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Zadání

Gardena s.r.o. se sídlem v Ostravě vznikla 1. 9. 2018 a od svého vzniku je vlastněna dvěma společníky 
– právnickou osobou Dolomity a.s. – rezidentem Itálie a fyzickou osobou panem Bílým, který je 
rezidentem České republiky. Gardena se zabývá zejména zážitkovou turistikou a pořádáním odborných 
i osvětových seminářů na téma volného času. Společnost má jednoho jednatele – rezidenta ČR.
Podíly na zisku jsou rozdělovány podle podílů společníků na základním kapitálu. 

Zakladatelské vklady jednotlivých společníků:
Dolomity a.s.  peněžní vklad   4 000 000 Kč
Pan Bílý  peněžní vklad   6 000 000 Kč
Podíl pana Bílého nebyl zaúčtován v jeho účetnictví ani veden jako obchodní majetek v daňové 
evidenci.

V lednu 2020 došlo k poskytnutí příplatku mimo základní kapitál panem Bílým ve výši 8 000 000 Kč.
Dne 20. 6. 2021 byl na základě rozhodnutí valné hromady zvýšen základní kapitál z vlastních zdrojů 
ze zisku o 8 000 000 Kč; příplatek mimo základní kapitál ve výši 8 000 000 Kč ve vlastním kapitálu 
zůstává.
Dne 1. 3. 2022 pan Bílý vložil svůj podíl na Gardena jako zakladatelský vklad do akciové společnosti 
Alpina a.s. se sídlem v Praze v hodnotě znaleckého posudku 10 000 000 Kč, podíl pana Bílého ve 
společnosti Alpina a.s. je 50 %.

Gardena vlastní tyto další společnosti: 

Název společnosti Aktuální výše vlastnického podílu k 1. 1. 2023 Datum nabytí

Sella s.r.o., v likvidaci 90 % 2. 2. 2021

Campolongo s.r.o. 70 % 20. 3. 2021

Piccolo a.s. 5 %, akcie k obchodování 1. 8. 2022

(Dále budou názvy společností uváděny pouze bez dodatku právní formy.)

Ocenění vlastněných společností k 1. 1. 2023 v Kč v účetnictví:
Sella     6 000 000, jedná se o pořizovací cenu 
Campolongo    3 000 000,  jedná se o součást nabytého obchodního závodu, ocenění 

je odvozeno od účetní hodnoty prodávajícího 
Piccolo     5 400 000, jedná se o pořizovací cenu 

Nepřímé náklady související s držbou dceřiných společnosti Gardena stanoví v roce 2023 ve skutečné 
výši (vyplývá z rozhodnutí vedení společnosti), a to na základě sestaveného algoritmu pro výpočet 
hodnoty nepřímých nákladů.

Účetnictví společnosti
Účetnictví společnosti roku 2023 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 byla tvořena rezerva na daň z příjmů. Účetnictví 
se již nebude měnit, a to ani tehdy, pokud není účtováno správně. Gardena je počínaje rokem 2023 
malou účetní jednotkou. Do té doby byla vždy mikro účetní jednotkou. 
Pro účely sestavení základu daně je k dispozici účetní výsledek hospodaření před zdaněním. 

DPPO
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Gardena podle svých vnitřních účetních směrnic platných beze změny již od roku 2019:
-  uplatňuje účetní odpisy od měsíce následujícího po zařazení a ukončuje odpisování měsíc

předcházející před jeho vyřazením,
-  dlouhodobý hmotný majetek, který není hmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů, je

odpisován po dobu 30 měsíců,
- má definovaný vznik dlouhodobého nehmotného majetku překročením částky 50 000 Kč,
-  má definovaný vznik dlouhodobého hmotného majetku překročením částky 40 000 Kč,
-  úroky z investičních úvěrů do doby zařazení investice do užívání Gardena nezahrnuje do ceny

investice.

Další informace:
Obvyklá úroková míra v místě a čase v roce 2023 pro Gardena činí 3 % p.a. Z tohoto předpokladu je 
nutné vycházet při řešení příkladu.

Úkoly 
1.  Vyřešte níže uvedené případy ve vztahu k sestavení daňového přiznání. Není-li dále uvedeno

jinak, jsou veškeré níže uvedené skutečnosti zaúčtovány v účetním období roku 2023 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
z titulu vzniku účetního nákladu či výnosu úpravou v daňovém přiznání nemění, vepište místo
čísla řádku daňového přiznání „bez úpravy“. V případě použití řešení „bez úpravy“ uveďte také
odůvodnění této skutečnosti. Při řešení případů ve vztahu k základu daně uplatněte veškeré
zákonné možnosti jeho snížení. V rámci této optimalizace není možné zpětně měnit platnou
vnitřní účetní směrnici a zvyšovat limity pro vznik dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku.

2. Vyplňte další výpočtové listy podle zadání v jednotlivých bodech.
3.  Neprovádějte finální porovnání účetních a daňových odpisů na řádcích 50 a 150 daňového

přiznání.

Případy k řešení základu daně Gardena:
1.  Na výpočtovém listu č. 2 stanovte hodnotu základního kapitálu Gardena k 1. 1. 2023 a nabývací

ceny podílu jednotlivých členů obchodní korporace pro účely daně z příjmů. Výpočtový list č. 1
nevyplňujte.

2.  Gardena si pronajala umělecké dílo (autorskou fotografii) na období letní sezony roku 2023 za
cenu 30 000 Kč. Tuto fotografii umístila do recepce svého sídla firmy. Vzhledem k tomu, že se
o měsíc zpozdila s úhradou nájemného za fotografii, byly jí vyúčtovány úroky z prodlení ve výši
1 900 Kč, které ihned uhradila.

3.  V listopadu 2022 došlo k odcizení trezoru (pořizovací cena 33 000 Kč, pořízeno v roce 2020) s hotovostí
ve výši 400 000 Kč. Škoda byla nahlášena Policii ČR, nicméně do doby podání daňového přiznání
za rok 2022 nebyl k dispozici žádný výsledek řízení. Gardena z tohoto důvodu neúčtovala o žádném
výnosu z titulu náhrady škody. V srpnu 2023 Gardena obdržela nejen označení pachatele, ale
i jeho přiznání. Zaměstnanec škodu ve výši 420 000 Kč ihned zaplatil, aby se vyhnul vyšším
postihům v trestním řízení.

4.  Společnost má ve svém účetnictví evidovány závazky z následujících úvěrových finančních
nástrojů. Veškeré úroky vztahující se k roku 2023 byly do konce účetního období uhrazeny.
a)  bezúročnou zápůjčku od sesterské společnosti Falzarego (má stejné společníky jako Gardena)

ve výši 10 000 000 Kč poskytnutou 1. 7. 2023 na výstavbu přednáškového sálu. Výstavba centra
byla započata, ale do konce roku 2023 nebyla dokončena. Splátky započnou po dokončení
centra a budou trvat do konce roku 2025;

b)  úročenou zápůjčku (3 % p.a.) od stejné společnosti jako v bodu a) poskytnutou a splatnou
ve stejný den se stejnými podmínkami splatnosti ve výši 5 000 000 Kč na nákup pozemku,
na kterém bude stát přednáškový sál uvedený v bodu a). Právní účinky vkladu pozemku do
katastru nemovitostí nastaly 20. 6. 2023;
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 c)  bezúročnou zápůjčku poskytnutou ihned po vzniku firmy od společnosti Dolomity (společník 
společnosti) ve výši 7 000 000 Kč, splatnou 12. 12. 2026. Prostředky byly použity na počáteční 
náklady na rozjezd firmy (nájem, kauce na nájem, mzdy, služby);

 d)  úročenou zápůjčku od dceřiné společnosti Campolongo ve výši 3 000 000 Kč vzniklou dne 
12. 12. 2022 na pokrytí jednorázového nákupu zásob výpočetní techniky na veletrh volného 
času. Zápůjčka je úročena 3 % a je jednorázově splatná k 1. 5. 2024;

 e)  sankční úroky z úvěru od ČSOB (poskytnutý ve výši 5 mil. Kč na běžné provozní náklady) ve 
výši 34 000 Kč za opožděné platby splátek. 

  Průměrná denní výše vlastního kapitálu (bez započtení hodnoty účetního výsledku hospodaření 
za rok 2023) činí 950 000 Kč. Při výpočtu uvažujte zjednodušující podmínku, že každý měsíc 
má 30 dní. Pro výpočet testu nízké kapitalizace využijte výpočtový list č. 3 a výsledek zapište do 
výpočtového listu č. 1. 

5.  Dne 5. 10. 2023 Gardena obdržela na svůj běžný účet zálohu na podíl na zisku na základě mezitímní 
účetní závěrky společnosti Campolongo ve výši 259 500 Kč. Účetní Gardena zaúčtovala přijaté 
peněžní prostředky souvztažností 221/665.

6.  Gardena obdržela provozní dotaci na uspořádání mezinárodní konference na téma „Volný čas 
seniorů“. Konference se konala 12. 12. 2022, o dotaci bylo zažádáno s dostatečným předstihem, 
nicméně nezpochybnitelný okamžik přiznání dotace nastal 11. 8. 2023, prostředky ve výši 
500 000 Kč pak přišly na běžný účet o týden později. Dotace byla zaúčtována souvztažností 221/425 
– jiný výsledek hospodaření minulých let.

7.  V říjnu roku 2023 Gardena obdržela dar na svoji činnost od spolku „Hýbej se“ ve výši 20 000 Kč. Dar 
byl připsán na běžný účet v listopadu 2023.

8.  Gardena poskytla dar ve výši 25 680 Kč (1 tis. EUR) italské nadaci, v jejímž předmětu činnosti je 
ochrana přírodního bohatství oblasti italských Dolomit. Dar byl odeslán na účet nadace 12. 4. 2023. 
Gardena nemá informace o tom, zda je dar v Itálii nějakým způsobem daňově zvýhodněn a ani 
to nebude zjišťovat. Pokud by bylo možné dar uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně 
(z titulu příjemce daru a jeho účelu, nikoliv z titulu jeho výše), vyplňte na výpočtovém listu č. 1 
také patřičný řádek daňového přiznání na jeho uplatnění.

9.  Gardena a druhý 10% společník rozhodli na valné hromadě společnosti Sella dne 6. 6. 2023 
o výplatě podílů na zisku v hrubé výši 500 000 Kč s tím, že výplata oběma společníkům byla 
provedena ihned. Řešte pouze společnost Gardena jako příjemce podílu na zisku. 

10.  K 30. 11. 2023 Gardena evidovala pohledávku vzniklou 13. 1. 2021 z titulu poskytnutí služeb 
se splatností k 12. 2. 2021 vůči bývalému vlastnímu společníkovi panu Bílému v celkové výši 
120 000 Kč. K této pohledávce byla v roce 2022 vytvořena 100% opravná položka. Situace byla 
vyřešena prominutím závazkového vztahu dlužníkovi k 31. 12. 2023.

11.  Gardena vlastní a stále užívá již účetně odepsané audiovizuální dílo (nabyté na dobu neurčitou, 
vstupní cena 80 000 Kč) podporující propagaci konferencí. Spot byl uveden do užívání 10. 10. 2020. 
V lednu 2023 bylo nutné spot buď vyřadit, nebo technicky zhodnotit, aby bylo možné jeho další 
používání. Vedení společnosti rozhodlo o provedení technického zhodnocení v ceně 54 000 Kč, 
které prodlouží použitelnost po dobu minimálně dalších 10 měsíců. Technické zhodnocení bylo 
uvedeno do užívání 2. 2. 2023. Kromě výpočtového listu č. 1 vyplňte také výpočtový list č. 4.

12.  V říjnu 2023 Gardena prodává svoji dceřinou společnost Campolongo za 2 000 000 Kč. Aby měla 
Gardena podklad pro stanovení ceny, objednala si vyhotovení tržního znaleckého posudku. Cena 
za posudek činí 30 000 Kč. 

13.  Gardena jako podnájemce má v podnájemní smlouvě uveden souhlas pronajímatele s provedením 
a také s daňovým odpisováním technického zhodnocení podnajatého prostoru nebytové jednotky, 
kde si Gardena zřídila kanceláře. V roce 2023 došlo pouze k osazení mříží do oken v hodnotě 
17 000 Kč. Kromě výpočtového listu č. 1 vyplňte také výpočtový list č. 4. 

14.  Gardena evidovala ke konci roku 2022 dva závazky z titulu neuhrazeného občerstvení na 
pořádaných konferencích vůči poskytovateli cateringu. Občerstvení je součástí hodnoty 
účastnického poplatku na konferenci:

 a)  ve výši 77 000 Kč, splatný 5. 2. 2021. tento závazek Gardena již neuhradí (k 31. 12. 2023 je evidován 
jako nezaplacený), neboť s kvalitou poskytnuté služby nebyla spokojena a reklamace nebyla 
uznána; 
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 b)  ve výši 98 000 Kč, splatný 4. 12. 2019. Tento závazek byl uhrazen 12. 12. 2023 i přes uplynutí 
promlčecí lhůty s tím, že na akcích pořádaných v roce 2024 bude čerpána 10% sleva na služby 
dodavatele. 

15. Gardena provedla přecenění akcií Piccolo k těmto datům s těmito výsledky a zaúčtováním:
 a)  k 1. 1. 2023 – zvýšení o 50 000 Kč na aktuální reálnou hodnotu ve výši 5 450 000 Kč, zaúčtováno 

251/425 – Jiný výsledek hospodaření minulých let,
 b) k 31. 12. 2023 – snížení o 4 000 Kč na aktuální hodnotu 5 446 000 Kč, zaúčtováno 564/251.
16.  Gardena si s právními účinky vkladu 23. 1. 2023 úplatně zřídila právo stavby na cizí pozemek 

v hodnotě 6 000 000 Kč na 20 let s tím, že plánuje výstavbu lunaparku. Dne 2. 6. 2023 však našla 
kupce a právo stavby prodala zájemci za cenu ve výši 5 820 000 Kč. Vyplňte kromě výpočtového 
listu č. 1 také výpočtový list č. 4.

17.  Dne 7. 9. 2023 (tj. po schválení účetní závěrky roku 2022) společníci na valné hromadě Gardena 
rozhodli o vrácení příplatku mimo základní kapitál v plné výši. V této souvislosti vyplňte jen 
výpočtový list č. 5.

18.  Dne 20. 6. 2023 byla konána valná hromada Gardena, která schválila výsledek hospodaření roku 
2022. Bylo rozhodnuto, že

 a)  disponibilní zisk roku 2022 ve výši 2 070 000 Kč bude rozdělen na podíly na zisku, a to 
v souladu se společenskou smlouvou; 

 b)  dále bylo rozhodnuto, že bude vyplacena odměna jednateli společnosti ve výši 1 % z vykázaného 
disponibilního zisku. 

  Výši srážkové daně související s tímto rozhodnutím valné hromady napište do výpočtového listu 
č. 6. Vyplňte také výpočtový list č. 1. 

19.  Gardena již 42 měsíců dluží úhradu závazku za revizi plynového kotle ve výši 5 000 Kč (důvodem 
je nejprve opomenutí, poté liknavost věřitele, který svoji pohledávku nevymáhal). Ke konci roku 
2023 bylo zjištěno, že k 1. 9. 2023 byla firma dlužníka vymazána z veřejného rejstříku po provedené 
likvidaci. K rozvahovému dni Gardena závazek odepsala do výnosů. 

20.  Gardena je obmyšlenou osobou svěřenského fondu „NaTure“. Z tohoto svěřenského fondu obdržela 
podíl na zisku (z roku 2022) ve výši 30 000 Kč. Prostředky byly v uvedené výši připsány na účet 
Gardena 1. 9. 2023.

21.  Gardena přijala v roce 2023 závdavek ve výši 60 000 Kč na dodání sportovně společenské náplně 
zájezdů CK Top Ten. Vzhledem k velké náročnosti provedení zakázky Gardena musela zakázku 
zrušit a odběrateli v témže roce uhradila převzatých 60 000 Kč. Druhou část závdavku Gardena 
zaúčtovala jako náklad a závazek, který zaplatila 15. 2. 2024. 

22.   Gardena předala politické straně Pirátská demokratické strana převodem na běžný účet dne 
20. 8. 2023 částku 200 000 Kč na její činnost. Pokud by bylo možné uplatnit tuto částku jako 
odčitatelnou položku od základu daně (bez ohledu na limity odpočtu darů), zohledněte také ve 
výpočtovém listu č. 1. 

23.  Gardena v roce 2021 vystavila na základě platné smlouvy pokutu ve výši 70 000 Kč svému odběrateli 
za to, že zrušil objednávku akce později, než bylo stanoveno limitní datum pro storno. Vzhledem 
k tomu, že se jinak jedná o solidního zákazníka, který od té doby své závazky plní a objednává 
velké objemy akcí, vedení Gardeny se rozhodlo, že se smluvní pokuta z roku 2021 tomuto klientovi 
promine. Účtárna provedla odpis pohledávky v plné výši v roce 2023.

24. Stanovte výši všech odčitatelných položek od základu daně za těchto předpokladů:
 - základ daně (ř. 200 daňového přiznání) ve výši 12 600 000 tis. Kč,
 -  odpočet daňové ztráty z minulých let ve výši 13 000 000 Kč (ztráta vznikla v roce 2019 a dosud 

nebyla nikdy použita),
 - sleva na dani za zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností činí 60 800 Kč. 
 Vyplňte výpočtový list č. 7.

Úkolem je využít všechny dostupné možnosti  snížení základu daně při zachování co možná 
nejvyšších výhod pro následující zdaňovací období.
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Výpočtový list č. 1

Č. operace Popis Řádek DP Kč Body
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Výpočtový list č. 2
Výše základního kapitálu Gardena:    .........………………..

Nabývací cena podílu na Gardena v Dolomity:   .........………………..

Nabývací cena podílu na Gardena v Alpina:   .........………………..

Podíl společníků na základním kapitálu v %: Dolomity .........………………..   Alpina.........………………..

Výpočtový list č. 3 k bodu 4
Hodnota úvěrových finančních nástrojů, které vstupují do výpočtu testu nízké kapitalizace:

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

Hodnota úroků testovaná testem nízké kapitalizace:

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

Hodnota daňově neúčinných nákladů:

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

Výpočtový list č. 4
Vypočtěte daňové odpisy tohoto majetku:

Bod Druh majetku Daňová vstupní cena v Kč Daňové odpisy v Kč

11 Nehmotný majetek 

13 TZ najat. majetku

16 Právo stavby

Výpočtový list č. 5 k bodu 17
Společník Základ srážkové daně Srážková daň Daňová nabýv. cena podílu
........................................................................................................................................................................................................................

Aktuální výše základního kapitálu Gardena: .............................. 

Výpočtový list č. 6 k bodu 18

Příjemce Základ srážkové daně Srážková daň Čistý podíl v Kč

Dolomity

Alpina

Jednatel 

Výpočtový list č. 7 k bodu 24

Č. Text + kroky výpočtu (x) Částka v Kč

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6
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Ing. Ivana PilařováPříklad z publikace DAŇ Z PŘÍJMŮ! 2023 Právnické osoby

Řešení

aktualizace pro rok 2023

Řešení znají naši členové GOLD a              majitelé knihy DAŇ Z PŘÍJMŮ! 2023 Právnické osoby.

Úspěch je věc rozhodnutí.

SPECIALISTA
PRÁVNICKÉ OSOBY

Právě teď !

Pro členy Účetního Portálu balíčku GOLD 
platí tradiční 30% sleva.

ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
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