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Dobrý den milé kolegyně a vážení kolegové,

ano, držíte v ruce naši „novou lodičku“ Daň z příjmů – vyřešené příklady. Je zjevné, že 
nápadů mám hodně a děkuji mému týmu a skvělým lektorům za to, že mají chuť a náladu 
moje nápady a sny realizovat. 

Některé příklady této publikace jsou ke stavu 2019, některé 2020. Věřím, že si s tím poradíme.

Kdybych měla vybrat, který příklad Vám doporučit, tak opravdu nevím. Všechny jsou 
skvělé. Příklady kolegyně Zuzky Rylové z oblasti fyzických osob možná znáte z našeho 
vzdělávacího webu, máme je aktualizované na rok 2020 a jsou opravdu výživné. Novinkou 
jsou skvělé příklady kolegy Matěje Nešlehy z oblasti fyzických osob a i příklad našeho člena 
All In Ivana Roty, který zpracoval také příklad ze soudku fyzických osob, Vás jistě potěší. 
Příklady z oblasti fyzických osob osobně kontroluji, přepočítávám, ale přiznám se, že určitě 
to nejsou moje nejmilejší příklady…, když je vypočítám, mám samozřejmě radost. My jako 
firma zpracováváme přiznání k dani z příjmů fyzických osob minimu klientů. Vím, že je 
prima, znát všechna zákoutí zákona nebo alespoň vědět, kam sáhnout pro informaci.

Oproti tomu příklady na právnické osoby miluji. Doplňují mi moje příklady v oblasti 
účetnictví, mohu se přesvědčit, zda vše chápu správně a zda není třeba udělat nové příklady.

Jak příklady kolegyně Ivany Pilařové, tak příklady paní Evy Nedorostkové jsou skvělé, 
skvělé, skvělé… Super výukový materiál.

Řádky přiznání k dani z příjmů právnických osob se jako nezbytnost pro vyřešení příkladů 
na právnické osoby ukázaly na „Doučování Účetního Portálu“, které jsem měla loni dokonce 
dvakrát pro ty, kteří šli na zkoušky. Díky tomu tedy vzniklo toto dílo. Děkuji za revize těchto 
řádků kolegovi Jirkovi Klímovi.

Jsem opravdu ráda, že všichni, kteří jdou v srpnu 2020 na odložené jarní zkoušky daňových 
poradců, mohou mít toto dílo u sebe. 

Věřím, že dílo bude prospěšné nejen na zkoušky, ale i nám všem v daňové praxi.

S vděčností

P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a  Účetního Portálu
www.pevacoukova.cz

26. 3. 2020

Současné motto:

 » Kola se točí…
 » Jedeme dál…
 » Spolu to zvládneme…
 » Jsme pozitivní…
 » Nevzdáváme se…
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DPFO 001 | Souvislý příklad – příjmy FO, výpočet celkové daněIng. Zuzana Rylová, Ph.D.

DPFO 001 | Souvislý příklad – 
příjmy FO, výpočet celkové daně
dle právního stavu k 1. 1. 2020 

Zadání
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 2017 jí byla přiznána invalidita 3. stupně. Syn Marek (18 let) úspěšně 
odmaturoval dne 20. 5. 2020 a od 15. 8. 2020 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 2020 vydělala hrubou částku ve 
výši 62 000 Kč. Z prostředků na termínovaném vkladu, který je veden na její jméno, jí plynuly úroky, 
na účet jí byla připsána částka 994,50 Kč. Dále jí plynul příjem z důvodu péče o invalidní dceru ve výši 
8 000 Kč měsíčně. V roce 2020 obdržela dary v hodnotě 5 000 Kč. 
V roce 2020 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 2014 vykázal ztrátu 
ve výši 800 000 Kč. Z této ztráty do konce roku 2019 jako odčitatelnou položku uplatnil 750 000 Kč. Za 
rok 2015 vykázal ztrátu ve výši 80 000 Kč, kterou dosud neuplatnil.
V roce 2020 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. 2016 uzavřel smlouvu o finančním leasingu osobního automobilu, předávací protokol 

je ze dne 7. 4. 2016. 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. 2016.
 V roce 2020 byly všechny splátky i kupní cena zaplaceny v termínu.
2.  Dne 12. 12. 2019 postoupil za částku 210 000 Kč vlastní pohledávku z roku 2018, 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. 2019 a 100 000 Kč dne 18. 2. 2020. 

3.  Dne 18. 11. 2020 nakoupil pohledávku za společností ALFA o jmenovité hodnotě 363 000 Kč (včetně 
21 % DPH) za částku 300 000 Kč. Dne 16. 12. 2020 postoupil tuto pohledávku za částku 330 000 Kč 
společnosti BETA. Tuto částku obdržel na svůj účet 5. 1. 2021. 

4.  Dne 25. 1. 2020 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. 2020 došlo k vzájemnému zápočtu pohledávky s dluhem. Pan Rybička zbytek dluhu v roce 
2020 uhradil.

DPFO
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DPFO 001 | Souvislý příklad – příjmy FO, výpočet celkové daněIng. Zuzana Rylová, Ph.D.

Řešení
Příjmy z podnikání – § 7 ZDP

Pol. č.
Příjmy v Kč
Úpravy ZD +

Výdaje v Kč
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

Příjmy z kapitálového majetku – § 8 ZDP

Pol. č. Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Dílčí základ daně z kapitálového majetku: 20 012 Kč

Příjmy z nájmu – § 9 ZDP

Pol. č. Příjmy v Kč Výdaje v Kč

 Ostatní příjmy – § 10 ZDP

Pol. č. Příjmy v Kč Výdaje v Kč
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Ing. Matěj Nešleha DPFO 018 | Souvislý příklad k dani z příjmů fyzických osob

DPFO 018 | Souvislý příklad  
k dani z příjmů fyzických osob
dle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Pan Novotný podniká jako fyzická osoba v oboru stavebnictví, a to již od roku 2007. Vede daňovou 
evidenci. V roce 2020 se u pana Novotného uskutečnily následující operace:
1. Příjmy ze stavebnictví činily v roce 2020 celkem 11 000 000 Kč
2. Pan Novotný nakoupil a uhradil stavební materiál ve výši 5 800 000 Kč.
3.  Za pozdní předání stavby zaplatil pan Novotný smluvní pokutu dohodnutou ve smlouvě o dílo ve

výši 50 000 Kč.
4.  Za své zaměstnance zaplatil pan Novotný v průběhu roku 2020 sociální a zdravotní pojištění ve

výši 1 300 000 Kč a za sebe zaplatil částku 128 000 Kč, na čistých mzdách vyplatil zaměstnancům
z bankovního účtu celkem 3 500 000 Kč.

5.  Pan Novotný prodal stavební stroj (bagr) za částku 234 000 Kč. Tento stavební stroj byl pořízen
v roce 2012. Stavební stroj nebyl před prodejem vyřazen z obchodního majetku pana Novotného.
Odpisování stroje nebylo nikdy přerušeno.

6.  Svým zaměstnancům poskytl pan Novotný v zimních měsících občerstvení na stavbě. Za kávu
a čaj zaplatil 14 000 Kč.

7.  Na začátku roku zaplatil dva členské příspěvky, a to hospodářské komoře ve výši 10 000 Kč a Svazu
účetních ve výši 2 000 Kč.

8.  Při daňové kontrole silniční daně bylo zjištěno, že pan Novotný nesprávně odvedl v roce 2018
silniční daň, byl mu vyměřen úrok z prodlení ve výši 5 000 Kč, který uhradil v roce 2020.

9.  Svým osmi zaměstnancům poskytl pan Novotný příspěvek na penzijní připojištění v celkové výši
88 000 Kč a zakoupil pro ně vstupenky na koncert ve výši 12 000 Kč. Tyto příspěvky byly poskytnuty
v souladu s kolektivní smlouvou.

10.  Dne 1. června 2020 pořídil osobní automobil, na který uplatnil paušální výdaje na dopravu. Auto
používal pouze pro služební účely a zařadil jej do obchodního majetku. Spotřeba PHM za období
červen až prosinec činila 24 000 Kč. Pořizovací cena automobilu činila 500 000 Kč.

11.  Dále pan Novotný obdržel od ALFA, a.s. podíl na zisku ve výši 170 000 Kč.
12.  Svůj podíl ve společnosti BETA, s.r.o. prodal panu Svobodovi ve výši 1 000 000 Kč. Obchodní

podíl pořídil v roce 2011 a jeho hodnota činila 250 000 Kč, v roce 2019 vložil nepeněžní příplatek
k základnímu kapitálu, který byl znaleckým posudkem oceněn na hodnotu 250 000 Kč. Tento
podíl nebyl nikdy zahrnutý do obchodního majetku.

13.  Dále pan Novotný pronajímal jeden ze svých bytů, měsíční nájemné činilo 10 000 Kč, nájem trval
celý kalendářní rok, předmětem nájmu je byt, který získal darem od svého strýce v roce 2019.

14.  V březnu 2010 nakoupil jako občan cenné papíry – akcie v částce 56 000 Kč, v květnu 2020 tyto akcie
prodal a obdržel částku 98 000 Kč. Tyto cenné papíry byly do května 2014 součástí obchodního
majetku pana Novotného.

15.  Pan Novotný si platil životní pojištění čtvrtletně ve výši 3 500 Kč. Na konci roku obdržel potvrzení
od pojišťovny o tomto zaplaceném pojištění.

Ostatní příjmy, výdaje a DPH neuvažujme.
Pan Novotný je ženatý a má tři děti. Syn má 22 let a studuje vysokou školu. Starší dcera má 19 let a do 
30. 6. 2020 studovala střední školu zdravotnickou. Od 1. 7. 2020 nastoupila do zaměstnání na plný
úvazek (pracovní smlouva). Mladší dceři je 12 let. Pan Novotný se s manželkou dohodl, že daňové
zvýhodnění na děti uplatní on.
Úkolem je připravit podklady k vypracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob pana Nováka
za zdaňovací období (kalendářní rok 2020) a výpočet daně z příjmů, a to při snaze minimalizovat
daňovou povinnost za rok 2020.
Průměrná mzda pro rok 2020 činí 34 835 Kč, minimální mzda pro rok 2020 činí 14 600 Kč.

DPFO
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Ing. Matěj Nešleha DPFO 018 | Souvislý příklad k dani z příjmů fyzických osob

Řešení

Operace Příjmy dle § 7 ZDP Související výdaje Odůvodnění

1 11 000 000 Kč § 7 odst. 1 písm. b) ZDP

2 5 800 000 Kč § 24 odst. 1 ZDP

3 50 000 Kč § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP

4a 1 300 000 Kč § 24 odst. 2 písm. f) ZDP

4b 3 500 000 Kč § 24 odst. 1 ZDP

5 234 000 Kč

7 10 000 Kč § 24 odst. 2 písm. d) bod 5 ZDP

9 88 000 Kč § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP

10a 35 000 Kč § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP

10b 100 000 Kč § 32 odst. 1 ZDP

Součet: 11 234 000 Kč 10 883 000 Kč x

Operace Příjmy dle § 9 ZDP Související výdaje Odůvodnění

13 120 000 Kč 36 000 Kč § 9 odst. 4 ZDP

Součet: 120 000 Kč 36 000 Kč x

Operace Příjmy dle § 10 ZDP Související výdaje Odůvodnění

Součet:

Operace Příjmy podléhající srážkové 
dani Odůvodnění

Součet:

Operace Osvobozené příjmy Odůvodnění

Součet:

Nezdanitelná část základu daně Částka

Sleva na dani či daňové zvýhodnění Částka
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DPFO 019 | Přechod  ze skutečných výdajů na paušálBc. Ivan Rota, MBA

DPFO 019 | Přechod 
ze skutečných výdajů na paušál
dle právního stavu k 1. 1. 2019

Zadání
Pan Pokustón je podnikatel a rozhodl se, že by z daňové evidence, kterou doposud vedl, rád začal za 
rok 2019 uplatňovat paušální výdaje, protože se od svého obchodního partnera dozvěděl, že v případě 
uplatňování paušálních výdajů stačí vést pouze evidenci příjmů. Protože se zároveň dozvěděl, že 
existuje řada povinností při přechodu ze skutečných výdajů na paušální, rozhodl se využít služeb 
daňového poradce (využije odkladu lhůty pro podání daňového přiznání). Vaším úkolem je panu 
Pokustónovi pomoci s tímto úkolem. 
Pan Pokustón je bezdětný a má manželku, která má od 16. 8. 2019 nárok na průkaz ZTP/P a nemá 
žádné zdanitelné příjmy. 
Pan Pokustón vždy využíval všech zákonem o daních z příjmů povolených možností vedoucích 
k minimalizaci daňové povinnosti. 
V příkladu není řešeno DPH.
Pan Pokustón Vám poskytl následující informace o své činnosti:
1. Příjmy a výdaje podle § 7 ZDP v roce 2019 činily:
 a. Řemeslná činnost – příjmy: 1 704 000 Kč, výdaje: 1 004 000 Kč,
 b. Obchodní činnost – příjmy: 1 150 000 Kč, výdaje: 950 000 Kč,
 c. Zemědělská činnost – příjmy: 409 000 Kč, výdaje: 109 000 Kč.
 Tyto příjmy a výdaje roku 2019 nezohledňují následující případy v bodech 2 až 10.
 Předpokládejme, že pan Pokustón má potřebná živnostenská oprávnění.  
2.  V roce 2018 poprvé vytvořil daňově uznatelnou rezervu ve výši 26 000 Kč na opravu hmotného 

majetku – nebytového prostoru (není obchodní majetek), který vlastní a pronajímá od 1. 1. 2016 
se vstupní cenou pro odpisování 1 250 000 Kč v 6. odpisové skupině. Měsíční příjem od roku 2016 
z nájmu této nemovitosti činí 10 000 Kč. V roce 2019 se rozhodl, že už žádnou rezervu tvořit nebude.

3.  Vlastní nemovitou věc, nebytovou jednotku – kancelář od roku 2015 a v témže roce ji zahrnul do 
obchodního majetku, která je v 5. odpisové skupině se vstupní cenou 1 980 000 Kč, v roce 2018 
dále vytvořil daňově uznatelnou rezervu ve výši 56 000 Kč na opravu tohoto hmotného majetku 
a deponoval ji včas na samostatný účet, prostředky roku 2019 ve výši 56 000 Kč převedl na 
samostatný účet pro tuto rezervu 15. 3. 2020 a přitom mu na tento podnikatelský účet v roce 2019, 
na kterém byla částka rezervy deponována, byl připsán úrok 840 Kč.

4.  Na konci roku 2018 přijal zálohu ze své řemeslné činnosti ve výši 48 000 Kč, kterou v roce 
2019 vyúčtoval a zároveň dodal dohodnuté zboží odběrateli a odběratel doplatil 6 000 Kč podle 
vyúčtovací faktury.

5.  Dne 31. 12. 2018 zaplatil zálohu na zásoby pro svou obchodní činnost ve výši 17 000 Kč. Dne 15. 1. 2019 
mu přišly zásoby i končená faktura ve stejné výši, v jaké uhradil zálohu. Zároveň 20. 6. 2019 
prodal tyto zásoby za celkovou částku 27 000 Kč.

6.  Pohledávky z řemeslné činnosti činily k 31. 12. 2018 celkem 77 000 Kč, tyto pohledávky dostal 
částečně uhrazeny dne 16. 4. 2019 ve výši 37 000 Kč.

7.  Závazky z řemeslné činnosti činily k 31. 12. 2018 celkem 34 000 Kč a tyto uhradil 20. 1. 2019 v plné výši.
8.  Dne 18. 2. 2019 pořídila manželka pana Pokustóna do SJM osobní automobil, který není v jeho 

obchodním majetku, v technickém průkaze je majitelem paní Pokustónová, se vstupní cenou 
750 000 Kč a používal ho pan Pokustón v převážné většině (80 %) ke své podnikatelské činnosti, 
manželka platila zálohy na silniční daň ve výši 1 560 Kč.

9. K 31. 12. 2018 měl zásoby ve výši 124 000 Kč a drobný majetek ve výši 24 000 Kč.
10.  Pan Pokustón zaplatil zálohy na daň z příjmu v následujících částkách: 10. 6. 2018 ve výši 32 000 Kč, 

12. 12. 2018 ve výši 32 000 Kč, 11. 6. 2019 39 100 Kč, 10. 12. 2019 ve výši 39 100 Kč.

DPFO
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Úkoly:
Při plnění úkolů optimalizujte daňovou povinnost pana Pokustóna za zdaňovací období 2019 na 
co nejnižší základ daně.
1. Skutečné výdaje -  daňová evidence
 a)  Vyplňte výpočtový list Daňová evidence 2019 a vypočtěte daňovou povinnost při uplatnění 

skutečných výdajů. 
 b)  Dále vypočtěte případné zálohy na daň z příjmů fyzických osob a jak budou v roce 2020 placeny.  
2. Paušální výdaje
 a)  Vyplňte výpočtový list Paušální výdaje 2019 a vypočtěte daňovou povinnost při uplatnění 

paušálních výdajů. Pokud je zřejmé, že u některého dílčího základu daně jsou výhodnější 
skutečné výdaje, uplatněte je (§ 9 ZDP). 

 b)  Dále vypočtěte případné zálohy na daň z příjmů fyzických osob a jak budou v roce 2020 placeny. 
 c) Vypočtěte případnou dodatečně placenou daň za předchozí zdaňovací období. 
 d) Uveďte, jaké další povinnosti jsou při uplatňování paušálních výdajů.
3. Vyhodnoťte, zda je přechod na paušální výdaje pro pana Pokustóna výhodný. 
4.  Vzniká při dodatečném daňovém přiznání z důvodu přechodu na paušální výdaje nějaká 

povinnost vůči ČSSZ a zdravotní pojišťovně? Případně dokdy musí pan Pokustón podat opravné 
přehledy.

Řešení

Bod 1. a):  Vyplňte výpočtový list Daňová evidence 2019 a vypočtěte daňovou povinnost při uplatnění 
skutečných výdajů.

Bod č.
Příjmy 

úpravy ZD +
Výdaje

úpravy ZD -
DZD § Poznámka

1.a 1 704 000 1 004 000 § 7 Příjem a výdaj podle § 7

1.b 1 150 000 950 000 § 7 Příjem a výdaj podle § 7

1.c 409 000 109 000 § 7 Příjem a výdaj podle § 7

2 120 000 47 000 § 9 Příjem a výdaj podle § 9

2 26 000 § 9 Úprava základu daně § 9

3 170 400 § 7 Výdaj podle § 7

3 840 § 8 Příjem podle § 8

4 6 000 § 7 Příjem podle § 7

5 27 000 § 7 Příjem podle § 7

6 37 000 § 7 Příjem podle § 7

7 34 000 § 7 Výdaj podle § 7

8 43 131 § 7 Výdaj podle § 7

Povinnost podat dodatečné daňové přiznání nevzniká.
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Komentář k této části řešení:
Bod 1. –   zde se jedná o příjmy a výdaje již v zadání uvedené, které patří do dílčího základu daně podle 

§ 7 ZDP.
Bod 2. –   protože nemovitost není v obchodním majetku a zároveň máme za úkol minimalizovat 

daňovou povinnost, patří tyto příjmy a výdaje do § 9 ZDP, zároveň s tím souvisí i výpočet 
výdajů, v našem případě odpisů – použijeme tedy metodu zrychlených odpisů a výpočet bude 
následující:
  rok 2016: koeficient pro 6. odpisovou skupinu v prvním roce je 50 pro zrychlené odpisy a výpočet 
provedeme jako podíl vstupní ceny odpisovaného majetku a koeficientu v prvním roce 
1 250 000 / 50 = 25 000
 rok 2017: koeficient pro 6. odpisovou skupinu v dalších letech je 51 a výpočet provedeme jako 
podíl dvojnásobku zůstatkové hodnoty, tj. vstupní cena mínus oprávky, a rozdílu koeficientu 
pro další roky a počtem již odpisovaných let a takto budeme postupovat i pro další roky
(2 * 1 225 000) / (51 - 1) = 49 000
rok 2018: (2 * 1 176 000) / (51 - 2) = 48 000
rok 2019: (2 * 1 128 000) / (51 - 3) = 47 000
 Dále pak musíme zohlednit rezervu uplatněnou v roce 2018 ve výši 26 000 Kč. Vzhledem k tomu, 
že v § 7 odst. 4 ZoR je stanoveno, že nebudou-li peněžní prostředky složeny do termínu podání 
daňového přiznání, rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání 
podává, to znamená, že nám nevzniká povinnost podat dodatečné daňové přiznání a musíme 
upravit příslušný základ daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 7 ZDP pro rok 2019.

Bod 3. –  Jelikož je nemovitost v obchodním majetku, můžeme si pro účely výdajů uplatnit její odpisy 
a částku rezervy tvořenou na opravy tohoto majetku. Odpisy budou opět vypočítány zrychleně, 
pouze s tím rozdílem, že koeficienty budou použity pro 5. odpisovou skupinu:
rok 2015: 1 980 000 / 30 = 66 000
rok 2016: (2 * 1 914 000) / (31 - 1) = 127 600
rok 2017: (2 * 1 786 400) / (31 - 2) = 123 200
rok 2018: (2 * 1 663 200) / (31 - 3) = 118 800
rok 2019: (2 * 1 544 400) / (31 - 4) = 114 400
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DPPO 001 | STROM – příklad na daň  
z příjmů právnických osob
dle právního stavu k 1. 1. 2019

Zadání základních údajů o daňovém subjektu

Účetní jednotka – daňový subjekt – splňující kritéria 
malé účetní jednotky – viz § 1b) odst. 2 ZoÚ

STROM s.r.o. 

Vznik
23. 10. 2007 – obchodní korporace přistoupila k ZOK 
v červnu 2014 (rekodifikovala své zakladatelské 
dokumenty).

Předmět činnosti

Od založení společnosti: 
  výrobní a obchodní činnost v oboru chladírenských 
technologií, 

  od roku 2014 došlo k rozšíření předmětu činnosti 
o výrobu a prodej speciálních mražených potravi-
nářských produktů.

Zdaňovací období Kalendářní rok

Výše základního kapitálu k 31. 12. 2019
16 000 000 Kč 
(stejná výše od vzniku s.r.o.)

Členové obchodní korporace k 31. 12. 2019 

  Společnost Palma, tuzemská s.r.o., která vlastní 
50% podíl na ZK od vzniku společnosti – nabývací 
cena ve výši peněžitého vkladu 8 000 000 Kč, 

  Zahraniční právnická osoba (rezident Slovenské 
republiky) – Jopo komanditní společnost, která 
vlastní 35% podíl na ZK od roku 2012 za pořizovací 
cenu 7 000 000 Kč, 

  Jiří Holan – tuzemská FO, která nabyla 15% podíl na 
ZK jeho koupí v roce 2010, rovněž od FO za pořizovací 
cenu 1 000 000 Kč.

Zastupování v daňovém řízení Daňovým poradcem

Ověření účetní závěrky auditorem 
Zveřejnění účetní závěrky v OR

Ano – viz § 20 odst. 1 písm. d) ZoÚ 
Ano – viz § 21a) odst. 2 ZoÚ

Daňová ztráta 
Společnosti nevznikla za dobu její existence daňová 
ztráta. 

Plnění povinností z titulu „veřejnoprávního“ pojištění 
zaměstnanců 

K 31. 1. 2020 byly veškeré závazky z tohoto titulu 
uhrazeny. 

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2019 14 528 300 Kč

Plátce DPH Společnost je plátcem DPH.

Výše vlastního kapitálu k 1. 1. 2019 33 350 500 Kč

Z účetní závěrky k 31. 12. 2018 vyplývají následující 
položky vlastního kapitálu 

 Základní kapitál 16 000 000 Kč
 Ostatní kapitálové fondy 8 000 000 Kč
 Nerozdělený zisk minulých let 2 500 500 Kč
  Výsledek hospodaření běžného účetního období 
6 850 000 Kč

DPPO
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Dne 15. 5. 2019 schválila valná hromada řádnou 
účetní závěrku za rok 2018 a dále rozhodla o rozdělení 
zisku ve výši 5 100 000 Kč, zbytek vytvořeného zisku 
bude převeden do nerozděleného zisku.

Částka 5 000 000 Kč bude rozdělena mezi členy ob-
chodní korporace podle jejich majetkového podílu na 
ZK a částka 100 000 Kč bude vyplacena obchodnímu 
řediteli STROM s.r.o. p. Horkému jako podíl na zisku 
v souladu se společenskou smlouvou .

Na VH dne 15. 5. 2019 bylo dále rozhodnuto o vyplacení 
ostatních kapitálových fondů v částce 8 000 000 Kč. 
Tyto fondy vznikly v minulosti příplatky společníků 
mimo základní kapitál.

Částka 8 000 000 Kč bude rozdělena mezi všechny tři 
členy obchodní korporace na základě jejich podílu na 
základním kapitálu takto:
  PO – tuzemská s.r.o. – částka 4 000 000 Kč, 
  PO –  slovenská komanditní společnost – částka 

2 800 000 Kč, 
  FO – rezident ČR – částka 1 200 000 Kč.

V roce 2017 emitovala s.r.o. dlouhodobé dluhopisy, a to 
v celkové hodnotě emise 10 000 000 Kč s datem emise 
1. 7. 2017 (lhůta upsání emise dluhopisů 1. 9. 2017). 
Splatnost dluhopisů 1. 7. 2022. Úrokový výnos byl 
stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,2 %. 
Úrokové výnosy budou vypláceny ročně, a to zpětně 
vždy k 1. červenci každého roku. Z emitovaných 
dluhopisů byly z celkové emise dluhopisů upsány 
společníky:
  českou PO – dluhopisy v hodnotě 5 000 000 Kč, 
  slovenskou komanditní společností dluhopisy 
v hodnotě 3 000 000 Kč,

  českou FO dluhopisy v hodnotě 2 000 000 Kč
a investory ve stanoveném termínu uhrazeny.

Účet 473 – Emitované dluhopisy vykazuje k 31. 12. 2019 
zůstatek 10 000 000 Kč. Finanční prostředky získané 
emisí dluhopisů byly použity ve výši 8 000 000 Kč 
na nákup akcií české společnosti Polo a.s., které 
představují 20% podíl na základním kapitálu této 
společnosti, a ve výši 2 000 000 Kč na rozšíření 
kapacity výroby v oblasti provozních nákladů 
(materiál, ostatní výrobní náklady) – vše realizováno 
v roce 2017.

Společnost dále:
1. uplatňuje rozdílné účetní a daňové odpisy HM a NM;
2. k 1. 1. 2019 vlastní:
    od roku 2017 20% podíl na ZK tuzemské akciové společnosti Polo a.s. NC 100 ks akcií činila 10 000 000 Kč, 
tj. 100 000 Kč za jednu akcii – pořízeno koupí;

    od roku 2013 5% podíl na ZK české a.s. KABA – drženo 10 ks akcií s pořizovací cenou 40 000 Kč á 1 akcie – 
nabyto koupí; 

    od 10/2016 15 % na ZK německé společnosti Admiral GmbH – PC obchodního podílu činila 128 000 EUR;
    v 2/2019 nakoupila 30% podíl na ZK společnosti ALBA s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice – PC obchodního 
podílu činí 150 000 EUR;  

    od roku 2014 6% podíl na ZK s.r.o. LUKANA se sídlem v ČR – pořizovací cena obchodního podílu nabytého 
koupí činila 300 000 Kč.

V účetnictví společnost používá denní kurzy vyhlášené ČNB.

Účetnictví společnosti je zcela dokončené, jsou zaúčtovány všechny účetní operace. Účetnictví již 
nelze měnit, a to ani v případě chybného účtování. Veškeré potřebné úpravy základu daně je nutné 
provést jen v daňovém přiznání. Při výpočtu daňové povinnosti uplatněte veškeré zákonné možnosti 
jejího snížení.
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Vybrané skutečnosti, rozhodné pro správné stanovení daňové 
povinnosti a jejich vliv na výslednou výši daňové povinnosti
Není-li dále uvedeno jinak, jsou veškeré níže uvedené daňové skutečnosti zaúčtovány v účetním 
období 2019 v souladu s účetními předpisy a jsou doloženy průkaznými doklady. 

Č. Text příkladu Účet Částka v Kč Částka/ř. DAP

1 Tvorba zákonných OP dle § 8 ZoR 
Společnost má zúčtovanou pohledávku z titulu obchodního 
vztahu s tuzemskou sesterskou společnosti (stejný 
zakladatel s podílem na ZK 50 % v obou společnostech) ve 
výši 600 000 Kč, která vznikla v roce 2017 a byla k 31. 12. 2017 
také splatná. V listopadu 2018 bylo prohlášeno na dlužníka 
insolvenční řízení a naše společnost jako věřitel ve 
stanovené lhůtě pohledávku v prosinci 2018 přihlásila 
do insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že v roce 
přihlášení z důvodu opomenutí nevytvořila OP dle § 8 ZoR, 
postupovala k 31. 12. 2019 dle § 8a) ZoR a vytvořila OP ve výši 
50 % její rozvahové hodnoty, tj. ve výši 300 000 Kč.

Viz § 24 odst. 2 písm. i) ZDP ve spojení s § 2 a § 8a ZoR – 
nesplněny zákonné podmínky.

MD 55x/D 391
správně 559

300 000 300 000/ř. 40

V roce 2017 společnost jako věřitel přihlásila do 
insolvenčního řízení pohledávku z obchodního vztahu 
v rozvahové hodnotě 350 000 Kč a tvořila k ní zákonnou 
opravnou položku dle § 8 ZoR ve výši 100 % hodnoty 
pohledávky. V listopadu 2018 uvedenou pohledávku 
postoupila za sjednanou cenu 100 000 Kč.
V říjnu 2019 bylo dodatečně zjištěno, že nedošlo v roce 
2018 ke zrušení zákonné opravné položky, a proto došlo 
k nápravě a OP byla zrušena v roce 2019.
Nutno aplikovat § 23 odst. 1 ZDP ve spojení s § 4 ZoR – 
položka již jednou zdaněná - § 23 odst. 4 písm.d) ZDP.

Za ZO 2018 vznikla povinnost podat dodatečné daňové 
přiznání na vyšší daňovou povinnost – viz též rozsudek 
NSS 2 Afs 58/2015-78, což poplatník realizoval.

MD 391/D 558 350 000 350 000/ř. 140

2 V březnu 2017 vznikla společnosti pohledávka z poskytnutí 
služby - splatná v 04/2017 (účtováno MD 311/D 602 – 
součástí ZD) ve výši 220 000 Kč. K 31. 12. 2018 byla zúčtována 
tvorba OP dle ZoR ve výši 50 % k této pohledávce (účtováno 
MD 558/DAL 391 – součástí ZD), tj. v částce 110 000 Kč.
V červnu 2019 dochází k uzavření dohody o narovnání 
s dlužníkem, jejímž výsledkem je nahrazení této 
pohledávky pohledávkou novou ve výši 180 000 Kč s těmito 
důsledky:
 zánik původní pohledávky, 
 zúčtována povinnost zrušení OP ve výši 110 000 Kč, 
  vznik nové pohledávky na základě dohody o narovnání 
ve výši 180 000 Kč. 

Viz § 24 odst. 2 písm. i) ZDP a stanovisko k příspěvku na 
KV KDP 267/18.03.09 – uzavřen 31. 10. 2009. 

MD 546/D 311
MD 391/D 558

 MD 315/D 648

220 000
110 000

180 000
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poplat- 
ník

finanční 
úřad

Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -)3) nebo rozdíl mezi příjmy  a výdaji3) 

ke dni

Rozdíly cena obvyklá a cena sjednaná mezi kapitálově a jinak spojenými osobami 
– § 23/7 ZDP

II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen "daň")

Řádek

108)

Vyplní v celých Kč
Název položky

Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota 
nepeněžitých příjmů (§ 23 odst. 6 zákona) pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření 
nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s vyjímkou § 23 odst. 3 písm. a) 
bodů 1 a 2 zákona, zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10 

30

308)

Nezaplacené sociální a zdrav. pojištění za zaměstnance 331/336 – § 23/a/5  ZDP

Postoupení sankční pohledávky za nižší cenu – § 23/a/6  ZDP (dodaňujeme celou 
hodnotu postoupené pohledávky!)

Částky zaúčtované na účtech účtové skupiny 59 nesmějí ovlivnit výši údaje 
vykazovaného v řádku 10.

Pokyny uvádějí: Výsledkem hospodaření před zdaněním, z něhož se vychází pro zjištění 
základu daně (dále jen „výsledek hospodaření“), se rozumí:
a) u poplatníků, účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky 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, 
v platném znění, částka vykázaná ve Výkazu zisku a ztráty – druhové členění, sestavovaného 
v plném nebo ve zkráceném rozsahu podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., v platném 
znění, kterou se stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové 
členění, popřípadě ve Výkazu zisku a ztráty – účelové členění, sestavovaného v plném nebo ve 
zkráceném rozsahu podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se 
stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové členění, ve 
výpočtové položce „**Výsledek hospodaření před zdaněním“, před jejím zaokrouhlením na celé 
tisíce Kč.

Pokyny uvádějí: Na řádku 10 uvedou poplatníci daně z příjmů právnických osob výsledek 
hospodaření před zdaněním (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních 
standardů nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.

POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ - Ř. 20 – Ř. 62, SOUČET NA Ř. 70

Zdanění polhůtních závazků podle §23/3/a/11  ZDP (30 měsíců) s výjimkou 
soudních řízení a dalších výjimek zde uvedených,  následně zaplacené polhůtní 
závazky i případné započtení patří na ř. 112

208)

Náklady týkající se jiných zdaňovacích období § 23/a/3  ZDP – porušení § 24 odst. 
5 písm. a) ZDP – hmotný majetek nebo b) – pozemek – prodej po nájmu (leasingu)

Rozdíly mezi nespojenými osobami – § 23/7 ZDP – dodanění u pronajímatele při 
ukončení nájmu – rozdíl oproti ustanovení § 23/6 ZDP

Výnosy proúčtované z důvodu brzké účetní závěrky do následujícího zdaňovacího 
období, na které nebyla vytvořena dohadná položka

63,

628)

63

70
součt.
řádek

Nezaplacené sankce, úroky z prodlení  544/321 (§ 24/2/zi ZDP), snížení VH 
(23/3/b/3 ZDP) – ř. 111  

Částka, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné 
v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona 
– opak ř. 150

Prázdný řádek pro různé účely

Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63)

Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací

30

308)

Odkup majetku po nájmu a nedodržení podmínek § 23/6 - kupní cena (vyloučení 
nájmů za minulé roky) § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 ZDP, § 24 odst. 5 ZDP

Zaplacené smluvní pokuty a poplatky z prodlení dříve nezdaněné podle 
§ 23/3/b/1 ZDP (ř. 111)

Rezerva elektroodpad – mimoúčetními úpravami základu daně bude docházet:
• ke snížení základu daně v souvislosti s možnou tvorbou zákonné (nezaúčtované) 
rezervy na likvidaci solárních zařízení (§ 23 odst. 3 písm. c) bod 10 ZDP),
• ke zvýšení základu daně v souvislosti se zrušením rezervy na likvidaci solárních 
zařízení (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 18 ZDP).

HOUPAČKA § 23/3a/14 ZDP – příjem (vazba ř. 112)

Daňové neuznatelné náklady uvedené na ř. 40 (včetně nezaplaceného soc. 
a zdravotního pojištění 524/336) mimo daňově neúčiné odpisy (ř. 50), daňově 
neúčinné soc. a zdr. pojištní (ř. 30), chyby minulých let  uvedené v nákladech 
i výnosech (ř. 30) – VÍCE PŘÍLOHA A 

5 % podílů na zisku podle § 24/2/zk  ZDP, nedaňový náklad podle § 25 ZDP 

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění 
a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření 
nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

40

Pokyny uvádějí: Tento řádek vyplňují pouze poplatníci vstupující do likvidace, u nichž § 23 
zákona stanoví povinnost úpravy výsledku hospodaření za část zdaňovacího období do dne 
vstupu do likvidace. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, bude částka na tomto řádku zahrnovat 
zůstatky vytvořených zákonných rezerv a opravných položek (tzn. rezerv a opravných položek, 
jejichž tvorba byla uznána za daňový výdaj), zůstatky výnosů příštích období a výdajů příštích 
období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace, a to za předpokladu, že tato 
úprava již není promítnuta ve výsledku hospodaření na ř. 10. Na zvláštní příloze je pak třeba 
uvést rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na jednotlivé položky.

618)

Změna metody zvýšení vlastního kapitálu – 425, pokud tato změna účetní metody 
následně ovlivňuje příjmy vstupující do základu daně – § 23/a/13 ZDP 
(opačně ř. 111).

50

§ 23 odst. 3 písm a) bod 16 ZDP – nepeněžitý dar majetku RPC nižší než cena podle 
zákona o oceňování majetku – ROZDÍL dodaňujeme

Účetní odpisy převyšují daňové odpisy.

308)
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Řádky daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob s komentářem Ing. Pěva Čouková

poplat- 
ník

finanční 
úřad

Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -)3) nebo rozdíl mezi příjmy  a výdaji3) 

ke dni

Rozdíly cena obvyklá a cena sjednaná mezi kapitálově a jinak spojenými osobami 
– § 23/7 ZDP

II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen "daň")

Řádek

108)

Vyplní v celých Kč
Název položky

Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota 
nepeněžitých příjmů (§ 23 odst. 6 zákona) pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření 
nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s vyjímkou § 23 odst. 3 písm. a) 
bodů 1 a 2 zákona, zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10 

30

308)

Nezaplacené sociální a zdrav. pojištění za zaměstnance 331/336 – § 23/a/5  ZDP

Postoupení sankční pohledávky za nižší cenu – § 23/a/6  ZDP (dodaňujeme celou 
hodnotu postoupené pohledávky!)

Částky zaúčtované na účtech účtové skupiny 59 nesmějí ovlivnit výši údaje 
vykazovaného v řádku 10.

Pokyny uvádějí: Výsledkem hospodaření před zdaněním, z něhož se vychází pro zjištění 
základu daně (dále jen „výsledek hospodaření“), se rozumí:
a) u poplatníků, účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky 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, 
v platném znění, částka vykázaná ve Výkazu zisku a ztráty – druhové členění, sestavovaného 
v plném nebo ve zkráceném rozsahu podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., v platném 
znění, kterou se stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové 
členění, popřípadě ve Výkazu zisku a ztráty – účelové členění, sestavovaného v plném nebo ve 
zkráceném rozsahu podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se 
stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové členění, ve 
výpočtové položce „**Výsledek hospodaření před zdaněním“, před jejím zaokrouhlením na celé 
tisíce Kč.

Pokyny uvádějí: Na řádku 10 uvedou poplatníci daně z příjmů právnických osob výsledek 
hospodaření před zdaněním (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních 
standardů nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.

POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ - Ř. 20 – Ř. 62, SOUČET NA Ř. 70

Zdanění polhůtních závazků podle §23/3/a/11  ZDP (30 měsíců) s výjimkou 
soudních řízení a dalších výjimek zde uvedených,  následně zaplacené polhůtní 
závazky i případné započtení patří na ř. 112

208)

Náklady týkající se jiných zdaňovacích období § 23/a/3  ZDP – porušení § 24 odst. 
5 písm. a) ZDP – hmotný majetek nebo b) – pozemek – prodej po nájmu (leasingu)

Rozdíly mezi nespojenými osobami – § 23/7 ZDP – dodanění u pronajímatele při 
ukončení nájmu – rozdíl oproti ustanovení § 23/6 ZDP

Výnosy proúčtované z důvodu brzké účetní závěrky do následujícího zdaňovacího 
období, na které nebyla vytvořena dohadná položka

628)

63

70
součt.
řádek

Nezaplacené sankce, úroky z prodlení  544/321 (§ 24/2/zi ZDP), snížení VH 
(23/3/b/3 ZDP) – ř. 111  

Částka, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné 
v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona 
– opak ř. 150

Prázdný řádek pro různé účely

Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63)

Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací

30

308)

Odkup majetku po nájmu a nedodržení podmínek § 23/6 - kupní cena (vyloučení 
nájmů za minulé roky) § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 ZDP, § 24 odst. 5 ZDP

Zaplacené smluvní pokuty a poplatky z prodlení dříve nezdaněné podle 
§ 23/3/b/1 ZDP (ř. 111)

Rezerva elektroodpad – mimoúčetními úpravami základu daně bude docházet:
• ke snížení základu daně v souvislosti s možnou tvorbou zákonné (nezaúčtované) 
rezervy na likvidaci solárních zařízení (§ 23 odst. 3 písm. c) bod 10 ZDP),
• ke zvýšení základu daně v souvislosti se zrušením rezervy na likvidaci solárních 
zařízení (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 18 ZDP).

HOUPAČKA § 23/3a/14 ZDP – příjem (vazba ř. 112)

Daňové neuznatelné náklady uvedené na ř. 40 (včetně nezaplaceného soc. 
a zdravotního pojištění 524/336) mimo daňově neúčiné odpisy (ř. 50), daňově 
neúčinné soc. a zdr. pojištní (ř. 30), chyby minulých let  uvedené v nákladech 
i výnosech (ř. 30) – VÍCE PŘÍLOHA A 

5 % podílů na zisku podle § 24/2/zk  ZDP, nedaňový náklad podle § 25 ZDP 

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění 
a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření 
nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

40

Pokyny uvádějí: Tento řádek vyplňují pouze poplatníci vstupující do likvidace, u nichž § 23 
zákona stanoví povinnost úpravy výsledku hospodaření za část zdaňovacího období do dne 
vstupu do likvidace. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, bude částka na tomto řádku zahrnovat 
zůstatky vytvořených zákonných rezerv a opravných položek (tzn. rezerv a opravných položek, 
jejichž tvorba byla uznána za daňový výdaj), zůstatky výnosů příštích období a výdajů příštích 
období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace, a to za předpokladu, že tato 
úprava již není promítnuta ve výsledku hospodaření na ř. 10. Na zvláštní příloze je pak třeba 
uvést rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na jednotlivé položky.

618)

Změna metody zvýšení vlastního kapitálu – 425, pokud tato změna účetní metody 
následně ovlivňuje příjmy vstupující do základu daně – § 23/a/13 ZDP 
(opačně ř. 111).

50

§ 23 odst. 3 písm a) bod 16 ZDP – nepeněžitý dar majetku RPC nižší než cena podle 
zákona o oceňování majetku – ROZDÍL dodaňujeme

Účetní odpisy převyšují daňové odpisy.

Dodatečně zaplacené pojistné ZAMĚSTNANEC – § 23/3/b/2 ZDP (vazba na řádek 
160), dříve snížení podle § 23/3/a/5 ZDP – 331/336

Určeno  k vyloučení výnosů, které nejsou předmětem daně pode § 19b ZDP - 
OSVOBOZENÉ BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY, např. příjmy z veřejné sbírky, příjmy NUTNO 
PŘIČÍST

§ 18/2 ZDP
- účelové dotace ze státního rozpočtu,
- příjmy společenství vlastníků jednotek z
1. dotací,
2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,
4. pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.

1098)

1108)

1118)

101

100

Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 
zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona (osvobozené bezúplatné příjmy) , pokud 
jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona (osvobození od daně), pokud jsou zahrnuty ve 
výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)  

NEZDANITELNÉ VÝNOSY – OSVOBOZENÉ PŘÍJMY – Pozor! Nezbytné propojit 
s daňově neuznatelnými výdaji – ř. 40.

Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl 
mezi příjmy a výdaji (ř. 10)  

NEZDANITELNÉ VÝNOSY, NEZAÚČTOVANÉ DAŇOVÉ NÁKLADY

Určeno převážně pro veřejně prospěšné poplatníky - dary na hlavní činnost
Dále pro všechna osovobozená dědictví

Osvobozené podíly na zisku od tzv. pravé dcery § 19/1–4 ZDP + § 19/9 ZDP – 
§ 19/1/ze/1 ZDP (vazba ř. 110 – ř. 120 tuzemsko; vazba ř. 110 – ř. 130 zahraničí)

Osvobozený výnos z prodej podílu na dceřiné společnosti – § 19/1/ze/2 ZDP

Dodatečně zaplacené zaplacená daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí – 
§ 23/3/b/3 ZDP, dříve snížení – ř. 40

Zaplacené sankce, úroky z prodlení 544/321 (§ 24/2/zi ZDP), zaplacené úroky 
fyzickým osobám 562/379, které byly vyloučeny na ř. 40 a dochází k jejich platbě, 
tj. snížení VH (23/3/b/3 ZDP)

Určeno pro veřejně prospěšné poplatníky k vyloučení výnosů, které nejsou 
předmětem daně – např. výnosy z dotací

Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve 
výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) 
NEZDANITELNÉ VÝNOSY

POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ – Ř.100 – Ř. 162, SOUČET NA Ř. 170 - kladná čísla163,
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