s rozmachem průmyslu, což vedlo k růstu životní úrovně obyvatelstva. Začínalo se postupně 

budovat ubytovací, stravovací a dopravní zázemí, především v rekreačních a lázeňských 

střediscích. Po 1. světové válce se lidé de facto mohli pohybovat volně a bez větších 

administrativních omezení, nicméně vlivem hospodářské krize ve 30. letech se postupně 

zavedla opatření, která vedla k ochranářské politice, a to zejména celní, vízové a pasové, což 

omezilo mezinárodní vztahy. Přes všechny neduhy spojené s hospodářskou krizí a s 2. světovou 

válkou se postupně cestovní ruch dostával výrazně do popředí. V rozsáhlé míře jsou stavěny 
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hotelové komplexy a řetězce. Dále se rozvíjí technologický pokrok dopravních prostředků, 

zejména rostoucí vývoj automobilizace. Co otevřelo velké možnosti v cestovním ruchu byla 

bezpochyby letecká doprava. Díky celosvětové atraktivitě cestování se stal cestovní ruch 

globálním odvětvím (Lejsek, 2011). 

(Palatková, 2014) uvádí ve své publikaci základní podmínky, které musejí být splněny, 

aby bylo možné hovořit o cestování a to: 

• nutnost svobody pohybu, 

• vlastnit volné disponibilní prostředky, 

• naplnění fondu volného času, 

• dostupné dopravní možnosti, 

• vhodný potenciál turismu a jemu odpovídající suprastruktura (ubytování, 

stravování atd.) 

Současný cestovní ruch 

Díky růstu nových informačních technologií a dalším rozšířením dopravy, dosáhlo 

cestování zcela jiných rozměrů než kdy dříve. V průběhu desetiletí zaznamenal cestovní ruch 

značný nárůst a prohlubování diverzifikace. Díky tomu se stal jedním z nejrychleji se 

rozvíjejících hospodářských odvětví na světě. Moderní cestovní ruch je úzce spjat s rozvojem 

a zahrnuje rostoucí počet nových destinací. Tento „boom“ obohatil cestovní ruch o klíčový 

faktor socioekonomického pokroku. Využívá se jak silniční, tak i letecká doprava, čímž je 

oslovována převážná většina cílových skupin. Žijeme v době, kdy si dovolenou vyhledáme 

z pohodlí domova, a to pomocí internetu.  Dovolenou si můžeme vybrat kdekoliv 

na nepřeberném množství cestovních portálů, a hlavně můžeme porovnávat a najít nejlevnější 

a nejlepší nabídku, která vyhovuje našim požadavkům. To vše rozšířilo obzory potencionálním 

zájemcům, což přináší zásadní změnu v nabídce a poptávce po cestování.  

Cestovní ruch se stal jedním z hlavních hráčů v mezinárodním obchodě a zároveň je 

jedním z hlavních zdrojů příjmů mnoha rozvojových zemí. Tento růst jde ruku v ruce s rostoucí 

diverzifikací a konkurencí mezi destinacemi. Toto globální rozšíření cestovního ruchu 

v průmyslových a rozvinutých státech přineslo výhody v mnoha souvisejících sektorech, a to 

od stavebnictví až po zemědělství nebo telekomunikace (UNWTO, 2018). 
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Historický vývoj cestovního ruchu na území České republiky 

Stejně jako ve světě, tak i v České republice se cestovní ruch rozvíjel v podobném 

duchu. Má se za to, že cestovní ruch začal v České republice bezpochyby založením Klubu 

českých turistů (dále jen „KČST“) v roce 1888. Spolek byl založený za účelem rozmachu 

národní myšlenky, posílení cestovního ruchu, a jeho propagace v zahraničí. Nejdůležitějším 

důvodem byla však organizace základní činnosti pro cestovní ruch, a tu představovaly výlety 

a přednášky, vzbuzování zájmu o cestování, vydávání turistických map a průvodců 

a v neposlední řadě budování ubytovacích zařízení zejména chaty, noclehárny. Významným 

okamžikem klubu bylo v roce 1889 vydání vlastního časopisu „Časopis turistů“, jenž se 

v současnosti považuje za jeden z nejstarších časopisů o cestovním ruchu v Evropě. Vrcholem 

činnosti klubu bylo budování rozhleden a turistických chat 

(Vystoupil, 2011). 

Po 1. světové válce v roce 1920 byla založena viz Obr. 2.2 

tehdejší Československá cestovní a dopravní kancelář (dále jen 

„ČEDOK“). Založení kanceláře sahá již do roku 1918, kdy se psal 

vznik československého státu. Právě v tu dobu vznikla potřeba 

vytvořit silnou národní cestovatelskou organizaci, která by čelila 

konkurenci ze zahraničí. Díky tomuto úsilí se později ČEDOK 

zařadil mezi největší cestovní kanceláře na světě (ČEDOK, 2018).  

                     Zdroj: ČEDOK, 2018 

Počátkem 20. století se stal velkým trendem „tramping“ neboli skautské a trampské 

hnutí, což bylo zaměřeno na pobyt v přírodě. Tato forma cestovního ruchu byla spíše 

individuální a řadila se mezi venkovský cestovní ruch. Do této skupiny může být zařazena 

i rozšiřující se vodní turistiku, která v roce 1924 zaznamenala 253 registrovaných vodáků 

(Vystoupil, 2006). Výše zmíněné podoby cestování však neměly významnější vliv na tehdejší 

ekonomiku státu.  

Po 2 světové válce se hranice Československé republiky směrem na západ uzavřely, 

díky politickým opatřením, což vedlo především k posílení domácího cestovního ruchu. 

Postupně se začala vytvářet síť odborářských rekreačních zařízení, např. Československé státní 

lázně. Vzniká tzv. vázaný cestovní ruch, který s sebou přinesl poměrně rozsáhlou výstavbu 

rekreačních komplexů nacházejících se v atraktivních přírodních lokalitách jako jsou např. 

horské oblasti anebo nově vznikající přehrady. Začínala éra víkendových pobytů v souvislosti 

Obr. 2.2 ČEDOK 
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s rozvojem chataření a chalupaření, kdy obyvatelé měst odjíždějí z jejich panelových domů 

a vyrážejí si odpočinout do zázemí své chaty či chalupy (Lejsek, 2011). 

Po roce 1948 bylo zavedeno postupné znárodňování majetku největších soukromých 

podnikatelských subjektů, především lázeňských zařízení, hotelů a restaurací. V důsledku 

těchto skutečností došlo také ke zrušení a znárodnění jeho turistické infrastruktury KČST, 

jednoho z nejdůležitějších organizátorů v cestovním ruchu. Koncem 50. let se staly dalším 

fenoménem tzv. výběrové rekreace revolučního odborového hnutí (dále jen „ROH“) 

organizované ústřední radou. V roce 1959 ústřední rada formou výběrové rekreace pracujících 

vlastnila okolo 1000 lůžek, avšak již na konci 80. let vlastnila 14 000 lůžek. Vývoj rekreace lze 

členit do tří základních etap. V první etapě od poloviny 50. do poloviny 60. let sloužily objekty 

zejména pro účely sportovního vyžití zaměstnanců, bohužel však vybavenost byla většinou 

na nízké úrovni. Ve druhé etapě na přelomu 60. a 70. let se začala postupně zvyšovat úroveň 

vybavenosti nově budovaných zařízení, přičemž ale převážná část objektů byla s malou 

ubytovací kapacitou a nedostatečnou nabídkou služeb. Vrchol rozvoje podnikových rekreací 

ROH byl zaznamenán v období 70. a 80. let. Toto období je charakteristické výstavbou velkých 

víceúčelových objektů, budovaných na základě sdružených investic. Díky tomuto rozvoji byla 

poskytnuta široká škála zařízení pro podnikové rekreace, a to od hotelové úrovně až 

po turistické noclehárny (Vystoupil, 2011). 

Po roce 1989 se vývoj cestovního ruchu v České republice zásadně změnil vlivem 

otevření hranic celého světa, což vedlo ke zrušení vízové povinnosti. Prvním pozitivním 

krokem ke změně byl v roce 1991 uveřejněný zákon o „malé privatizaci“, díky kterému se 

postupně navrátila znárodněná zařízení do rukou původních majitelů, tedy podnikatelským 

subjektům, bohužel však tato zařízení (nejčastěji menší ubytovací a pohostinská zařízení) byla 

vlivem času nebo jiných faktorů značně zanedbaná. Tento proces, trval více jak 15 let, a to 

zhruba do roku 2006. Zásadní změnu také představovala „velká privatizace“, která se 

odehrávala se v období 1993–2000. Jednalo se především o významnější zařízení jako např. 

hotely, výběrové rekreace ROH, podniková a lázeňská zařízení, cestovní kanceláře atd. 

V neposlední řadě další podstatnou změnou byla změna poptávky, kterou ovlivnilo otevření 

hranic, a to jak v pasivním, tak i v aktivním zahraničním cestovním ruchu (Vystoupil, 2011). 

V Graf 2.1 je možné názorně vidět, jak se měnil stav přijíždějících turistů ubytovaných 

v České republice od roku 1989, kdy se zásadně změnily možnosti pro cestování. 
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Graf 2.1 Turisté (nerezidenti) ubytovaní na území České republiky v tis. osob 

 

Zdroj: ČSÚ, Česká republika od roku 1989 v číslech – 2016, dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-od-roku-1989-v-cislech-w0i9dxmghn#10 

2.5.3 Trh cestovního ruchu 

Ve výkladovém slovníku cestovního ruchu od autorů Pásková a Zelenka lze nalézt 

přesnou definici, kde „trh představuje ekonomický prostor, v němž se ve vzájemném střetání 

nabídky a poptávky uskutečňuje směna a tvorba cen“, jak tvrdí Šefčík (2017, s. 16). Pro trh 

cestovního ruchu platí, že nabídka výrazně převyšuje poptávku, což lze potvrdit např. při 

sledování využití zájezdů. V tomto případě množství nabízených zájezdů je v nepoměru jejich 

využití zákazníky.  

Jiným pohledem se zabývá definice, kde je trh vnímán jako „systém turismu“ 

a představuje, jak tvrdí Palatková „určitý rámec pro vzájemné interakce mezi nabídkou dané 

destinace, poptávkou a spojovacími články mezi nabídkou a poptávkou“ (2014, s. 29). 

Obecně trh zobrazuje chování nabídky a poptávky. V praktickém životě je však třeba 

trh cestovního ruchu vymezit i dle následujících kritérií: 

• teritoriální (prostorový aspekt) – místní, regionální, národní, mezinárodní, 

globální, 

• časové (sezónní aspekt) – celoroční, sezónní, mimosezónní, víkendové, 
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• produktové (věcný aspekt) – vymezení ohledně výběru výrobků a služeb, které 

budou na daném trhu realizovány, zohlednění konkurenceschopnosti, 

• socioekonomické (personální aspekt) – vymezení trhu z pohledu jednotlivých 

skupin na straně poptávky, 

• kvantitativní (tržní formy) – vymezení z hlediska působností a počtu účastníků 

na trhu. 

Specifikace trhu cestovního ruchu 

Základní charakteristikou trhu cestovního ruchu je doba činnosti. Má se za to, že 

podnikání v cestovním ruchu není v žádném případě záležitostí jednoho roku. Podnikání jako 

každé jiné je běh na dlouhou trať a musí se počítat s tím, že ne vždy se firmě bude dařit, tak jak 

se očekává. Produkt, který vzejde z této činnosti, nemá hmotný charakter, tedy nelze jej vyrábět 

na sklad. V tomto případě lze říci, že trh cestovního ruchu je převážně trhem služeb. Je zde 

značná závislost na přírodních a kulturně-historických atraktivitách, které jsou hlavním 

důvodem účasti turistů. S tím je spojena místní a časová vázanost, která ovlivňuje kladně či 

záporně chod podnikatelské činnosti. Tím je myšleno, že není možné přesouvat podnikatelské 

záměry do jakékoliv jiné destinace, ani v případě výhodnějších cen. Trh je také ve velké míře 

ovlivněn sezónností, která je dána buď klimatickými podmínkami anebo mimoekonomickými 

faktory, které není možné předvídat. Fond volného času lze sledovat z pohledu roku, týdne, 

víkendu. Je zcela zřejmé, že např. v létě je očekáván vyšší zájem turistů než třeba na podzim, 

a je nutné s touto skutečností umět pracovat.  

Služba ve formě zprostředkování zájezdu je realizovaná i spotřebována ve shodném čase 

a místě. Na druhou stranu samotný prodej zájezdu je časově a místně oddělen od spotřeby. Jako 

klasickým příkladem můžeme uvést nákup dovolené tzv. „first minute“ neboli dovolená 

na první chvíli. Jde o vyplacení finančních prostředků na straně poptávky v delším časovém 

předstihu před samotnou spotřebou dovolené. Firmě v tuto chvíli tedy vzniká závazek 

pozdějšího plnění vůči zákazníkovi. Poskytování zájezdu je určitý soubor mnoha služeb, který 

vytváří jednotný celek zážitků. Jinými slovy jsou to výsledky společné práce různých odvětví. 

Proto je nutná spolupráce subjektů mezi sebou, aby byla zajištěna komplexnost a co možná 

nejvyšší efektivita těchto služeb. 

Je potřeba zdůraznit, že trh cestovního ruchu, nebo samotný jeho produkt je posuzován 

účastníkem, a tedy jeho subjektivním pohledem. Každý účastník tak může hodnotit tu stejnou 

službu odlišně na základě svých preferencí. S touto skutečností se snaží pracovat i samotné 
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cestovní kanceláře, kdy má poptávající možnost nahlédnout do recenzí a komentářů ohledně 

zkušeností samotných účastníků.  

V dnešní době má trh cestovního ruchu bezpochyby mezinárodní charakter díky 

neustálému rozvoji např. informačních a dopravních technologií, dále díky liberalizaci trhu 

a do značné míry i rostoucí životní úrovni obyvatelstva (Palatková, 2014). 

2.5.4 Subjekt cestovního ruchu 

Subjekt cestovního ruchu představuje osoba, která vstupuje na trh za účelem uspokojení 

svých potřeb v podobě cestování, relaxace, poznávání a v neposlední řadě za účelem 

maximalizace svého požitku (sebenaplnění). Tato osoba je charakterizována specifickým 

souborem vlastností a to např. ekonomickými, sociálními, psychologickými či fyziologickými. 

Znalost těchto vlastností je pro poskytovatele služeb cestovního ruchu důležitou nutností. 

Subjektem z hlediska ekonomiky je poptávající osoba, která je zároveň spotřebitelem produktu 

cestovního ruchu (Beránek, 2013). 

Poptávka v cestovním ruchu 

(Šefčík, 2017) znázornil poptávku jako určitý projev potřeb účastníka cestovního ruchu 

a ten je podložen koupěschopností. Vyznačuje to ochotu účastníků směnit určité množství 

peněz za služby a statky cestovního ruchu. Účastník se podílí na cestovním ruchu v zájmu 

reprodukce svých fyzických i duševních sil, za účelem uspokojování svých potřeb (rekreace, 

zotavení, poznání) a na základě této skutečnosti je účastník nositelem poptávky. Během hlavní 

sezóny, což představuje zejména letní období, poptávka po službách cestovního ruchu, ale 

i cena výrazně roste.  

2.5.5 Objekt cestovního ruchu 

Objektem cestovního ruchu se rozumí veškeré destinace, hotely a ubytovací zařízení, 

které daný subjekt poptává. Objekt z hlediska ekonomiky tvoří nabídku prostřednictvím 

hmotných a nehmotných statků nabízených institucemi cestovního ruchu v daném místě. 

Na základě projednání podmínek zájezdu subjekt odjede do cílového místa za předpokladu, 

splňuje-li místo všechny jeho požadavky a budou-li tam uspokojeny jeho potřeby. 

U objektu cestovního ruchu rozlišujeme primární a sekundární nabídku. Do primární 

nabídky jsou zařazena přírodní a kulturně-historická místa (stát, region atd.), která jsou 
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v prostoru nerovnoměrně rozmístěna, mají jedinečný charakter, umožňují naplňovat potřeby 

poznání a jsou účastníkem často vyhledávána. Tímto potenciálem je možné docílit přitažlivé 

nabídky. Sekundární nabídka představuje souhrn podniků a zařízení, které dočasně umožňují 

návštěvníkovi čerpat služby jako je ubytování, stravování a různé doplňkové služby 

rekreačního, kulturního anebo sportovního charakteru. Sekundární nabídka je jinými slovy 

vyznačována infrastrukturní vybaveností, a je tedy úzce spojena s primární nabídkou. 

Kupříkladu v místě přírodních léčivých zdrojů se nachází lázeňská zařízení, za což lze 

považovat v České republice Karlovy Vary (Beránek, 2013). 

Nabídka v cestovním ruchu 

(Šefčík, 2017) uvádí že, nabídku můžeme chápat jako maximální množství produktů 

cestovního ruchu na trhu, které má určitý subjekt v úmyslu prodat za předem stanovenou cenu 

neboli vyjadřuje poměr mezi tímto množstvím produktu a jeho cenou. Nositelem nabídky je 

nejčastěji firma, která zprostředkovává prodej zájezdů. Objem nabídky závisí na ceně 

nabízeného produktu, technologické úrovni, míře inflace, dále na cílech daného subjektu např. 

upřednostňuje maximalizaci zisku, stabilizaci pozice na trhu nebo snad vést konkurenční boj. 

Rozhodující částí nabídky jsou bezpochyby atraktivity míst, které vytváří u účastníka motivaci 

pro jejich návštěvu a uspokojení jeho potřeb.  

2.5.6 Účastník cestovního ruchu 

V závislosti na rostoucím tempu rozvoje cestovního ruchu bylo potřeba podrobněji 

rozlišit účastníky cestovního ruchu v rámci statistického zkoumání. Právě na výše zmiňované 

konferenci UNWTO v Ottawě byla projednána problematika základní terminologie cestovního 

ruchu. Představitelé této konference se shodli na mezinárodně uznávaném rozdělení, tedy 

v případě vymezení účastníka je to: 

• stálý obyvatel – je z anglického překladu resident, který žije z pohledu 

domácího cestovního ruchu na daném místě alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců 

před příjezdem na jiné místo, a to zpravidla na dobu kratší než 6 měsíců, 

z pohledu mezinárodního žije resident v dané zemi alespoň 1 rok 

před příjezdem do jiné země na dobu kratší 1 roku, 

• návštěvník (anglicky visitor) – je osoba, která cestuje do jiných zemí, nebo 

do jiného místa ve své zemi, než kde má uvedeno své trvalé bydliště na dobu 



25 

nepřekračující 12 měsíců, za účelem trávení volného času, tedy vykonávání 

výdělečné činnosti zde rozhodně nespadá, 

• turista (anglicky tourist, nebo také overnight visitor) – je dočasný návštěvník, 

který cestuje do jiné země, nebo do jiného místa ve své zemi na dobu zahrnující 

alespoň jedno přenocování, nesmí však překročit hranici 1 roku, 

• výletník, jednodenní návštěvník (anglicky excursionist, same-day visitor) -  

jak už z anglického překladu vyplývá výletník je osoba, která cestuje na dobu 

kratší 24 hodin, a to bez přenocování (Beránek, 2013). 

Do samostatné kategorie z hlediska účastníků řadíme tranzitního návštěvníka. Jedná 

se o osobu, která v rámci své cílové cesty navštíví i jiné lokality, které má po cestě. Podmínkou 

pro posuzování tranzitního návštěvníka dané země představuje zastávka (pobyt) v této zemi, 

přičemž délka tohoto pobytu není nijak limitována. V tomto případě se jedná buď 

o jednodenního výletníka, nebo i o turistu. V zásadě je možné konstatovat, že v dané destinaci 

musí čerpat určité služby cestovního ruchu, není možné pouze destinací projíždět (Palatková, 

2014). 

Rozdělení návštěvníků na turisty a výletníky je zřejmé z výše uvedených charakteristik, 

a to dle rozdílné doby jejich samotného cestování. Nicméně návštěvníky můžeme také dělit 

z pohledu jejich místa bydliště na: 

• domácí návštěvník (rezident) – je osoba, která navštěvuje pouze místa v zemi 

svého trvalého bydliště, 

• zahraniční návštěvník (nerezident) – je naopak osoba, která navštěvuje lokality 

mimo zemi, ve které trvale žije (Beránek, 2013). 

2.5.7 Druhy cestovního ruchu 

V odborných literaturách se lze setkat s různými druhy či typy cestovního ruchu. Není 

zcela tak důležitý použitý termín, nýbrž jeho přesná specifikace. Je nutné si uvědomit, že 

jednotlivé druhy cestovního ruchu je potřeba sledovat z různých úhlů pohledu a počítat s jejich 

vzájemnou provázaností. Cestovní ruch se dá členit podle nepřeberného množství druhů. 

Pro účely této bakalářské práce jsou vybrány ty nejzásadnější, tedy cestovní ruch je členěn dle 

následujících kritérií: 
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• místo realizace, 

• plátce nákladů, 

• délka pobytu, 

• způsob zabezpečení cesty a pobytu, 

• počet a věk účastníků, 

• roční období, 

• převažující motiv. 

1. Místo realizace 

Místo realizace je jinými slovy místo určené k čerpání služeb cestovního ruchu. 

Základním členěním dle geografického hlediska je domácí, zahraniční, vnitřní, národní, 

a mezinárodní cestovní ruch. Domácí cestovní ruch v roce 2016 dle aktuálního průzkumu ČSÚ 

dosahoval přes 85 miliónů cest českých občanů po tuzemsku. 

• Zahraniční cestovní ruch můžeme dále dělit na: 

o aktivní (příjezdový) – jde o příjezdy zahraničních návštěvníků do cílové 

země, z pohledu platební bilance se jedná o devizový příjem státu, neboť 

zahraniční turisté čerpají určité služby (export služeb) na daném území a platí 

za ně cizí měnou, 

o pasivní (výjezdový) – jde o výjezdy rezidentů do zahraničí, z pohledu 

platební bilance se jedná o devizový výdaj, neboť domácí turisté platí svými 

finančními prostředky v zahraničí neboli využívají importu zahraničních 

služeb. 

Příjezdový cestovní ruch dle ČSÚ v roce 2016 dosahoval 32,5 miliónu zahraničních 

návštěvníků, kteří navštívili Českou republiku. Naopak výjezdový cestovní ruch dosahoval 

téměř 11 miliónu cest českých občanů do zahraničí. 

• Vnitřní cestovní ruch – zahrnuje domácí a aktivní cestovní ruch. 

• Národní cestovní ruch – je tvořen domácím a pasivním cestovním ruchem. 

• Mezinárodní cestovní ruch – jedná se o veškerý cestovní ruch, při kterém 

dochází k překročení hranic daného státu, tedy v tomto případě nehraji roli, zdali 

jde o aktivní či pasivní cestovní ruch (Ryglová, 2011), (Palatková, 2014). 
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Cestovní ruch lze nyní z tohoto hlediska definovat určitou provázaností mezi jeho 

jednotlivými geografickými typy. Pro lepší představu je na Obr. 2.3 znázorněno schéma. 

Obr. 2.3 Druhy cestovního ruchu podle místa čerpání služeb 

 

Zdroj: (Ryglová, 2011, s. 21), vlastní zpracování 

2. Plátce nákladů cestovního ruchu 

• Komerční (volný) – veškeré náklady hradí účastník ze svých finančních 

prostředků, a není nijak formálně podmíněn účastí. 

• Sociální (vázaný) – na rozdíl od komerčního cestovního ruchu je zde účast 

podmíněna splněním určitých podmínek (např. členství v organizaci), za kterých 

jsou náklady zcela nebo jen částečně hrazeny jiným subjektem než samotným 

účastníkem. Náklady mohou být hrazeny z různých sociálních fondů v případě 

např. zdravotně, sociálně nebo ekonomicky handicapovaných skupin 

obyvatelstva (Palatková, 2014). 

3. Délka pobytu 

• Jednodenní – je realizován v rámci 24 hodin, tzn. bez přenocování. 

• Krátkodobý – zahrnuje jedno až tři přenocování včetně. 

• Dlouhodobý – zahrnuje 4 a více přenocování, avšak celková délka pobytu, jak 

již bylo zmíněno, je omezena v rámci domácího turismu délkou 6 měsíců 

a v rámci mezinárodního turismu délkou 1 roku (Palatková, 2014). 
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4. Způsob zabezpečení cesty a pobytu 

• Organizovaný – cesta a pobyt jsou obvykle zajišťovány zprostředkovatelskými 

subjekty, kterými jsou cestovní kanceláře a cestovní agentury. 

• Neorganizovaný – kdy si účastník zabezpečuje cestu a pobyt vlastním úsilím, 

což nevylučuje možnost, aby si nakoupil jednotlivé služby 

u zprostředkovatelského subjektu, (Palatková, 2014). 

5. Počet a věk účastníků 

Počet účastníků cestovního ruchu: 

• individuální – účastník cestuje sám, popřípadě s rodinou, 

• kolektivní – cestovního ruchu se účastní větší skupina osob, např. zvláštní 

formou je klubový cestovní ruch, kde účastník je ubytován v rámci klubového 

zařízení a jsou mu poskytovány doplňkové služby jako různé soutěže, hry, 

animace (Ryglová, 2011). 

Věk účastníků je velice důležité hledisko, neboť každá věková skupina má různé 

potřeby i odlišná omezení. Spotřební chování těchto skupin se tedy odvíjí podle následujících 

věkových kritérií a díky nim rozlišujeme cestovní ruch:   

• dětí – do této kategorie spadají organizované pobyty dětí do 15 let, a to vždy 

pod dozorem odpovědných dospělých osob, bez přítomnosti jejich rodičů a tyto 

pobyty jsou v podobě např. školních výletů, táborů, soustředění atd., 

• mládeže – týká se převážně mladých lidí ve věku 16-24 let, kteří cestují 

samostatně, ale ještě nemají vlastní rodiny, 

• rodin s dětmi – má podobné znaky jako cestovní ruch dětí s tím rozdílem, 

že rodina necestuje skupinově, ale pouze v rámci své rodiny, struktura služeb 

v tomto případě je značně uzpůsobena potřebám dětí, 

• osob v produktivním věku – jedná se o skupinu osob ve věku 15-64 let, která 

má poměrně dostatek volného času i finančních prostředků, avšak cestuje 

samostatně bez dětí, 

• seniorů – neboli účastníci v postproduktivním věku (Palatková, 2014). 
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6. Roční období 

Cestovní ruch lze členit z hlediska ročního období na sezónní a mimosezónní. 

• Sezónní – sezóna je období, kdy se předpokládá velká koncentrace návštěvníků 

daných lokalit, s vysokou návštěvností se taktéž rozšiřuje nabídka služeb, které 

jsou však prodávány za navýšenou cenu, jedná se o tzv. období maximálních 

cen. 

• Mimosezónní – je obdobím s nízkým počtem návštěvníků daného místa, 

s nízkou poptávkou tedy klesá nabídka služeb, jež jsou pochopitelně prodávány 

za nižší ceny než za ceny v období sezóny (Ryglová, 2011). 

7. Převažující motiv 

Rozlišení cestovního ruchu z tohoto pohledu je velice důležité z hlediska uspokojení 

konkrétních potřeb daného účastníka. Má se za to, že účastníci cestovního ruchu vybírají služby 

podle svých subjektivních preferencí, tedy to, co se může zamlouvat jednomu, se už nemusí 

líbit druhému. Např. někdo preferuje poklidnou dovolenou na pláži, další zase náročnou 

turistiku v horách a jiný třeba dává přednost historickým památkám. Z tohoto důvodu se 

cestovní ruch liší na: 

• rekreační – je spojený s obnovou duševních a fyzických sil člověka, jenž se 

uskutečňuje v rekreačním prostředí nejčastěji v přírodě v okolí lesů, hor apod., 

v České republice se to týká nejčastěji chalupaření a chataření, 

• kulturně poznávací – je zaměřen na poznávání krás historie, kultury, tradic, 

• sportovně turistický – s cílem aktivní účasti při sportovních činnostech neboli 

aktivní odpočinek, je zaměřen i na pasivní účast při sportovních akcích, 

• léčebný a lázeňský – jedná se o léčebné a relaxační pobyty v lázních a wellness 

zařízeních se snahou obnovit celkově fyzickou i duševní část účastníka 

(Ryglová, 2011). 

2.6 Podnikání v cestovním ruchu 

V následující podkapitole je rozebrána důležitost cestovního ruchu z pohledu České 

republiky, dále definování cestovní kanceláře a cestovní agentury a jejich odlišnosti. Tyto dva 

pojmy bývají leckdy zaměňovány, a proto je nezbytné vědět, co která činnost obnáší, jaká 

kritéria a povinnosti. Z tohoto hlediska se musí podnikatel řídit a respektovat zákon č. 159/1999 
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Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního 

ruchu. Zde je přesné vymezení rozdílů mezi cestovní kanceláří a agenturou. Je velice důležité 

si správně vybrat podnikatelskou činnost, kterou chce daný podnikatel provozovat. 

2.6.1 Význam cestovního ruchu pro Českou republiku 

Cestovní ruch značně ovlivňuje hrubý domácí produkt (dále jen „HDP“) České 

republiky. HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerých statků a služeb 

vytvořených za dané období (zpravidla 1 rok) na určitém území za předpokladu využití 

výrobních faktorů umístěných na daném území bez ohledu na to, kdo je vlastníkem těchto 

výrobních faktorů. HDP se používá pro stanovení výše výkonnosti ekonomiky státu (Beránek, 

2013).  

V níže uvedené Tab. 2.1 je zachycen dle ČSÚ vývoj podílu cestovního ruchu na HDP, 

který se zásadně měnil v průběhu let. V roce 2004 se zaznamenalo nejvyšší procento tohoto 

podílu a to celých 3,6 %. Tento podíl, jak je možné vidět v tabulce, má od té doby spíše klesající 

tendenci. V roce 2016 byl podíl cestovního ruchu 2,9 % HDP, což představuje 139 miliard 

korun. Údaje v Tab. 2.2 zachycují vývoj počtu zaměstnaných osob v cestovním ruchu. 

Z aktuálních výsledků ČSÚ v roce 2016 pracovalo v této oblasti 231,5 tisíc osob, to dělá 4,1 % 

podílu cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti České republiky. Celkové působení 

cestovního ruchu na ekonomiku České republiky viz Obr. 2.4. 

Tab. 2.1 Vývoj podílu cestovního ruchu na HDP v období 2003–2016 (v %) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

HDP 

(v %) 
3,5 3,6 3,3 3,1 2,9 2,8 2,9 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HDP 

(v %) 
2,7 2,7 2,7 2,9 2,8 2,8 2,9 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/tsa_hlavni_ukazatele_narodniho_hospodarstvi_a_cestovniho_ru

chu_v_cr 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/tsa_hlavni_ukazatele_narodniho_hospodarstvi_a_cestovniho_ruchu_v_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/tsa_hlavni_ukazatele_narodniho_hospodarstvi_a_cestovniho_ruchu_v_cr
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Tab. 2.2 Vývoj počtu zaměstnaných osob a podílu cestovního ruchu na celkové 

zaměstnanosti v období 2003-2016 (v %) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zaměst. 

osoby 
237 753 

 

236 649 

 

236 682 

 

235 935 

 

236 024 

 

241 236 

 

239 499 

Podíl 

cest.ruch.

(v %) 

4,79 4,79 4,74 4,64 4,52 4,56 4,58 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zaměst. 

osoby 
235 569 

 

232 463 

 

229 551 

 

227 630 

 

225 006 

 

229 137 

 

231 481 

Podíl 

cest.ruch.

(v %) 

4,66 4,60 4,53 4,48 4,40 4,42 4,41 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/modul_zamestnanosti_cestovniho_ruchu 

 

Obr. 2.4 Ekonomický význam cestovního ruchu v České republice 2016 

 

Zdroj: (ČSÚ, 2018) 

https://www.czso.cz/csu/czso/modul_zamestnanosti_cestovniho_ruchu
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2.6.2 Cestovní kancelář 

Cestovní kancelář (dále jen „CK“) je, jak tvrdí Pásková „organizace, která nabízí, 

rezervuje a prodává vlastní zájezdy, zájezdy připravené jinými cestovními kancelářemi a další 

služby cestovního ruchu individuálním zájemcům a jiným cestovním kancelářím. Na rozdíl 

od cestovní agentury mohou být smlouvy o prodeji zájezdu individuálnímu zákazníkovi 

uzavřeny jejím jménem u zájezdů, které sama připravila“ (2002, s. 44). 

Dle § 2 odst. 1 je provozovatelem CK v rámci české legislativy podnikatel, který je 

na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. K legálnímu provozu 

CK je nutné, podle zvláštního právního předpisu, získat souhlasné stanovisko Ministerstva 

pro místní rozvoj pro vydání koncesní listiny. K žádosti o koncesi musí podnikatel doložit 

stejnopis nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku CK, 

podnikatelský záměr (podrobnější informace o činnosti žadatele) a prohlášení 

o předpokládaném datu zahájení činnosti.  

V rámci nabyté živnosti může CK taktéž dle § 2 odst. 2: 

• nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu,  

• organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a prodávat je jiné CK za účelem 

dalšího podnikání,  

• zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou CK, 

•  prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, mapy, plány atd.) 

(zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu). 

Mezi nejznámější CK lze zařadit již výše zmiňovaný ČEDOK, dále Alexandria, EXIM 

tours a Fischer.  Podle nedávných výsledků již jedenáctého ročníku soutěže „Velká cena 

cestovního ruchu 2017/2018“ v kategorii CK roku, se na prvním místě umístila CK Vítkovice 

Tours. Událost se konala na brněnském výstavišti v rámci mezinárodního veletrhu cestovního 

ruchu GO&REGIONTOUR, kde hodnotila odborná porota elektronické projekty, propagační 

kampaně, turistické produkty aj. 
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2.6.3 Cestovní agentura 

Jak tvrdí Pásková, cestovní agentura (dále jen „CA“) je „organizace prodávající zájezdy 

vytvořené CK. Individuálnímu zákazníkovi může CA prodávat jednotlivé služby cestovního 

ruchu a zájezdy pouze jako zprostředkovatel CK“ (2002, s. 44). 

Dle § 3 odst. 1 je provozovatel CA podnikatel, který je oprávněn založit CA na základě 

ohlášení volné živnosti. CA může nabízet a prodávat jinými slovy zprostředkovávat cestovní 

služby totožné jako CK, ale za žádných okolností nesmí být pořadatelem zájezdu. CA má 

povinnost označit svou provozovnu a propagační materiály určené zákazníkovi slovy "cestovní 

agentura". Dále je povinna dle § 3 odst. 4: 

• ve svých katalozích, letácích a jiných materiálech včetně webových stránek vždy 

informovat, pro kterou CK je prodej zájezdu zprostředkováván, 

• před uzavřením smlouvy o zájezdu na žádost klienta předložit k nahlédnutí 

doklad o pojištění záruky nebo bankovní záruky pro případ úpadku CK, 

pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu, 

• informovat Ministerstvo pro místní rozvoj, ještě před zahájením činnosti, jestliže 

CA zprostředkovává prodej zájezdu pro zahraniční CK, 

• předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování CK, 

včetně úředně ověřeného překladu (zákon č. 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního 

ruchu). 

CA nemají mnohdy ani kamennou prodejnu, nejčastěji jsou jejich předností webové 

stránky. Mezi nejznámější CA patří invia.cz, dovolena.cz, travelportal.cz. 

2.6.4 Zájezd 

Zájezdem se rozumí komplex služeb cestovního ruchu, který je určen k prodeji 

za celkovou cenu, a přitom je poskytován na dobu delší než 24 hodin, nebo zahrnuje 

přenocování. Jelikož je zájezd komplexem služeb platí, že musí být uplatněny alespoň dvě 

služby: 

• doprava, 

• ubytování, 
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• jiné služby cestovního ruchu, které nejsou v rámci dopravy nebo ubytování 

a tvoří významnou část komplexu nabízených služeb. 

Naopak za zájezd se nepovažuje komplex služeb prodávaný jinému podnikateli 

za účelem jeho dalšího podnikání, anebo pokud tento podnikatel nesplňuje podmínky 

živnostenského podnikání. Oprávněn prodávat zájezdy je pouze provozovatel CK na základě 

smlouvy o zájezdu, za to zprostředkovávat zájezd může provozovatel CK nebo i CA (zákon 

č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu, § 1). 

2.6.5 Smlouva o zájezdu 

Od ledna 2014 spolu s nabytím účinnosti NOZ se mění i název pro dřívější cestovní 

smlouvu, již smlouva o zájezdu. Konkrétně se jedná o vymezení v § 2521-2550 NOZ. Tímto 

krokem se velmi upřesnilo označení, neboť se smlouva netýká jenom cesty, ale i služeb 

spojených se zájezdem jako např. doprava, ubytování, stravování aj. Novinkou je také, 

že smlouva o zájezdu nemusí být písemně, stačí pouze písemné potvrzení o zájezdu, které 

poskytovatel předá zákazníkovi se všemi jeho náležitostmi dle § 2527 NOZ např. cena, 

zahrnované služby, platební a storno podmínky, způsob uplatnění reklamace.  

Dále je nově vymezena újma z narušení dovolené, zvaná jako náhrada za ztrátu radosti 

z dovolené, která zaručuje zákazníkovi nahradit škody za narušení dovolené při porušení 

povinností pořadatelem. Samozřejmě pořadatel neručí za okolnosti, které nejsou v jeho silách, 

tedy nemůže je ovlivnit jako je např. deštivé počasí. Vzorovou smlouvu o zájezdu lze nalézt 

v příloze č. 1. 

2.6.6 Pojištění záruky pro případ úpadku CK 

CK je povinna po celou dobu své podnikatelské činnosti mít sjednané pojištění záruky 

pro případ úpadku CK, na základě něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému u CK právo na plnění 

v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku neposkytne např. sjednanou dopravu ze zahraničí 

zpátky do České republiky, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu 

v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo zákazníkovi nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou 

za zájezd a cenou částečnou za poskytnutý zájezd v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti 

(zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 

v oblasti cestovního ruchu, § 6-9). 
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3 Účetní aspekty podnikání v cestovním ruchu 

V této kapitole je zachycena specifikace účetních aspektů podnikání v cestovním ruchu, 

a to jak charakteristika daňové evidence, tak i podvojného účetnictví, např. problematika 

zprostředkování prodeje zájezdů. Dále jsou zde vymezeny zálohy, které jsou zcela běžnou praxí 

v cestovním ruchu a je potřeba jim umět dostatečně porozumět. Posledním tématem je 

charakteristika výhod pro zaměstnance. 

3.1 Daňová evidence 

Daňová evidence je problematika, která je obsažena v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních 

z příjmů (dále jen „ZDP“), který je účinný od 1. 1. 1993 a jeho nejaktuálnější znění je od 1. 1. 

2018. V rámci daňové evidence se také vychází ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., 

v platném znění, a to zejména § 1 a z vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Daňovou evidenci mohou využívat fyzické osoby, které nejsou zapsané v obchodním 

rejstříku a jejich obrat nepřesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 

25 000 000 Kč. V tomto případě lze vést daňovou evidenci, dokud není přesáhnut zmiňovaný 

limit a v případě, že je limit překročen např. v roce 2017, tak v roce 2018 podnikatel vede stále 

daňovou evidenci až v roce 2019 musí přejít na účetnictví. 

Princip daňové evidence spočívá v oddělené evidenci o peněžním hospodaření 

(evidence příjmů a výdajů v peněžním deníku) od evidence majetku a dluhů, tj. závazků (např. 

v pomocných knihách nebo na inventárních kartách). Zdaňovacím obdobím je u daňové 

evidence pouze kalendářní rok, tedy od 1. 1. do 31. 12. daného roku. 

Podnikatel má povinnost při vedení daňové evidence dle § 7b řádně vést informace o: 

• příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění ZD, 

• majetku a dluzích (Marková, 2018). 

Peněžní deník 

V peněžním deníku jsou chronologicky evidovány veškeré příjmy a výdaje na základě 

příjmových pokladních dokladů (dále jen „PPD“), výdajových pokladních dokladů (dále jen 

„VPD“) a výpisů z bankovního účtu (dále jen „VBÚ“), přitom jejich označení je zcela 

na rozhodnutí podnikatele. Forma peněžního deníku není závazně upravena, tudíž je možné ho 
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vést ručně nebo v softwaru na počítači. Je velmi důležité správně vykazovat daňové a nedaňové 

příjmy a výdaje, což je nezbytné pro stanovení ZD z příjmů podnikatele za zdaňovací období.  

Příjmy zahrnované do ZD jsou např. příjmy z poskytnutých služeb cestovního ruchu, 

z prodeje zboží, z kapitálového majetku (§ 8). Příjmy, které se nezahrnují do ZD jsou např. 

vklady podnikatele, přijaté úvěry a zápůjčky. V případě, že je podnikatel plátce DPH, nebude 

také předmětem daně daň na výstupu např. z poskytnutých cestovních služeb (Otavová, 2017). 

Dále výdaje zahrnované do ZD dle § 24 ZDP jsou výdaje, které jsou potřeba 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to je např. nákup služeb cestovního ruchu, materiálu 

(katalogy, mapy), zboží, úhrady mezd, poplatky bance. Výdaje, které se řadí mezi daňově 

neuznatelné dle § 25 ZDP, jsou pak nákup dlouhodobého hmotného majetku, osobní spotřeba 

podnikatele, u plátce DPH na vstupu a také vypočítaná daň z příjmů podnikatele. 

Na konci zdaňovacího období 31. 12. si podnikatel ještě upraví ZD o tzv. uzávěrkovou 

úpravu, při které se zvyšují či snižují dle § 5 a § 23 ZDP příjmy a výdaje daňové o položky 

např. zřizovací výdaje, daňové odpisy, tvorba zákonných rezerv, časové rozlišení finančního 

leasingu. 

Souhrnný příklad na vedení daňové evidence 

Pan Novák provozuje CA, svou podnikatelskou činnost zahájil v lednu 2018, rozhodl se 

vést daňovou evidenci a je plátcem DPH. V průběhu měsíce leden a únor vykazoval následující 

hospodářské operace: 

• 2. 1. vložil do pokladny 300 000 Kč ze soukromých prostředků, 

• 3. 1. převedl na svůj nový podnikatelský účet 150 000 Kč z pokladny (zatím 

nemá VBÚ), 

• 10. 1. přijal zaměstnance, svobodný, bezdětný (podepsal „Prohlášení poplatníka 

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“), 

• 15. 1. zprostředkoval prodej zájezdu CK Cesta za sluncem, od klienta inkasoval 

25 000 Kč hotově (celou částku odvedl CK a následně vyfakturoval a inkasoval 

provizi), 

• 18. 1. za prodej zájezdu náleží panu Novákovi provize v částce 2 000 Kč včetně 

21 % DPH, tuto částku vyfakturoval CK Cesta za sluncem (záznam do knihy 

pohledávek), 

• 20. 1. zaplatil za reklamu v časopise hotově 2 500 Kč včetně 21 % DPH, 
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• 25. 1. přišel VBÚ + 150 000 Kč vklad podnikatele, 

- 25 000 Kč úhrada závazku, 

+ 2 000 Kč příjem provize, 

+ 5,50 Kč připsaný úrok, 

- 150 Kč poplatky bance, 

 

• 1. 2. výběr peněž z pokladny k osobní spotřebě 10 000 Kč, 

• za měsíc září vyčíslena hrubá mzda za zaměstnance 15 000 Kč, 

• 15. 2. výplata čisté mzdy hotově 12 405 Kč, 

• 18. 2. úhrada z BÚ  

- ZP za zaměstnance (4,5 %) 675 Kč a za zaměstnavatele (9 %) 1 350 Kč, 

- SP za zaměstnance (6,5 %) 975 Kč a za zaměstnavatele (25 %) 3 750 Kč, 

- odvod zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti 945 Kč. 

V Tab. 3.1 jsou zobrazeny hlavní hospodářské operace, které nastaly v rámci 

zprostředkování zájezdu panu Novákovi. Dne 15. 1. 2018 od klienta inkasoval částku 

25 000 Kč a zachytil ji ve sloupci „pokladna příjem“, ale zároveň tuto částku musel vykázat 

i v nezdaňovaných příjmech. Panu Novákovi v tuto chvíli vznikl závazek vůči CK Cesta 

za sluncem a tedy částku 25 000 Kč musí evidovat v knize dluhů. Následně dne 25. 1. 2018 byl 

uhrazen závazek vůči CK a odepsán z knihy dluhů, zaúčtován do výdajů nedaňových. Ten samý 

den byla přijata úhrada za provizi v částce 2 000 Kč, která byla rozdělena v peněžním deníku 

na ZD = 1653 Kč (příjem daňový) a daň na výstupu = 347 Kč (příjem nedaňový). Vypracovaný 

peněžní deník je k nahlédnutí v příloze č. 2. 

Tab. 3.1 Zjednodušený deník  

Datum Příjmy Výdaje 
Příjmy 

daňové 

Příjmy 

nedaňové 

Výdaje 

daňové 

Výdaje 

nedaňové 

15. 1.  25 000 Kč - - 25 000 Kč - - 

25. 1. - 25 000 Kč - - - 25 000 Kč 

25. 1. 2 000 Kč - 1 653 Kč 347 Kč - - 

Zdroj: (Otavová, 2017), vlastní zpracování 
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3.2 Podvojné účetnictví 

Podvojné účetnictví je problematika, která je obsažena v zákoně č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který je účinný k 1. 1. 1992 a jeho nejaktuálnější 

znění je od 1. 1. 2018.  

CK a CA, stejně jako ostatní účetní jednotky, mají povinnost vést účetnictví, rozdíl však 

oproti jiným subjektům je v tom, že CK a CA poměrně často uzavírají transakce, jež jsou 

sjednány v cizí měně, dále evidují zálohy, účtují o přirážkách nebo řeší stornopoplatky 

u zájezdů. Důležitým prvkem je oddělení účetních případů, kdy si CK zajišťuje cestovní služby 

sama, od těch případů, kdy vystupuje pouze jako zprostředkovatel pro jiné podnikatelské 

subjekty. 

Zprostředkování prodeje zájezdů 

CK organizují a prodávají své vlastní zájezdy a na základě toho mají právo si uplatnit 

svou přirážku k ceně zájezdů. Naopak CA smí pouze zprostředkovávat prodej služeb cestovního 

ruchu pro jinou CK a za to si inkasuje provizi, za podmínek, že bude oběma subjekty předem 

sjednána např. ve smlouvě o zprostředkování. Mezi oběma variantami si může zákazník vybrat, 

jak je mu libo. Pokud se zákazník rozhodne oslovit CK, může mu nabídnout detailní informace 

o destinacích, hotelech, stravování atd., nicméně CK bývají často zaměřeny pouze na omezený 

počet destinací. Při volbě CA má zákazník možnost, mít na jednom místě širokou nabídku 

od různých CK, a díky tomu porovnávat výhodnost konkurenčních nabídek. Nevýhodou CA je, 

že může být ovlivněna hodnotou provize od CK, a tak upřednostňovat zájezdy, u kterých mají 

sjednanou vyšší provizi. Zaúčtování poskytovaných cestovních služeb se liší podle toho, zda 

zákazník cenu zájezdu zaplatil přímo CK, nebo zprostředkovateli, tedy CA (Otavová, 2017). 

Směrná účtová osnova je k nahlédnutí v příloze č. 3. 

Příklad 

CA Dovolená, s. r. o. zprostředkovává prodej zájezdu do Itálie pro CK XY, za což si 

inkasuje provizi dle smlouvy o zprostředkování. Cena zájezdu je ve výši 35 000 Kč včetně 

DPH, přičemž provize je vyčíslena na 2 000 Kč.  

Klient zaplatí CA hotově zálohu za zájezd ve výši 15 000 Kč. Částka se zaúčtuje na účet 

skupiny 32 – ostatní dluhy (325). CA následně obdrží od CK předpis platby na částku 13 000 Kč 

na její BÚ. Po zaplacení vystaví CK vyúčtování předpisu platby a následně obdrží daňový 
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doklad od CA na vyúčtování provize v částce 2000 Kč včetně DPH. Tato provize je pro CA 

Dovolená, s. r. o. výnosem a zaúčtuje ji do účtové skupiny 60 – tržby z prodeje služeb (602) 

a pro CK XY je provize nákladem do účtové skupiny 51 – ostatní služby (518). Klient doplatí 

částku 20 000 Kč přímo CK XY.  Přirážka CK XY oproti vynaloženým nákladům činí 

12 000 Kč. Níže je možné vidět účtování z pohledu CA viz Tab. 3.2 a z pohledu CK viz 

Tab.  3.3. 

Tab. 3.2 Účtování provize u CA Dovolená, s. r. o. – provizní prodejce 

Doklad Popis účetního případu Částka MD Dal 

PPD Přijatá záloha od klienta 15 000 Kč 211 325 

VPD Převod peněz z pokladny na BÚ 15 000 Kč 261 211 

VBÚ Příjem peněž z pokladny  15 000 Kč 221 261 

VBÚ Úhrada předpisu platby po odečtení provize 13 000 Kč 325 221 

VF Vystavení daňového dokladu na provizi 

ZD 

DPH 21 % 

2 000 Kč 

1 653 Kč 

347 Kč 

311 

- 

- 

- 

602 

343 

ID Zúčtování provize 2 000 Kč 325 311 

Zdroj: (Otavová, 2017), vlastní zpracování 

Tab. 3.3 Účtování provize u CK XY 

Doklad Popis účetního případu Částka MD Dal 

ID Předpis platby CA 13 000 Kč 315 324 

VBÚ Inkaso od zprostředkovatele tohoto předpisu 13 000 Kč 221 315 

VBÚ Přijatá záloha od klienta – doplatek 20 000 Kč 221 324 

PF Přijatý daňový doklad na provizi 

ZD 

DPH 21 % 

2 000 Kč 

1 653 Kč 

347 Kč 

- 

518 

343 

321 

- 

- 

ID Zúčtování provize 2 000 Kč 321 324 

VF Vyúčtování zájezdu klientovi 

Výnos ze zájezdu 

DPH 21 % z přirážky 12 000 Kč 

35 000 Kč 

32 917 Kč 

2 083 Kč 

311 

- 

- 

- 

602 

343 

ID Zúčtování přijatých záloh 35 000 Kč 324 311 

Zdroj: (Otavová, 2017), vlastní zpracování 
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3.3 Zálohy 

V cestovním ruchu je zcela běžné pracovat s poskytnutými i přijatými zálohami, a proto 

je vhodné jim věnovat pozornost. CK v rámci opatření cestovních služeb poskytují zálohy svým 

tuzemským či zahraničním dodavatelům např. za ubytování, dopravu, stravování. Na druhou 

stranu CK požadují po svých zákaznících platbu předem formou zálohy při koupi zájezdu, 

z důvodu případné kompenzace při odstoupení od smlouvy. 

Zálohy spadají do zdanitelných plnění, tudíž se z přijatých záloh musí odvádět daň 

finančnímu úřadu (dále jen „FÚ“). Pokud však CK používá pro zdanění cestovních služeb 

zvláštní režim, více k problematice v podkapitole 4.2, nemá povinnost v rámci § 89 ZDPH 

odvádět tuto daň. O zálohách se účtuje až v den přijetí úplaty od zákazníka. Poskytnuté zálohy 

se účtují na účet skupiny 31 - poskytnuté zálohy a závdavky – dlouhodobé a krátkodobé (314), 

v případě krátkodobých přijatých záloh na účet skupiny 32 - přijaté provozní zálohy a závdavky 

(324) a dlouhodobých přijatých záloh na účet skupiny 47 - dlouhodobé přijaté zálohy 

a závdavky (475). Jestliže CK poskytuje cestovní služby a přijme zálohu od zákazníka 

ve stejném zdaňovacím období pro DPH jako proběhne vyúčtování faktury, v tomto případě 

může CK zdanit až celkovou částku po vystavení faktury za zájezd viz Tab. 3.4, pokud však 

tato podmínka nebude splněna musí CK odvést daň ze zálohy viz Tab. 3.5. 

Příklad 

CK poskytla dne 2. 4. 2018 zákazníkovi nabídku zájezdu do Chorvatska v celkové 

hodnotě 18 000 Kč. Záloha činí 30 % z ceny, tedy 5 400 Kč musí zákazník zaplatit předem 

nejpozději do 9. 4. 2018. Vyfakturování proběhne: 

a) ke dni 30. 4. 2018, 

b) ke dni 31. 5 2018. 

Tab. 3.4 Účtování přijaté zálohy, faktura ve stejném zdaňovacím období 

a) Popis účetního případu  Částka MD Dal 

VBÚ Přijetí zálohy od zákazníka 5 400 Kč 221 324 

VF Faktura vydaná cena celkem 

ZD 

DPH 21 % 

18 000 Kč 

14 875 Kč 

3 125 Kč 

311 

- 

- 

- 

602 

343 

ID Vyúčtování zálohy 5 400 Kč 324 311 

VBÚ Přijetí doplatku za zájezd 12 600 Kč 221 311 

Zdroj: (KOLEKTIV AUTORŮ, 2017), vlastní zpracování 
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Tab. 3.5 Účtování přijaté zálohy, faktura v odlišném zdaňovacím období 

b) Popis účetního případu Částka MD Dal 

VBÚ Přijetí zálohy od zákazníka 5 400 Kč 221 324 

ID Daňový doklad – záloha 

ZD včetně DPH 

DPH 21 % 

 

5 400 Kč 

937 Kč 

- 

- 

324 

- 

- 

343 

VF Faktura vydaná cena celkem 

ZD 

DPH 21 % 

18 000 Kč 

14 875 Kč 

3 125 Kč 

311 

- 

- 

- 

602 

343 

ID Vyúčtování zálohy 

ZD bez DPH 

DPH 21 % 

4 463 Kč 

937 Kč 

- 

324 

343 

- 

311 

311 

VBÚ Přijetí doplatku za zájezd 12 600 Kč 221 311 

Zdroj: (KOLEKTIV AUTORŮ, 2017), vlastní zpracování 

3.4 Benefity zaměstnanců 

Poskytování zaměstnaneckých benefitů je v současné době u většiny firem běžnou 

záležitostí. Slouží především k určité motivaci zaměstnanců a upevňování vztahů na pracovišti. 

Přece jen se jedná o jakýsi střet zájmů obou stran, zaměstnanec požaduje co nejvyšší mzdové 

ohodnocení, a zaměstnavatel zase co nejlepší výkony svých zaměstnanců. Cílem je nalézt 

takový kompromis, aby byly obě strany ekonomicky uspokojeny za podmínek stanovených 

zákonem. Za zaměstnanecký benefit (výhodu) se považuje plnění zaměstnavatele ve prospěch 

zaměstnance nad rámec stanovený zákonem. K nejrozšířenějším benefitům patří: 

• stravování za zvýhodněné ceny, 

• zapůjčení služebního vozidla, které může zaměstnanec využívat i pro soukromé 

účely, 

• příspěvky na penzijní či životní pojištění zaměstnanců, 

V oblasti cestovního ruchu je velice častým typem zaměstnaneckých výhod poskytování 

jednotného pracovního oblečení, pro vybrané zaměstnance. Jedná se o náklad v souvislosti 

s propagací dané organizace a je tedy pro zaměstnavatele dle § 24 odst. 1 ZDP daňově účinný 

a pro zaměstnance ve formě nepeněžního příjmu není předmětem daně dle § 6 odst. 7b ZDP. 

Povinnost nosit jednotné pracovní oblečení musí být zakotvena v kolektivní smlouvě (Otavová, 

2017). 
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4 Daňové aspekty podnikání v cestovním ruchu 

V této kapitole je zachycena specifikace daňových aspektů podnikání v cestovním 

ruchu, a to charakteristika DPH. Jako klíčové body jsou uvedeny předmět daně, osoby povinné 

k dani, plátce daně, místo plnění, ZD, sazby daně a v neposlední řadě samotný výpočet DPH 

plus daňové přiznání a kontrolní hlášení. 

Dále je zde poměrně detailně rozebrána problematika zvláštního režimu pro cestovní 

službu, ve které je nutné upozornit na odlišnosti od běžného režimu např. definování ZD a jeho 

výpočet, také v jakém případě je cestovní služba osvobozena od daně, anebo vymezení storno 

poplatků. Na závěr definice a výpočet daně z příjmů podnikatelských subjektů. 

4.1 Daň z přidané hodnoty 

DPH je problematika, která je obsažena v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „ZDPH“), který je účinný od 1. 5. 2004 a jeho nejaktuálnější znění je 

od 13. 1. 2018. V této podkapitole je rozebrána obecná charakteristika v rámci tohoto zákona. 

4.1.1 Předmět daně 

Předmětem daně je: 

• dodání zboží,  

• poskytnutí služby,  

• pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu osobou povinnou k dani, 

nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 

• pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu 

osobou nepovinnou k dani, 

• dovoz zboží.  

Plnění musí být dodáno za úplatu, osobou povinnu k dani při uskutečňování ekonomické 

činnosti a s místem plnění v tuzemsku. Zdanitelné plnění musí být předmětem daně a nesmí být 

osvobozené od daně (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 2). 
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4.1.2 Osoby povinné k dani 

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo 

zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.  

Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob 

poskytujících služby včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti 

vykonávané podle zvláštních předpisů především nezávislé činnosti vědecké, literární, 

umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, 

architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití 

hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván 

soustavně. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců. 

Osobou povinnou k dani je tedy nejen plátce DPH, ale také neplátci, identifikované osoby 

a osoby, které poskytují osvobozená plnění bez nároku na odpočet (zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, § 5). 

4.1.3 Plátce daně 

Plátcem daně se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat 

za maximálně 12 předcházejících kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč, 

s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně. Jestliže podnikatel překročí tento obrat je povinen dle § 94 ZDPH podat povinnou 

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

stanovený obrat a plátcem daně se stává hned od prvního dne druhého měsíce následujícího 

po měsíci překročení daného obratu. Obratem se rozumí dle § 4a ZDPH souhrn úplat bez daně, 

včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, jenž jsou dodání 

zboží a poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Plátcem daně se může stát také 

dobrovolně dle § 94a ZDPH, zejména pokud je to pro podnikatele výhodné, nebo plánuje, 

že v budoucnu požadovaný obrat tak jako tak překročí (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, § 6). 

V níže uvedeném Obr. 4.1 je možné vidět základní schéma DPH. Jestliže podnikatel 

nakupuje buď na fakturu nebo hotově např. zboží, vzniká mu DPH na vstupu jinými slovy mu 

vzniká pohledávka vůči FÚ, na druhou stranu, když podnikatel prodává zboží vzniká mu DPH 

na výstupu, tedy závazek vůči FÚ. 
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Obr. 4.1 Schéma DPH 

 

Zdroj: Zákon č. 235/2004 Sb., vlastní zpracování 

4.1.4 Místo plnění 

Určení místa zdanitelného plnění je velice důležité z hlediska správného vymezení 

daňové povinnosti v rámci § 7-12 ZDPH. Při dodání zboží se za místo plnění považuje místo, 

kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. V případě, že je ono zboží 

přepravováno, tak se místem zdanitelného plnění stává místo, kde se zboží nachází v době, kdy 

jeho odeslání nebo přeprava začíná, za předpokladu, že zasílané zboží není předmětem 

spotřební daně. 

Dle § 9 odst. 1 ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani 

místo, kde má tato osoba sídlo, nebo místo provozovny, kde byla služba poskytnuta. 

Při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani dle § 9 odst. 2 ZDPH je místem plnění místo, kde 

má osoba poskytující službu sídlo. 

4.1.5 Základ daně 

ZD je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné 

plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění 

uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. V případě přijetí úplaty 

před uskutečněním zdanitelného plnění je ZD částka přijaté úplaty snížená o daň (zákon 

č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 36). 
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4.1.6 Sazba daně 

Od roku 2015 platí pro Českou republiku tři sazby daně pro stanovení výpočtu DPH: 

• základní sazba daně – činí 21 % a uplatňuje se na většinu zboží a služeb, 

• první snížená sazba – 15 % je uplatňována na zboží dle přílohy č. 3 ZDPH 

při podnikání v cestovním ruchu především na potraviny, atlasy, mapy atd., dále 

na některé služby vymezené v příloze č. 2 ZDPH např. ubytovací služby, 

pozemní, vodní a letecká hromadná přepravu osob a jejich zavazadel či 

poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení, 

• druhá snížená sazba – 10 % se uplatňuje na zboží vyjmenované v příloze č. 3a 

ZDPH, a to např. na tvorbu propagačních katalogů CK (zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, § 47). 

Výpočet DPH 

Dle § 37 ZDPH lze vypočítat DPH hned dvěma způsoby viz Tab. 4.1. Vypočtená daň 

může být zaokrouhlena na celé koruny nahoru v případě, že je částka stejná nebo vyšší 

než 0,50 Kč, pokud je částka naopak nižší než 0,50 Kč, tak se zaokrouhlí na celé koruny dolů. 

U výpočtu daně včetně DPH se koeficient zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. 

Tab. 4.1 Způsoby výpočtu DPH 

Výpočet z ceny bez DPH neboli metoda zdola Výpočet z ceny včetně DPH neboli metoda shora 

DPH = základ daně x 0,21 

DPH = základ daně x 0,15 

DPH = základ daně x 0,10 

DPH = cena včetně DPH x koeficient 

koeficient = 21 / (100+21) = 0,1736 

     15 / (100+15) = 0,1304 

     10 / (100+10) = 0,0909 

Zdroj: Zákon č. 235/2004 Sb., § 37, vlastní zpracování 

4.1.7 Daňové přiznání 

Daňové přiznání má povinnost podat: 

• plátce, 

• identifikovaná osoba, 
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• osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla 

na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů skončení kalendářního měsíce, 

ve kterém doklad vystavila, nebo 

• osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 

1 písm. k ZDPH, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém 

bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného členského státu. 

Lhůty pro podávání daňového přiznání nelze prodloužit a plátce je povinen podat 

daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost (zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, § 101). 

4.1.8 Kontrolní hlášení 

Od 1. 1. 2016 vznikla plátcům DPH zákonná povinnost podávat kontrolní hlášení, které 

představuje specifické daňové tvrzení. V žádném případě kontrolní hlášení nenahrazuje daňové 

přiznání, nýbrž se stalo jeho nedílnou součástí. Problematika kontrolního hlášení je zakotvena 

v § 101c až 101i ZDPH.  

Kontrolní hlášení má povinnost podat plátce v případě, že: 

• uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu 

přede dnem uskutečnění tohoto plnění (řádek 1, 2 v daňovém přiznání k DPH), 

• přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede 

dnem uskutečnění tohoto plnění (řádek 40, 41 v daňovém přiznání k DPH). 

Kontrolní hlášení lze podat pouze v elektronické podobě na elektronickou adresu 

podatelny správce daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, který umožňuje 

dálkový přístup. Lhůty pro podání kontrolního hlášení jsou vymezeny v § 101e ZDPH, přičemž 

právnická osoba podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 25 dnů 

po skončení kalendářního měsíce. Za to fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve stejné lhůtě 

jako pro podávání daňového přiznání. Zde také nelze prodlužovat lhůty pro podání (Otavová, 

2017). 
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4.2 Zvláštní režim pro cestovní službu 

Česká republika ke dni 1. 5. 2004 vstoupila do Evropské unie (dále jen „EU“) a díky 

tomu se musela do českého právního řádu implementovat také i legislativa EU, aby bylo 

docíleno jednotných pravidel u všech členských států při uplatňování DPH. Tímto krokem byl 

na základě evropských směrnic vymezen zvláštní režim pro cestovní službu, který lze nalézt 

v § 89 ZDPH a je povinen ho aplikovat poskytovatel cestovní služby, který jedná se zákazníkem 

vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby zákazníkovi. Pro účely zvláštního režimu dle 

odst. 2 se rozumí: 

• poskytovatel – osoba povinná k dani, která poskytuje zákazníkovi cestovní 

službu např. CK, 

• zákazník – jakákoliv osoba, které je poskytnuta cestovní služba, 

• cestovní služba – poskytnutá služba zákazníkovi, která je kombinací služeb 

cestovního ruchu, popřípadě zboží (např. ubytování, průvodcovské služby, 

cestovní pojištění aj.) 

Paradoxně cestovní služba se považuje za poskytnutí pouze jedné služby, přestože 

k uskutečnění cestovní služby se využije více služeb (Otavová, 2017). 

4.2.1 Základ daně 

Na rozdíl od standartního režimu DPH je ZD u zvláštního režimu dle § 89 odst. 3 ZDPH 

přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky. Přirážka je dána jako rozdíl 

mezi celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu poskytovatel obdržel za poskytnuté cestovní 

služby a součtem částek, které poskytovatel uhradil za nakoupené jednotlivé služby cestovního 

ruchu a případně zboží od jiných osob povinných k dani. 

V praxi se mnohem častěji stává ZD rozdíl mezi celkovou částkou všech úplat, které 

poskytovatel obdržel za zdaňovací období a celkovou hodnotou nakoupených služeb 

cestovního ruchu, případně zboží od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté 

do cestovních služeb uskutečněných za zdaňovací období. Pokud je tento rozdíl záporný, ZD je 

nula. Tento způsob stanovení ZD je pro některé poskytovatele cestovních služeb výhodný, 

zejména pokud cestovní služba vychází se zápornou přirážkou (např. dovolená last minute 

neboli dovolená na poslední chvíli), tudíž se sníží celková suma přirážek za zdaňovací období, 

a tedy vyplývá z toho nižší daňová povinnost pro samotného poskytovatele. 
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V rámci tohoto zvláštního režimu se uplatňuje základní sazba daně (21 %). Jinými slovy 

tedy poskytovatel cestovní služby odvede svá uskutečněná zdanitelná plnění neboli DPH 

na výstupu pouze z marže mezi nákupem služeb a prodejní cenou.  

Přirážka je stanovena včetně DPH, tzn. že výpočet daně bude následně provedený 

metodou shora, tedy v tomto případě při užití základní sazby DPH se bude koeficient rovnat 

0,1736. Poskytovatel cestovní služby je povinen dle § 89 odst. 5 ZDPH přiznat daň ke dni 

uskutečnění cestovní služby, pokud však je přirážka stanovena dle výše zmiňovaného § 89 odst. 

3 za zdaňovací období, je poskytovatel povinen přiznat daň nejpozději k poslednímu dni 

zdaňovacího období, ve kterém jsou cestovní služby uskutečněny. Na daňovém dokladu musí 

být uveden údaj „zvláštní režim – cestovní služba“, ale naopak samotná daň týkající se přirážky 

zde nesmí být uvedena. Plátce daně, kterému CK poskytla cestovní službu, totiž nemá nárok 

na odpočet daně z přirážky, kterou je následně povinen zaplatit v ceně za tuto poskytnutou 

službu (Otavová, 2017). 

Příklad 

CK AB, s. r. o. je měsíčním plátcem DPH. Za měsíc květen 2018 prodala 50 zákazníkům 

wellness zájezd do Německa v celkové hodnotě za jeden zájezd 20 300 Kč. Zájezd se uskutečnil 

v měsíci květnu, tj. poslední služba cestovního ruchu byla poskytnuta v květnu. Jeden zájezd 

pro představu zahrnuje tyto služby: 

• přeprava vysoce komfortním autobusem za celkovou cenu 4 200 Kč 

od tuzemského dodavatele, 

• ubytování + strava all inclusive v ceně 11 700 Kč od německého dodavatele, 

• cestovní pojištění za 400 Kč od české pojišťovny. 

CK poskytuje cestovní služby vlastním jménem zákazníkům, tudíž je povinna uplatnit 

právě zvláštní režim dle § 89 ZDPH. 

Z níže uvedené Tab. 4.2 je možné vidět, že CK AB, s. r. o. ke dni 31. 5. 2018 vznikl ZD ve výši 

165 280 Kč a z toho DPH na výstupu v celkové částce 34 720 Kč, kterou musí CK odvést FÚ 

nejpozději do 25. 6. 2018. 
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Tab. 4.2 Výpočet přirážky, základu daně a DPH v CK AB, s. r. o. 

Zájezd Výpočet Kč 

Výnos z prodaného zájezdu prodej zájezdu  20 300 Kč 

Náklady za nakoupené služby  

k zájezdu 
4 200 Kč + 11 700 Kč + 400 Kč 16 300 Kč 

Přirážka 20 300 Kč – 16 300 Kč 4 000 Kč 

DPH 21 % na výstupu (4 000 Kč x 0,1736) x 50 osob 34 720 Kč 

ZD (4 000 Kč – 694,4 Kč) x 50 osob 165 280 Kč 

Zdroj: (Otavová, 2017), vlastní zpracování 

Příklad 

CK AB, s. r. o. je měsíčním plátcem DPH. Za měsíc květen 2018 prodala 50 zákazníkům 

wellness zájezd do Německa v celkové hodnotě za jeden zájezd 20 300 Kč přitom posledních 

6 zájezdů bylo prodáno jako last minute pouze za cenu 11 500 Kč. Zájezd se uskutečnil v měsíci 

květnu, tj. poslední služba cestovního ruchu byla poskytnuta v květnu. Jeden zájezd zahrnuje 

tyto služby: 

• přeprava vysoce komfortním autobusem za celkovou cenu 4 200 Kč 

od tuzemského dodavatele, 

• ubytování + strava all inclusive v ceně 11 700 Kč od německého dodavatele, 

• cestovní pojištění za 400 Kč od České pojišťovny. 

V uvedených Tab. 4.3 a Tab. 4.4 je znázorněno srovnání výpočtu daňové povinnosti 

z pohledu jednotlivých poskytnutí služeb anebo za celé zdaňovací období (květen 2018). Je 

od pohledu zřejmé, že varianta B v tomto případě bude pro CK zcela výhodnější volbou 

pro výpočet DPH. U varianty B je totiž vypočtena daňová povinnost dokonce o 5 000 Kč nižší 

než u varianty A, což je pro danou CK velkou daňovou úlevou. 
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Tab. 4.3 Výpočet daňové povinnosti za jednotlivé služby u CK AB, s.  r.  o. 

Varianta A Výpočet Kč 

Výnos z prodaného zájezdu prodej zájezdu  20 300 Kč 

Náklady za nakoupené služby  

k zájezdu 
4 200 Kč + 11 700 Kč + 400 Kč 16 300 Kč 

Přirážka 20 300 Kč – 16 300 Kč 4 000 Kč 

DPH 21 % na výstupu (4 000 Kč x 0,1736) x 44 osob 30 554 Kč 

Výnos z prodaného zájezdu 

last minute 
prodej zájezdu 11 500 Kč 

Přirážka 11 500 Kč – 16 300 Kč 0 Kč 

DPH 21 % na výstupu (0 Kč x 0,1736) x 6 osob 0 Kč 

Celková daňová povinnost 30 554 Kč + 0 Kč 30 554 Kč 

Zdroj: (Otavová, 2017), vlastní zpracování 

Tab. 4.4 Výpočet daňové povinnosti za zdaňovací období u CK AB, s. r. o. 

Varianta B Výpočet Kč 

Výnos z prodaného zájezdu (20 300 Kč x 44 osob) + (11 500 Kč x 6 osob) 962 200 Kč 

Náklady za nakoupené služby  

k zájezdu 
(4 200 Kč + 11 700 Kč + 400 Kč) x 50 osob 815 000 Kč 

Přirážka 962 200 Kč – 815 000 Kč 147 200 Kč 

Celková daňová povinnost 147 200 Kč x 0,1736 25 554 Kč 

Zdroj: (Otavová, 2017), vlastní zpracování 

Obrat pro registraci k DPH 

Při poskytnutí cestovní služby se do obratu započítává celková částka, nikoliv pouze 

hodnota přirážky poskytovatele cestovní služby, kterou má obdržet poskytovatel za jeho 

vykonané služby. Dále se započítává i úplata za cestovní služby osvobozené od daně s nárokem 

na odpočet daně.  

Do obratu se dle § 4a odst. 2 ZDPH nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku 

a také se zde nezahrnují přijaté zálohy. Zálohy se do obratu započítávají až dnem, kdy je 

cestovní služba uskutečněna (Otavová, 2017). 
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Příklad 

CK AB, s. r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku 15. 6. 2017. Společnost se 

dobrovolně nezaregistrovala k DPH. Ke dni 31. 4. 2018 CK zjišťuje, zda tuto povinnost nemá 

dle § 4a ZDPH, jestliže jsou známé tyto údaje: 

• od 1. 7. 2017 do 31. 4. 2018 přijala CK úplaty za uskutečněné zájezdy na území 

EU ve výši 530 000 Kč, dále navíc obdržela storno poplatky (pokutu) ve výši 

10 000 Kč, 

• v prosinci 2017 prodala CK budovu 2 300 000 Kč, 

• v měsících leden až únor 2018 zajistila CK prodej letenek pro letecké 

společnosti, za což obdržela v únoru provizi ve výši 40 000 Kč, 

• v dubnu 2018 přijala zálohy na zájezdy konané v červnu 2018 v celkové výši 

120 000 Kč, 

• v dubnu 2018 přijala úplaty za exotické zájezdy do třetích zemí ve výši 

450 000 Kč. 

Z níže uvedené Tab. 4.5 lze přehledně vidět, že CK AB, s. r. o. ke dni 31. 4. 2018 

přesáhla částku 1 000 000 Kč, a to již za 10 kalendářních měsíců. Nyní je CK povinna dle 

zákona č. 235/2004 Sb. o DPH § 94 odst. 1 podat do 15. 5. 2018 přihlášku k registraci a tedy 

od 1. 6. 2018 se stává CK plátcem daně.  

Tab. 4.5 Přehled úplat CK AB, s. r. o., pro zjištění registrace k DPH 

Zdroj: (Otavová, 2017), vlastní zpracování 

Úplata Období Výše úplaty Komentář 
Kumulovaný 

obrat 

Zájezdy v EU 1. 7. 2017-31. 4. 2018 530 000 Kč 
§ 4a odst. 1a) 

ZDPH 
530 000 Kč 

Storno poplatek 1. 7. 2017-31. 4. 2018 10 000 Kč 
není předmětem 

daně 
- 

Prodej budovy prosinec 2017 2 300 000 Kč § 4a odst. 2 ZDPH - 

Provize únor 2018 40 000 Kč 
§ 4a odst. 1a) 

ZDPH 
570 000 Kč 

Přijaté zálohy duben 2018 120 000 Kč 
není předmětem 

daně 
- 

Zájezdy do 3. 

zemí 
duben 2018 450 000 Kč 

§ 4a odst. 1b) 

ZDPH 
1 020 000 Kč 
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4.2.2 Místo plnění 

 Místem zdanitelného plnění při poskytnutí cestovní služby je dle § 89 odst. 4 ZDPH 

místo, kde má poskytovatel sídlo. Pokud je však služba poskytnuta prostřednictvím 

provozovny, v tom případě je místem zdanitelného plnění místo, kde je tato provozovna 

umístěna. 

4.2.3 Osvobozeno od daně 

Cestovní služba podle § 89 odst. 7 ZDPH je osvobozena od daně s nárokem na odpočet 

daně, jestliže jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných k dani 

jsou poskytnuty třetí zemi. 

Příklad 

CK AB, s. r. o. je měsíčním plátcem DPH a prodala zákazníkovi zájezd do Bulharska 

v celkové hodnotě 30 500 Kč. Kalkulace zájezdu: 

• přeprava autobusem na území EU za celkovou cenu 10 200 Kč, 

• ubytování v Bulharsku za 8 600 Kč, 

• stravování v Bulharsku za 4 200 Kč, 

• výlet do Istanbulu (Turecko) za celkovou částku 2 500 Kč. 

V Tab. 4.6 je názorně zobrazen výpočet samotné přirážky s ohledem na nakoupené 

služby ve třetí zemi. Část přirážky v tomto případě v částce 490 Kč je osvobozena od DPH 

a zbytek přirážky podléhá zvláštnímu režimu pro cestovní službu v částce 4 510 Kč. Co se týče 

daňového přiznání, tak bude uveden na řádku č. 1 ZD = 3 727 Kč a daň na výstupu = 783 Kč, 

řádek č. 26 ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet = 25 990 Kč. 
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Tab. 4.6 Výpočet základu daně při poskytnutí zájezdu třetí zemi, CK AB, s. r. o. 

Zájezd Výpočet Kč 

Výnos z prodaného zájezdu prodej zájezdu  30 500 Kč 

Náklady za nakoupené služby k 

zájezdu 
10 200 Kč + 8 600 Kč + 4 200 Kč + 2 500 Kč  25 500 Kč 

Přirážka 30 500 Kč – 25 500 Kč 5 000 Kč 

Část přirážky (3. země) (2 500 Kč ze 25 500 Kč) = 9,8 % 

=> 9,8 % z 5 000 Kč osvobozeno od DPH 
490 Kč 

DPH 21 % na výstupu (5 000 Kč – 490 Kč) x 0,1736 783 Kč 

ZD 4 510 Kč – 783 Kč 3727 Kč 

Zdroj: PORTÁL POHODA, vlastní zpracování 

Kombinace běžného a zvláštního režimu je možná za podmínek, že poskytovatel 

cestovní služby je povinen vést v evidenci pro účely DPH samostatně plnění podle jednotlivých 

způsobů uplatňování daně tedy samostatně pro zvláštní režim a samostatně pro běžný režim dle 

§ 100 ZDPH. 

4.2.4 Storno poplatky 

V rámci poskytování služeb cestovního ruchu je zcela běžným jevem, že zákazník 

po uzavření cestovní smlouvy z nějakých důvodů (často z finančních důvodů) odstoupí od již 

uzavřené smlouvy. Aby se proti tomuto mohly CK bránit, jsou ve smlouvě již dopředu uvedeny 

podmínky při odstoupení od smlouvy a také výše storno poplatků, které jsou uváděny jako 

% z celkové ceny zájezdu. Jestliže je ve smlouvě prokazatelně vymezeno, že se jedná o smluvní 

pokutu či paušální náhradu škody, zákazník zaplatí pouze odškodnění za zrušení smlouvy 

formou storno poplatku, který nebude podléhat DPH. Pokud tato podmínka není splněna, 

odškodnění spadá do zdanitelných plnění podléhajících příslušné sazbě daně již zmiňované 

výše. Pro lepší pochopení této problematiky jsou níže nastíněny 2 modelové situace. 

Příklad 

1) CK uzavřela se zákazníkem smlouvu o prodeji leteckého zájezdu do Bulharska 

v celkové hodnotě 12 000 Kč. Ve smluvních podmínkách je jasně stanoveno, že při odstoupení 

od smlouvy bude CK nárokovat odškodnění formou smluvní pokuty 15 % z ceny zájezdu. Poté 

zákazník z finančních důvodů zájezd zrušil a tím pádem musel zaplatit storno poplatek ve výši 

1 800 Kč (15 % z 12 000 Kč). Díky tomu, že se jedná o smluvní poplatek nebude tato náhrada 
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brána jako zdanitelné plnění a také výměr storno poplatku nebude podléhat DPH. Co se týče 

daně z příjmů jedná se vždy o zdanitelný příjem, ať už se jedná o smluvní pokuty nebo nikoliv. 

2) CK uzavřela se zákazníkem smlouvu o prodeji leteckého zájezdu do Řecka v celkové 

hodnotě 20 000 Kč. Ve smluvních podmínkách je stanoveno, že při odstoupení od smlouvy 

bude CK požadovat odškodnění spojené s administrativními náklady, které vznikly při 

organizaci zájezdu, a to 10 % z celkové ceny zájezdu. Později také tento zákazník z finančních 

důvodů zájezd zrušil a zaplatil všechny vynaložené náklady ve výši 2 000 Kč (10 % z 20 000 

Kč). V tomto případě byly zákazníkovi naúčtovány náklady vzniklé s organizací daného 

zájezdu, tudíž se jedná o zdanitelné plnění podléhající základní sazbě daně. Z těchto smluvních 

podmínek nelze totiž zcela jasně vyvodit, zda – li se jedná o smluvní pokutu, a proto se musí 

na vynaložené náklady nahlížet jako na protislužbu, která podléhá zdanění (Otavová, 2017). 

4.3 Daň z příjmů 

Daň z příjmů je zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a upravuje daň 

z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“) a DPPO. Daň z příjmů spolu s DPH představují 

nejvýznamnější část příjmů do státního rozpočtu, ze kterých Česká republika hradí své závazky. 

Sazba daně v současnosti činí pro DPFO 15 % a pro DPPO 19 % ze ZD. 

4.3.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Poplatníkem DPFO dle § 2 ZDP je fyzická osoba, která má na území České republiky 

bydliště, nebo se zde obvykle zdržuje (alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Daňoví rezidenti 

České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy plynoucí z tuzemských 

zdrojů a také na příjmy ze zahraničí. Zdaňovacím obdobím je pro fyzické osoby vždy 

kalendářní rok.  

Předmětem daně dle § 3 ZDP jsou: 

• § 6 příjmy ze závislé činnosti,  

• § 7 příjmy ze samostatné činnosti, 

• § 8 příjmy z kapitálového majetku, 

• § 9 příjmy z nájmu, 

• § 10 ostatní příjmy. 
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Pro výpočet ZD se nejdříve stanoví dílčí základy daně (dále jen „DZD“), z nichž se 

po sečtení tvoří celkový ZD. Obecné schéma pro výpočet celkového ZD viz Tab. 4.7. 

Tab. 4.7 Schéma pro výpočet DPFO 

§ 6 ZDP DZD ze závislé činnosti 

= Příjmy + ZP (9 %) a SP (25 %) hrazené zaměstnavatelem 

§ 7 ZDP DZD ze samostatné činnosti 

= Příjmy – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

(může být menší než 0 => daňová ztráta) 

§ 8 ZDP DZD z kapitálového majetku 

= Příjmy (např. připsaný úrok na BÚ) 

§ 9 ZDP DZD z nájmu 

= Příjmy – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

(může být menší než 0 => daňová ztráta) 

§ 10 ZDP DZD z ostatních příjmů 

= Příjmy – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

 ZD = součet DZD 

§ 15 ZDP - Nezdanitelné částky ZD 

§ 34 ZDP - Odčitatelné položky 

= ZD zaokrouhlený na sto Kč dolů 

§ 16 ZDP x Sazba daně (15 %) 

= Daň před slevou 

§ 35 ZDP - Slevy na dani (§ 35a, § 35b, § 35ba, § 35bb) 

§ 35 ZDP - Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c) 

= Daňová povinnost / daňový bonus 

 - Zaplacené zálohy 

= Doplatek na dani / přeplatek na dani 

Zdroj: (Otavová, 2017), vlastní zpracování 

Příklad 

Podnikatel Martin Svozil – OSVČ provozuje CA a vede daňovou evidenci. V roce 2017 

měl zdanitelné příjmy z podnikání ve výši 800 000 Kč a výdaje na jejich dosažení, zajištění 

a udržení ve výši 450 000 Kč (výdaje uplatňuje skutečné). Dále poskytl dar střední škole 

v hodnotě 2 000 Kč (min. 1 000 Kč, max. 15 % ze ZD). Poplatník má 1 vyživované dítě 

ve společné domácnosti a uplatňuje na něj daňové zvýhodnění. 



56 

Podnikatel má povinnost vypočítat daň ze svých příjmů za zdaňovací období 2017 

a následně podat daňové přiznání viz výpočet v Tab. 4.8. V tomto případě vznikl podnikateli 

závazek vůči FÚ v částce 13 956 Kč, tedy musí nejpozději do 3. 4. 2018 tuto daňovou povinnost 

odvést správci daně. 

Tab. 4.8 Příklad na výpočet DPFO k 31. 12. 2017 

§ 7 ZDP ZD = 800 000 – 450 000 = 350 000 Kč 

§ 15 ZDP ZD = 350 000 – 2 000 (hodnota daru) = 348 000 Kč 

§ 16 ZDP Sazba daně 15 % 

 Daň před slevou = 348 000 x 0,15 = 52 200 Kč 

§ 35ba ZDP Sleva na poplatníka = 24 840 Kč 

§ 35c ZDP Daňové zvýhodnění = 13 404 Kč 

 Celková daňová povinnost = 52 200 – 24 840 – 13 404 = 13 956 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 Daň z příjmů právnických osob 

Poplatníky DPPO dle § 17 ZDP jsou právnické osoby, organizační složky státu, 

podílové fondy, svěřenské fondy atd. Jestliže mají sídlo nebo místo svého vedení na území 

České republiky, musí zdanit příjmy plynoucí z tuzemských zdrojů i příjmy ze zahraničí. Pokud 

se sídlo nachází v cizině, jedná se o daňové nerezidenty, musí tedy zdanit pouze příjmy plynoucí 

ze zdrojů na území České republiky. Zdaňovacím obdobím je dle § 21a ZDP pro právnické 

osoby kalendářní nebo hospodářský rok. Předmětem daně jsou dle § 18 ZDP příjmy z veškeré 

činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. 

Pro účely výpočtu ZD se vychází z výsledku hospodaření (dále jen „VH“) 

před zdaněním, který je následně upravován dle § 23 odst. 3 ZDP o zvyšující nebo snižující 

položky. Dále je upravován o odčitatelné položky dle § 34 ZDP např. daňovou ztrátu lze odečíst 

od ZD, jestliže vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, nejdéle však v pěti 

bezprostředně následujících obdobích po vzniku dané ztráty. Od ZD sníženého o odčitatelné 

položky lze odečíst položky snižující ZD dle § 20 ZDP např. hodnotu bezúplatného plnění 

neboli dary, které byly poskytnuty na veřejně prospěšné účely, přičemž částka bezúplatného 

plnění musí činit minimálně 2 000 Kč, ale maximálně 10 % ze ZD (Otavová, 2017). V Tab. 4.9 

je možné vidět obecné schéma pro výpočet celkového ZD. 
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Tab. 4.9 Schéma pro výpočet DPPO 

 Výnosy 

- Náklady 

= Účetní VH před zdaněním 

+ Položky zvyšující VH => daňově neuznatelné náklady dle § 25 ZDP, např.: 

• 513 - náklady na reprezentaci, 

• 543 - dary, 

• 545 - ostatní pokuty a penále, 

• 551 - kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. 

- Položky snižující VH, např.: 

• příjmy, které nejsou předmětem daně dle § 18 ZDP, 

• osvobozené příjmy dle § 19 ZDP, 

• 544 - smluvní pokuty a penále (neuhrazené), 

• 551 - záporný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. 

=  ZD po úpravě 

- Odčitatelné položky dle § 34 ZDP, např.: 

• daňová ztráta z minulých let, 

• výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. 

= ZD snížený o odčitatelné položky 

- Bezúplatná plnění 

= ZD snížený o dary zaokrouhlený na celé tisíce Kč dolů 

x  Sazba daně 19 % (dle § 21 ZDP) 

= Vypočtená DPPO 

- Slevy na dani dle § 35 ZDP 

 Výsledná daň snížená o slevy 

- Zaplacené zálohy 

 Doplatek na dani / přeplatek na dani 

Zdroj: (Otavová, 2017), vlastní zpracování 

Příklad 

CK Cesta za sluncem, s. r. o. vykazuje k 31. 12. 2017 celkové výnosy vedené v účtové 

třídě 6 ve výši 1 000 000 Kč a celkové náklady vedené v účtové třídě 5 ve výší 650 000 Kč. CK 

má 3 zaměstnance (průměrný přepočtený stav). Při převodu VH na daňový základ je potřeba 

posoudit daňovou uznatelnost zůstatků na následujících účtech: 
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• 513 – pohoštění obchodních partnerů 10 000 Kč, 

• 512 – cestovné 25 000 Kč, 

• 543 – peněžitý dar nemocnici 13 000 Kč, 

• 551 – účetní odpisy 14 000 Kč, daňové odpisy 6 000 Kč, 

• neuplatněná ztráta z roku 2015 ve výši 100 000 Kč. 

CK musí podat daňové přiznání nejpozději do 3. 4. 2018 a musí i do tohoto data zaplatit 

nedoplatek na dani ve výši 50 920 Kč viz výpočet v Tab. 4.10. Jelikož daňová povinnost 

přesáhla 30 000 Kč dle § 38a ZDP, musí CK v následujícím zdaňovacím období roku 2018 

platit zálohy na DPPO, a to v částce 20 368 Kč k 15. 6. 2018 a druhá část 20 368 Kč k 15. 12. 

2018. Následně CK zaúčtuje daň viz Tab. 4.11 na příslušné účty. 

Tab. 4.10 Příklad na výpočet DPPO k 31. 12. 2017 

VH před zdaněním = 1 000 000 – 650 000 = 350 000 Kč (zisk) 

• + 10 000 Kč pohoštění 

• + 13 000 Kč dary 

• + 8 000 Kč rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 

ZD = 350 000 + (10 000 + 13 000 + 8 000) = 381 000 Kč 

• - 100 000 Kč ztráta z minulých let 

Upravený ZD = 381 000 – 100 000 = 281 000 Kč 

• - 13 000 Kč dary (max. 10 % z UZD = 281 000 x 0,10 = 28 100 Kč) 

ZD po snížení = 281 000 – 13 000 = 268 000 Kč 

ZD zaokrouhlený = 268 000 Kč 

Sazba daně 19 % 

Celková daňová povinnost = 268 000 x 0,19 = 50 920 Kč 

Zálohy roku 2018 = 50 920 x 0,40 = 20 368 Kč 

Zdroj: (Otavová, 2017), vlastní zpracování 

Tab. 4.11 Zaúčtování DPPO k 31. 12. 2017 

Doklad Popis účetního případu Částka MD Dal 

ID Daň z příjmů 50 920 Kč 591 341 

VBÚ Úhrada daně z příjmů 50 920 Kč 341 221 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vymezení a analýza problematiky podnikání 

v oblasti cestovního ruchu, a to z pohledu právního, účetního a daňového. 

V teoretické části, ve druhé kapitole, byly přiblíženy stěžejní pojmy týkající se 

podnikání a také právní formy, které lze uplatňovat v rámci České republiky. Dále byla 

charakterizována specifika cestovního ruchu, jeho historický vývoj od počátků až po současnost 

jak ve světě, tak i v České republice. V grafu uvedeném v této kapitole bylo možné porovnat, 

jak se měnil stav přijíždějících turistů ubytovaných v České republice od roku 1989, kdy se 

zásadně změnily možnosti pro cestování vlivem otevření hranic celého světa. Dále je zde 

rozebrán celkový vliv cestovního ruchu na HDP České republiky, který v současné době 

dle aktuálních výsledků ČSÚ činí 2,9 % HDP, což představuje 139 miliard Kč. V neposlední 

řadě byly vymezeny definice CK a CA a jejich odlišnosti, dále definice zájezdu spolu 

s charakteristikou a novinkami souvisejícími se smlouvou o zájezdu a jako poslední téma této 

kapitoly bylo pojištění záruky pro případ úpadku CK, které je v současné době nutností 

pro legální provoz této podnikatelské činnosti. 

Praktická část, třetí kapitola, byla věnována účetním aspektům podnikání v cestovním 

ruchu, a to zejména vymezení daňové evidence spolu s aplikací na konkrétním souhrnném 

příkladu zpracovaného do peněžního deníku. Tato kapitola byla dále zaměřena na účtování 

specifické problematiky týkající se zprostředkování prodeje zájezdu jak na straně CK, tak 

i na straně CA. Byla zde objasněna důležitost záloh, které jsou nezbytnou součástí účetnictví 

v CK spolu s uvedením názorných příkladů. Nakonec byly také vymezeny benefity 

zaměstnanců, které slouží především k motivaci a upevňování vztahů na pracovišti. 

 Další, praktická část, čtvrtá kapitola, byla soustředěna na vymezení daňového hlediska 

podnikání v cestovním ruchu, a to především z hlediska DPH a daně z příjmů podnikatelských 

subjektů. Podkapitola o DPH popisuje problematiku této daně v rámci tzv. běžného režimu a je 

zaměřena na základní části pro sestavení výpočtu samotné daňové povinnosti, např. předmět 

daně, osoby povinné k dani, plátce daně, místo plnění, základ daně, sazby daně a v neposlední 

řadě samotný výpočet DPH spolu s vymezením daňového přiznání a kontrolního hlášení. Dále 

zde byla poměrně detailně rozebrána problematika zvláštního režimu pro cestovní službu dle 

§ 89 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Bylo nutné upozornit na odlišnosti 

od běžného režimu, např. definování a výpočet základu daně, který se v tomto případě vypočte 
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pomocí přirážky. Dále za jakých podmínek je povinná registrace k DPH, v jakém případě je 

cestovní služba osvobozena od daně, anebo upřesnění storno poplatků. Na závěr, v podkapitole 

o daních z příjmů, byla specifikována daň z příjmů fyzických a právnických osob. Aplikace 

účetních a daňových aspektů v oblasti cestovního ruchu je uplatněna na konkrétních příkladech, 

které se prolínají průběžně celou bakalářskou prací. 
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Seznam zkratek 

akc. spol., a. s.  akciová společnost 

CA cestovní agentura 

CK cestovní kancelář 

ČEDOK Československá cestovní a dopravní kancelář 

ČSÚ Český statistický úřad 

Dal dal 

DPH daň z přidané hodnoty 

DPFO daň z příjmů fyzických osob 

DPPO daň z příjmů právnických osob 

DZD dílčí základ daně 

EU Evropská unie 

FÚ finanční úřad 

HDP hrubý domácí produkt 

ID interní doklad 

KČST  Klub českých turistů 

kom. spol., k. s. komanditní společnost 

Kč korun českých 

MD má dáti 

NOZ nový občanský zákoník 

obchodní korporace obchodní společnosti a družstva 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

PF přijatá faktura 

PPD příjmový pokladní doklad 

ROH  Revoluční odborové hnutí 

Sb. Sbírka zákonů 

SP sociální pojištění 

spol. s r.o., s. r. o. společnost s ručením omezeným 

UNWTO  United nations world tourism organization 

veř. obch. spol., v. o. s. veřejná obchodní společnost 

VPD výdajový pokladní doklad 

VBÚ výpis z bankovního účtu 

VH výsledek hospodaření 
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VF vystavená faktura 

ZD základ daně 

ZDPH zákon o dani z přidané hodnoty 

ZDP zákon o daních z příjmů 

ZOK zákon o obchodních korporacích 

ZP zdravotní pojištění 
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