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Náklady – souvislý příklad 
 
Společnost s ručením omezeným ALFED  mikro účetní jednotak vede účetnictví v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele. 
Veškeré výpočty zaznamenávejte do přiložených výpočtových listů.  
 
Vstupní údaje o účetní jednotce 
ALFED předkládá následující informace a v příloze textu Hlavní knihu za období 1-12/202x pro zaúčtování 
rezervy na splatnou daň z příjmů a odložené daně. 
I po účinnosti zákona o obchodních korporacích, účetní jednotka má ve společenské smlouvě stanoveno, 
že vytváří zákonný rezervní fond. 
 
Úkoly 
Vyplňte odpovědi na následující dílčí úkoly. Odpovědi uvádějte do připravené tabulky v Kč a v kladných 
hodnotách (neberte v úvahu zůstatky + -). Odpovědí je pouze číselná hodnota.  
Při řešení následujících úkolů vycházejte z předpokladu, že ALFED účtuje zcela v souladu s účetními předpisy  
(tzn. např. dodržení účtování stran MD a Dal). 
 
Úkol: Částka v Kč 

1. Uveďte výši účetních odpisů softwaru za rok 202x. 35 000  
2. Uveďte hodnotu změny stavu opravných položek k pohledávkám. 20 000  
3. Uveďte hodnotu (pořizovací cenu) vyřazených staveb v roce 202x. 500 000  

4. Uveďte hodnotu (pořizovací cenu) pořízených samostatných movitých věcí v roce 
202x. 150 000  

5. Uveďte hodnotu změny stavu ostatních rezerv. 26 000  
6. Uveďte účetní zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku prodaného v roce 202x. 50 000  

7. 

Valná hromada společnosti schválila v průběhu roku 202x účetní závěrku za rok 
předcházejícímu 202x. Bylo rozhodnuto o převodu části hospodářského výsledku 
roku předcházejícímu 202x do zákonného rezervního fondu a zbylé části na účet 
nerozdělené zisky a ztráty minulých let. Uveďte výši hospodářského výsledku roku 
předcházejícímu 202x. 

3 440 000  

8. Uveďte obchodní marži z prodeje zboží. 24 550 000  
9. Uveďte hodnotu (pořizovací cenu) prodaných finančních podílů v roce 202x. 50 000  

10. 
Společnost účtuje k rozvahovému dni o rezervě na daň z příjmů. Kolik činil rozdíl 
mezi rezervou na daň z příjmů za rok předcházejícímu 202x a skutečnou daňovou 
povinností daně z příjmů za rok předcházejícímu 202x? 

200 000  

11. Uveďte hodnotu části hospodářského výsledku za rok předcházejícímu 202x, který 
byl použit v roce 202x na dotvoření zákonného rezervního fondu. 172 000  

12. 

Společnost se rozhodla v roce 202x odepsat pohledávku ve jmenovité hodnotě 
100 000 Kč za společností ZETAR s.r.o. před jejím promlčením. V důsledku toho 
byla rozpuštěna zákonná opravná položka ve výši 50 000 Kč, a ostatní opravná 
položka ve výši 30 000 Kč. 
Dále společnost postoupila v roce 202x pohledávky za společnosti CODOS s.r.o. 
ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč. K těmto postoupeným pohledávkám netvořila 
společnost žádné opravné položky. 
Uveďte hodnotu daňově uznatelného odpisu těchto pohledávek (za společností 
ZETAR i CODOS). 
Žádné jiné pohledávky ALFED v roce 202x nepostupovala ani neodepisovala. 

200 000  

13. Uveďte ztrátu/zisk z prodeje finančních podílů. 110 000  
14. Uveďte ztrátu/zisk z prodeje dlouhodobého majetku. 300 000  

15. ALFED splnila v roce 202x poprvé účtuje o odložené dani, v minulosti nikdy 
neúčtovala o odložené dani. Uveďte výši odložené daně zaúčtované k 1. 1. 202x. 577 000  

16. Uveďte výši odložené daňové pohledávky k 31. 12. 202x  

17. 
ALFED nabyl v roce 2014 vkladem část obchodního závodu. Kolik činil rozdíl mezi 
oceněním části obchodního závodu a souhrnem individuálně přeceněných složek 
nabytého majetku a závazků? 

 

18. Uveďte změnu stavu odložené daně za období 1. 1. – 31. 12. 202x  
19. Uveďte netto hodnotu zásob k 31. 12. 202x  
20. Uveďte výši silniční daně za rok 202x  
21. Kolik činí netto hodnota pohledávek z obchodních vztahů k 31. 12. 202x?  

22. 
Uveďte výši zaplacených záloh na daň z příjmů právnických osob za rok 202x. 
Vycházejte z předpokladu, že společnost o jiných pohybech na příslušném účtu 
neúčtovala (kromě předpisu a úhrady splatné daně roku předcházejícímu 202x). 

 

23. 
ALFED eviduje podíly v účetních jednotkách, kde vlastní více než 60 % na vlastní 
kapitálu, v cizí měně. 
Uveďte výši zaúčtovaného přecenění podílů (kurzových rozdílů) k 31. 12. 202x. 

 

24. Kolik činí nedaňový náklad z titulu odpisu goodwillu v roce 202x?  

 


