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DPPO 003 | EVEREST – příklad  
na daň z příjmů právnických osob
dle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
EVEREST s.r.o. vznikla v roce 2013, je vlastněna dvěma společníky – právnickými osobami Voda a.s. 
(40% podíl) a Vítr s.r.o. (60% podíl). EVEREST se zabývá zejména nákupem a prodejem horolezeckého 
vybavení, organizováním outdoorových akcí, organizováním konferencí z oblasti sportu a testováním 
vybavení ve svých laboratořích. Společnost má jednoho jednatele – fyzickou osobu, rezidenta ČR, 
který nepodniká. EVEREST se podle § 777 odst. 5 ZOK podřídila zákonu o obchodních korporacích jako 
celku. 

Základní kapitál je tvořen peněžními vklady ve výši:
VODA a.s.   400 000 Kč
OHEŇ s.r.o.   600 000 Kč (prodáno VÍTR s.r.o.)
(Dále budou názvy společností uváděny pouze bez dodatku právní formy.)

OHEŇ jako zakladatel poskytl do EVEREST v roce 2016 nepeněžní příplatek mimo základní kapitál 
ve výši 10 000 000 Kč. Dne 1. 7. 2019 druhý ze zakladatelů EVEREST – OHEŇ svůj podíl prodal svému 
jedinému společníkovi, právnické osobě VÍTR – za 1 000 000 Kč. Cena obvyklá jistě nebyla dodržena, 
ta je na úrovni 8 000 000 Kč.  

EVEREST vlastní tyto další obchodní korporace: 

Název společnosti Výše podílu k 1. 1. 2020 Nabývací cena Datum nabytí

KILI s.r.o. 90 % 9 000 000 3. 4. 2020

ACON s.r.o. 50 % 14 500 000 5. 1. 2019

Přímé i nepřímé náklady související s držbou dceřiných společnosti EVEREST stanoví v roce 2020 
v paušální výši, což vyplývá z rozhodnutí vedení společnosti.

Účetnictví společnosti
Účetnictví společnosti je zcela dokončené, není-li uvedeno dále jinak, jsou zaúčtovány všechny účetní 
operace. Jedinou nezaúčtovanou operací je výše daňové povinnosti z daňového přiznání, která však 
ani účtována nebude, neboť se předpokládá nízká daňová povinnost a odpočet ztrát z minulých let, 
které daňovou povinnost sníží na nulu. Účetnictví se již nebude měnit, a to ani tehdy, pokud není 
účtováno správně. Vycházejte z toho, že na řádku 10 daňového přiznání je uveden účetní výsledek 
hospodaření – tj. bez eliminace vlivu skupiny 59. EVEREST je malou účetní jednotkou podléhající 
povinnému auditu. 

Výňatek z vnitřní účetní směrnice:
- limit vzniku dlouhodobého hmotného majetku činí 15 000 Kč,
- limit vzniku dlouhodobého nehmotného majetku činí 60 000 Kč,
-  účetní odpisy se stanoví od měsíce následujícího po zařazení a končí měsíc předcházející před

vyřazením majetku,
- účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou stanoveny ve skupinách, a to takto:

Výpočetní technika 24 měsíců 
Nábytek   60 měsíců 
Ruční nářadí  24 měsíců 

-  Úroky z investičních úvěrových finančních nástrojů se do doby zařazení investic do užívání
zahrnují do ceny této investice.

DPPO
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Úkoly 
1.  Vyřešte níže uvedené případy ve vztahu k sestavení daňového přiznání za kalendářní rok 2020.

Není-li dále uvedeno jinak, jsou veškeré níže uvedené skutečnosti zaúčtovány v účetním období
roku 2020 v souladu s účetními předpisy a jsou doloženy průkaznými doklady. Do výpočtového
listu uveďte číslo a text případu, částku a řádek daňového přiznání, který bude vyplněn. Pokud se
základ daně úpravou v daňovém přiznání nemění, vepište místo čísla řádku daňového přiznání
„bez úpravy“. Při řešení případů ve vztahu k základu daně uplatněte veškeré zákonné možnosti
jeho snížení. Výpočtový list č. 1 vyplňujte vždy, pokud není řečen opak.

2.  Doplňte hodnotu daňových odpisů na výpočtovém listu č. 4, neřešte rozdíl mezi účetními
a daňovými odpisy na řádku 50 a 150.

3.  Dále postupujte podle návodu u jednotlivých úkolů a vyplňte další výpočtové listy.

Případy k řešení základu daně EVEREST
1.  EVEREST je podnájemcem pásové pily (ruční nářadí v 1. odpisové skupině, vstupní cena

u pronajímatele činí 35 000 Kč). Smlouva o nájmu je sjednána s účinností od 1. 3. 2018 na dobu
neurčitou, nájemné činí 500 Kč, je fakturováno měsíčně a ve lhůtě placeno. EVEREST se rozhodla
25. 2. 2020 po 12měsíčním nájmu tuto pilu zakoupit, a to za cenu 16 800 Kč. Na výpočtovém listu
č. 4 vypočtěte daňové odpisy pily.
Je	zde	důležitá	kupní	cena	předmětu	nájmu	podle	§	26/5	ZDP?

2.  EVEREST stanovil svému jednateli ve smlouvě o výkonu funkce požitek v podobě příspěvku na
jeho penzijní připojištění ve výši 7 000 měsíčně. Příspěvek je pravidelně poukazován na účet
jednatele u penzijní společnosti po celý rok 2020.
Pohled	zaměstnance?

3.  EVEREST v září 2020 zakoupil část obchodního závodu (konkurenční výrobu horolezeckých lan),
který se nachází ve velkých finančních a výrobních problémech. Obchodní závod byl zakoupen
hluboko pod účetní hodnotou vykázanou v účetnictví prodávajícího i pod hodnotu znaleckého
posudku. Proto vznikl záporný goodwill ve výši 4 680 000 Kč. Součástí obchodního závodu jsou
také zásoby nylonových vláken jakožto základního materiálu pro výrobu lan. Nákup obchodního
závodu byl do aktiv zaúčtován podle individuálního přecenění znalcem. Původní účetní hodnota
zásob nylonu činila u původního vlastníka 580 000 Kč, nicméně z důvodu zásadního nárůstu cen
tohoto materiálu znalec ocenil zásobu nylonu na 880 000 Kč. Zásoby byly při výrobě spotřebovány
a zaúčtovány do nákladů. Nyní panují pochybnosti o tom, zda i z daňového pohledu je náklad
vykázán ve správné výši. V tomto bodu neřešte daňové souvislosti goodwillu.
Je	třeba	řešit	nepeněžitý	prospěch	podle	§	23	odst.	7	ZDP?
Je	nutné	uplatnit	goodwill	do	daňových	příjmů?
Pokud	ano,	jednorázově?	Rovnoměrně?
Účetně	–	jednorázově?	Rovnoměrně?

4.  V červenci 2020 došlo k poškození střechy garáže pádem stromu po vichřici. Tato událost byla
pojišťovnou šetřena jako pojistná událost – živelná pohroma. Pojistné bylo vyplaceno v prosinci
2020 ve výši 122 000 Kč. Oprava střechy garáže nebyla do konce roku 2020 realizována a je
plánována až na rok 2022 – do té doby bude garáž zakonzervována a bude mimo provoz. Z tohoto
důvodu byla vytvořena a do účetnictví roku 2020 zaúčtována na základě rozpočtu opravy střechy
rezerva na opravu tohoto majetku ve výši 200 000 Kč. Prostředky byly deponovány na speciální
účet k 10. 3. 2021.
Lze	nebo	nelze	tvořit	daňově	tuto	rezervu?
Účetně	je	správné	tvořit	rezervu,	nebo	známe	jiný	správný	způsob?

5.  Z důvodu ukončení výroby ledovcových kladiv z oceli a zavedení výroby z lehčené titanové slitiny,
zbyly nepotřebné zásoby nátěrových hmot na povrchovou úpravu oceli ve skladové ceně 17 000 Kč.
Po marném nabízení těchto zásob k odprodeji byla v červnu 2020 vytvořena 100% opravná položka.
V listopadu 2020 byly zásoby odvezeny do sběrného dvora a byly v souladu se všemi předpisy
zlikvidovány. EVEREST za likvidaci zaplatil 3 200 Kč.

6.  Od vlastníka sousedního pozemku SKÁLA s.r.o. nabyla EVEREST úplatně právo přístupu k nově
vybudovanému vchodu do vlastní budovy stavby. Služebnost byla jako zátěž pozemku vlastníka
zapsána do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu 5. 6. 2020. Tato služebnost byla
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sjednána na dobu neurčitou v hodnotě 2 400 000 Kč. Účetní odpisy jsou stanoveny na zbytkovou 
dobu životnosti budovy, což je odhadováno na 300 měsíců od nabytí služebnosti. Úkolem je 
vypočítat daňové odpisy na výpočtovém listu č. 4. Výpočtový list č. 1 nevyplňujte. 
Kam	účtujeme	–	účet?
Je	v	účetnictví	limit	na	služebnost?	Určuje	si	ho	účetní	jednotka?
Jak	aplikujeme	daňově	–	podle	čeho?	

7.  EVEREST na základě kupní smlouvy (právní účinky vkladu nastaly 11. 9. 2020, zápis byl proveden
30. 10. 2020) zakoupila a ihned zařadila do užívání jednotku nebytového prostoru v bytovém domě.
Celková kupní cena činila 5 000 000 Kč.
Ve znaleckém posudku jsou stanoveny tyto hodnoty: 
- nebytová jednotka 2 079 000 Kč
- spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu 891 000 Kč
- spoluvlastnický podíl na zastavěném pozemku 130 000 Kč
- spoluvlastnický podíl na nezastavěném pozemku 200 000 Kč
 EVEREST je také poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, která byla přiznána v daňovém 
přiznání ve výši 200 000 Kč (základem daně byla kupní cena, hodnota znaleckého posudku byla 
nižší), nicméně do konce roku 2020 nebyla daňová povinnost zaplacena.  
Úkolem je stanovit odpisy nakoupeného majetku na výpočtovém listu č. 4
Podle	jakého	§	ve	vyhlášce	500/2002	Sb.	se	řídíme?

8.  EVEREST je členem spolku s názvem „FAIR JOB“, který je organizací sdružující zaměstnavatele.
Hlavním předmětem činnosti spolku je obhajoba oprávněných požadavků zaměstnavatelů
v textilním a kovodělném průmyslu. EVEREST v lednu 2020 zaplatil celoroční členský příspěvek
tomuto spolku ve výši 30 000 Kč.
Kde	je	řešeno	v	ZDP?

9.  EVEREST dne 2. 1. 2020 pořídila a do užívání převzala formou finančního leasingu speciální
výrobní zařízení pro pletení lan ve vstupní ceně 12 100 000 Kč, a to na dobu určitou v délce
54 měsíců. Odkupní cena po ukončení leasingu činí 7 000 Kč. V souvislosti s přepravou stroje ze
Švýcarska vznikly náklady na přepravu a pojištění v celkové výši 55 000 Kč. Úkolem je stanovit
výši daňových odpisů majetku na výpočtovém listu č. 4.
Kde	najdeme	úpravu	v	ZDP?
Kde	najdeme	daňovou	skupinu	pro	tento	majetek?
Kde	najdeme	úpravu	v	účetnictví?

10.  EVEREST 2. 12. 2018 poskytl bezúročnou zápůjčku ve výši 1 300 000 Kč společnosti DENALI s.r.o.(ne-
spojená osoba) v době jejího vzniku na rozjezd podnikání. Splatnost této zápůjčky je 2. 2. 2019.
K pohledávce byla již v roce 2019 vytvořena opravná položka ve výši 50 %. K 1. 9. 2020 EVEREST tuto
pohledávku přihlašuje ve lhůtě stanovené soudem do insolvence, která byla na DENALI vyhlášena
a vytváří další část opravné položky. Insolvence nebyla do konce roku 2020 ukončena.
Máme	omezení	pro	daňové	opravné	položky	k	zápůjčkám?
Pokud	ano,	kde?
Účetně?
Insolvence	a	osoby	spojené,	kdy	řeším	při	vzniku	nebo	ke	dni	vyhlášení	insolvence?

11.  EVEREST poskytuje svým zaměstnancům benefity různého druhu, vždy jsou však se zaměstnanci
sjednány řádnou smlouvou s výjimkou bodu e) a f):
a)  Pan Messner bydlí v Pardubicích a místo výkonu práce má v Plzni, proto mu zaměstnavatel

EVEREST zajistil ubytování na 10 měsíců v ubytovacím zařízení spřízněné společnosti. Měsíční
nájemné, které platí EVEREST, činí 8 000 Kč, pan Messner neplatí nic.
Pohled	zaměstnance?

b)  Pan Mallory dojíždí do zaměstnání ze vzdálené obce se špatným spojením veřejnou dopravou,
proto denně dojíždí 70 km vlastním automobilem. EVEREST mu na dopravu do zaměstnání
přispívá měsíčné peněžitým příspěvkem ve výši 5 000 Kč, a to celoročně.
Pohled	zaměstnance?
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Výpočtový list č. 1

Č. operace Popis Řádek DP Kč Body

...

Výpočtový list č. 2
Stanovte účetní hodnotu pozemku nabytého v bodu 24:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Výpočtový list č. 3
Člen obchodní korporace Hrubá výše Výše srážkové daně Čistá výše

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Výpočtový list č. 4
Vypočtěte daňové odpisy tohoto majetku:

Bod Druh majetku Daňová VC Daňové odpisy Účetní vstupní cena

1 Pila

6 Služebnost

7 Jednotka

9 Jiný majetek

16 Nákl. auto po leas.

26 Vinice

27 Budova centra

Přípojka

28 Trhací zařízení

Výpočtový list č. 5
Stanovte den, ve kterém nejpozději je nutné oznámit správci daně záměr přechodu na hospodářský 
rok .........................................
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Řešení
Výpočtový list č. 1

Č. úkolu Řádek daňového přiznání Kč

1
Bez úpravy 
Není	důležitá	kupní	cena	nájmu,	protože	se	nejedná	o	hmotný	majetek.

1 000

2
Bez úpravy
Zaměstnanec	dodaňuje	částku	nad	50	tis.	Kč,	tj.	34	tisíc	včetně	zpojistnění	
tzv.	3x.	Toto	však	není	předmětem	řešení	v	tomto	příkladu.	

84 000

3

Bez úpravy 
Obecně	není	třeba	řešit	cenu	obvyklou,	nejsou	spojené	osoby.
Daňově	ANO	–	jednorázově	nebo	180	měsíců	rovnoměrně	do	výnosů.	
Jednorázově?	Vždy	je	potřeba	odpisovat!
Účetně	ANO	–	rovnoměrně	nejpozději	do	60	(120)	měsíců	do	výnosů.

880 000

4

ř. 40
Bez úpravy
§ 7/3/b	ZoR	nelze	tvořit	po	škodě.
Účetně	je	správná	opravná	položka	na	majetek.

200 000
122 000

5

6

7

8

9

10

11 a)

11 b)
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