
Ing. Eva Nedorostková ONYX – příklad na daň  z příjmů právnických osob

DPPO 002 | ONYX – 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

ONYX s.r.o. 

Vznik
23. 10. 2010 – obchodní korporace přistoupila k ZOK
v červnu 2014 (rekodifikovala své zakladatelské do-
kumenty).

Předmět činnosti

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

  od roku 2018 došlo k rozšíření předmětu činnosti 
o výrobu a prodej speciálních mražených potravi-
nářských produktů.

Zdaňovací období Kalendářní rok

Výše základního kapitálu k 31. 12. 2020

18 000 000 Kč 
K okamžiku založení společnosti činil ZK 
10 000 000 Kč, v roce 2020 došlo k jeho navýšení 
o 8 000 000 Kč.

Členové obchodní korporace k 31. 12. 2020 

Společnost vlastní tito tři společníci:

  Prvním společníkem je společnost ARI, tuzemská 
s.r.o., která vlastní 30% podíl na ZK (tj. 3 000 000 Kč)
od vzniku společnosti, který uhradila jednak
formou peněžitého vkladu ve výši 2 000 000 Kč
a dále nepeněžitým vkladem pozemku, který byl
pro účely vkladu oceněn částkou 1 000 000 Kč
(účetní hodnota tohoto pozemku u vkladatele
činila částku 420 000 Kč, za kterou byl tento
pozemek úplatně pořízen) a dále byl v roce 2015
touto společností poskytnut peněžitý příplatek do
vlastního kapitálu ve výši 2 000 000 Kč – s odkazem
na § 24 odst. 7 ZDP činí celková NC podílu u tohoto
společníka 4 420 000 Kč.

  Druhým společníkem je zahraniční právnická osoba 
- komanditní společnost JAS, která je rezidentem
SR a vlastní 35% podíl na ZK od roku 2017, který
nabyla koupí za pořizovací cenu 7 000 000 Kč = NC
s odkazem na § 24 odst. 7 ZDP.

  Třetím společníkem je od založení společnosti pan 
Jiří Holan, tuzemská FO, která vlastní 35% podíl 
na ZK, který byl splacen peněžitou formou ve výši 
3 500 000 Kč a dále byl tímto společníkem poskytnut 
v roce 2015 příplatek do vlastního kapitálu ve výši 
1 000 000 Kč, který byl splacen peněžitým plněním 
- NC podílu tohoto společníka činí s odkazem na
§ 24 odst. 7 ZDP částku 4 500 000 Kč.

DPPO
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Titul Obsah

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 

Společnost k 1. 1. 2020 vykazuje dosud neuplatněnou 
část vyměřené daňové ztráty za ZO 2016 ve výši 
340 460 Kč. Vzhledem k tomu, že za předcházející 
ZO roku 2016 byla vždy vykázána daňová povinnost 
a nebyly činěny žádné úkony prodlužující lhůtu pro 
stanovení daně, jsou k 1. 1. 2020 lhůty pro stanovení 
daně za ZO 2015 a předcházející prekludovány. 

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

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2020 12 128 300 Kč

Plátce DPH Společnost je plátcem DPH

Výše vlastního kapitálu k 1. 1. 2020 29 000 250 Kč

Z účetní závěrky k 31. 12. 2019 vyplývají následující 
položky vlastního kapitálu 

 Základní kapitál 10 000 000 Kč
 Ostatní kapitálové fondy 3 000 000 Kč
 Nerozdělený zisk minulých let 9 500 000 Kč
  Výsledek hospodaření běžného účetního období 
6 500 250 Kč

Dne 18. 5. 2020 schválila valná hromada řádnou 
účetní závěrku za rok 2019 a dále rozhodla o rozdělení 
zisku ve výši 6 200 000 Kč, zbytek vytvořeného zisku 
bude převeden do nerozděleného zisku.

Částka 6 000 000 Kč bude rozdělena mezi členy ob-
chodní korporace podle jejich majetkového podílu 
na ZK a částka 200 000 Kč bude vyplacena obchodní-
mu řediteli ONYX s.r.o. – panu Janáčkovi jako podíl 
na zisku v souladu se společenskou smlouvou (viz 
§ 34 ZOK).

Na VH dne 18. 5. 2020 bylo dále rozhodnuto o navýšení 
ZK o částku 8 000 000 Kč z vlastních zdrojů, a to 
z nerozděleného zisku minulých let.

Zvýšení základního kapitálu bylo do OR zapsáno dne 
10. 7. 2020.

V listopadu 2017 emitovala společnost ONYX 
dluhopisy, a to v celkové hodnotě emise 3 000 000 Kč 
s datem emise 1. 11. 2017 (lhůta upsání emise 
dluhopisů 1. 12 .2017). Splatnost dluhopisů 31. 12. 2022. 
Úrokový výnos byl stanoven pevnou roční úrokovou 
sazbou ve výši 5 %. Úrokové výnosy budou vypláceny 
ročně, a to zpětně vždy nejpozději k 15. 1. následujícího 
kalendářního roku. Z emitovaných dluhopisů byly 
z celkové emise dluhopisů upsány společníkem – 
českou PO – dluhopisy v hodnotě 1 000 000 Kč, PO 
k.s. – společníkem – rezidentem SR – dluhopisy
v hodnotě 1 000 000 Kč a společníkem – českou FO –
dluhopisy v hodnotě 1 000 000 Kč.

Účet 473 Emitované dluhopisy vykazuje k 31. 12. 2020 
zůstatek 3 000 000 Kč. Finanční prostředky získané 
emisí dluhopisů byly použity na úhradu nákladů 
souvisejících s rozšířením předmětu činnosti v roce 
2018.
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Společnost dále: 
1. uplatňuje rozdílné účetní a daňové odpisy HM a NM,
2. společnost dále k 1. 1. 2020 uvádí:

  od roku 2013 vlastní 15% podíl na ZK české s.r.o. VENDY – NC obchodního podílu zachycená v účetnictví činila
300 000 Kč (peněžitý vklad);
 od roku 2015 vlastní 15% podíl na ZK tuzemské akciové společnosti Polo a.s. NC 15 ks akcií činila 3 000 000 Kč,
tj. 200 000 Kč za jednu akcii – pořízeno koupí. K 31. 12. 2020 činila reálná hodnota akcií 3 300 000 Kč,
tj. 220 000 Kč na 1 akcii;
 od září 2016 vlastní společnost 100 ks kmenových listů na společnosti LUKANA s.r.o. se sídlem v ČR,
které představují 5% podíl na ZK této společnosti a pořizovací cena těchto CP, které byly nabyty koupí,
činila 300 000 Kč (3 000 Kč za jeden CP). K 31. 12. 2020 činila reálná hodnota kmenových listů 400 000 Kč,
tj. 4 000 Kč/1 CP;
od 11/2017 vlastní 8 % na ZK společnosti ALBA s.r.o. se sídlem v SR – PC obchodního podílu činí 100 000 EUR;
 od června 2019 vlastní 50% podíl na ZK česká s.r.o. KABA, který představuje hodnotu 4 000 000 Kč (hodnota
ZK zapsaná v OR činí 8 000 000 Kč). Vklad byl splacen nepeněžní formou vkladem nemovitosti (budovy)
a částka 4 000 000 Kč představuje ocenění této budovy pro účely vkladu. Účetní zůstatková cena budovy ke
dni vkladu činila u vkladatele, tj. společnosti ONYX s.r.o., částku 2 860 500 Kč a její daňová zůstatková cena
činila 2 450 000 Kč = NC ve smyslu § 24 odst. 7 ZDP.

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 70 000 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
Společnost eviduje DHM a DNM. Její účetní odpisy (dle 
odpisového plánu) činily 988 300 Kč: 
  z toho odpisy hmotného a nehmotného majetku, který 

není pro účely ZDP vymezen jako majetek hmotný dle 
§ 26 ZDP nebo nehmotný dle § 32a) ZDP představují
částku 84 200 Kč a jsou uplatňovány s odkazem na
§ 24 odst. 2 písm.v) ZDP,
 odpisy HM vypočtené dle ZDP podle jednotlivých 
odpisových skupin činí:
1. odpisová skupina: 118 200 Kč,
2. odpisová skupina: 121 300 Kč,
3. odpisová skupina: 65 100 Kč,
5. odpisová skupina: 338 500 Kč,
6. odpisová skupina: 98 600 Kč.
Odpisy dle § 30b) ZDP: 61 500 Kč,
Odpis podle § 30a) ZDP: 30 000 Kč.
Celkem daňové odpisy HM činí 833 200 Kč.

Odpisy NM dle ZDP 
Celkem daňové odpisy NM činí 199 000 Kč.
Z toho odpisy software (§ 32a odst. 4 a 6 ZDP): 159 000 Kč. 

Uplatněné daňové odpisy HM a NM a účetní odpisy 
hmotného majetku, který nesplňuje podmínky § 26 ZDP, 
činí celkem 1 116 400 Kč.
Viz ust. § 24 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

Poznámka: Rozsudkem NSS ze dne 21. 3. 2019, č.j. 5 Afs 
307/2017-33 je potvrzeno, že kabeláž a přichycení FVE panelů 
ke střeše budovy je TZ budovy, a nelze je tudíž odpisovat dle 
§ 30b ZDP.
Dále bylo zjištěno:

 společnost v září 2017 uvedla do užívání nový účetní 
software, jehož pořizovací cena činila 612 000 Kč. Od 
října 2017 uplatňovány měsíční daňové odpisy ve výši 
17 000 Kč. Společnost v červnu 2020 dokončila TZ tohoto 
software v hodnotě 120 000 Kč a musela od července 
2020 o hodnotu TZ upravit měsíční výši daňových 
odpisů s odkazem na § 32a odst. 6 ZDP takto: 
 Zvýšená VC 732 000 - 561 000 (33 x 17 000 – daňové 
odpisy do června 2020) = 171 000 Kč / 18 = 9 500 
měsíčně. Daňové odpisy tohoto nehmotného majetku 
tak za rok 2020 činily částku 159 000 Kč (102 000 + 
57 000) a byly promítnuty do hodnoty celkových 
daňových odpisů nehmotného majetku – viz výše 
uvedená částka.

MD 551 988 300 128 100/ř. 150
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Č. Text příkladu Účet Částka v Kč Částka/ř. DAP

45 -  pracovník s těžším zdravotním postižením měl
sjednanou pracovní dobu 1 506 hodin na rok 2020
(6 hod/den, v pracovním poměru od roku 2018), z toho
počet neodpracovaných dnů z důvodu dočasné pracovní
neschopnosti v měsíci září 2020, za které nepřísluší
náhrada mzdy, činil 5 dnů, tj. 30 hod. Průměrný
přepočtený stav zaměstnanců s ZTP tak činí 1 476 / 2 008
= 0,735, zaokrouhleno na 0,74 x 60 000= 44 400 Kč, která
představuje výši slevy dle § 35 odst. 2 ZDP.

Sleva celkem činí 60 780 Kč. 
Viz § 35 odst. 1 ZDP.

60 780/ř. 300

46 Společnost na svém pracovišti umožnila 5 žákům střední 
školy odbornou praxi, když s touto střední školou uzavřela 
smlouvu o odborném vzdělávání. Vzhledem k tomu, 
že byly splněny všechny zákonné podmínky, uplatnila 
společnost v plném rozsahu odpočet na podporu odborného 
vzdělávání, který představoval v návaznosti na počet 
odučených hodin (původní rozsah omezen v důsledku 
covidové pandemie na 90 hod na jednoho žáka za rok) za 
tyto žáky na pracovišti společnosti částku v celkové výši 
90 000 Kč, tj. sazba 200 Kč/1 hod. 
Viz § 34f – 34h ZDP a informace MF ČR publikovaná ve FZ 
č. 3/2014 k praktické aplikaci těchto ustanovení.

90 000/ř. 243

23



Ing. Eva NedorostkováDaň z příjmů – fyzické a právnické osoby – vyřešené příklady 

Příloha č. 1

Op.č. Ř.20 Ř.30 Ř.40 Ř.62 Ř.110 Ř.112 Ř.120 Ř.130 Ř.140 Ř.150 Ř. 160 Ř.111

1. 65 000 128 100

3.

Op. Ř.230 Ř.242 Ř.243 Ř.260 Ř.300 Ř.331 Ř.334

26. 2 000 000
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