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DPPO 001 | STROM – příklad na daň  
z příjmů právnických osob
zdaňovací období = kalendářní rok 2020

Zadání základních údajů o daňovém subjektu

Titul Obsah

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 2019 došlo k rozšíření předmětu činnosti 
o dodávky a montáž klimatizace bytů, kanceláří
a pracovních prostor.

Zdaňovací období Kalendářní rok

Výše základního kapitálu k 31. 12. 2020 16 000 000 Kč (stejná výše od vzniku s.r.o.)

Členové obchodní korporace k 31. 12. 2020 

  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 dubna 2019 za pořizovací cenu 13 000 000 Kč,

  Jiří Holan – tuzemská FO, která nabyla 15% podíl na ZK 
jeho koupí v roce 2010, rovněž od FO za pořizovací cenu 
2 000 000 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. 

Z důvodu možného uplatnění novelizovaného § 34 odst. 1 
ZDP (zpětné uplatnění daňové ztráty) jsou dále uvedeny 
následující údaje: 

Za rok 2018 vykazuje v odd. II dodatečného DaP za toto ZO 
následující vybrané údaje:

Řádek Částka v Kč

ř. 220 – základ daně 5 090 398

ř. 230 – odečet daň ztráty 

ř. 250 – základ daně 5 090 398

ř. 260 – odečet darů 352 200

ř. 270 – základ daně 4 738 000

ř. 290 – daň 900 220

ř. 320 – zápočet daně 128 560

ř. 340 – celková daň 771 660

Poznámka: Zápočet na základě potvrzení slovenské daňové 
správy splňuje podmínky § 38f ZDP

DPPO
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Titul Obsah

Daňová ztráta

Za rok 2019 vykazuje v odd. II dodatečného DaP za toto ZO 
následující vybrané údaje:

Řádek Částka v Kč

ř. 220 – základ daně 4 250 390

ř. 230 – odečet daň ztráty

ř. 250 – základ daně 4 250 390

ř. 260 – odečet darů 160 000

ř. 270 – základ daně 4 090 000

ř. 290 – daň 777 100

ř. 320 – zápočet daně

ř. 340 – celková daň 777 100

Plnění povinností z titulu „veřejnoprávního“ 
pojištění zaměstnanců K 31. 1. 2021 byly veškeré závazky z tohoto titulu uhrazeny. 

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 
2020 Ztráta 2 452 830 Kč

Plátce DPH Společnost je plátcem DPH.

Výše vlastního kapitálu k 1. 1. 2020 33 350 500 Kč

Z účetní závěrky k 31. 12. 2019 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

Dne 15. 5. 2020 schválila valná hromada 
řádnou účetní závěrku za rok 2019 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 obchodní 
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. 2020 bylo dále rozhodnuto 
o vyplacení z 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 s.r.o. Palma – dluhopisy v hodnotě 
5 000 000 Kč, 

  slovenskou s.r.o. INGO (bývalý společník) – 
dluhopisy v hodnotě 3 000 000 Kč,
  českou FO p. Holan - dluhopisy v hodnotě 
2 000 000 Kč

a investory ve stanoveném termínu uhrazeny.

Účet 473 – Emitované dluhopisy vykazuje k 31. 12. 2020 
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.

2



Ing. Eva Nedorostková DPPO 001 | STROM – příklad na daň z příjmů právnických osob

Společnost dále:
1. uplatňuje rozdílné účetní a daňové odpisy HM a NM;
2. k 1. 1. 2020 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 8/2019 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.

Podle svých vnitřních účetních směrnic:
-  Účetní odpisy jsou uplatňovány od měsíce následujícího po zařazení a ukončuje odpisování za

měsíc, který předchází vyřazení majetku.
-  Dlouhodobý hmotný majetek, který není hmotným majetkem podle ZDP, je odpisován po dobu

24 měsíců.
- Vznik dlouhodobého hmotného movitého majetku je definován překročením částky 40 000 Kč.
- Vznik dlouhodobého nehmotného majetku je definován překročením částky 60 000 Kč.
-  Hodnotovou hranici technické zhodnocení DHM a DNM pro účely účetnictví má účetní jednotka

s odkazem na § 47 odst. 4 VoÚ definovánu od částky 60 000 Kč.
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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 2020 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 2018 a byla k 31. 12. 2018 
také splatná. V listopadu 2019 bylo prohlášeno na dlužníka 
insolvenční řízení a naše společnost jako věřitel ve 
stanovené lhůtě pohledávku v prosinci 2019 přihlásila 
do insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že v roce 
přihlášení z důvodu opomenutí nevytvořila OP dle § 8 ZoR, 
postupovala k 31. 12. 2020 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 558/D 391
správně 559

300 000 300 000/ř. 40

V roce 2018 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 2019 uvedenou pohledávku 
postoupila za sjednanou cenu 100 000 Kč.
V říjnu 2020 bylo dodatečně zjištěno, že nedošlo v roce 
2019 ke zrušení zákonné opravné položky, a proto došlo 
k nápravě a OP byla zrušena v roce 2020.
Za ZO 2019 vznikla povinnost podat dodatečné daňové 
přiznání na vyšší daňovou povinnost – viz též rozsudek 
NSS 2 Afs 58/2015-78, což poplatník realizoval.

Nutno aplikovat § 23 odst. 1 ZDP ve spojení s § 4 ZoR.

Pro ZO 2020 se jedná o položku již jednou zdaněnou – 
§ 23 odst. 4 písm. d) ZDP.

MD 391/D 558 350 000 350 000/ř. 140

2 Společnost nabyla v červnu 2020 postoupením pohledávku, 
která vznikla u postupitele z obchodního vztahu a výnos 
z ní byl u něj součástí základu daně. Pořizovací cena 
pohledávky činila 150 000 Kč (jmenovitá hodnota činila 
220 000 Kč) a její splatnost byla stanovena 30. 11. 2019.
V listopadu 2020 bylo na dlužníka prohlášeno insolvenční 
řízení a nový věřitel (postupník) ve stanovené lhůtě 
soudem tuto pohledávku přihlásil do insolvenčního 
řízení. Současně vytvořil a zaúčtoval zákonnou OP ve výši 
100 % pořizovací ceny pohledávky. Při odsouhlasování 
inventarizace dluhů společnosti bylo zjištěno, že 
k 31. 12. 2020 nebyl ze strany postupníka uhrazen závazek 
z titulu postoupení pohledávky.
S ohledem na uzavření účetnictví dojde ke zúčtování 
zrušení zákonné OP (dle § 8) až v roce 2021 a pokud bude 
toto zrušení součástí VH, bude při stanovení základu daně 
za rok 2021 využito ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bod 3 
ZDP (ř. 112 DaP). V případě úhrady závazku možnost tvorby 
zákonných OP v roce 2021 dle § 8a ZoR.
Viz § 24 odst. 2 písm. i) ZDP ve spojení s § 2 odst. 3 a § 8 
ZoR.

MD 311/D 321

MD 558/D391

150 000

150 000 150 000/ř.40
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Č. Text příkladu Účet Částka v Kč Částka/ř. DAP

41 Výplata úroků investorům, která je vyplácena ročně, a to 
zpětně, tj. k 1. 7. 2020.
Zúčtování časově rozlišených úroků z minulého účetního 
období

Palma s.r.o. – PO rezident ČR – úhrada (50 %)
INGO s.r.o. – PO rezident SR – úhrada (30 %)
Jiří Holan – FO rezident ČR – úhrada (20 %)
Předpis odvodu srážkové daně za FO
Odvod srážkové daně
Viz příloha č. 1 – část III.
Viz § 36 odst. 2 písm. a) ZDP ve spojení s čl. 11 SZDZ se 
Slovenskem + splnění oznamovací povinnosti dle § 38da 
ZDP do 31. 8. 2020 za slovenského rezidenta.

Vzhledem k tomu, že se jedná o úroky z úvěrového 
finančního nástroje, nabízí se v jiných případech za 
splnění zákonem stanovených podmínek využití postupu 
dle § 38nb) ZDP – v dané věci rozhodováno NSS – viz 
rozsudek 3 Afs 250/2018 - 40.

(MD 562/D 383)
(MD 562/D 379)
MD 383/D 379

KZ D 379

MD 379/D 221
MD 379/D 221
MD 379/D 221
MD 379/D 342
MD 342/D 221

410 000 Kč
410 000 Kč
410 000 Kč
820 000 Kč

410 000 Kč
246 000 Kč
139 400 Kč
24 600 Kč
24 600 Kč
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Příloha č. 1
I. Zdanění výplaty ostatních kapitálových fondů v roce 2020
Zdanění výplaty ostatních kapitálových fondů bude probíhat formou srážkové daně. Základem daně
pro každého poplatníka je příjem každého společníka (výplata z kapitálových fondů rozdělena mezi
společníky podle jejich podílu na základním kapitálu) snížený o nabývací cenu podílu. Dva ze tří
společníků nabyli podíly koupí a NC obchodního podílu prokázali doloženou kupní smlouvou.

II.  Zúčtované úrokové náklady v roce 2020, vážící se k emitovaným dluhopisům
v roce 2017

III. Daňový režim úroků při výplatě jednotlivým společníkům
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