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Dobrý den milé kolegyně a vážení kolegové, 
 
letošní rok jsem si vůbec nebyla jistá, zda Vyřešené příklady pro podnikatele chci vydat. Zda vůbec 
veřejnost potřebuje vyřešené příklady mít v ruce. Zaváhala jsem. Není to u mne obvyklé. Ani 
nevím, co mne přesně ovlivnilo k takovým úvahám. 
 

Co to představuje aktualizovat stávající příklady? 
1. Aktualizovat je na legislativu 2019 
2. Aktualizovat je na publikované koordinační výbory 
3. Aktualizovat je na nové judikáty 
4. Zohlednit výkladové změny 
5. Aktualizovat texty právních předpisů, které příklady provázejí. 

 

Aktualizaci máte jako členové Účetního Portálu automaticky každoročně na portále. Tady šlo ale 
o více, o vydání příkladů. Mít je v ruce, ne v online světě. Častá otázka účastníků školení byla, mám 
tuto knihu 2 roky starou, je to ok? Nemůže to být ok, když zvážíte úkony v předchozím odstavci. 
Přesto se může stát, že Vám konkrétní příklad připadá zcela identický. 

Tak jo, rozhodla jsem se Vyřešené příklady vydat… 
Chtěla jsem letos více. Asi to nepřekvapí nikoho, kdo mne zná. 

Proto 25 nových příkladů pro rok 2019. 
Z jaké oblasti? 

1. 16 z oblasti fyzických osob od kolegyně Zuzany Rylové 
2. 4 příklady z oblasti právnických osob ode mne 
3. 5 příkladů na účetnictví ode mne, provázaných na daně 

 

Příklady fyzických osob byly pro mne krásné i nepříjemné v jednom. Ke všem jsem Vám usnadnila 
cestu, jak dojdete k řešení. Pro mne nebylo řešení zjevné na první pohled. Moje poznámky jsou 
kurzivou nebo jsou označeny v textu. Děkuji kolegyni Zuzaně Rylové, že byla ochotná v březnu 
příklady zkontrolovat včetně mých poznámek.  
Nepříjemné byly příklady fyzických osob v tom, že mi připadaly složité. Tady si uvědomuji, jak mi 
moje příklady připadají snadné. Bude to tím, že je 
důvěrně znám a jsou moje. Je tedy jasné, že na Vás i moje 
příklady budou působit obdobně – krásně i nepříjemně 
v jednom. A to je život, a tak je to v pořádku.  
 

Pro koho je vydávám? 
• Pro všechny, kteří je chtějí mít u sebe na zkouškách 

daňových poradců… 
• Pro všechny, kteří šli nově do balíčku SILVER a bude 

to pro ně příjemný studijní doplněk k článkům… 
• Pro všechny, kteří chtějí vědět, jak účto a daně vidím 

v roce 2019 já… 

S respektem k životu 

P. 
Pěva Čouková 
zakladatelka a ❤ Účetního Portálu 
www.pevacoukova.cz 
 

březen 2019 
 

P.S. Děkuji mému týmu za realizaci díla. 
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Přehled použitých zkratek  
 
ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
 a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  
 (zrušen s účinností k 31. 12. 2013) 
ZPřem zákon č. 125/2008 Sb., o přeměně obchodních  
 společností a družstev 
ZDP zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
ZÚ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
vyhláška pro podnikatele vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
 ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  
 ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,  
 které jsou podnikateli účtujícími v soustavě  
 podvojného účetnictví 
ČÚS české účetní standardy pro podnikatele 
ZoR zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu  
 daně z příjmů 
ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
 
 
 
Daňové zkratky použité v textech 
D daňový náklad nebo výnos 
N nedaňový náklad nebo výnos 
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Postoupení pohledávky v cizí měně 
 
 

1) Postoupení pohledávky v cizí měně 

Společnost A (prodávající) postupuje dne 30. 6. 2019 (kurz ČNB 30. 6. 2019 činí 27,50 Kč/EUR) společnosti Z 
(kupující) pohledávku v nominální hodnotě 1 200 EUR, za prodejní cenu 900 EUR. Tato pohledávka je 7 měsíců po 
splatnosti a vznikla z prodeje zboží. Nebyla k ní tvořena žádná opravná položka. 
 
Společnost A 

Účetní operace 2019 Částka 
v EUR Kurz Částka 

v Kč MD Dal 

PZ 
Počáteční zůstatek pohledávky je 1 200 EUR, 
Kurz k datu vzniku pohledávky činí 25,50 Kč/EUR 
Kurz k 31. 12. 2018 27,30 Kč/EUR 

1 200 27,30 32 760 311 - 

1. 
Okamžik (den) uskutečnění účetního případu 
(30. 6. 2019) – postoupení pohledávky – odúčtování 
přepočítané hodnoty pohledávky do nákladů 

1 200 27,50 33 000 546 311 

2. Kurzový rozdíl 1 200 0,20 240 311 663 

3. Tržba za postoupenou pohledávku 900 27,50 24 750 315 646 
 

Daňová uznatelnost podle § 24 odst. 2 písm. s) ZDP 
 

2) Postoupení pohledávky v cizí měně se zákonnou opravnou položkou 

Společnost A (prodávající) postupuje dne 30. 6. 2019 (kurz ČNB 30. 6. 2019 činí 27,50 Kč/EUR) společnosti Z 
(kupující) pohledávku v nominální hodnotě 1 200 EUR, za prodejní cenu 900 EUR. Tato pohledávka byla splatná 
14. 5. 2017 a vznikla z prodeje zboží. Společnost A k pohledávce po splatnosti vytvořila ke dni účetní závěrky 
31. 12. 2018 50 % zákonnou opravnou položku podle § 8a ZoR. 
 
Společnost A 

Účetní operace 2019 Částka 
v EUR Kurz Částka 

v Kč MD Dal 

PZ 
Počáteční zůstatek pohledávky je 1 200 EUR 
Kurz ke vzniku pohledávky činí 25,50 Kč/EUR 
Kurz k 31. 12. 2018 27,30 Kč/EUR 

1 200 27,30 32 760 311 - 

PZ Počáteční zůstatek opravné položky k pohledávce 600 27,30 16 380 (558) 391 

1. 

Okamžik (den) uskutečnění účetního případu 
(30. 6. 2019) – postoupení pohledávky – odúčtování 
přepočítané hodnoty pohledávky do nákladů 
Kurz k 30. 6. 2019  27,50 Kč/EUR 

1 200 27,50 33 000 546 311 

2. Kurzový rozdíl 1 200 0,20 240 311 663 

3. Rozpuštění opravné položky k postoupené pohledávce 600 27,50 16 500 391 558 

4. Kurzový rozdíl k rozpuštěné opravné položce 600 0,20 120 558x) 

563Δ) 391 

5. Tržba za postoupenou pohledávku 900 EUR 900 27,50 24 750 315 646 
 

x) řešení v návaznosti na KOOV č. 79/12.10.05 – Opravné pohledávky k pohledávkám v zahraniční měně 
Δ) účetní předpisy neřeší žádnou výjimku, nelze vyloučit účtování 563 – 663, názory nejsou jednotné. 
K problematice se připravuje interpretace NÚR. 
 
Vyhláška pro banky upravuje takto: 
 

 
§ 74 odst. 4 Vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi 
Postup tvorby a použití opravných položek 
K účtům majetku vedených v cizí měně se tvoří opravné položky v této cizí měně. Kurzové rozdíly z opravných položek se 
vykazují stejně jako kurzové rozdíly z ocenění majetku, k němuž se vztahují 
 

 
Daňová uznatelnost podle § 24 odst. 2 písm. s) ZDP 
Výnos z postoupení pohledávky   41 250 (24 750 + 16 500) 
Náklad – jmenovitá hodnota pohledávky   33 000 
 
Z transakce bude v daňovém přiznání vyloučena na řádku 40 částka, o kterou náklady z postoupení pohledávky (546) 
převyšují příjmy zvýšené o vytvořenou zákonnou opravnou položku, tj. nebude vyloučeno nic. 
Účet 546 celkem 33 000 Kč, z toho 33 000 Kč daňové náklady. 
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3) Postoupení pohledávky v cizí měně s 20 %  účetní opravnou položkou vytvořenou v běžném účetním období 
Společnost A (prodávající) postupuje dne 30. 5. 2019 (kurz ČNB 30. 5. 2018 činí 27,50 Kč/EUR) společnosti Z (kupující) pohledávku 
v nominální hodnotě 1 200 EUR, za prodejní cenu 900 EUR.  
Tato pohledávka byla splatná 30. 12. 2017 a vznikla z prodeje zboží.  
Společnost A k pohledávce po splatnosti netvořila zákonnou opravnou položku, protože to nebylo možné.  
Ve vnitropodnikové směrnici má stanoveno, že k pohledávkám více než 12 měsíců po splatnosti tvoří účetní opravnou položku 
ve výši 20% pohledávky, k tomuto okamžiku přepočítává podle vnitropodnikové směrnice i podkladové aktivum – pohledávku. 

Společnost A 

Účetní operace 2019 Částka 
v EUR Kurz Částka 

v Kč MD Dal 

PZ 
Počáteční zůstatek pohledávky je 1 200 EUR 
Kurz ke vzniku pohledávky činí 25,50 Kč/EUR 
Kurz k 31. 12. 2018 27,30 Kč/EUR 

1 200 27,30 32 760 311 - 

1. Počáteční zůstatek účetní opravné položky ve výši 20 % 
Kurz k 31. 12. 2018 27,30 Kč/EUR 240 27,30 6 552 559N 391 

2. 

Okamžik (den) uskutečnění účetního případu (30. 5. 2019) – 
postoupení pohledávky – odúčtování přepočítané hodnoty 
pohledávky do nákladů 
Kurz k 30. 6. 2019  27,50 Kč/EUR 

1 200 27,50 33 000 546 311 

3. Kurzový rozdíl 1 200 0,20 240 311 663 

4. Rozpuštění účetní opravné položky k postoupené pohledávce 240 27,50 6 600 391 559N 

5. Kurzový rozdíl k rozpuštěné opravné položce 240 0,20 48 559x) 

563Δ) 391 

6. Tržba za postoupenou pohledávku 900 EUR 900 27,50 24 750 315 646 
 

x) řešení v návaznosti na KOOV č. 79/12.10.05 – Opravné pohledávky k pohledávkám v zahraniční měně 
Δ) účetní předpisy neřeší žádnou výjimku, nelze vyloučit účtování 563 – 663, názory nejsou jednotné. 
 

Daňová uznatelnost podle § 24 odst. 2 písm. s) ZDP 
Výnos z postoupení pohledávky   24 750 
Náklad – jmenovitá hodnota pohledávky   33 000 
Z transakce bude v daňovém přiznání vyloučena na řádku 40 částka, o kterou náklady z postoupení pohledávky převyšují příjmy, tj. O částku 
8 250 Kč. 
 

4) Postoupení pohledávky v cizí měně se 100 %  účetní opravnou položkou vytvořenou v minulém účetním období 
Společnost A (prodávající) postupuje dne 30. 5. 2019 (kurz ČNB 30. 5. 2019 činí 27,50 Kč/EUR) společnosti Z (kupující) pohledávku 
v nominální hodnotě 1 200 EUR, za prodejní cenu 900 EUR.  
Tato pohledávka byla splatná 30. 12. 2017 a vznikla z prodeje zboží.  
Společnost A má k pohledávce po splatnosti vytvořenou k 31. 12. 2018 100% účetní opravnou položku. 

Společnost A 

Účetní operace 2019 Částka 
v EUR Kurz Částka 

v Kč MD Dal 

PZ 
Počáteční zůstatek pohledávky je 1 200 EUR 
Kurz ke vzniku pohledávky činí 25,50 Kč/EUR 
Kurz k 31. 12. 2018 27,30 Kč/EUR 

1 200 27,30 32 760 311 - 

PZ 
Počáteční zůstatek účetní opravné položky k pohledávce 
Kurz k 31. 12. 2018 27,30 Kč/EUR 
(ř. 40 daňového přiznání) 

1 200 27,30 32 760 (559) 391 

1. 

Okamžik (den) uskutečnění účetního případu (30. 5. 2019) – 
postoupení pohledávky – odúčtování přepočítané hodnoty 
pohledávky do nákladů 
Kurz k 30. 5. 2019  27,50 Kč/EUR 

1 200 27,50 33 000 546 311 

2. Kurzový rozdíl 1 200 0,20 240 311 663 

3. Rozpuštění účetní opravné položky k postoupené pohledávce 
(ř. 112 daňového přiznání) 1 200 27,50 33 000 391 559N 

4. 
Kurzový rozdíl k rozpuštěné opravné položce 
(při účtování na účet 559, vstoupí na ř. 40 daňového 
přiznání) 

1 200 0,20 240 559x) 
563Δ) 391 

5. Tržba za postoupenou pohledávku 900 EUR 900 27,50 24 750 315 646 
 

x) řešení v návaznosti na KOOV č. 79/12.10.05 – Opravné pohledávky k pohledávkám v zahraniční měně 
Δ) účetní předpisy neřeší žádnou výjimku, nelze vyloučit účtování 563 – 663, názory nejsou jednotné. 
K problematice se připravuje interpretace NÚR. 
 
 

Daňová uznatelnost podle § 24 odst. 2 písm. s) ZDP 
Příjem (výnos) z postoupení pohledávky  24 750 
Výdaj (náklad) – jmenovitá hodnota pohledávky  33 000 
Z transakce bude v daňovém přiznání vyloučena na řádku 40 částka, o kterou náklady z postoupení pohledávky převyšují příjmy, tj. O částku 
8 250 Kč. Finanční náklady se při použití kurzových rozdílů u opravné položky  „vynulují“ tj. 240 Kč na účtu 563 a 240 Kč na účtu 663. 
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Postoupení pohledávky § 1879 – 1887 NOZ (89/2012 Sb., Občanský zákoník) 
 
§ 1879 
Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě 
(postupníkovi). 
 
§ 1880 
(1) Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění. 
(2) Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. 
 
§ 1881 
(1) Postoupit lze pohledávku, kterou lze zcizit, pokud to ujednání dlužníka a věřitele nevylučuje. 
(2) Nelze postoupit pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil. 
 
§ 1882 
(1) Dokud postupitel dlužníka nevyrozumí, nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník 

své povinnosti zprostit tím, že splní postupiteli, nebo se s ním jinak vyrovná. 
(2) Postoupil-li postupitel tutéž pohledávku několika osobám, je vůči dlužníkovi účinné to postoupení, o němž se dlužník 

dozvěděl nejdříve. 
 
§ 1883 
Postoupení pohledávky nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, dokud 
jí postupitel o postoupení pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí postupník postoupení pohledávky neprokáže. 
 
§ 1884 
(1) Dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení. Své vzájemné 

pohledávky vůči postupiteli může dlužník namítat i vůči postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly splatné; musí 
však své pohledávky postupníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl. 

(2) Jestliže však dlužník proti poctivému postupníkovi uznal pohledávku jako pravou, je povinen jej uspokojit jako svého 
věřitele. 

 
§ 1885 
(1) Byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, 
že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její dobytnost. To neplatí, pokud postupník věděl, že pohledávka je 
budoucí, nejistá nebo nedobytná. 

(2) Postupitel neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po postoupení buď náhodou, anebo 
nedopatřením postupníka. Nedopatření lze postupníku přičíst zejména tehdy, pokud nevymáhá pohledávku bez zbytečného 
odkladu poté, co se stala splatnou nebo odloží-li splatnost pohledávky. 

(3) Jinak platí o právech a povinnostech postupitele a postupníka přiměřeně ustanovení § 1914 až 1925; vadu pohledávky však 
musí postupník u postupitele vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl a měl zjistit. 

 
§ 1886 
(1) Na žádost postupníka může postupitel vymáhat postoupenou pohledávku svým jménem na účet postupníka; bylo-li 

postoupení pohledávky dlužníkovi již oznámeno nebo prokázáno, může postupitel pohledávku vymáhat, pokud prokáže 
souhlas postupníka a pokud postupník pohledávku sám nevymáhá. 

(2) Vymáhá-li postupitel pohledávku, může dlužník namítat proti ní své vzájemné pohledávky, jež má vůči postupiteli, nikoliv 
však pohledávky, jež má vůči postupníkovi. 

 
§ 1887 
Postoupení souboru pohledávek 
Postoupit lze i soubor pohledávek, ať již současných nebo budoucích, je-li takový soubor pohledávek dostatečně určen, 
zejména pokud se jedná o pohledávky určitého druhu vznikající věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky z téhož právního 
důvodu. 
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Dluhopis s kuponem 
 

Nákup dluhopisu s kupónem 

 
Dne 30. června roku 2018 nakoupila právnická osoba dluhopis za cenu pořízení 103 600 Kč s naběhlým úrokem ve 
výši 6 000 Kč (celkem zaplaceno 109 600 Kč). 
Dluhopis byl emitován 1. 1. 2018 a je splatný 31. 12. 2019, úrok je splatný při splatnosti dluhopisu.  

Dluhopis má jmenovitou hodnotu ve výši 100 000 Kč. Úroková míra je pro jednoduchost 12 % p.a.  
Pro zaúčtování nákupu dluhopisu bude použit syntetický účet 065 – Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 
s analytickým rozdělením:  
065/01 – Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - cena dluhopisu 
065/02 – Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - úrok  
  

Č. Text Částka v Kč MD Dal 

Účetní operace 2018 

1. Nákup dluhopisu – samostatně evidována cena dluhopisu 103 600 065/01  325 
379 

2. Nákup dluhopisu – samostatně evidován naběhlý úrokový výnos  6 000 065/02  325 
379 

3. Úhrada za dluhopis z běžného účtu 109 600 325 
379 221 

4. 
31. 12. 2018 
Úrok za dobu držby dluhopisu BRUTTO 
1 000 Kč měsíčně 

6 000 065/02 665 

5. 
31. 12. 2018 
Ztráta z nákupu dluhopisu ve věcné a časové souvislosti  
200 Kč měsíčně 

1 200  566 065/01 

Účetní operace 2019 

PZ Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 102 400 065/01 - 

PZ Počáteční zůstatek – úrokový výnos k 1. 1. 2019 12 000 065/02 - 

1.  
31. 12. 2019 
Úrok za dobu držby dluhopisu  
1 000 Kč měsíčně – BRUTTO 

12 000 065/02 665 

2. 
31. 12. 2019 
Ztráta z nákupu dluhopisu ve věcné a časové souvislosti 
200 Kč měsíčně 

2 400 566 065/01 

3. Pohledávka z titulu nominální hodnoty  100 000 378*) 065/01 

4. Pohledávka z titulu výplaty úroku v BRUTTO 24 000 378 065/02 

5. 
Příjem na běžný účet 
Sražená daň z úroku od 1. 1. 2004 se netýká právnické osoby  
§ 36 odst. 2 písm. a) ZDP řeší jen fyzickou osobu.  

124 000  221 378 

 

*) Podle názoru autorky není nutno převádět (účtovat) na účet 378. 
 

Poznámka 

U fyzické osoby je nutno účtovat úrokový výnos v návaznosti na ČÚS 019 – Náklady a výnosy, bod 4.1.2 v hodnotě 
netto, protože podle ZDP nelze započíst na celkovou daňovou povinnost. To v praxi znamená, že časově rozlišovat 
můžeme úrok pouze ve výši netto. 
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Zákon o daních z příjmů 
 

 
§ 23 Základ daně 

(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují 
      a) u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny příjmy, z nichž je daň vybírána   srážkou 

podle zvláštní sazby daně, 
 b) příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4, 
 c) příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení základního kapitálu, 
 d) částky, které již byly zdaněny podle tohoto zákona u téhož poplatníka nebo u poplatníka zaniklého bez                

 provedení likvidace v případě, kdy jsou příjmem u jeho právního nástupce, 
… 
 

§ 36 Zvláštní sazba daně 
 

(2) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 nebo 9 stanoveno jinak, činí 
15 %, a to 

 a) z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován       
 cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu; u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou  jmenovitou 
hodnotou a emisním kurzem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postavenému  nebo v případě jejich 
zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich emisním kurzem,  z úrokového příjmu z dluhopisu 
35a), ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu  věřitele, vkladního listu a vkladu mu na 
roveň postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného  v zahraničí poplatníkem se sídlem v České 
republice nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému  v § 2 odst. 2, 

… 
——— 
35a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Předpis byl zrušen zákonem č. 190/2004 Sb. 

35b) § 786 a 787 občanského zákoníku. 

35d) § 716 a násl.obchodního zákoníku. 

 
Přechodná ustanovení zákona č. 438/2003 Sb. 
30. Daň z úrokových příjmů uvedených v § 36 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb., u níž 

povinnost plátce srazit nastala v průběhu roku 2003, se započte na celkovou daňovou povinnost za podmínek stanovených 
zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb., ve zdaňovacím období nebo v období, za které je povinnost 
podat daňové přiznání podle § 38m zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, které započalo v roce 2003. Obdobně 
se postupuje v případě, kdy nelze sraženou daň nebo její část započíst na celkovou daňovou povinnost proto, 
že poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši nula nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost 
je nižší než daň sražená. 

 
 

České účetní standardy 
 

 
ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy 
 
4.        Postup účtování  
4.1.     Účtová třída 6 – Výnosy  
4.1.2.  V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou 

daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň z příjmů zaúčtuje na vrub příslušného účtu 
účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) zaúčtuje v netto 
částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) zaúčtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně 
odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na příslušný účet účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty 
a rezerva na daň z příjmů. Podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, 
plynou-li ze zahraničí, se zaúčtují v brutto částce a, plynou-li z tuzemska, se zaúčtují v netto částce. 
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Postup pro zúčtování použití zisku nebo úhrady 
ztráty 
 
Rozdělení zisku či úhrada ztráty u a.s., s.r.o., družstev a částečně u k.s. MD Dal 

1.  Převod zisku do rezervního fondu 431 421 

2. Převod zisku do nerozděleného zisku a ztrát minulých let 431 428 

3.  Přiznání dividend nebo podílů na zisku společníkům 431 364 

4. Úhrada ztráty ze zisků minulých let 428 431 

5. Úhrada ztráty z rezervního fondu 421 431 

6. Převod ztráty do nerozděleného zisku a ztrát minulých období 428 431 

7. Předpis ztráty k úhradě společníkům, pokud to ZOK umožňuje 354 431 
   
Rozdělení zisku či úhrada ztráty u individuálního podnikatele MD Dal 

1.  Převod zisku do kapitálu individuálního podnikatele 431 491 

2. Převod ztráty do kapitálu individuálního podnikatele 491 431 
 

 
ČÚS 002 
 
2.1.5.  
Stav příslušného účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaného v položce "A.V. Výsledek hospodaření 
běžného účetního období (+/-)" a příslušného účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaného v položce 
"A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)" se vyrovná:  
 
a)  u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli, po schválení návrhu na rozdělení zisku, případně na úhradu 

ztráty, příslušným orgánem účetní jednotky: 
        1. v případě zisku účetními zápisy zejména ve prospěch příslušných účtů účtových skupin 41 - Základní kapitál 

a kapitálové fondy, 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, popřípadě ve prospěch (respektive na vrub) 
příslušného účtu účtové skupiny 36 - Závazky ke společníkům, případně na vrub příslušného účtu účtové skupiny 35 - 
Pohledávky za společníky. Ve prospěch (respektive na vrub) příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku 
a převedené výsledky hospodaření, který vyjadřuje nerozdělený zisk minulých let, se účtuje, pokud se nerozdělený zisk 
převádí do dalších let. 

        2. v případě ztráty účetními zápisy zejména na vrub příslušných účtů účtových skupin 41 - Základní kapitál a kapitálové 
fondy, 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, popřípadě na vrub příslušného účtu účtové skupiny 35 - 
Pohledávky za společníky. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky 
hospodaření, který vyjadřuje neuhrazenou ztrátu minulých let, se účtuje, pokud se neuhrazená ztráta převádí do dalších 
let. 

b)  u individuálního podnikatele účetními zápisy ve prospěch, případně na vrub, příslušného účtu účtové skupiny 49 - 
Individuální podnikatel. 

 
 

Rozhodnutí o použití zisku – úhradě ztráty 
ZOK Společnost Poznámka 

§ 34 obecně rozdělení mezi společníky neurčí-li VH jinak 

§ 112 v.o.s. právo na podíl na zisku,  
zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem  

§ 126 k.s. 

zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře,  
komplementáři si dělí část zisku a ztráty podle § 112 
zisk společnosti si po zdanění rozdělí komanditisté v poměru 
podílů, ztrátu nenesou 

§ 190/2/g s.r.o. působnost valné hromady 

§ 417/3 a.s.  umožnění výplaty podílu na zisku jiným osobám než 
akcionářům – nutný ¾ souhlas společníků 

§ 421/2/h a.s. působnost valné hromady 

§ 435 a.s. dualistický systém představenstvo a.s. předkládá návrh na rozdělení zisku nebo 
úhradu ztráty 

§ 447 a.s. dualistický systém dozorčí rada a.s. přezkoumává návrh na rozdělení zisku 
a úhradu ztráty 

§ 456 a.s. monistický systém 
představenstvo ← statutární ředitel 
dozorčí rada ← správní rada 

§ 656/i družstvo působnost členské schůze 

§ 707 družstvo představenstvo družstva předkládá návrh na rozdělení zisku 
a úhradu ztráty 

§ 716 družstvo kontrolní komise družstva dává písemné stanovisko k návrhu 
na rozdělení zisku, úhradu ztráty 
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Schválení účetní závěrky 

ZOK Společnost Lhůta 

§ 181/2 s.r.o. 6 měsíců 

§ 403/1 a.s. 6 měsíců 

§ 638 družstvo 6 měsíců 

Splatnost 

 
Podíl na zisku 
§ 34 ZOK 
(1)  Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní 

korporace. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak. 
(2) Podíl na zisku v kapitálových společnostech je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí 

nejvyššího orgánu obchodní korporace o jeho rozdělení, ledaže společenská smlouva nebo nejvyšší orgán určí 
jinak. Podíl na zisku v osobních společnostech je splatný do 6 měsíců od konce účetního období, ledaže 
společenská smlouva určí jinak. 

(3) O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s tímto zákonem, 
podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu s 
tímto zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. 
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Vrácení příplatku do vlastního kapitálu a ážia 
 
Společnost Z koupila podíl na společnosti s ručením omezeným společnosti A ve výši 40 % s tím, že zbylý podíl vlastní 
společnost S, a to ve výši 60 %.  
Zaplatila za tento podíl prodávajícímu společníkovi R 6 000 000 Kč, cenu obvyklou a tato cena je pro společnost 
Z podle § 24 odst. 7 ZDP nabývací cenou podílu. S koupeným podílem byl spojen dříve poskytnutý příplatek 
poskytnutý prodávajícím společníkem R ve výši 400 000 Kč (celková výše příplatku 1 000 000 Kč) a ážio 
z nepeněžitého vkladu společníka ve výši 1 000 000 Kč, což bylo uvedeno ve smlouvě o převodu podílu. 
Valná hromada rozhodla po změně společníků o vrácení příplatku z vlastního kapitálu a vrácení vkladového ážia, a to 
v poměrné výši k vkladům společníků tj. 60 : 40. 
Valná hromada může rozhodnout, že poskytnutý příplatek bude v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu společnosti, 
vrácen společníkovi (§ 166 odst. 1 ZOK). 
 
Rozvaha společnosti A podle poslední závěrky vykazovala tyto údaje 
 

Položka rozvahy PASIVA CELKEM Částka 
v tis. Kč Účet 

A.  Vlastní kapitál  14 300  

A.I.  Základní kapitál 10 000  

  A.I.1. Základní kapitál  10 000 411 

A.II.  Ážio a kapitálové fondy  2 000  

 A.II.1. Ážio   1 000 412 

 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy   1 000 413 

A.III.  Fondy ze zisku     100  

 A.III.2.2. Statutární a ostatní fondy (sociální fond)     100 427 

A.IV.   Výsledek hospodaření minulých let      700  
 A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let    700 428 
 A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let    0 425 

A.V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období   1 500 431 
 
Účtování u společnosti Z, která po koupi přijímá příplatek do vlastního kapitálu a ážio: 
 

Účetní operace u nového vlastníka podílu Částka v Kč MD Dal 

PZ Nakoupení podílu ve výši 40 % 6 000 000 062 - 

1. Valná hromada, která rozhodla o vrácení příplatku   400 000 35x 062x) 

(665N) 

2. Valná hromada, která rozhodla o vrácení ážia   400 000 35x 665N x) 

(062) 

3. Příjem peněz   800 000 221 35x 

 
x) Účetně se můžeme „přít“ o to , kam účetně patří peníze z vrácení příplatku a poskytnutého ážia, které byly poskytnuty předchozím společníkem. Podle mně 

známých ustanovení účetních předpisů, nenajdeme nikde informaci, že budeme snižovat hodnotu finanční investice. 
 V praxi se tedy můžeme setkávat s tím, že bude účtováno jak do výnosů, tak jako snížení hodnoty finanční investice.  
 

 
Pomůže nám ustanovení Českého účetního standardu č. 012 bod 3.2.1.?  
Podle mne ano, protože je tam uvedeno, že společník účtuje poskytnutý příplatek na vrub (MD) příslušného účtu 
podílu. Lze tedy dovodit, že vrácení příplatku se bude účtovat ve prospěch (Dal) účtu podílu.  
Já osobně bych tedy vrácený příplatek zaúčtovala jako snížení hodnoty finanční investice a vrácené ážio do finančních 
výnosů.  
Názory se však zcela jistě budou různit. Je to však problém jen účetní, daně v tom mají mimořádně jasno. 
 
Nabývací cena podílu je snížena o 800 000 Kč, výsledná nabývací cena je 5 200 000 Kč [§ 24 odst. 7 ZDP]. 
Nedochází ke zdanění, protože příjem podléhá zvláštní sazbě daně a do základu daně se nezahrnuje podle § 23 odst. 4 
písm. a) ZDP – ř. 120 přiznání k dani z příjmů právnických osob.  
Příjem z vrácení emisního ážia podléhá zvláštní sazbě daně a snižuje se o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, 
je-li plátci prokázána [§ 36 odst. 2 písm. e) ZDP]. 
 
 
 
 
 



Vrácení příplatku do vlastního kapitálu a ážia – 2019  ČÚS 012-039 
 

 205 / 628 Pěva Čouková 

Účtování u společnosti A, která vyplácí příplatek do vlastního kapitálu a ážio 
 

Účetní operace u obchodní korporace, která zvyšuje ZK Částka v Kč MD Dal 

PZ Základní kapitál 10 000 000 - 411 

PZ Vkladové ážio   1 000 000 - 412 

PZ Příplatek do vlastního kapitálu   1 000 000 - 413 

PZ Statutární fond pro zaměstnance     100 000 - 427 

PZ Nerozdělené zisky a nerozdělené ztráty minulých let   700 000 - 428 

PZ Výsledek hospodaření běžného účetního období  1 500 000 - 431 

1. Valná hromada, která rozhodla o vrácení příplatku  1 000 000 413 36x 

2. Valná hromada, která rozhodla o vrácení vkladového ážia  1 000 000  412 36x 

3. Výplata společníkům  2 000 000 36x 221 

Závěrečná rekapitulace  

• Zákon o daních z příjmů  
Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v § 36 odstavci 1 ZDP nebo § 36 
odstavci 5 ZDP stanoveno jinak, činí 15 % z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti 
s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení emisního 
ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění; tento příjem se snižuje o 
nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána [§ 36 odst. 2 písm. e)]. 
ZDP vyřešil letitý problém, zda zdaňovat či nezdaňovat příjmy z vlastního kapitálu, jejichž zdrojem 
není zisk.  
Podle § 36 odst. 2 písm. e) ZDP se odečítá nabývací cena podílu, a to do té doby, dokud je co odečítat, 
poté již dochází ke zdanění zvláštní sazbou daně 15 %. 

 
• Účetnictví 

Příplatky společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky společnosti 
s ručením omezeným podle § 162 a násl. zákona o obchodních korporacích jsou zaúčtovány na vrub příslušných 
účtů aktiv a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaného v 
položce "A.II.2.1.  Ostatní kapitálové fondy".  

 
• Společník účtuje na vrub účtu příslušného podílu. 

Lze tedy dovodit, že příjem z vrácení příplatku do vlastního kapitálu bude účtován jako snížení dříve zvýšeného 
účtu podílu. 
„Vžilo se“, že příjem je v případě vrácení příplatku z vlastního kapitálu účtován jako snížení pořizovací ceny podílu, 
protože při poskytnutí je na příslušný účet finanční investice účtován a to u společníka, který příplatek poskytl i u 
následujících vlastníků podílu. Jakmile dosáhne hodnota podílu v účetnictví nula, dochází k účtování na účty 
dlouhodobých výnosů tj. skupiny 66 – Finanční výnosy (665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku). 

 
• Ostatní příjmy 

Ostatní kapitálové účty, jejichž zdrojem nebyl zisk, se do konce roku 2014 hromadně nevyplácely, spíše zcela 
výjimečně. Hlavním důvodem bylo nevyjasněné zdaňování. Je samozřejmě otázkou, jak mnozí v praxi řešili tento 
problém. Bude to vycházet případ od případu, pravděpodobně řešili zdroj kapitálového účtu a s jistou osobní 
statečností podle zdroje konkrétního účtu vyplácené peníze zdaňovali nebo nezdaňovali. 
Osobně se domnívám, že tyto příjmy by měly být účtovány do dlouhodobých finančních výnosů (sk. 66 
– Finanční výnosy, účet 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku). 
 
Takto doporučuji postupovat u kteréhokoliv vlastníka podílu bez ohledu na historii, zda společník, který přijímá 
peníze, vložil kdysi nepeněžitý či peněžitý vklad s ážiem nebo nevložil a nebo je to společník, který je dalším 
vlastníkem tohoto podílu. Konkrétní řešení v účetních předpisech nenajdeme, jak píšu i přímo pod příkladem. 
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Dlouhodobý hmotný majetek 
pořízení stroje s dotací  
(Interpretace I-14) 
 
Zaúčtujete operace související s pořízením stroje. 
 

• Hranici pro dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka určila pro veškerý majetek pořizovací cenou 
vyšší než 40 000  Kč.  

• Stroje a výrobní zařízení se odepisují účetně 48 měsíců, začátek odepisování – měsíc po zařazení 
majetku. 

 

Pořízení stroje s dotací Částka 
v Kč MD Dal 

1.  Pořízení stroje 3 000 000 042 321 

2.  Příslib dotace ze státního rozpočtu na pořízení stroje 
ve výši 600 000 Kč 600 000 7xx 799 

3.  Nezpochybnitelný nárok na dotaci 
ČÚS 017 bod 3.7. 600 000 37x (378) 346 

4. Snížení pořizovací ceny o dotaci 600 000 346 042 

5. Odúčtování podrozvahové evidence 600 000 799 7xx 

ž. Příjem dotace 600 000 221 37x (378) 

7. Zařazení stroje 2 400 000 022 042 

8. Odepisování – první měsíc 
2 400 000/48 = 50 000 50 000 551 082 

 
 

Dlouhodobý hmotný majetek 
§7 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
 
(11) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se 

rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí  a  povinností stanovených zvláštními právními předpisy12) pro 
užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se 
nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují 
montáž u nabyvatele. 

——— 
12)  Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 
o integrované prevenci), zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 47 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
 
(6)  Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení 

majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku, s výjimkou povolenek na emise 
a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem5a)nebo držitelem5b). Za dotaci se považují 
bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů 
ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních 
samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění na stanovený účel 
ze zahraničí z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle 
zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis 
umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.  

______ 
5a) §2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodovánís povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. a zákona č. 315/2008 Sb. 
5b) 5b) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých 
podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic. 

 
 
ČÚS 017 Zúčtovací vztahy 
Bod 3.7. Účtová skupina 34 - Zúčtování daní a dotací - Dotace  
 
O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky 
a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací.  
 
O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové 
skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové 
souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací 
ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje 
do ostatních finančních výnosů.  
O použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace 
na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování 
daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek. 
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§ 29 odst. 1 ZDP 
… 
Vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních 
fondů, regionální rady regionu soudržnosti 124), o poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního 
předpisu, o poskytnuté granty Evropských společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů 
a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem 
nebo bydlištěm v zahraničí (dále jen "veřejné zdroje"), poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení, 
pokud se tyto prostředky neúčtují podle zvláštního právního předpisu 20) ve prospěch výnosů (příjmů). 
 
124) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
 
Doporučujeme věnovat pozornost vydaným interpretacím, které naleznete na  
www.ucetni-portal.cz/interpretace-nur/ nebo www.nur.cz 
 
Číslo Název Interpretace Autor Schváleno 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí 
nebo vrácení dotace 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 
prof. Ing. Libuše Müllerová CSc. 
Ing. František Louša 
Antonín Valder 

4. 2. 2008 

I-22 Dotace v cizí měně 
doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 
prof. Ing. Libuše Müllerová CSc. 
Ing. Jiří Pelák Ph.D. 

19. 9. 2011 

I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý 
majetek 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 
prof. Ing. Libuše Müllerová CSc. 11. 11. 2013 

I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý 
majetek 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 
prof. Ing. Libuše Müllerová CSc. 11. 11. 2013 
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Dlouhodobý hmotný majetek pořízený 
nepeněžitým darem 
 
Zaúčtujete operace související s pořízením stroje darem, který byl uskutečněn 1. 4. 2019.  
Obdarovaným je společnost s.r.o. OB, dárcem je společnost s.r.o. D. Reprodukční pořizovací cena – posudek 
znalce je 300 000 Kč. Společnosti jsou plátci DPH.  
 

• Hranici pro dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka OB určila pro veškerý majetek pořizovací 
cenou vyšší než 40 000 Kč.  

• Stroje a výrobní zařízení se odepisují účetně 48 měsíců, začátek odepisování – měsíc po zařazení 
majetku. 

• Daňové odpisy jsou zrychlené. 
 

U dárce byla vstupní cena stroje 420 000 Kč bez DPH a odpisoval daňově zrychleně. 

Účtování u nepeněžitě obdarovaného 

Otázka je nárok na odpočet u daru majetku? 
V příkladu pracuji s variantou, že je nárok na odpočet daně, názory odborníků na DPH však nejsou jednotné. 
 
Pořízení stroje s dotací OB s.r.o. Částka v Kč MD Dal 

1.  Pořízení stroje darem – reprodukční pořizovací cena 300 000 042 648 

2. Nárok na DPH z daru po obdržení daňového dokladu? 52 080 343 042 

3. Zařazení stroje 247 920 022 042 

4. Odepisování – vyjádřeno za 8 měsíců 
247 920 Kč/48 = 5 165 Kč/měsíc 41 320 551 082 

 
1. Účetní odpisy u obdarovaného při uplatnění DPH? 
 

Účetní odepisování Měsíční účetní odpis  
v Kč 

Roční účetní odpis – 
zaokrouhlen na Kč 

nahoru 

Účetní zůstatková cena 
v Kč ke konci účetního 

období 

4-12/2019 5 165 
247 920/ 48) 

41 320 
(8 * 5 165) 206 600 

1-12/2020 5 165 
247 920/ 48) 

61 980 
(12 * 5 165) 144 620  

 
2. Daňové odpisy u obdarovaného: 
 
Vstupní cena je podle § 29 odst. 1 písm. d)  ZDP tj. reprodukční pořizovací cena. 
 

Pokyn GFŘ D-22 
K § 29, bod 5 
Součástí vstupní ceny je i daň z přidané hodnoty, a to  
a)   u neplátce daně z přidané hodnoty,  
b)   u plátce daně z přidané hodnoty, který neuplatnil nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet podle 

zákona o DPH.  
 

CELKEM 
DÁRCE 

vstupní cena  
420 000 Kč 

OBDAROVANÝ  
vstupní cena 
247 920 Kč 

Zdaňovací období Daňový odpis 
zrychlený 

Daňová 
zůstatková cena 

Daňový odpis 
zrychlený 

Daňová 
zůstatková cena 

2017 84 000 
(420 000/5) 

336 000 x x 

2018 134 400 
(336 000*2)/5(6-1) 201 600 x x 

2019 
50 400 

(201 600*2)/(6-2) 
(100 800 / 2)  

polovina ročního odpisu 
151 200 x x 

2019 - - 49 584 
 (247 920/5) 198 336 

2020 - - 79 335 
(198 336*2)/5(6-1) 119 001 

2021 - - pokračování daňového odepisování 
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3. DPH z daru u společnosti s.r.o. OB 
 
Za dodání zboží za úplatu se také považuje použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním 
ekonomických činností plátce (§ 13 odst. 4 písm. a) ZDPH)., 
Základem daně je v případě, že se jedná o dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH cena zboží nebo cena 
obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. (§ 36 odst. 6 
ZDPH). 
 

Koeficient = , zaokrouhleno = 0,1736 

300 000 * 0,1736 = 52 080 Kč 

DPH z daru je uplatněno v okamžiku, kdy obchodní korporace Z obdrží daňový doklad – doklad o použití. 

 
4. Odložená daň u společnosti s.r.o. OB k datu obdarování 

Podle § 59 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. o odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří 
konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. akciové společnosti, 
účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dobrovolně). Ostatní účetní 
jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji. 
 

Titul pro 
odloženou 

daň 

Účetní zůstatková  
cena v Kč 

(ÚZC) 

Daňová 
zůstatková cena 

v Kč (DZC) 
převzatá od 
vkladatele 

Rozdíl v Kč 
(ÚZC – DZC) Sazba daně 

Odložená daň 
zaokrouhleně 
v Kč- závazek 

stroj 247 920 
(300 000 – 52 080 DPH) 247 920  0 19 % 0 

 
 
 

5. Účtování odložené daně u společnosti s.r.o. OB k datu obdarování  
 

Účetní operace Částka  
v Kč MD Dal 

1. Odložená daň z daru 0 592 481 
První účtování odložené daně – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška pro podnikatele § 59 odst. 6.?? – Neuplatňujeme? 
 
 
 
6. Odložená daň u obdarovaného - společnosti s.r.o. OB k 31. 12. 2019   
 

Titul pro 
odloženou daň 

Účetní 
zůstatková 
cena v Kč 

(ÚZC)  

Daňová 
zůstatková 
cena v Kč 

(DZC) 

Rozdíl v Kč 
(ÚZC – DZC) Sazba daně 

Odložená daň 
v Kč 

zaokrouhleně  
- závazek 

stroj 206 600 198 336 8 264 19 % 1 571 
 
 
 

7. Účtování odložené daně k 31. 12. 2019 z titulu darovaného majetku u společnosti s.r.o. OB 
 

Účetní operace Částka  
v Kč MD Dal 

1. Odložená daň  1 571 592 481 

KZ Odložená daň k 31. 12. 2019 1 571 - 481 

 
  

 90,17355371 =
121
21
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ČÚS 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  
5. Postup účtování 
5.1. Pořizování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se uskutečňuje zejména koupí, vytvořením vlastní 

činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, darem nebo jiným bezúplatným převodem, vkladem 
dlouhodobého majetku, převodem podle právních předpisů nebo převodem z osobního užívání do podnikání. 

 5.1.1. O pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se účtuje na vrub 
 příslušného účtu účtové skupiny 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nebo přímo 
 na vrub příslušných účtů účtových skupin 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 - Dlouhodobý hmotný 
 majetek odpisovaný nebo 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, pokud při pořízení 
 dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení nevznikají náklady související 
 s jeho pořízením, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtových skupin například 

  a) 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku v případě bezúplatného převodu z finančního  
    leasingu, 

  b) 21 - Peněžní prostředky v pokladně v případě pořízení dlouhodobého    
   majetku nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti za hotové, 

  c) 32 - Závazky (krátkodobé) nebo 47 - Dlouhodobé závazky v případě    
   bezhotovostního pořízení dlouhodobého majetku nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti, 

  d) 35 - Pohledávky za společníky v případě vkladu za upsaný základní kapitál, 
  e) 37 - Jiné pohledávky a závazky v případě uplatnění práva nákupní opce a v případě úroků z úvěrů  

    a zápůjček do doby uvedení do užívání, 
  f) 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaného v položce "A.I.1. případě bezúplatně převedeného 

    majetku vyjma daru, 
  g) 49 - Individuální podnikatel v případě převodu majetku z osobního užívání do podnikání, 
  h) 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace v případě vytvoření       

    majetku vlastní činností a 
  i) 64 - Jiné provozní výnosy v případě daru. 
 

 
 
 

Znění do 31. 12. 2015 Znění po novele od 1. 1. 2016 

ČÚS 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
3. Postupy účtování 

 3.1. Vlastní kapitál 
 3.1.6.   
 Na příslušném účtu účtové skupiny  
 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce    
 "A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy" se účtují  

• ostatní kapitálové vklady peněžní a nepeněžní, které při 
jejich vytvoření nezvyšují základní kapitál účetní 
jednotky a není pro ně v předcházejících účtech této 
účtové skupiny samostatný syntetický účet.  

• ve prospěch účtu se účtují také přijaté dary;  
• u družstev rovněž členské podíly na družstevní bytovou 

výstavbu a státní příspěvek apod.   
Analytické účty se vedou podle jednotlivých kapitálových fondů 
s odděleným sledováním darů a členských podílů a státního 
příspěvku. 

3.1. Vlastní kapitál 
3.1.6.  
Na příslušném účtu účtové skupiny  
41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce 
"A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy" se zaúčtují  

• ostatní kapitálové vklady peněžní i nepeněžní, které 
nezvyšují základní kapitál účetní jednotky a není pro 
ně v předcházejících účtech této účtové skupiny 
samostatný syntetický účet.  

• ve prospěch účtu se zaúčtují u družstev rovněž členské 
podíly na družstevní bytovou výstavbu a státní 
příspěvek apod. 

Analytické účty se vedou podle jednotlivých kapitálových fondů 
s odděleným sledováním členských podílů a státního příspěvku. 

 
 
 

Závěrečná rekapitulace  

 
• Účtování a zdanění 
Nepeněžitý dar se účtuje nově od 1. 1. 2016 do výnosů, tj. dojde ke zdanění daru daní z příjmů právnických 
osob v roce obdarování, pokud není osvobozeno (např. podle § 19b odst. 2 ZDP – veřejně prospěšný 
poplatník). 
 
• Daňové odpisy 
Daňové odpisy tohoto majetku mají běžný režim a tento dar nesnižuje vstupní cenu majetku – na rozdíl 
od příkladu ČÚS 013-021 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený účelově poskytnutým peněžitým darem. 
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Základy účtování - zboží 
 
Obchodní korporace ELEKTRO Nový, s. r. o. se zabývá obchodní činností (koupě a prodej zboží elektropřístrojů). 
Obchodní korporace je registrována jako plátce DPH.  
O zásobách zboží se účtuje metodou A, FIFO – tj. způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se 
použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku (§ 25 odst. 4 ZÚ) 
 
Základní sazba   DPH 21 % 
První sazba   DPH 15 % 
Druhá snížená sazba  DPH 10 % 
 
Zásoba zboží v prodejně k 1. 1. 201x (běžného období) 

Název zboží Počet 
ks 

Pořizovací 
cena 

Sklad celkem 
pořizovací 

cena 
Prodejní cena Sklad celkem 

prodejní cena 

LCD televizor 13 8 000 104 000 11 900 154 700 
Audiosystém 8 2 000 16 000 5 500 44 000 
DVD přehrávač 15 1 500 22 500 2 500 37 500 

Celkem x x 142 500 x 236 200 

Pořizovací i prodejní ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 
V únoru byly tyto účetní případy 

Účetní operace Částka 
v Kč MD Dal 

1.  

Nákup zboží ve velkoobchodě za hotové: 
(15 ks televizoru po 9 000 Kč, 8 ks audiosystému 
po 3 000 Kč, 10 ks DVD přehrávače po 1 500 Kč) 
(135 000+24 000+ 15 000) 
Cena bez daně 
DPH 21 % 
Cena s daní 

 
 
 

174 000 
36 540 

210 540 

 
 
 

131 
343 

 

 
 
 
 
 

211 

2. Nakoupené zboží bylo převzato na prodejnu 174 000 132 131 

3. 

V lednu prodáno zboží za hotové: 
(22 ks televizorů, 10 ks audiosystému, 18 ks DVD 
přehrávačů) 
Prodejní cena bez daně 
DPH 21 % 
Cena s daní 

 
 
 

361 800 
75 978 

437 778 

 
 
 
 
 

211 

 
 
 

604 
343 

 

4. 

Úbytek zboží v důsledku prodeje 
(22 ks televizorů, 10 ks audiosystému, 18 ks DVD 
přehrávačů) 
185 000+22 000+ 27 000 

234 000 504 132 

5. Odvod tržby do banky (výdajový PD) 
P.S. Bankovní výpis dosud není k dispozici 400 000 261 211 

6. 

Došlá faktura za zboží od výrobce:  
(10 ks audiosystému po 4 300 Kč) 
Cena bez daně 
DPH 21 % 
Cena s daní 

 
 

43 000 
9 030 

52 030 

 
 

131 
343 

 

 
 
 
 

321 
7. Zaplaceno v hotovosti za dopravu zboží (neplátci) 2 000 131 211 

8. Převzetí zboží dodaného výrobcem na prodejnu 45 000 132 131 

9. 

Prodej zboží na fakturu  
(16 ks audiosystému, 5 ks DVD přehrávačů) 
Prodejní cena bez daně 
DPH 21 % 
Cena celkem 

 
100 500 
21 105 

121 605 

 
 
 

311 

 
604 
343 

 

10. 
Úbytek zboží v důsledku prodeje 
(16 ks audiosystému, 5 ks DVD přehrávačů) 
63 000+7 500 

70 500 504 132 

11.  Příjem peněz do banky 400 000 221 261 
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Číslo:                     1   
                          
Název:                   LCD Televizor       Prodejní cena               11 900,00 Kč 
 
Datum/Doklad Text Příjem Výdej Stav 
 ks Kč/kus Kč celkem Kč celkem ks Kč/kus Kč 

celkem 

Počáteční stav    13 8 000 104 000 

Nákup +15 9 000 135 000  28 13 x 8000 
15 x 9000 239 000 

Prodej -22 13 x 8000 
 9 x 9000 

 185 000 6 9 000 54 000 

Celkem v ks  15 22 6 

Celkem v pořiz.c.  135 000 185 000 54 000 

Zásoby v prod. c.  xxx xxx 71 400 

 
 
 
Číslo:                     2  
                           
Název:                   Audiosystém          Prodejní cena               5 500,00 Kč 
 
Datum/Doklad Text Příjem Výdej Stav 
 ks Kč/kus Kč celkem Kč celkem ks Kč/kus Kč 

celkem 
Počáteční stav    8 2 000 16 000 

Nákup +8 3 000 24 000  16 8 x 2 000 
8 x 3 000 40 000 

Prodej -10 8 x 2 000 
2 x 3 000 

 22 000 6 3 000 18 000 

Nákup +10 4 500 45 000  16 6 x 3 000 
10 x 4 500 63 000 

Prodej -16 6 x 3 000 
10 x 4 500 

 63 000 0 0 0 

Celkem v ks  18 26 0 

Celkem v pořiz.c.  69 000 85 000 0 

Zásoby v prod. c.  xxx xxx 0 

 
 
Číslo:                     3   
                          
Název:                   DVD přehrávač       Prodejní cena               2 500,00 Kč 
 
Datum/Doklad Text Příjem Výdej Stav 
 ks Kč/kus Kč celkem Kč celkem ks Kč/kus Kč 

celkem 

Počáteční stav    15 1 500 22 500 

Nákup +10 1 500 15 000  25 1 500 37 500 

Prodej -18 18 x 1 500  27 000 7 1 500 10 500 

Prodej -5 5 x 1 500  7 500 2 1 500 3 000 

Celkem v ks  10 23 2 

Celkem v pořiz.c.  15 000 34 500 3 000 

Zásoby v prod. c.  xxx xxx 5 000 
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Předčasné ukončení finančního leasingu 
s odkupem předmětu finančního leasingu 
 
V příkladech není problematika DPH. 
 
Ustanovením řešícím daňové dopady je § 24 dost. 5 a 6 ZDP. Existují dva základní způsoby předčasného ukončení 
leasingové smlouvy: 

a) s odkupem předmětu leasingu leasingovým nájemcem.  
Důvodem bývá: 
- odkoupení zničeného předmětu leasingu (například po havárii, kdy havarovaný vůz si leasingový nájemce 

odkoupí), nebo 
- odkoupení funkčního předmětu leasingu za účelem jeho okamžitého prodeje. 

b) bez odkupu předmětu leasingu leasingovým nájemcem.  
Důvodem bývá: 
- neplacení splátek leasingovým nájemcem a následné odebrání předmětu leasingu leasingovou společností, 

nebo 
- zničení či ztracení předmětu leasingu (krádež, havárie bez odkupu vraku nájemcem). 

 
Leasingová smlouva nákladní automobil je uzavřena 30. 9. 201x a předmět leasingu je předán 15. 10. 201x 
- doba trvání leasingu činí 54 měsíců (§ 24 odst. 4 písm. a) 
- první mimořádná splátka na nájemné 540 000 Kč bez DPH a byla zaplacena 
- řádné splátky činí 40 000 Kč měsíčně bez DPH    
- k 1. 5. 201x+1 je smlouva ukončena a předmět leasingu je nájemci prodán za cenu 1 900 000 Kč 
Za předčasné ukončení smlouvy je nájemci v souladu se všeobecnými podmínkami leasingu vyúčtována smluvní 
pokuta ve výši 100 000 Kč.  
Celková hodnota leasingu 540 000 + (40 000 × 54) = 2 700 000 Kč bez DPH. 
 

Předčasné ukončení leasingu 

Účetní operace 201x Částka v Kč  MD Dal 

1. První mimořádná splátka na leasing 
(540 000/54 = 10 000 Kč/na jeden měsíc trvání leasingu) 540 000 381 221 

2. 
Pravidelné předpisy řádných splátek  
10 - 12/201x 
3 × 40 000 Kč. Splátky byly zaplaceny. 

120 000 518 321 

3. Odúčtování časového rozlišení ve věcné a časové 
souvislosti 3 × 10 000 Kč 30 000 518 381 

KZ 31. 12. 201x 
Konečný zůstatek 510 000 381 x 

Účetní operace 201x+1 Částka v Kč  MD Dal 

1. 
Pravidelné předpisy řádných splátek  
1 - 4/201x+1 
4 × 40 000 Kč. Splátky byly zaplaceny. 

160 000 518 321 

2. Odúčtování časového rozlišení ve věcné a časové 
souvislosti 4 × 10 000 Kč 40 000 518 381 

KZ Ke dni ukončení leasingu 1. 5. 201x+1 
Konečný zůstatek 470 000 381 x 

3. Smluvní pokuta 100 000 544 325 

4. Koupě předmětu leasingu 1 900 000 022(042) 321 

5. Kompenzace smluvní pokuty se zůstatkem mimořádné 
splátky 100 000 325 381 

6. Kompenzace závazku z koupě předmětu leasingu se 
zůstatkem mimořádné splátky 370 000 321 381 

7. Úhrada závazku 1 530 000 321 221 
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Test na splnění podmínky požadované ZDP v § 24 odst. 5, 6 

 
§ 24 odst. 5 ZDP    
(5) Pokud je poplatníkem úplatně nabyt majetek, který předtím úplatně užíval, a pokud nejsou splněny podmínky 

finančního leasingu, je úplata za užívání výdajem podle odstavce 1 pouze za podmínky, že poplatník zahrne tento 
majetek do obchodního majetku a cena za nabytí 

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

rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo 
pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny 
osobního automobilu se vždy vychází ze vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Je-li vlastníkem nebo 
pronajímatelem poplatník, který u pronajímaného hmotného majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, 
stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo, 

b) pozemku nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu, 1a) platná ke dni nabytí pozemku. Je-li mezi 
nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí koupi pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu 
stavebního díla umístěného na tomto pozemku, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) za podmínky, že bude kupní 
cena pozemku vyšší než cena určená podle zvláštního právního předpisu 1a) ke dni prokazatelného sjednání dohody o 
budoucí koupi pozemku, 

c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu, 
1a) platná ke dni sjednání kupní smlouvy, 

d) … 
 
(6) Je-li finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu, je výdajem k dosažení, zajištění 

a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem), připadající ze sjednané doby finančního 
leasingu na skutečnou dobu finančního leasingu nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty, 
která je výdajem (nákladem), připadající na skutečnou dobu finančního leasingu. 

 
Vstupní cena leasingové společnosti 2 500 000 Kč. 
 
Rozpis odpisů 
 
 název předmětu:  nákladní automobil 
 odpisová skupina:  2 - rovnoměrný 
 pořizovací cena:   2 500 000 Kč 
 první rok odpisování:  201x 
 

Běžné daňové odpisy Daňové odpisy ke dni odkoupení 

Rok Sazba v % Odpis Zůst. cena Odpis Zůst. cena Poznámka 

201x  11.00    275 000 2 225 000 275 000 2 225 000  

201x+1  22.25 556 250 1 668 750 278 125 1 946 875 poloviční odpis 

201x+2  22.25 556 250 1 112 500 x x  

201x+3  22.25 556 250 556 250 x x  

201x+4  22.25 556 250 0 x x  

Celkem 100.00 2 500 000 x 553 125 x  
 
Daňová zůstatková cena ke dni odkoupení   1 946 875 Kč 
Kupní cena     1 900 000 Kč 
 
Podmínka není splněna. 

Daňové důsledky 

1) Je nutné podat dodatečné daňové přiznání k minulým letům? 
a) Náklady roku 201x ve výši 150 000 Kč jsou daňově neuznatelné – od roku 2011 již  není nutno 

podat u právnické osoby dodatečné přiznání k dani z příjmů právnických osob – od 1. 1. 2011 
novelizovaný § 23 ZDP (ř. 30 DAP) 

b) Náklady roku 201x+1 ve výši 200 000 Kč jsou také daňově neuznatelné a je nutno je vyloučit 
v daňovém přiznání (ř. 40 DAP) 

- v případě fyzické osoby by bylo také dodaněno v roce 201x+1 v celkové výši 350 000 Kč 
a také by nebylo nutno podat dodatečné přiznání za rok 201x – podle § 5 odst. 6 ZDP 
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§ 23 odst. 3 ZDP 
Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 
a) se zvyšuje o 
1. částky neoprávněně zkracující příjmy, 
2. částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů), 
3. částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se podává daňové přiznání, 
jako osvobozený bezúplatný příjem veřejně prospěšného poplatníka nebo výdaj (náklad) na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich osvobození nebo uplatnění jako výdaje 
(nákladu) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává 
daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo, 
… 
 

 

2) Jaká je vstupní cena pro daňové odepisování automobilu? 
Vstupní cena pro daňové odepisování se zvýší o vyloučené výdaje a bude činit  
1 900 000 + 350 000 = 2 250 000 Kč (§ 29 odst. 1 písm.a) ZDP).  
Tato skutečnost neovlivňuje pořizovací cenu pro účetnictví, ta nadále zůstává ve výši  
1 900 000 Kč. 
 

 
§ 29 odst. 1 ZDP 
Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí  
a) … Nejsou-li při bezprostředním úplatném nabytí hmotného majetku po ukončení úplatného užívání dodrženy  podmínky 
uvedené v § 24 odst. 4 nebo odst. 5, lze do vstupní ceny zahrnout úplatu za užívání, úplatu která byla uhrazena do data 
ukončení smlouvy a nebyla výdajem (nákladem) podle § 24; přitom u poplatníka, který nevede účetnictví, lze do vstupní 
ceny zahrnout i zálohy na úplatu za uživání do data ukončení smlouvy… 
 

Vyhodnocení daňových nákladů roku 201x+1 
 

Daňově uznatelné náklady 
- zaplacená smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč. 
- daňové odpisy roku 201x+1 ze vstupní ceny 2 250 000 (1 900 000+150 000+200 000). 

Účetní jednotka si může vybrat způsob odepisování nezávisle na předchozím vlastníkovi. 
  

Daňově neuznatelné náklady 
- celkové náklady leasingu 201x+1 - ř. 40 

- předpisy mimořádných splátek do data odkupu předmětu leasingu z časového rozlišení ve výši 40 000 Kč, 
- řádné splátky do data odkupu předmětu leasingu ve výši 160 000 Kč 

- vyloučení nákladů na leasing z  roku  201x na základě porušení podmínek - ř. 30. 

Definice finančního leasingu  
 

 
§ 21d ZDP Obecná společná ustanovení o finančním leasingu� 
 
(1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným 

majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud 
 
 a)  je při vzniku smlouvy ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní 

za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo�2. ujednáno právo uživatele na převod podle bodu 1, 
 b)  ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované 

u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce 
odpisování, s výjimkou případu, že by užívaná věc byla při tomto odpisování již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, 

 c)  je při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny 1. užívací práva 
k předmětu leasingu,�2. povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a�3. rizika spojená s užíváním předmětu 
leasingu a 

 d)  je splněna minimální doba finančního leasingu; doba finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byl předmět finančního 
leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání.� 

 
(2) Minimální dobou finančního leasingu je minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 nebo 

doba odpisování podle § 30a nebo 30b v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného v odpisové 
skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu se tato doba zkracuje o 6 měsíců.� 

(3) Na finanční leasing se nevztahují ustanovení tohoto zákona o nájmu.� 
(4)  Finanční leasing se pro účely daní z příjmů považuje od okamžiku uzavření smlouvy o finančním leasingu za nájem,  

pokud 
      a) je finanční leasing předčasně ukončen, 
      b) po uplynutí sjednané doby nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele.� 
(5)  Přenechá-li uživatel užívající předmět finančního leasingu tento předmět k užívání jiné osobě za úplatu na základě 

smlouvy, považuje se tato smlouva pro účely daní z příjmů za smlouvu o nájmu.� 
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Výpočet úroků z prodlení  
- sankce za pozdní platby daní  
 
Úroky z prodlení se počítají podle zákona č. 280/2009, daňový řád.  
Podle § 252 vzniká prodlení, pokud poplatník neuhradí splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. 
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním 
dnem následujícím po dni splatnosti až do dnu platby včetně.  
 

Úrok z prodlení 
§ 252 DŘ 
(1) Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. 
(2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem 

následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby 
stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného 
kalendářního pololetí. Pokud je pro daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým 
pracovním dnem následujícím po původním dni její splatnosti. 

(3) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho vznik, a na osobním daňovém 
účtu se předepisuje nejpozději do desátého dne po skončení měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplynul den 
jeho splatnosti. Před tímto dnem se předepíše na osobním daňovém účtu zejména v případě, že je nedoplatek, 
ze kterého vzniká úrok z prodlení, vymáhán, nebo pokud byl tento úrok uhrazen, nebo pro zjištění vratitelnosti 
přeplatku. 

(4) Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované daně. 
(5) Je-li nejasná platba po vyjasnění zaevidována na osobní daňový účet s účinností ke dni, kdy byla vykonána, správce 

daně ke dni zaevidování tyto účinky na úrok z prodlení na osobním daňovém účtu, kde je tato platba evidována, 
vypořádá. 

(6) Správce daně může daňový subjekt vyrozumět o předpisu úroku z prodlení platebním výměrem kdykoliv, vyžaduje-li to 
stav osobního daňového účtu daňového subjektu. 

 
§ 253 DŘ 
(1) Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho 

druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní 
částku 200 Kč.  

(2) Ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti nevzniká úrok z prodlení u nedoplatku vzniklého 
v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele. 

(3) U nedoplatků na příslušenství daně a na peněžitém plnění placeném v rámci dělené správy úrok z prodlení nevzniká. 
 
Poznámka 
 

Vývoj diskontní sazby - https://www.cnb.cz/cs/faq/jak_se_vyvijela_diskontni_sazba_cnb.html 
Vývoj repo sazby - https://www.cnb.cz/cs/faq/jak_se_vyvijela_dvoutydenni_repo_sazba_cnb.html 
 
 

Diskontní sazba ČNB 
Platná od: % 
06.02.09 0,75 
11.05.09 0,50 
07.08.09 0,25 
01.10.12 0,10 
02.11.12 0,05 
03.08.18 0,25 
27.09.18 0,50 
02.11.18 0,75 

 
Sazba 

období 
repo sazba % p.a. úrok z prodlení % p.a. od do 

02. 11. 2018 dosud 0,75 14,75 
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Příklad 
Poplatníkovi podáním daňového přiznání DPH za duben 2019 vznikla povinnost úhrady ke dni 25. 05. 2019 
(sobota) ve výši 517 000,- Kč. Úhrada byla připsána na účet FÚ dne 10. 06. 2019 (pondělí). Vypočítejte úrok 
z prodlení vyměření správcem daně. 
 
Výpočet úroku 
 
výše úroku 14,75% (platná k 01. 01. 2019) 
počet dní prodlení 25. 5. – 10. 6. 2019. Povinnost hradit úrok z prodlení začíná pátým pracovním dnem 
následujícím po dni splatnosti až do dne platby, tj. od 3. 6. 2019 (pondělí) do 10. 6. 2019 (pondělí), tzn. 7 dní 
prodlení.  
 
  517 000 Kč * 7 dní * 14,75 % 
--------------------------------------  =  1 462,47 Kč 
           365 dní (rok)  
 
Poplatníkovi vznikne úrok ve výši 1 462,- Kč. 
 
Příklad: 
Poplatníkovi podáním daňového přiznání DPH za duben 2019 vznikla povinnost úhrady ke dni 25. 05. 2019 
(sobota) ve výši 97 000,- Kč. Úhrada byla připsána na účet FÚ dne 28. 05. 2018 (úterý). Vypočítejte úrok 
z prodlení vyměřený správcem daně. 
 
Výpočet úroku:  
 
Daňová povinnost byla uhrazena do 5 pracovních dnů následujících po termínu splatnosti daně, a tudíž se žádný 
úrok z prodlení nevyměří (§ 252 odst. 2 DŘ). 
 
 

Doba prodlení 

Prvním dnem prodlení je den následující po dni splatnosti, kdy mělo být zaplaceno. 

Posledním dnem prodlení musí být den zaplacení. Je to logické, protože jestli měl někdo zaplatit jako v našem 
případě 3. 6. 2019, tak dne 4. 6. 2019 má první den prodlení, a pokud zaplatí 10. 6. 2019 má sedm dní prodlení, 
protože nejpozději měl zaplatit 3. 6. 2019 

Můžete se setkat s názorem, že den úhrady se nepočítá, ale není podle mne správný a není správný ani podle 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR spis. značka 33 CDo 1450/2008 ze dne 31. 8. 2009. 

Zde dovolatelka namítá, že má právo na úroky z prodlení i za den 18. 11. 2005, tj. za poslední den prodlení, neboť 
až tímto dnem byl dluh v souladu s ustanovením § 567 odst. 2 občanského zákoníku splněn. Mimo jiné je zde 
uvedeno, že v souzené věci je nesporné, že dlužná částka byla na účet žalobkyně připsána dne 
18. 11. 2005, tímto dnem dluh žalované zanikl (§ 567 odst. 2 občanského zákoníku.) a tento den byl 
posledním dnem prodlení žalované. Žalobkyně má proto právo na úroky z prodlení i za tento den.  
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Přijetí služby plátcem z JČS  
od osoby neusazené v tuzemsku 
 
Plátce DPH přijal službu z jiného členského státu od osoby neusazené v tuzemnsku (§ 4 odst. 1 písm. m) ZDPH) 

– poradenství, hodnota na faktuře (č. 2222) vydané osobou registrovanou k dani v jiném členském státu 
(DIČ EU12345678) činí 10 000 EUR.  

Ve vnitřní účetní směrnici má účetní jednotka uveden jako datum uskutečnění účetního případu u přijaté faktury 
den přijetí faktury do účetní jednotky.  

201x- Data důležitá pro výpočet DPH a pro zaúčtování 

 
Událost Denní kurz ČNB Datum 
Datum vystavení dokladu od osoby registrované 
v jiném členském stát = den POSKYTNUTÍ SLUŽBY 25,34 29. 1. 201x 

Datum dojití dokladu příjemci 25,40 30. 1. 201x 
Datum doplnění požadovaných údajů na účetní doklad 
podle ZÚ a ZDPH (výši daně) 25,22 8. 2. 201x 

Datum povinnosti přiznat daň - DUZP 25,34 29. 1. 201x 
 
Kdyby byl daňový doklad vystaven 29.1., ale služba byla poskytnuta 25.1., byla by povinnost přiznat daň 25.1. 
 
Kdyby byl daňový doklad vystaven 25.1., ale služba byla poskytnuta 29.1., byla by povinnost přiznat daň 29.1.  

Řešení 

Č. Datum Text EUR  Kurz 
ČNB Kč MD Dal 

1. 30. 1. 
Přijatá faktura za poskytnutou službu 

10 000 25,40 254 000 518 321 
(10 000 EUR x 25,40) 

2. 30.1. 

Daňová povinnost a nárok na odpočet - 
základ daně 10 000 25,34 253 400 neúčtujeme 

sazba daně  21% - daň  
(nutno doplnit na daňový doklad) 2 100 25,34 53 214 343 343 

Přiznání k DPH reverse charge 

řádek č. 5    zdanitelná plnění 

řádek č. 43  nárok na odpočet           
 

 
§ 4 odst. 5 ZDPH 
 
(5) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti 
přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to 
a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo 
b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami jinými než euro se provede 
za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru. 
 
 

 
MF ČR 
Informace k přepočtu cizí měny na českou měnu 
(14.5.2004) 
Podle § 4 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který vstoupil v účinnost 1.5.2004, se pro 
přepočet cizí měny na české koruny použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro 
osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, popřípaděpřiznatosvobození od daně. 

Pro plátce, který je účetní jednotkou, je platným kurzem ke dni povinnosti přiznat daň i pevný kurz, který si účetní 
jednotka stanovila podle zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro plátce, který není účetní jednotkou, je platným kurzem pouze kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní 
bankou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. 

Vznik povinnosti přiznat daň je pro jednotlivé druhy plnění vymezen v § 21 - § 25 a § 66 zákona č. 235/2004 Sb. 
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Přiznání k dani z přidané hodnoty 

  

ř.

základní 1

snížená 2

základní 3

snížená 4

základní 5

snížená 6

základní 7

snížená 8

9

základní 10

snížená 11

základní 12

snížená 13

20

21

22

23

24

25

26

30

31

32

33

34

Krácený odpočet

základní 40

snížená 41

42

základní 43

snížená 44

45

46 0
47

50

52 0
53

60

61

62

63

64

65

66

C. ODDÍL – daň z přidané hodnoty
I. Zdanitelná plnění Základ daně Daň na výstupu

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem
plnění v tuzemsku 

Dovoz zboží (§ 23)

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4)

Pořízení zboží z jiného členského státu
(§16; §17 odst.6 písm e); §19 odst. 3)

Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1
od osoby registrované k dani v jiném členském státě 

253 400 53 214

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel
zboží nebo příjemce služeb

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat
daň plátce při jejich přijetí (§ 108)

Vývoz zboží (§ 66)

Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (19 odst. 4)

Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8)

II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně Hodnota

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)

Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)  

III. Doplňující údaje

Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou
Pořízení zboží

Dodání zboží

IV. Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců

Dovoz zboží osvobozený podle § 71g

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44)
Věřitel

Dlužník

Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79 až § 79c

Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42+ 43 + 44 + 45) 53 214

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13
253 400 53 214

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 4) 51
S nárokem na odpočet Bez nároku na odpočet

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) 

V. Krácení nároku na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

VI. Výpočet daňové povinnosti

Úprava odpočtu daně (§ 78 a násl.)  
Vrácení daně (§ 84)

Daň na výstupu (součet 1 až 13 - 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená) 53 214

Část odpočtu v krácené výši Koeficient (%) Odpočet

Vypořádání odpočtu daně ( § 76 odst. 7 až 10 ) Vypořádací koeficient (%) Změna odpočtu

Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečného daňového přiznání (62 – 63)  

2

Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 ) 53 214
Vlastní daňová povinnost (62 – 63) 0
Nadměrný odpočet (63 – 62)  
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Kontrolní hlášení 
 

 
 

 
 
 

Vazba na přehled na www.ucetni-portal.cz  
– Daň z přidané hodnoty  
– Přijetí služby z jiného členského státu od osoby neusazené v tuzemsku (řádek 5, 6, 43, 44) -   včetně 
kontrolního hlášení  

Doplňující informace 

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 
(§ 101c – 101k ZDPH) � A.2 

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ 
(§ 102 ZDPH) X 

Jen v rámci EU 
- dodání, přemístění zboží 
- poskytnutí služby § 9 odst. 1 ZDPH 

INTRASTAT 
(Příručka INTRASTAT V17e) 

 
Nařízení vlády č. 244/2016 
Sb.  k provedení některých 

ustanovení celního zákona v oblasti 
statistiky 

X Jen v rámci EU 
- odeslání – přijetí zboží (jeho pohyb) 

Účtování např. 

MD Dal Text 

518 321 Přijatá faktura 

314 221 
Zaplacená záloha 

– VZNIKÁ POVINNOST PŘIZNAT DAŇ ! 
§ 24/3 ZDPH 

 

Účty: 
 
518 –  Ostatní služby 
321 –  Závazky z obchodních vztahů 
314 –  Poskytnuté zálohy – dlouhodobé i krátkodobé 
221 –  Bankovní účty 

� - Vyplňuje se  

X     - Nevyplňuje se 
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Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS 
 

HLAVA I – OBECNÁ USTANOVENÍ 
§ 4 Vymezení základních pojmů 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 
… 
m) osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani (§ 5 ZDPH), která 

1. nemá sídlo v tuzemsku, 
2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a 
3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní, 

 
§ 5 Osoby povinné k dani 
(1)  Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví 

v § 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje 
ekonomické činnosti. 

(2)  Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob 
poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, 
zejména 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 
nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu 6). 

(3)  Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby 
založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu 7a) se při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu 7b). Pokud však 
uskutečňováním některých z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěže, 
považuje se, pokud jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty 
první se však vždy považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 1. 

(4)  Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město Praha a každá jeho městská část. 
(5)  Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákona 29) se ve vztahu k činnosti jimi prováděného rozhlasového a televizního vysílání 

vždy považují za osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, a to i v případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata. 
 
6) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

7a) Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

7b) Například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

29) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 

 
HLAVA II – UPLATŇOVÁNÍ DANĚ 
Díl 2 – Místo plnění 
§ 9 ZDPH – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby 
(1)  Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta 

provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění místo, kde je tato provozovna 
umístěna. Za tuto provozovnu se považuje organizační složka této osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby, které 
jsou poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. 

(2)  Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo. Pokud je však tato služba 
poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění místo, kde 
je tato provozovna umístěna. 

(3)  Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k dani považuje 
a)  osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem 

daně, 
b)  právnická osoba nepovinná k dani, která je identifikovanou osobou nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. 

(4)  Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle odstavců 1 a 2 se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
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Díl 4 ZDPH – Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit 
§ 20a ZDPH - Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby  
(1) Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
(2)  Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, 

není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. 
(3)  Dodání zboží nebo poskytnutí služby je pro účely tohoto zákona známo dostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje: 

a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, 
b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a 
c) místo plnění. 

 

 § 24 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby 
osobou neusazenou v tuzemsku 
(1)  Při poskytnutí zdanitelného plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, je-

li osobou povinnou přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je dané plnění poskytnuto, vzniká povinnost přiznat daň ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

(2)  Zdanitelné plnění podle odstavce 1 se považuje za uskutečněné 
a) dnem uskutečnění plnění stanoveným podle § 21, nebo 
b) při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 dnem poskytnutí této služby. 

(3)  Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění podle odstavce 1 poskytnuta úplata, vzniká povinnost přiznat daň z poskytnuté částky ke 
dni poskytnutí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni poskytnutí úplaty známo dostatečně určitě. 

(4)  Je-li poskytováno zdanitelné plnění podle odstavce 1 po dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k poskytnutí úplaty 
s povinností přiznat daň, považuje se plnění za uskutečněné posledním dnem každého kalendářního roku, pokud se jedná o  
a) poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1, 
b) dodání zboží s instalací nebo montáží, 
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 

 

Díl 5 – Daňové doklady 
§ 26 - Daňový doklad 
(1)  Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně. 
(2)  Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. 
(3)  Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické 

podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje. 
(4)  Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje. 
 

 § 27 ZDPH - Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů 
(1)  Vystavování daňových dokladů při dodání zboží nebo poskytnutí služby podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění. 
(2)  Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu, ve kterém má osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo 

nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, pokud je místo plnění 
a) v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li 

plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, a pokud osobou povinnou přiznat daň je osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
a tato osoba nebyla zmocněna k vystavení daňového dokladu, nebo 

b) ve třetí zemi. 
 

§ 29 ZDPH - Náležitosti daňového dokladu  
(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje 

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) den vystavení daňového dokladu, 
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň 

nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, 
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně, 
l)  výši daně; tato daň se uvádí v české měně. 

(2)  Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje: (více SMĚRNICE RADY 2006/112/ES,  článek 226,, bod 11a) 
 a)  odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně 

osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně, 
b) "vystaveno zákazníkem", je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu, 
c) "daň odvede zákazník", je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. 

(3) Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje: 
        a) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno, 

    b) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznkla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění ke dni 
přijetí úplaty, 

       c) sazbu daně a výši daně, 
1. jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo 
2. je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. 

 
(4) Označením se pro účely daňových dokladů rozumí 
        a) obchodní firma nebo jméno, 
        b) dodatek ke jménu a 
        c) sídlo. 
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Díl 6 – Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad 
§ 36 ZDPH - Základ daně 
(1) Základem daně 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. 
(2) Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty snížená o daň. 
(3) Základ daně také zahrnuje 

    a) jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění, 
    b) dotace k ceně, 
    c) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, 
    d) při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou, 
    e) při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo spojených s výstavbou stavby, konstrukce 
        materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. 

(4) Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. 
(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze 

zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění způsobem podle § 37 odst. 1. 
(6)  Základem daně je v případě, že se jedná o 

a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až d), odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 5, cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by 
bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených 
na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

b) poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

(7)  Pokud se za uskutečněná plnění stanoví celková cena nebo hodnota, která zahrnuje dodání zboží nebo poskytnutí služby s různými sazbami 
daně, popřípadě osvobozená od daně, základ daně se pro jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v poměrné výši odpovídající poměru cen 
určených podle právních předpisů upravujících oceňování majetku jednotlivých plnění k celkovému součtu těchto určených cen. Tato 
celková cena nebo hodnota se považuje za částku obsahující daň. 

(8)  Pokud je při oceňování majetku vyžadován posudek více znalců, použije se pro zjištění poměru cen cena z posudku, v němž je cena nejvyšší, 
která se považuje za cenu obsahující daň. 

(9)  Základem daně při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské účely prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo 
za cenu vyšší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, je rozdíl mezi cenou, za kterou jsou prodávány, a jejich nominální 
hodnotou. Tento rozdíl se považuje za částku obsahující daň. Pokud jsou prodávány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, nebo za 
cenu nižší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, základem daně je nula. 

(10) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) je základem daně peněžní částka, za kterou plátce vratný obal, který je dodáván spolu se 
zbožím, dodává, bez daně. Základem daně je tato peněžní částka i v případě, že vratný obal je dodán plátcem spolu se zbožím bezúplatně, 
pokud zákon dále nestanoví jinak. Jestliže plátce dodává v tuzemsku vratné obaly stejného druhu spolu se zbožím všem svým odběratelům 
bezúplatně, je základem daně peněžní částka, za kterou je obal stejného druhu plátcem pořízen, snížená o daň. V případě, že peněžní 
částka není známa, je základem daně cena vratného obalu stejného druhu určená podle právních předpisů upravujících oceňování majetku. 
Celkový základ daně u vratných obalů stejného druhu, z kterého se zjistí daň, se vypočte jako rozdíl mezi celkovým počtem vratných obalů 
stejného druhu dodaných plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo příslušného kalendářního roku 
u plátce, který nevede účetnictví, a celkovým počtem vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci vráceny během příslušného 
účetního období 7d) nebo během příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, přičemž tento rozdíl je vynásoben 
částkou platnou pro vratný obal stejného druhu dodávaný v tuzemsku společně se zbožím, zjištěnou podle tohoto ustanovení. V případě, že 
celkový počet vratných obalů stejného druhu dodaných plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo 
příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, je nižší než celkový počet vratných obalů stejného druhu, které byly 
tomuto plátci vráceny během příslušného účetního období 7d) nebo během příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede 
účetnictví, jsou základ daně a příslušná daň uváděné na daňovém dokladu vystaveném podle § 32 odst. 1 se záporným znaménkem. 
Stejným způsobem se záporný základ daně a daň zohlední i v daňovém přiznání podle § 101. 

(11) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. 
Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na 
odpočet daně. 

 
§ 39 ZDPH - Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku 
(1) Základ daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku se stanoví obdobně podle § 36. 
(2) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1. 
 
  



Pořízení zboží od osoby neusazené v tuzemsku z JČS – 2019 DPH §024-001 
 

 371 / 628 Pěva Čouková 

HLAVA V – SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU 
§ 108 ZDPH – Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň 
(1) Přiznat daň jsou povinni 

a) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých 
je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, 

b) plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského státu, 
c) plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se 

jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 

d) plátce, kterému je osobou neusazenou v tuzemsku, která není registrovaná jako plátce, dodáno zboží s místem plnění v tuzemsku; toto 
ustanovení se nepoužije v případě, že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, a to do 
dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce, 

e) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské 
unie formou třístranného obchodu, 

f) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) 
a § 23 odst. 4, 

g) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, 
h) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, 
i) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu podle § 19 odst. 6, 
j) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
k) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
    1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
    2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. 

(2) Zaplatit daň jsou povinny 
a) osoba, která není plátcem, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká povinnost zaplatit daň podle 

§ 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 5, 
b) osoba, u které vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. b) až e). 
c) zrušeno 

(3) Osoba povinná přiznat nebo zaplatit daň je daňovým subjektem. 
(4) Osoba určená k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce, která přijala úplatu za uskutečněný prodej obchodního majetku, je 

povinna zaplatit daň na osobní daňový účet plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tento prodej 
uskutečnil. Současně je povinna oznámit správci daně uskutečnění a výši zdanitelného plnění. Za zaplacení daně odpovídají plátce a tato 
osoba společně a nerozdílně. 

 
 
 
Pozn. Přepočet na Kč - § 4 odst. 5 ZDPH – Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící 
přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to 

 a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo 
b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami jinými než euro se provede za použití 
směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru. 
 
 
 
 
 



Souvislý příklad – příjmy FO, výpočet celkové daně - 2019 DPFO 001 

 513 / 628 Ing. Zuzana Rylová Ph.D. 

Souvislý příklad – příjmy fyzické osoby,  
výpočet celkové daně 
 
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 2016 ji byla přiznána invalidita 3. stupně. Syn Marek (18 let) úspěšně odmaturoval dne 
20. 5. 2019 a od 15. 8. 2019 je zaměstnancem v pracovním poměru s hrubou měsíční mzdou 20 000 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 2019 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 2019 obdržela dary v hodnotě 5 000 Kč.  

V roce 2019 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 2013 vykázal ztrátu ve výši 
800 000,- Kč. Z této ztráty do konce roku 2018 jako odčitatelnou položku uplatnil 750 000 Kč. Za rok 2014 
vykázal ztrátu ve výši 80 000 Kč, kterou dosud neuplatnil. 

V roce 2019 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. 2015 uzavřel smlouvu o finančním leasingu osobního automobilu, předávací protokol je ze dne 
7. 4. 2015. 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. 2015. 

V roce 2019 byly všechny splátky i kupní cena zaplaceny v termínu. 

2. Dne 12. 12. 2018 postoupil za částku 210 000 Kč vlastní pohledávku z roku 2016, 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. 2018 a 100 000 Kč dne 18. 2. 2019.  

3. Dne 18. 11. 2019 nakoupil pohledávku za společností ALFA o jmenovité hodnotě 363 000 Kč (včetně 21 % 
DPH) za částku 300 000 Kč. Dne 16. 12. 2019 postoupil tuto pohledávku za částku 330 000 Kč společnosti 
BETA. Tuto částku obdržel na svůj účet 5. 1. 2020.  

4. Dne 25. 1. 2019 koupil pohledávku (z titulu poskytnuté zápůjčky) za společností GAMA ve jmenovité 
hodnotě 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. 2019 došlo 
k vzájemnému zápočtu pohledávky s dluhem. Pan Rybička zbytek dluhu v roce 2019 uhradil. 

5. Dne 25. 3. 2019 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. 2019. Pojišťovna mu uhradila dne 
15. 4. 2019 škodu ve výši 115 000 Kč (10 000 Kč byla tzv. spoluúčast). 

6. Dne 15. 4. 2018 uzavřel s basketbalovým klubem smlouvu o poskytování reklamy v období od 1. 5. 2018 
do 30. 6. 2019. Celkovou dohodnutou částku za tuto reklamu ve výši 130 000 Kč zaplatil podnikatel 
při podpisu smlouvy dne 15. 4. 2018. 

7. Dne 16. 5. 2019 jeho zaměstnanec při pracovní cestě havaroval s automobilem SPZ 2A3 1112, obchodní 
majetek. Vozidlo bylo pořízeno v roce 2015, pořizovací cena byla 400 000 Kč, po celou dobu bylo 
rovnoměrně 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. 2019 do 16. 9. 2019 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 2018 mu bylo ze skladu odcizeno zboží v pořizovací ceně 80 000 Kč. Zboží bylo částečně 
(60 000 Kč) zaplaceno formou zálohy již v roce 2017, zbylý dluh (20 000 Kč) byl uhrazen v roce 2019. 
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Pojišťovna v roce 2018 přiznala a v roce 2019 vyplatila pojistnou náhradu ve výši 70 000 Kč. Pachatel 
krádeže je Policii ČR znám.  

10. V prosinci roku 2019 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. 2019 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 2018 a jejich nabývací cena byla 
v plné výši uplatněna ve výdajích.  

12. V roce 2011 koupil pozemek na stavbu chaty (není v obchodním majetku). Stavbu chaty realizoval 
(dokončil) v roce 2015. Chata i pozemek jsou v SJM. V roce 2019 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 2019 zdědil činžovní dům a pokračoval v pronajímání bytů (majetek v osobním vlastnictví, není 
v obchodním 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 2019. 
Výdaje na PHM a parkovné činily 36 000 Kč, ostatní výdaje na vozidlo činily 196 000 Kč. Tyto výdaje jsou 
zahrnuty v celkových 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 2019 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 prodlení 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 daňové 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 - - 

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 
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Příjmy z kapitálového majetku 

pol. č. příjmy výdaje 

15 20 012 Kč - 

 
Dílčí základ daně z kapitálového majetku: 20 012 Kč 
 
Příjmy z nájmu 

pol. č. příjmy výdaje 

13 440 000 Kč 132 000 Kč 

 
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 (v Kč) 

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 0 

Celkový základ daně 595 115 

Odčitatelné položky (ztráta z roku 2014) 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 
• daňové zvýhodnění Eliška  

(zletilá a invalidita 3. stupně, § 35c/6/b ZDP)                                 0 
• daňové zvýhodnění Marek 15 204 Kč / 12 x 8 měsíců = 10 136 Kč 

34 976 

Daň po slevách 40 039 

 

Manželka příjem: 
dar   5 000 Kč 
dohody            62 000 Kč 
úrok brutto       1 170 Kč [(994,50/85)x100] 
Celkem            68 170 Kč  
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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 
2015 9 
2016 12 
2017 12 
2018 12 
2019 10 

 
Výdaje za leasing v roce 2019: 
(907 500 : 55) x 10 =  165 000 Kč 
kupní cena leasingu    + 100 Kč 
celkem   165 100 Kč 

§ 23 odst. 8 
písm. b) bod 2 
ZDP 

… úplata z finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši 
připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období… 

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 nebyl 
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 postoupení 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 210 000 Kč. Postoupeno za 210 000 Kč.  
Celá částka zdaněna v roce 2018 ve výši 210 000 Kč. 
V roce 2019 již bez vlivu na daň z příjmů. 

Výpočet bod 3: 

Nakoupená pohledávka v roce 2019 – jmenovitá hodnota pohledávky 363 000 Kč, 
pořizovací cena 300 000 Kč  
Postoupeno v roce 2019 za částku 330 000 Kč – v roce 2019 zdaněno 330 000 Kč, 
k příjmu uplatněn výdaj ve výši 300 000 Kč. 

4 

§ 24 odst. 2 
písm. zn) ZDP  

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

§ 3 odst. 4 písm. 
b) bod 1 ZDP 
 

Nakoupení pohledávky z titulu zápůjčky 2019 – hodnota pohledávky 200 000 Kč 
(jmenovitá 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 

§ 25 odst. 2 ZDP Nejedná se o škodu ve smyslu tohoto ustanovení, proto výdaje jsou bez omezení 

6  Bez úpravy – částka za reklamu byla daňovým výdajem v roce uhrazení, tj. v roce 
2018. 

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 2019 nebude zahrnována náhrada od pojišťovny ve výši dříve 
daňově 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 
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pol. 
č. úprava Poznámka 

10 § 25 odst. 1 
písm. t) ZDP 

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

11 § 23 odst. 3 
písm. a) bod12 

Nedodaňuje se, protože povinnost dodanění se u neúčtujících jednotek týká jen dluhů 
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. 
Chystaná novela č. poslaneckého  návrhu 206/5– nejvýše do částky 600 000 Kč. 

14 

§ 24 odst. 2 
písm. zt) ZDP 

Položka snižující základ daně - výdajový paušál na dopravu 12 x 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 x 20 % = 39 200 Kč 

15 

§ 8 odst. 1 písm. 
g) 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 přepočítala a poznámky doplnila se souhlasem autorky Pěva Čouková 
březen 2019 
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	Prázdná stránka

