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Hezký den,
u nás se teď hodně na fi rmě skloňuje ve všech pá-
dech „být ve fl ow“. Přiznám se, že je mi velmi pří-
jemné „být ve fl ow“. Nicméně je tady jeden háček.
V  okamžiku,  kdy  budete  čekat  na  svoji  pohodu, 
jak bych to přeložila do češtiny, je pravděpodob-
né,  že se Vám stane,  že některé věci prostě ne-
budou v termínu, kdy se očekává. Je to problém? 
Možná není, vždyť sama píšu ve svém Desateru, 
jak být dobrou účetní, že nejsme neurochirurgové 
a že přece u nás nikdo neumírá. Tak, jak s tím dál?
Když nebudu v pohodě s dokončováním knížky, 
která  je vhodná a žádoucí na zkoušky daňových 
poradců,  tak  ji  asi  nedokončím.  Vadí?  No,  těm, 
co  jdou na zkoušky asi ano. Chtěli  ji, dokonce  ji 
u nás zaplatili. Budu vracet peníze, určitě ano. Co 
jim napíšu? Že jsem nebyla v dostatečné pohodě, 
aby mne omluvili. Objednají u mne příště? Asi ne.
Jak  s  tím  tedy  dál?  Nemám  úplné  řešení.  Jsme 
účetní, daňoví poradci, ekonomové. Máme vztah 
k  termínům  a  víme,  že  se  někdy  opravdu  musí 
máknout,  protože  je  termín  a  nechceme  platit 
pokutu,  kterou  fi nanční  úřad  vyměří  při  prodlení. 
Jsme ve fl ow? Asi ne, ale v pohodě to s respektem 
k zákazníkovi a termínům doděláme.
Mluvím za  „ty možná zodpovědné“ za  tzv.  „star-
ší  školu“?  Nebo  je  to  o  typu  lidí?  Znám  takové 
i mladší.
Tak trochu se mi zdá, že na ty v pohodě se nelze 
úplně  spolehnout  a  jejich  slovo  tak úplně nepla-
tí. Dají  termín, pak není splněný. Posunou  jej,  že 

to nevyšlo. Často mne jiní kolegové uhání, že ten 
a ten něco neposlal. Plýtvají z mého pohledu mým 
časem a mojí energií. Byla přece další priorita. Jak 
z kola ven?
Líbilo se mi na instagramu od Jana Mühlfeita po-
vídání o opičce v hlavě, které je třeba dát dudlík, 
umlčet ji a být prostě ve fl ow. Je mi to z duše sym-
patické, má to pro mne však „ale“, které právě po-
pisuji. Poslouchám již asi měsíc od Jana Mühlfeita 
Pozitivního  leadera,  jak  audio,  mám  také  ebook 
a  tištěné  knihy  ve  dvojím  vydáním.  Nějak  to  ne-
slyším,  to  řešení  pro  mne.  Na  moji  osobu  mi  to 
pasuje, ale jak zařadit týmovou práci, aby „frčela“ 
i s termíny? 
Je třeba dát na svoji intuici, tak to řeším já… a mít 
otevřené srdce, to je podmínka.
Máte svoje příběhy? 
Budu se na ně těšit na info@ucetni-portal.cz.

Krásné jaro – konečně…
Kvetou meruňky 
– letos věřím nezmrznou…
Krásnou práci na zahradě...
Krásné jízdy na kole 
a běhání…
A buďte ve fl ow…

Pěva Čouková
Zakladatelka 
a   Účetního Portálu
www.pevacoukova.cz
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V příkladu není počítáno s DPH, není-li DPH výslovně zmíněno. U příjmů a výdajů z podnikání je příklad zpracován 
pro neúčetní jednotky (daňová evidence, paušální výdaje). U příjmů a výdajů v cizí měně jsou částky uvedeny již 
po přepočtu platným kurzem (jednotný, kurz ČNB) na českou měnu.

Pan Rybička je ženatý a žije v domácnosti s manželkou Pavlou a 2 dětmi. Dcera Eliška (20 let) studuje střední školu 
a v roce 2015 ji byla přiznána invalidita 3. stupně. Syn Marek (18 let) úspěšně odmaturoval dne 20. 5. 2018 a od  
15. 8. 2018 je zaměstnancem v pracovním poměru s hrubou měsíční mzdou 12 000 Kč. Do nástupu do zaměstnání 
neuplatnil nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. 

Manželka Pavla pracuje občas na dohody o provedení práce a v roce 2018 vydělala hrubou částku ve výši 62 000 Kč. 
Z prostředků na termínovaném vkladu, který je veden na její jméno, ji plynuly úroky, na účet ji byla připsána částka 
994,50 Kč. Dále ji plynul příjem z důvodu péče o invalidní dceru ve výši 8 000 Kč měsíčně. V roce 2018 obdržela dary 
v hodnotě 5 000 Kč. 

V roce 2018 pan Rybička uhradil penzijní připojištění se státním příspěvkem, ve výši 24 000 Kč, fyzické osobě – 
mladému sportovci věnoval částku 10 000 Kč a bezplatně daroval krev.

Pan Rybička podniká od roku 2006 a vede po celou dobu daňovou evidenci. Za rok 2012 vykázal ztrátu ve výši 
800 000 Kč. Z této ztráty do konce roku 2017 jako odčitatelnou položku uplatnil 750 000 Kč. Za rok 2013 vykázal 
ztrátu ve výši 80 000 Kč, kterou dosud neuplatnil.

V roce 2018 měl zdanitelné příjmy z podnikání ve výši 5 400 000 Kč a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení 
vynaložil ve výši 4 680 000 Kč. Není-li v textu uvedeno jinak, ve výdajích jsou již zahrnuty odpisy majetku. 

Kromě těchto příjmů a výdajů je třeba zohlednit ještě následující skutečnosti:

 1.  Dne 19. 3. 2014 uzavřel smlouvu o finančním leasingu osobního automobilu, předávací protokol je ze dne  
7. 4. 2014. Úplatu z leasingu uplatňoval s přesností na měsíce. Ze smlouvy vyplývají následující skutečnosti:

• doba leasingu je 55 měsíců (pravidelné měsíční splátky),
• kupní cena po skončení leasingu je 100 Kč,
• u leasingové společnosti je evidována vstupní cena ve výši 825 000 Kč,
• celková cena leasingu činí 907 500 Kč,
• první zvýšená splátka činila 137 500 Kč a byla zaplacena dne 7. 4. 2014.

  V roce 2018 byly všechny splátky i kupní cena zaplaceny v termínu.

 2.  Dne 12. 12. 2017 postoupil za částku 210 000 Kč vlastní pohledávku z roku 2015, jejíž jmenovitá hodnota 
byla 242 000 Kč (včetně DPH 42 000 Kč). Tuto částku obdržel na svůj podnikatelský účet ve dvou splátkách, 
a sice 110 000 Kč dne 15. 12. 2017 a 100 000 Kč dne 18. 2. 2018. 

 3.  Dne 18. 11. 2018 nakoupil pohledávku za společností ALFA o jmenovité hodnotě 363 000 Kč (včetně 21 % 
DPH) za částku 300 000 Kč. Dne 16. 12. 2018 postoupil tuto pohledávku za částku 330 000 Kč společnosti 
BETA. Tuto částku obdržel na svůj účet 5. 1. 2019. 

 4.  Dne 25. 1. 2018 koupil pohledávku (z titulu poskytnuté zápůjčky) za společností GAMA ve jmenovité hodno-
tě 250 000 Kč za částku 200 000 Kč (eviduje v obchodním majetku). Pan Rybička měl vůči této společnosti 
splatný dluh z titulu pořízení nehmotného majetku ve výši 260 000 Kč. Dne 15. 2. 2018 došlo k vzájemnému 
zápočtu pohledávky s dluhem. Pan Rybička zbytek dluhu v roce 2018 uhradil.

 5.  Dne 25. 3. 2018 z vlastní viny havaroval s osobním autem (SPZ 2A3 1111, obchodní majetek). Oprava auta 
stála 125 000 Kč a byla panem Rybičkou uhrazena dne 2. 4. 2018. Pojišťovna mu uhradila dne 15. 4. 2018 
škodu ve výši 115 000 Kč (10 000 Kč byla tzv. spoluúčast).

 6.  Dne 15. 4. 2017 uzavřel s basketbalovým klubem smlouvu o poskytování reklamy v období od 1. 5. 2017 
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do 30. 6. 2018. Celkovou dohodnutou částku za tuto reklamu ve výši 130 000 Kč zaplatil podnikatel při pod-
pisu smlouvy dne 15. 4. 2017.

 7.  Dne 16. 5. 2018 jeho zaměstnanec při pracovní cestě havaroval s automobilem SPZ 2A3 1112, obchodní 
majetek. Vozidlo bylo pořízeno v roce 2014, pořizovací cena byla 400 000 Kč, po celou dobu bylo rovno-
měrně odpisováno, odpisy byly uplatněny v maximálně možné míře. Havárie byla způsobena technickou 
závadou brzdového systému. Rozsah vzniklé škody a celkový stav automobilu už byl takový, že pan Rybička 
automobil vyřadil z obchodního majetku. Vozidlo nebylo pojištěno. 

 8.  Na období od 20. 5. 2018 do 16. 9. 2018 měl formou operativního nájmu pronajaté vozidlo. Při jeho vrácení 
se zjistilo, že vozidlo je poškozeno. Vlastník vozidla auto nechal opravit a škodu ve výši 22 000 Kč vyúčtoval 
panu Rybičkovi, který škodu uznal a zaplatil nájemné za uvedenou dobu ve výši 48 000 Kč a škodu ve výši 
22 000 Kč. Pan Rybička není pro takové situace pojištěný. 

 9.  V roce 2017 mu bylo ze skladu odcizeno zboží v pořizovací ceně 80 000 Kč. Zboží bylo částečně (60 000 Kč) 
zaplaceno formou zálohy již v roce 2016, zbylý dluh (20 000 Kč) byl uhrazen v roce 2018. Pojišťovna v roce 
2017 přiznala a v roce 2018 vyplatila pojistnou náhradu ve výši 70 000 Kč. Pachatel krádeže je Policii ČR 
znám. 

 10.  V prosinci roku 2018 uspořádal propagační akci, na které prezentoval své zboží. Kromě výdajů za nájem 
místností ve výši 25 000 Kč a tisk propagačních materiálů ve výši 45 000 Kč vynaložil v souvislosti s touto akcí 
také částku 50 000 Kč za pohoštění pozvaných obchodních partnerů a dále zaplatil za doprovodný zábavný 
program 40 000 Kč.

 11.  K datu 31. 12. 2018 za společností DELTA evidoval dluh 40 měsíců po splatnosti ve výši 150 000 Kč z titulu 
pořízení akcií (obchodní majetek). Akcie byly prodány v roce 2017 a jejich nabývací cena byla v plné výši 
uplatněna ve výdajích. 

 12.  V roce 2010 koupil pozemek na stavbu chaty (není v obchodním majetku). Stavbu chaty realizoval (dokončil) 
v roce 2014. Chata i pozemek jsou v SJM. V roce 2018 se rozhodl chatu i s pozemkem prodat za částku 
1 500 000 Kč. Výdaje na pozemek činily 150 000 Kč, výdaje na výstavbu chaty 980 000 Kč. Znalec ohodnotil 
pro účely prodeje pozemek na částku 200 000 Kč a chatu na částku 1 200 000 Kč. 

 13.  V roce 2018 zdědil činžovní dům a pokračoval v pronajímání bytů (majetek v osobním vlastnictví, není v ob-
chodním majetku). Celkové příjmy z nájmu činily 440 000 Kč, výdaje (v souladu s § 24 ZDP) činily 130 000 Kč.

 14.  V obchodním majetku má vozidlo SPZ 2A3 1115, které používá jak k podnikání, tak soukromě, a to v poměru 
40 % k podnikání a 60 % soukromě. K podnikání bylo vozidlo používáno po celý rok 2018. Výdaje na PHM 
a parkovné činily 36 000 Kč, ostatní výdaje na vozidlo činily 196 000 Kč. Tyto výdaje jsou zahrnuty v celko-
vých výdajích. Je-li to možné a výhodné, chce uplatnit výdajový paušál (pouze na toto vozidlo). Podnikatel 
má v majetku celkem 5 vozidel.

 15.  Na úrocích z BÚ (pro podnikání) obdržel v roce 2018 částku 12 Kč, na úrocích ze stavebního spoření obdržel 
částku 2 000 Kč a na úrocích ze sporožirového (soukromého) účtu obdržel částku 90 Kč, na úrocích z pro-
dlení obdržel částku 20 000 Kč a na smluvních pokutách částku 15 000 Kč.

Úkolem je sestavit podklady pro vyplnění daňového přiznání a vypočítat daňovou povinnost. Při výpočtu da-
ňové povinnosti pana Rybičky zohledněte všechny nezdanitelné částky, odčitatelné položky a slevy na dani, které 
mohou být uplatněny. Při výpočtu částky zaokrouhlete na Kč. 

Příjmy z podnikání

pol. č. příjmy úpravy ZD + výdaje úpravy ZD –
5 400 000 4 680 000

1 – 165 100
2 – –
3 330 000 300 000
4 50 000 260 000
5 115 000 125 000
6 – –

Příklad DPFO-001
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pol. č. příjmy úpravy ZD + výdaje úpravy ZD –
7 – –
8 – 70 000
9 10 000 10 000

10 – 70 000
11 – –
14 75 200 48 000
15 15 000 –

celkem 5 995 200 5 728 100

Dílčí základ daně z podnikání  267 100 Kč

Příjmy z kapitálového majetku

pol. č příjmy výdaje
15 20 012 –

Dílčí základ daně z kapitálového majetku 20 012 Kč

Příjmy z nájmu

pol. č. příjmy výdaje
13 440 000 132 000

Dílčí základ daně z nájmu 308 000 Kč

Ostatní příjmy

pol. č. příjmy výdaje
12 – –

celkem – –

Dílčí základ daně z ostatních příjmů 0 Kč

Výpočet daňové povinnosti

částka
Dílčí základ daně z podnikání 267 100
Dílčí základ daně z kapitálového majetku 20 012
Dílčí základ daně z nájmu 308 000
Dílčí základ daně z ostatního příjmu –
Celkový základ daně 595 115
Odčitatelné položky (ztráta z roku 2013) 80 000
Základ daně snížený o odčitatelné položky 515 112
Úhrn nezdanitelných částek (penzijní připojištění a odběr krve) 15 000
Základ daně snížený o nezdanitelné částky a odčitatelné položky 500 112
Základ daně zaokrouhlený 500 100
Daň 75 015
Slevy: základní sleva na poplatníka   24 840 Kč

manželka (příjem vyšší než 68 000 Kč)  0 Kč
dańové zvýhodnění Eliška (zletilá a invalidita 3. stupně)  0 Kč
daňové zvýhodnění Marek 15 204 Kč / 12 × 8 měsíců = 10 136 Kč

34 976

Daň po slevách 40 039

Příklad DPFO-001
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Manželka příjem:
dar 5000 Kč
dohody 62 000 Kč
úrok brutto 1 170 Kč [(994,50/85)x100]
Celkem 68 170 Kč

Vysvětlivky k řešení:

pol. 
č. úprava poznámka

1

§ 21d ZDP  Doba finančního  leasingu se počítá ode dne, kdy byl předmět finančního  leasingu 
uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání

Pokyn GFŘ D-22
k § 24 odst. 2 
ZDP bod 4

U poplatníků vedoucích daňovou evidenci se poměrná výše úplaty u finančního leasingu 
připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období podle § 24 odst. 2 písm. h) 
zákona stanoví s přesností maximálně na kalendářní měsíce, a to i za každý započatý 
měsíc. 

Výpočet:

Rok Počet měsíců leasingu
2014 9
2015 12
2016 12
2017 12
2018 10

Výdaje za leasing v roce 2018:
(907 500 : 55) × 10 =   165 000 Kč
kupní cena leasingu  + 100 Kč
celkem  165 100 Kč

2,3

§ 5 odst. 9 ZDP  Hodnota pohledávky

§ 23 odst. 13 ZDP 

Při  vložení  pohledávky,  o  které nebylo účtováno a nebyl  o  ni  snížen  základ daně, 
do obchodní korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a ne-
byl o ni snížen základ daně, s výjimkou pohledávky podle § 33a zákona o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, je příjmem hodnota 
této pohledávky, a to i v případě, že se jedná o pohledávku postoupenou nebo 
pohledávku vloženou za cenu nižší, než je její hodnota. Pokud byla pohledávka 
postoupena za cenu vyšší, než  je  její hodnota,  je příjmem tato vyšší cena. Při po-
stoupení pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) je příjmem částka, za kterou 
byly pohledávky postoupeny. Toto ustanovení se nevztahuje na pohledávku vzniklou 
z titulu příjmu, který není předmětem daně, nebo je od daně osvobozen.

§ 24 odst. 2 
písm. o) ZDP

U poplatníků,  kteří  vedou daňovou evidenci pořizovací  cena u pohledávky nabyté 
postoupením, a to jen do výše příjmů z této pohledávky.

Výpočet bod 2:
Hodnota pohledávky 200 000 Kč bez DPH. Postoupeno za 210 000 Kč. 
Celá částka zdaněna v roce 2017 ve výši 210 000 Kč.
V roce 2018 již bez vlivu na daň z příjmů.

Výpočet bod 3:

Nakoupená pohledávka v  roce 2018 –  jmenovitá hodnota pohledávky 363 000 Kč, 
pořizovací cena 300 000 Kč 
Postoupeno v roce 2018 za částku 330 000 Kč – v roce 2018 zdaněno 330 000 Kč, 
k příjmů uplatněn výdaj ve výši 300 000 Kč.

Příklad DPFO-001
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pol. 
č. úprava poznámka

4

§ 24 odst. 2 písm. 
zn) ZDP 

výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technického zhodnocení u poplat-
níků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví

§ 3 odst. 4 písm. 
b) bod 1 ZDP

Nakoupení pohledávky z titulu zápůjčky 2018 – hodnota pohledávky 200 000 Kč (jme-
novitá hodnota pohledávky 250 000 Kč), při zápočtu předmětem daně je pouze rozdíl 
mezi úhradou pohledávky a její pořizovací cenou, tedy 50 000 Kč, 
Zápočet: úhrada dluhu z titulu pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – daňový 
výdaj 250 000 Kč
Doplatek dluhu: výdaj 10 000 Kč

5
§ 24 odst. 1 ZDP Oprava automobilu v obchodním majetku
§ 4 odst. 1 písm. 
d) bod 2 ZDP Přijatá náhrada škody na majetku je zdanitelným příjmem podle § 7 ZDP

6 Bez  úpravy  –  částka  za  reklamu  byla  daňovým  výdajem  v  roce  uhrazení,  
tj. v roce 2017.

7 §25 odst. 1 písm. 
n) ZDP Zůstatkovou cenu nelze uplatnit – není náhrada, bez vlivu na základ daně 

8 § 24 odst. 2 písm. 
p) ZDP 

Škoda na cizím majetku je při úhradě daňově uznatelná
výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů

9

§ 23 odst. 4 písm. 
e) ZDP
§25 odst. 1 písm. 
n) ZDP

Do příjmů v roce 2018 nebude zahrnována náhrada od pojišťovny ve výši dříve daňo-
vě neuznatelných výdajů – ve výši 60 000 Kč.
Zbývající část náhrady od pojišťovny ve výši 10 000 Kč (70 000 – 60 000 Kč) – položka 
vstupuje do základu daně.
Výdaje přesahující náhradu od pojišťovny ve výši 10 000 Kč (20 000 – 10 000 Kč) – 
daňově neúčinné výdaje.

10 § 25 odst. 1 písm. 
t) ZDP

Pohoštění a doprovodný program – náklady na reprezentaci daňově neúčinné výdaje 
tj. 25 000 Kč + 45 000 Kč

11 § 23 odst. 3 písm. 
a) bod12

Nedodaňuje se, protože povinnost dodanění se u neúčtujících jednotek týká jen dlu-
hů z finančního leasingu a pořízení hmotného majetku.

12 § 4 odst. 1 písm. 
b) ZDP

Příjem  z  prodeje  nemovitých  věcí  je  osvobozený,  přesáhne-li  doba  mezi  nabytím 
vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let. Chata je 
součástí pozemku, proto lhůta pro osvobození se počítá od nabytí pozemku.

13 § 9, § 9 odst. 4 
ZDP Výhodnější je uplatnit výdaje ve výši 30 % z příjmů, nejvýše však do částky 300 000 Kč

14
§ 24 odst. 2 písm. 
zt) ZDP

Položka snižující základ daně – výdajový paušál na dopravu 12 × 4 000 Kč měsíčně
Položka zvyšující základ daně – vyloučeny výdaje za PHM a parkovné 36 000 Kč

§ 28 odst. 6 ZDP Položka zvyšující základ daně – 196 000 Kč × 20 % = 39 200 Kč

15

§ 8 ZDP Úroky z běžného účtu, úroky z prodlení (20 000 + 12 = 20 012 Kč)

§ 7 ZDP Smluvní pokuty (15 000 Kč)
§ 36 odst. 2 písm. 
j) ZDP Úroky ze sporožirového účtu a ze stavebního spoření – zdaněno zvláštní sazbou daně

Dar fyzickým osobám na sport nelze odečíst podle § 15 ZDP!

Příklad DPFO-001
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NAŠE KNIHY 2018

Více informací na www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop
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Daňový specialista 2018

Termín: 20. 8. - 21. 9. 2018

Místo: Účetní Portál a.s., Bohuňovice

Školitel: Ing. Pěva Čouková, Ing. Mgr. Olga Hochmannová, 

                   Ing. Ivana Pilařová, Ing. Věra Engelmannová, 

                   Ing. Jana Procházková, Ing. Ivo Šesták, Bc. Martin Mikuš,             

                   Ing. Ivo Šulc, Ing. Zuzana Rylová Ph.D.  

Cena: 24 640 Kč bez DPH
129 vyučovacích hodin celkem
191 Kč/vyučovací hodina

S možností získání dotace Úřadu práce.

S možností získání certifikátu Účetního Portálu.

Bez akreditace MŠMT.
Více na www.danovy-specialista.eu    

nově 16 dnů


