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Úvod
Stanovení daně z příjmů poplatníka, který je podnikatelem vedoucím podvojné
účetnictví, je stále velmi náročné, přitom podnikatelé výši své daně z příjmů zjišťují
každý rok. Základní právní předpis, který upravuje transformaci výsledku hospodaření
zjištěného z účetnictví na základ daně z příjmů, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), je jeden
z nejčastěji novelizovaných právních předpisů, což může být příčinou určité právní
nejistoty a pravděpodobně i důvodem, proč se poplatníci při stanovení základu daně
z příjmů dopouštějí chyb. Poplatník daně z příjmů je nucen sledovat veškeré legislativní
změny, které mohou ovlivnit stanovení jeho základu daně z příjmů, následně musí podat
daňové přiznání k dani z příjmů při respektování zákonné úpravy platné pro příslušné
zdaňovací období, vypočítat svoji daňovou povinnost a v neposlední řadě musí odvést
daň příslušnému finančnímu úřadu.
Zákonná úprava, zejména výše uvedený zákon o daních z příjmů, dosud vychází z toho,
že výsledek hospodaření, který účetní jednotka zjišťuje z účetnictví, není roven základu
daně z příjmů, a to proto, že účetnictví a daňový systém sledují každý rozdílný cíl.
Smyslem účetnictví je podat věrný a poctivý obraz skutečnosti a naproti tomu stojí
daňový systém, jehož cíl je v podstatě ryze fiskálního charakteru.
Největší úskalí představuje stanovení základu daně z příjmů podnikající právnické
osoby, proto se tato práce zabývá problematikou transformace výsledku hospodaření na
základ daně výhradně kapitálových obchodních společností.
Jak je vidět, transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů podnikatelů je
stále velmi aktuální téma a nabízí široké spektrum možností jeho zpracování. V této
práci je kladen důraz na zpracování dané problematiky v hlubším kontextu za využití
poznatků z praxe a jsou zde zapracovány i důvody konkrétních transformačních postupů
ve vztahu ke stanovení základu daně z příjmů.
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1. Cíl práce a metodický postup řešení
Cílem této práce je provést deskripci meziročních změn legislativní úpravy ve vztahu ke
stanovení základu daně z příjmů u podnikajících právnických osob, které mají své sídlo
v České republice a dále charakterizovat rozdíly mezi účetním a daňovým pojetím
výnosů a nákladů. Cílem práce je také definování zásad pro správné stanovení základu
daně z příjmů u podnikajících právnických osob a ve vlastní části práce tyto zásady
prakticky aplikovat a identifikovat nejčastější chyby při stanovení základu daně
z příjmů.
V práci budou uplatněny tyto metody:


deskripce meziročních změn právních předpisů upravujících stanovení základu
daně z příjmů podnikající právnické osoby,



komparační analýza účetního a daňového pojetí výnosů a nákladů,



vyhodnocení dopadu rozdílnosti účetního a daňového pojetí výnosů a nákladů na
základ daně podnikající právnické osoby,



formulace zásad pro správné stanovení základu daně z příjmů,



aplikace zásad pro správné stanovení základu daně z příjmů u fiktivního
poplatníka daně z příjmů právnických osob,



identifikace nejčastějších chyb poplatníků při stanovení základu daně a jejich
dopad na výši daňové povinnosti poplatníka, resp. na výši odvodu do veřejného
rozpočtu,



formulace doporučení, jak se chybám při stanovení základu daně vyhnout.

Změny právních předpisů se vztahem ke stanovení základu daně z příjmů jsou
zpracovány za období od vstupu České republiky do Evropské Unie do konce roku
2018. Tyto změny se vztahují ke stanovení základu daně z příjmů poplatníka, který je
podnikatelem a zároveň se jedná o osobní kapitálovou obchodní společnost. Je na místě
uvést, že cílem práce není provést taxativní výčet veškerých změn, ke kterým
ve sledovaném období došlo, ale jsou zachyceny ty nejpodstatnější změny vztahující se
k co možná nejširšímu okruhu poplatníků daně z příjmů právnických osob. Je například
abstrahováno od změn vztahujících se pouze k omezenému okruhu poplatníků např.
bankám, pojišťovnám, školským zařízením a podobně, a dále ke změnám vztahujícím se
k přeměnám obchodních společností. Problematika přeměn obchodních společností je
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poměrně obsáhlá a z daňového pohledu i celkem zajímavá, navzdory (anebo právě
proto) principu daňové neutrálnosti přeměn, proto by bylo vhodnější věnovat tomuto
tématu samostatnou práci v jejím plném rozsahu. Změny jsou řazeny chronologicky
podle jednotlivých kalendářních roků, pro jejichž zdaňovací období lze novelizované
znění příslušného zákona poprvé použít. Do práce jsou zahrnuty i některé změny
právních předpisů, které sice nemají faktický dopad na úpravu výsledku hospodaření na
základ daně, ale navzdory tomu, že se jedná o změny spíše terminologického
charakteru, mohou mít na tuto problematiku zásadní vliv. Tyto změny mají obvykle
za cíl zvýšit právní jistotu poplatníka, a proto je nelze pominout.
Rozdílnost nákladů a výnosů z účetního a daňového hlediska je zpracována na základě
literární rešerše, kdy jsou nejprve definovány náklady a výnosy z účetního a daňového
hlediska zvlášť a následně je provedeno porovnání těchto hledisek. Výsledkem tohoto
porovnání je sestavení grafického přehledu, kde jsou znázorněny vztahy mezi daňovým
a účetním pojetí nákladů a výnosů. Na základě provedené komparační analýzy je
vyhodnocen dopad rozdílnosti účetního a daňového pojetí výnosů a nákladů na základ
daně podnikající právnické osoby.
Na základě vlastních zkušeností v rámci své profesní praxe se autorka pokusila
definovat zásady pro správné stanovení základu daně u podnikajících právnických osob
a tyto zásady jsou aplikovány u fiktivního poplatníka daně z příjmů právnických osob,
jehož případová studie je sestavena z údajů více daňových subjektů.
Na závěr vlastní části práce je uvedeno shrnutí dané problematiky a navržena
doporučení pro účetní jednotky pro snadnější orientaci v položkách, které podléhají
nebo mohou podléhat úpravě podle daňových zákonů při úpravě výsledku hospodaření
na základ daně z příjmů právnických osob.
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2. Charakteristika účetního a daňového pojetí výnosů a nákladů
Obdobně jako mají dva lidé různé cíle, musí vynaložit různé úsilí a zpravidla se ke
svému cíli dostanou i různou cestou. Podobný princip je možné sledovat při
charakteristice účetního a daňového pojetí nákladů a výnosů. Důvodem rozdílnosti
účetního a daňového pojetí nákladů a výnosů, respektive účetnictví a daňového
systému, je tedy zejména rozdílný cíl. Tento důvod rozdílnosti účetnictví a daňového
systému spatřují Dvořáková, Pitterling a Skalická (2017), kteří uvádějí, že výsledek
hospodaření zjištění podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), není a nemůže být považován za základ daně,
protože účetnictví a daňová pravidla sledují rozdílné cíle. Účetnictví by mělo věrně
a poctivě zobrazovat skutečnost o finanční a ekonomické situaci poplatníka, zatímco
daňová pravidla sledují jasný cíl – vybrat daň.
Autoři Chalupa, Kadlec, Pilátová a kol. (2018) rozlišují dva základní pohledy na vztah
účetnictví a daňové soustavy:
1. tzv. daňové účetnictví, tj. v případě, že prvotní úloha účetnictví je podřízena
potřebě zjištění základu daňové povinnosti, tzn. zásady oceňování majetku
a závazků, charakteristiky nákladů, výnosů a výsledku hospodaření plně
respektují požadavky daňové soustavy,
2. účetnictví, jehož primárním záměrem je věcné a poctivé zobrazení ekonomické
reality konkrétní účetní jednotky při respektování potřeb jejího efektivního
finančního řízení a základ daňové povinnosti se v zásadě zjišťuje, byť z účetních
záznamů, mimo účetní systém.
Pro naprostou většinu evropských zemí včetně České republiky je určující druhé
vymezení vztahu účetnictví a daňového systému (Chalupa. Kadlec, Pilátová a kol.,
2018). Na základě výše uvedeného lze shrnout, že elementárním důvodem rozdílnosti
nákladů a výnosů je rozdílný cíl, když účetnictví sleduje cíl věrného a poctivého
zobrazení skutečnosti a naproti tomu stojí daňový systém, jehož cíl je především
fiskálního charakteru.
Nutnost a rozsáhlost úpravy výsledku hospodaření na základ daně vyplývá z průběžně
se zvyšující relativní nezávislosti účetních a daňových předpisů, která spočívá v tom, že
daně a ostatní vztahy fiskální povahy jsou nedílnou součástí ekonomické reality
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a předmětu podnikového účetnictví, v důsledku čehož nemohou být vztahy mezi účetní
a daňovou soustavou nikdy plně nezávislé a požadavky daňových předpisů budou
ovlivňovat obsah řady účtů (Chalupa, Kadlec, Pilátová, 2018).

2.1 Účetní pojetí výnosů
České účetní předpisy neobsahují definici výnosů, ale lze ji nalézt v Mezinárodních
účetních standardech, například IFRS definuje výnosy takto: „Výnosy jsou hrubé
přírůstky ekonomických užitků během období, které vznikají běžnými činnostmi účetní
jednotky, jestliže tyto přírůstky vedou ke zvýšení vlastního kapitálu odlišnému od jeho
zvýšení v souvislosti s příspěvky vlastníků.“ (International Accounting Standards Board,
2016, s. A39, dle překladu autorky).
Z účetního hlediska se za výnosy považují veškeré položky zaúčtované v průběhu
účetního a současně zdaňovacího období ve prospěch účtů účtové třídy 6. Účetní pojetí
výnosů nerozlišuje výnosy na výnosy účinné či neúčinné ve vztahu k výsledku
hospodaření, neboť „účetně“ účinné jsou veškeré zaúčtované výnosy. Předmětem
podvojného účetnictví jsou vedle aktiv a pasiv účetní jednotky také náklady a výnosy
(§ 2 zákona o účetnictví) přičemž postupy účtování o výnosech stanovuje zejména
Český účetní standard pro podnikatele č. 019 v článku č. 4.

2.2 Daňové pojetí výnosů
Zatímco z účetního hlediska jsou všechny výnosové položky účinné vůči výsledku
hospodaření, pro daňové účely toto neplatí, nelze tedy říci, že jsou všechny výnosové
položky daňově účinné vůči základu daně z příjmů. Je nutné zde poznamenat, že
příjmy poplatníka, který je účetní jednotkou a vede podvojné účetnictví, jsou jeho
výnosy a jeho výdaje jsou jeho náklady (§ 21h zákona o daních z příjmů). Zákon
o daních z příjmů totiž pod pojem příjmy zahrnuje i výnosy poplatníka, který je účetní
jednotkou účtující v soustavě podvojného účetnictví, podobně jako pod pojem výdaje
zahrnuje i náklady.
Zákon o daních z příjmů rozděluje výnosy do tří kategorií, které lze charakterizovat
takto:
-

nejrozsáhlejší kategorií jsou zdanitelné příjmy, které jsou součástí základu daně
z příjmů vždy. Zákon o daních z příjmů je v § 18 odstavci 1 definuje jako příjmy
z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, pokud v zákoně není
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uvedeno jinak. Příjmy, respektive výnosy, které jsou vždy předmětem daně, jsou
například výnosy z prodeje zboží či vlastních výrobků.
-

Druhá kategorie vymezuje výnosy, které předmětem daně nejsou. Oproti
zdanitelným příjmům, jsou příjmy, které předmětem daně nejsou, taxativně
vymezeny v § 18 odst. 2 zákona o daních z příjmů a jsou jimi například příjmy
plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem
pro lidská práva ve výši, které je Česká republika povinna uhradit (§ 18 odst. 2
písm. d) zákona o daních z příjmů).

-

Do třetí kategorie výnosů z daňového hlediska patří příjmy osvobozené od daně,
které jsou uvedeny v § 19 zákona o daních z příjmů. Jedná se opět o taxativní
vymezení. Příjmy osvobozené od daně z příjmů jsou například příjmy z podílu
na zisku, který vyplácí dceřiná společnost, která je daňovým rezidentem,
mateřské společnosti (§ 19 odst. 1 písm. ze) bod 1 zákona o daních z příjmů).
Do této kategorie lze zařadit i osvobozené bezúplatné příjmy, které jsou
upraveny v § 19b zákona o daních z příjmů. Patří sem například příjmy z nabytí
dědictví nebo odkazu.

Vzhledem k tomu, že vedle výnosů, které zákon o daních z příjmů rozděluje mezi výše
uvedené kategorie, se do příjmů, respektive výnosů, podle zákona o daních z příjmů
zahrnují i nepeněžní příjmy, lze definovat jednu samostatnou kategorii, do které lze
zařadit částky, které mají povahu daňového výnosu, neboť jsou poplatníkem zdaňovány
jako výnos, ovšem nejedná se o výnos, který by byl zachycen v účetnictví poplatníka.
Takovým výnosem může být například majetkový prospěch poplatníka podle § 19b
odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů.

2.3 Účetní vs. daňové pojetí výnosů
Vzhledem k obsahové náplni ustanovení § 18 odst. 2 a § 19 zákona o daních z příjmů,
lze říci, že předmětem daně podnikající právnické osoby jsou téměř všechny výnosové
položky, vyjma například podílů na zisku a převodu podílu za splnění určitých
podmínek. Základ daně z příjmů podnikající právnické osoby bude tedy příjmy, které
jsou předmětem daně, zhruba stejně ovlivněn jako výnosy podle zákona o účetnictví.
U podnikajících právnických osob se lze zpravidla setkat se zdanitelnými příjmy
a s příjmy osvobozenými od daně (Skálová, 2017). Pokud jde o srovnání výnosů
z daňového a účetního hlediska, lze říci, že u běžného poplatníka daně z příjmů
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právnických osob (kapitálová obchodní společnost, která není spojenou osobou) je
základ daně ovlivněn výnosy z daňového hlediska srovnatelně, jako je výsledek
hospodaření ovlivněn účetními výnosy.
Obrázek 1: Vztah účetních a daňových výnosů
Daňové výnosy, které
nejsou účetními výnosy

Účetní výnosy, které nejsou
daňovými výnosy

Výnosy z daňového hlediska

Výnosy z účetního hlediska

Zdroj: Zákon o účetnictví a zákon o daních z příjmů, 2018
Zpracoval: Dagmar Matušková, 2019
Z obrázku č. 1 lze vypozorovat, že výnosy z účetního a daňového pohledu se téměř
kryjí, a je tomu tak proto, že rozdíly mezi nimi nejsou nijak výrazné, neboť zaúčtované
výnosy jsou málokdy vyloučeny ze zdanění (například úhrada pohledávky, která byla
odepsána nedaňově) a zároveň zřídkakdy se lze setkat s nezaúčtovanými výnosy, které
jsou předmětem daně, respektive je třeba o ně zvýšit výsledek hospodaření a tím je
zahrnout do základu daně z příjmů právnických osob (zde je jako příklad možno uvést
majetkový prospěch u bezúročné zápůjčky).

2.4 Účetní pojetí nákladů
Stejně jako výnosy nejsou ani náklady definovány v žádném českém právním předpise
upravujícím účetnictví. Definici nákladů lze opět nalézt v Mezinárodních účetních
standardech IAS/ IFRS: „Náklad je snížení ekonomického prospěchu, které se projeví
úbytkem nebo snížením aktiv nebo zvýšením dluhů a které vede v účetním období
k poklesu vlastního kapitálu jiným způsobem než jeho odčerpáním vlastníky.“
(International Accounting Standards Board, 2016, s. A39, dle překladu autorky).
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Podobně jako u účetního pojetí výnosů jsou nákladovou položkou účinnou vůči
výsledku hospodaření veškeré náklady zaúčtované účetní jednotkou na vrub účtů účtové
třídy 5. Pro účely zjištění daňové povinnosti účetní jednotky jako poplatníka daně
z příjmů právnických osob je důležitý výsledek hospodaření před zdaněním, který
nezahrnuje náklady zaúčtované v účtové skupině 59 (daň z příjmů, převodové účty
a rezerva na daň z příjmů), když z logiky věci tyto náklady nemohou být zahrnuty do
výsledku hospodaření, ze kterého se teprve bude výše daně zjišťovat. Postupy účtování
o nákladech vymezuje Český účetní standard pro podnikatele č. 019 v článku č. 3.

2.5 Daňové pojetí nákladů
Náklady lze podle zákona o daních z příjmů rozdělit do několika skupin, přičemž
posouzení daňové účinnosti nákladu je patrně obtížnější, než je tomu v případě výnosů.
Základní pravidlo pro daňovou uznatelnost konkrétního nákladu je uvedeno
v § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, a sice, musí se jednat o náklad v prokázané
výši vynaložený za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Splnění
této podmínky je nadřazené všem dalším podmínkám pro daňovou uznatelnost nákladu.
Obrázek 2: Rozdělení nákladů z pohledu daňového
Náklad zaúčtovaný v účetním období

Daňově uplatnitelný na základě
vynaložení a zaúčtování

Daňově neuznatelný

Trvale

Dočasně, po splnění podmínek lze uznat

Převzato: Skálová, 2017
Výše uvedené schéma znázorňuje členění nákladů z hlediska daňového. Rozdílnost tedy
spočívá jednak v tom, co je a co není daňově účinným nákladem, ale také v tom, kdy je
to daňově účinným nákladem a kdy není. Nezřídka se lze setkat s náklady zaúčtovanými
v běžném účetním a zdaňovacím období, které jsou daňově uznatelné až v následujícím
zdaňovacím období. Typicky bývají takovými náklady například smluvní pokuty, které
zákon o daních z příjmů uznává jako daňově účinný náklad až po jejich zaplacení, které
může nastat až v dalším zdaňovacím období (§ 24 odst. 2 písm. zi) zákona o daních
z příjmů).
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2.6 Účetní vs. daňové pojetí nákladů
Jak je vidno, v účetnictví poplatníka je nákladem vše, co je v průběhu účetního období
zaúčtováno na vrub účtů účtové třídy 5, ale z daňového hlediska je třeba tyto náklady
posoudit z více hledisek. Poplatník daně z příjmů může daňově uplatnit jen takové
náklady, které vynaložil za účelem jasně stanoveným v zákoně o daních z příjmů. Je
zřejmé, že úhrn daňově účinných nákladů bude obvykle užší než úhrn nákladů
ovlivňujících výsledek hospodaření.
Obrázek 3: Vztah účetních a daňových nákladů
Daňové náklady, které nejsou
účetními náklady

Účetní náklady, které
nejsou daňovými náklady

Náklady z daňového hlediska

Náklady z účetního hlediska

Zdroj: Zákon o účetnictví a zákon o daních z příjmů, 2018
Zpracoval: Dagmar Matušková, 2019
Vztah účetních a daňových nákladů shrnuje obrázek č. 3, ze kterého je patrno, že účetní
náklady představují podstatně širší okruh než náklady daňové. Důvodem je to, že účetní
náklad musí splňovat kritéria zákona o daních z příjmů, aby byl uznán nákladem
daňovým, a tím hlavním kritériem je účel vynaložení nákladu. Existuje pouze velmi
malá část nákladů, které jsou daňově uznatelné, a nejedná se přitom o účetní náklady.
Příkladů účetních nákladů, které nejsou daňovými náklady, lze uvést mnoho, jedná se
například o poskytnuté dary, nezaplacené smluvní sankce, sankce vyměřené finančním
úřadem, manka a škody na majetku přesahující výši náhrad a tvorba a zúčtování
opravných položek k hmotnému majetku. Naproti tomu příkladem daňových nákladů,
které nejsou účetním nákladem, není mnoho, jedná se například o částku ve výši rozdílu
mezi daňovými a účetními odpisy v případě, že daňové odpisy jsou nižší, nebo
výdajový paušál na dopravu.
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3. Deskripce meziročních změn ve vztahu ke stanovení základu daně
Obsahem této kapitoly je charakteristika změn, které zaznamenaly právní předpisy –
zejména zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví, Zákon č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rezervách“), a Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška pro podnikatele“), v ustanoveních
vztahujících se ke stanovení základu daně z příjmů právnických osob – podnikatelů, od
vstupu České republiky do Evropské Unie, tedy od 01.05.2004, do 31.12.2018.
Vzhledem k tomu, že období počátku sledování změn vztahujících se ke stanovení
základu daně z příjmů je stanoveno na okamžik vstupu České republiky do Evropské
Unie, je na místě uvést několik informací o harmonizaci přímých daní v rámci EU.
V rámci procesu evropské integrace je usilováno mimo jiné o harmonizaci daňových
systémů. V tomto směru nejvíce pokročily nepřímé daně, zejména pak daň z přidané
hodnoty, která již má v rámci Evropské unie jednotnější podmínky, ovšem sazby daně
dosud sjednocené nejsou. Dosud je stanovení sazeb daně a výše daně plně v kompetenci
vlády jednotlivého státu, nikoliv Evropské unie. Ve zdanění právnických osob jsou však
oblasti, které vyžadují přístup na úrovni Evropské Unie, aby se odstranily překážky
fungování vnitřního trhu, zajistila se spravedlivá soutěž a na centrální úrovni se řešily
společné problémy, jako je například vyhýbání se daňové povinnosti a odstranění
dvojího zdanění v různých zemích Evropské Unie. Ve své činnosti se Evropská Unie
zaměřuje na zpřísnění daňové legislativy, aby se zamezilo daňovému plánování,
přesouvání zisku a zneužívání práva (Evropská komise, 2015).
Jak uvádí Nerudová (2017), v porovnání s prvotními cíli Evropské komise v oblasti
přímých daní již nadále není usilováno o harmonizaci sazeb, ale pouze o sjednocení
daňových základů. V otázkách přímých daní tedy Evropská komise usiluje pouze
o strukturální harmonizaci. V oblasti daně z příjmů právnických osob Evropská unie
dohlíží na dodržování spíše obecných zásad, jako je nediskriminace a volný pohyb na
jednotném trhu (Euroskop, 2018).
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Základní právní předpis upravující daně z příjmů podnikatelů – zákon o daních
z příjmů, je jedním z nejčastěji novelizovaných právních předpisů, neboť od vstupu
České republiky do Evropské Unie do konce roku 2018 byl novelizován přesně 139krát.
Častokrát se jedná o změny pouze terminologického charakteru, neboť zákon o daních
z příjmů ve svých ustanoveních často odkazuje na jiné právní předpisy a v případě
jejich změny zákon o daních z příjmů tyto změny také reflektuje, nicméně předmětem
vlastní deskripce meziročních změn jsou pochopitelně věcné změny, které mohou
ovlivnit základ daně z příjmů právnických osob.
Pokud je u konkrétního bodu uvedeno pouze ustanovení bez označení zákona, jedná se
vždy o zákon o daních z příjmů, v ostatních případech je zákon označen výslovně.

3.1 Vlastní deskripce meziročních změn
Změny ve zdaňovacím období roku 2004 – změny od 01.05.2004
Vstup České republiky do Evropské Unie znamenal výrazné změny v mnoha oblastech
a jinak tomu nebylo ani v oblastí daní. Zpočátku se však jednalo zejména
o terminologické úpravy a zpřesnění – například novela zákona o daních z příjmů
účinná již od 01.01.2004 reflektuje novelu zákona o účetnictví a začíná používat termín
„výsledek hospodaření“ namísto „hospodářský výsledek“.


Ustanovení, které se týká postoupených pohledávek a jejich daňové účinnosti (§ 24
odst. 2 písm. s)) se vztahuje i na směnku přijatou jako platební prostředek (směnka
k inkasu) s výjimkou převodu směnky po lhůtě její splatnosti. Jedná se
o legislativně technické zpřesnění možnosti uplatňovat daňově uznatelné výdaje
v souvislosti se směnkou jako cenným papírem, neboť např. tvorba opravných
položek k pohledávkám vzniklých z titulu cenného papíru byla jako daňově
uznatelný výdaj vyloučena novelou zákona o rezervách počínaje rokem 2004.



V souvislosti se vznikem Evropského hospodářského zájmového sdružení jako
právnické osoby se sídlem v České republice bylo do zákona o daních z příjmů
doplněno, že členské příspěvky poskytnuté tomuto sdružení nejsou daňově
uznatelným nákladem (§ 25 odst. 1 písm. m)).
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Změny ve zdaňovacím období roku 2005
Novely účinné pro rok 2005 přinesly další terminologické úpravy, ale i některé změny
týkající se úpravy výsledku hospodaření na základ daně z příjmů. Nejvýraznější změny
přinesl zákon č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.


Nové znění § 23 odst. 3 písm. a) bod 6, podle kterého se postoupení pohledávky ze
smluvních sankcí na straně věřitele posuzuje shodně jako úhrada, tedy, věřitel musí
zvýšit výsledek hospodaření o částku pohledávky při jejím postoupení, pokud tato
pohledávka byla v minulosti položkou snižující výsledek hospodaření.



§ 23 odst. 4 písm. i) – do základu daně se nezahrnují příjmy v důsledku změny
ocenění podílu v obchodní společnosti nebo družstvu ekvivalencí, pokud je tato
změna zaúčtována jako náklad nebo výnos, protože podle pro účely zákona
o daních z příjmů se ocenění ekvivalencí nepovažuje za ocenění reálnou hodnotou.



Do nákladů souvisejících s uplatněním odčitatelné položky na podporu výzkumu
a vývoje nelze zahrnout licenční poplatky (§ 34 odst. 4).

Změny ve zdaňovacím období roku 2006
Nejpodstatnější změny roku 2006 přinesl zákon č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související
zákony.


Do § 23 byl doplněn nový odstavec 17, který říká, že výsledek hospodaření se
u poplatníků, kteří vedou účetnictví, neupravuje o oceňovací rozdíly ze změny
reálné hodnoty u a) cenného papíru s výjimkou směnek, dále b) derivátu a části
majetku
a závazku zajištěného derivátem, c) závazku vrátit cenný papír, který poplatník
zcizil a do okamžiku ocenění jej nezískal zpět, d) finančního umístění
a technických rezerv u poplatníků, kteří mají povolení k provozování pojišťovacích
nebo zajišťovacích činností.



Úroky z prodlení s výjimkou zaplacených smluvních úroků v obchodních vztazích
nejsou daňově uznatelným nákladem (§ 25 odst. 1 písm. f)).
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Změny ve zdaňovacím období roku 2007
Změny zákona o daních z příjmů v tomto období reflektují zejména nový zákoník práce
(Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).


Jednou z oblastí, kde došlo v tomto roce ke změně, je oblast cestovních náhrad. Od
roku 2007 je stanovena minimální výše cestovních náhrad a pro podnikatelské
subjekty není stanovena žádná horní hranice pro výplatu cestovních náhrad na
straně zaměstnavatele (na rozdíl od nepodnikatelských subjektů, kteří horní limity
stanovené mají), (§ 24 odst. 2 písm. zh)).



Všechny náhrady na straně zaměstnavatele jsou daňově uznatelné (a to například
i odměny při životních výročích, které nejsou součástí mzdy – vypuštěna druhá část
věty v § 25 odst. 1 písm. d)).



Poplatník daně z příjmů jako zaměstnavatel může od tohoto roku zahrnout tzv.
ochranné nápoje, které se poskytují tam, kde to stanoví příslušné předpisy – tím je
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci, v platném znění, mezi daňově uznatelné náklady (§ 24 odst.
2 písm. j) bod 1).

Změny ve zdaňovacím období roku 2008
Pro toto období byly nejpodstatnější změny provedeny zákonem č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů.


Podle nového znění § 23 odst. 3 písm. a) bod 12 má poplatník na straně dlužníka
povinnost dodanit neuhrazené závazky, které odpovídají pohledávkám, od jejíchž
splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela, a dále o částky závazků
zachyceného v rozvaze, které zanikly jinak než vyjmenovanými způsoby,
a za dalších podmínek. Podstatné je uvést, že toto ustanovení se nevztahuje na
dlužníky v insolvenčním řízení, ale vztahuje se i na závazky, které vznikly před
rokem 2008.



Rok 2008 přinesl změnu i v oblasti nízké kapitalizace – nové znění ustanovení § 25
odst. 1 písm. w) stanovuje oproti předchozí úpravě přísnější pravidla pro
uplatňování nákladů souvisejících s poskytováním úvěrů a půjček. Podle novely
zákona by se měl poměr vlastního a cizího kapitálu posuzovat i u nespojených
osob, ovšem další novela zákona přijatá a účinná v roce 2009 toto zpětně eliminuje
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a test nízké kapitalizace tak zůstává povinností pouze pro spojené osoby. S ohledem
na obtížnost zjištění neuznatelných finančních nákladů vydalo Ministerstvo financí
k této problematice Sdělení pod č. j. 15/103445/2007-151.


Ke změnám došlo i v oblasti finančního leasingu. Nově musí nájemce hmotného
majetku zvýšit výsledek hospodaření o 1 % z úhrnu nájemného za rok, resp.
zdaňovací období, pokud je 1 % vyšší než 1 mil. Kč (§ 25 odst. 1 písm. zm)).



Byl zrušen limit nákladů na pořízení osobního automobilu (zrušeno ustanovení § 27
odst. 2). Od roku 2008 lze tedy daňově odpisovat i osobní automobily za vyšší
pořizovací cenu než 1,5 mil. Kč.



O hodnotu závazku zaniklého splněním, započtením nebo splynutím je možné
snížit základ daně, pokud byl o hodnotu tohoto závazku zvýšen výsledek
hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích (§ 23 odst. 3 písm. c) bod 6).

Změny ve zdaňovacím období roku 2009
V tomto roce bylo opětovně novelizováno několik ustanovení, která byla novelizována
i v předchozích letech. Nejvýraznější změny tohoto období vyplývají ze zákona
č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony a ze zákona č. 87/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.


Zdrojem příjmů jsou i sankce ze závazkových vztahů (doplněno do § 22 odst. 1
písm. g) bod 12).



Novela zákona o daních z příjmů zavádí nově možnost uplatnit tzv. paušální výdaj
na dopravu silničním motorovým vozidlem. Tento paušální výdaj je možné uplatnit
nejvýše za tři silniční motorová vozidla a jeho výše je stanovena na 5 000 Kč
za každý celý kalendářní měsíc používání tohoto vozidla, pokud je využito
za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pokud je vozidlo
použito za tímto účelem pouze z části, protože zčásti je používáno k soukromým
účelům, je výše tohoto paušálního výdaje 80 %, tj. 4 000 Kč za každý celý
kalendářní měsíc (§ 24 odst. 2 písm. zt)).



Pokud poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, stávají se skutečné náklady
na spotřebované hmoty a parkovné daňově neúčinným nákladem a poplatník o tyto
náklady zvýší výsledek hospodaření (§ 25 odst. 1 písm. zp)).
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V případě, že poplatník uplatní krácený paušální výdaj na dopravu, jsou daňově
uznatelným nákladem odpisy tohoto vozidla jen do výše 80 % (§ 28 odst. 6).

Změny ve zdaňovacím období roku 2010
Pro zdaňovací období roku 2010 se většinou jednalo o technické změny v důsledku
přijetí jiných zákonů, upravovala se některá terminologie a odkazy na novelizovaná
znění jiných zákonů. Co je ale rozhodně podstatná změna, která se stanovení základu
daně sice netýká, ale určitě stojí za zmínku, je nová sazba daně. Od roku 2010 je sazba
daně z příjmů právnických osob stanovena na 19 % a v této výši je platná až do roku
2018.


V reakci na možnost využití metody komponentního odpisování novelou vyhlášky
pro podnikatele bylo do § 23 odst. 2 písm. a) doplněno, že pro zjištění základu daně
se vychází z výsledku hospodaření zjištěného bez vlivu této metody.

Změny ve zdaňovacím období roku 2011
Nejvíce změn v tomto roce se týká podílových fondů a přeměn obchodních společností,
na které není tato práce zaměřena.


Změnily se podmínky pro daňový odpis pohledávky (§ 24 odst. 2 písm. y)).
Podmínka uplatňování opravných položek byla nahrazena vymezením titulu
pohledávek, ke kterým nelze vytvářet daňově uznatelné opravné položky
(pohledávka nabytá bezúplatně a pohledávka vzniklá mezi spojenými osobami).
Byla odstraněna nemožnost daňově odepsat pohledávku s rozvahovou hodnotou
v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, která nebyla řešena soudně, a také
nemožnost daňově odepsat pohledávku s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku
nižší než 200 000 Kč, od jejíž splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců.



V případě porušení podmínek daňové účinnosti nákladu lze zjednat nápravu v tom
zdaňovacím období, kdy k porušení podmínek došlo (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 3).
Tato nová úprava se vztahuje na situace, kdy k porušení podmínek daňové
účinnosti došlo po účinnosti novely zákona, ovšem ne na situace, kdy byl náklad
uplatněn ve zdaňovacím období, za které již ke dni účinnosti novely zákona
uplynula lhůta pro stanovení daně.
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Změny ve zdaňovacím období roku 2012


V ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) byla slova „odměny členům statutárních orgánů
a dalších orgánů právnických osob“ zrušena a v důsledku toho lze odměny
jednatelů, ředitelů a jiných orgánů právnické osoby uplatnit jako daňově uznatelný
náklad.

Změny ve zdaňovacím období roku 2013
Největší změny důležité pro toto zdaňovací období vyplývají ze změn účetních přepisů,
v jejichž důsledku se změnilo vykazování některých položek, které mají vliv na
stanovení základu daně z příjmů.


Pravděpodobně největší změnu v uvedeném období přinesla novela vyhlášky
pro podnikatele. Rozvaha obsahuje novou položku A.IV.3 – Jiný výsledek
hospodaření minulých let, na které se projeví opravy významných účetních chyb
a rozdíly ze změn účetních metod. Změna metody vykazování účetních oprav nebo
změn bude mít dopad i na stanovení základu daně, neboť tyto opravy či změny již
nadále není nutné účtovat výsledkově, ale bude se nově jednat o položku kapitálu,
to znamená, že tyto opravy nebo změny již nebudou ovlivňovat výsledek
hospodaření toho období, ve kterém poplatník o této opravě účtuje. Nadále však
zůstává zachováno, že poplatník podá dodatečné daňové přiznání za to zdaňovací
období, ve kterém měl být vykázán jiný výsledek hospodaření.

Změny ve zdaňovacím období roku 2014
Změny tohoto období reflektují rekodifikaci soukromého práva, neboť k 01.01.2014
nastala účinnost Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).
K tomuto datu byla mimo jiné zrušena daň dědická a daň darovací a tyto daně se
integrovaly do zákona o daních z příjmů. Největší podíl změn představují změny
terminologického charakteru, když například podle nové právní úpravy soukromého
práva se již vůči dodavatelům neevidují závazky, nýbrž dluhy, a nemovitosti jsou
nemovité věci.
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V souvislosti se zrušením daně dědické bylo do § 19b odst. 1 písm. a) zapracováno,
že příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu jsou osvobozené od daně z příjmů
právnických osob.



Výsledek hospodaření se zvyšuje o částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem
a dluhem novým nižší hodnoty vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní
dluh nahrazuje dluhem novým (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 17).



Sjednotil se režim pohledávek podle § 8 a § 8a, když od roku 2014 nelze tvořit
opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které jsou
spojenými osobami (§ 8 zákona o rezervách).



Jsou stanovena pouze dvě pásma (namísto dosavadních šesti) pro tvorbu opravných
položek. Opravné položky lze podle ustanovení § 8a zákona o rezervách tvořit
k pohledávkám, od jejichž splatnosti uplynulo více než a) 18 měsíců, a to ve výši
50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky; b) 36 měsíců, a to ve výši 100 %
neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Novelizované znění § 8a zákona
o rezervách se poprvé použije u pohledávek vzniklých po 01.01.2014.

Změny ve zdaňovacím období roku 2015
Podle Nejvyššího správního soudu nebyl v zákoně o daních z příjmů jednoznačně
definován základ daně poplatníka s podvojným účetnictvím, a proto byl zákonem
č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, do zákona o daních z příjmů s účinností
od 01.01.2015 doplněn § 21h, který definuje, že u poplatníka, který je účetní jednotkou
účtující v soustavě podvojného účetnictví, jsou příjmy jeho výnosy a výdaje jeho
náklady, a to ve vazbě na účetnictví. Jedná se sice o terminologické zpřesnění, nikoliv
o věcnou změnu, která transformaci výsledku hospodaření neovlivní, nicméně se jedná
o podstatnou náležitost, která v zákoně o daních z příjmů dosud chyběla.


Bylo novelizováno znění § 23 odst. 3 písm. a) bod 14 a současně § 23 odst. 3
písm. c) bod 6, a to v tom smyslu, že výsledek hospodaření se bude zvyšovat či
snižovat pouze v případě změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek
hospodaření.



Nově je také upraveno znění § 23 odst. 4 písm. e), kdy se do základu daně
nezahrnují výnosy, které přímo souvisejí s daňově neúčinnými náklady,
a to maximálně do výše těchto nákladů. Bylo vypuštěno, že se musí jednat
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o daňově neúčinné náklady předchozích zdaňovacích období, to znamená, že se tato
daňová souvislost uplatní i ve vztahu k daňově neúčinným nákladům aktuálního
zdaňovacího období.


Poplatník bude povinen zvýšit výsledek hospodaření o částku rozdílu mezi cenou
sjednanou se spojenou osobou a cenou obvyklou na trhu, pokud byl výsledek
hospodaření snížen podle § 23 odst. 7 (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 19).



Rozšířila se definice finančního leasingu pro účely daní z příjmů, a to z důvodu
jednoznačného vymezení, zda je uskutečnění transakce z hlediska obsahu
finančním leasingem nebo operativní pronájem (§ 21d). Odpovědnost za předmět
leasingu
i rizika vztahující se k předmětu leasingu je přenesena z poskytovatele na uživatele
předmětu leasingu. Dalším určujícím znakem finančního leasingu je minimální
doba trvání finančního leasingu, kdy je přesně stanoveno, jak se tato doba počítá (§
21d odst. 2).



V souvislosti se změnou lhůt pro tvorbu opravných položek se změnila i doba
splatnosti závazku, kdy v případě, že od splatnosti závazku uplynulo více než 30
(namísto dosavadních 36 měsíců) měsíců, je třeba o tento závazek zvýšit výsledek
hospodaření (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 12.). Toto novelizované ustanovení platí pro
závazky splatné po 01.01.2015.

Změny ve zdaňovacím období roku 2016
V roce 2016 byly dokončeny rekodifikační úpravy v reakci na nový občanský zákoník
a zákon o obchodních korporacích, které jsou opět zejména terminologického
charakteru a na stanovení základu daně z příjmů nemají žádný přímý dopad. Velmi
podstatné změny zaznamenaly účetní předpisy (např. kategorizace účetních jednotek,
změny ve struktuře výkazů účetní závěrky, změna účtování aktivace vlastních výrobků
apod.) a některé tyto změny ovlivnily i daň z příjmů.


Mikro účetní jednotky mohou jako daňově uznatelný náklad uplatnit nabývací cenu
cenného papíru při jeho prodeji (§ 24 odst. 2 písm. zy)). Tato změna vyplývá
ze změn účetních předpisů, kdy se na mikro účetní jednotky nebude vztahovat
oceňování reálnou hodnotou. Bude-li ovšem výnos z prodeje cenného papíru
osvobozen od daně, nelze nabývací cenu uplatnit jako daňový náklad (§ 25 odst. 1
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písm. i)). Nové ustanovení § 24 odst. 2 písm. zy) se použije poprvé u těch cenných
papírů, které mikro účetní jednotka nabyla po 01.01.2016.

Změny ve zdaňovacím období roku 2017
V roce 2017 byla přijata tzv. velká novela zákona o daních z příjmů. Vzhledem k tomu,
že tato novela nabyla účinnosti v průběhu zdaňovacího období, je mnoha přechodnými
ustanoveními upraveno, kdy se která novelizovaná ustanovení poprvé použijí. Zde hraje
roli i typ zdaňovacího období, tedy zejména kalendářní nebo hospodářský rok.
V případě, kdy je zdaňovacím obdobím poplatníka kalendářní rok, se většina
novelizovaných ustanovení poprvé použijí až ve zdaňovacím období roku 2018.


V návaznosti na změnu účetních předpisů ohledně účtování bezúplatných plnění
byla nově upravena možnost snížení výsledku hospodaření při přijetí peněžitého
daru poskytnutého za účelem pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické
zhodnocení, pokud tento příjem poplatník zahrnul do základu daně (§ 23 odst. 3
písm. c) bod 9). K tomu se váže taktéž novelizované ustanovení § 29 odst. 1, podle
kterého se vstupní cena hmotného majetku snižuje o bezúplatný příjem ve formě
účelového peněžitého daru na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické
zhodnocení.

Změny ve zdaňovacím období roku 2018
Jak již bylo uvedeno výše, většina novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjmů
velkou novelou z roku 2017 lze aplikovat poprvé až ve zdaňovacím období roku 2018.


Byly rozšířeny omezující podmínky pro osvobození příjmů z podílu na zisku
plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského
státu, české mateřské společnosti. Nově nelze uplatnit osvobození od daně, pokud
má dceřiná společnost o vyplacené podíly na zisku možnost snížit základ daně
(§ 19 odst. 1 písm. zi)). Dosud bylo jediným omezujícím kritériem likvidace
dceřiné společnosti. Nové podmínky osvobození se podle bodu 17 přechodných
ustanovení poprvé použijí od 01.07.2017, pro poplatníka se zdaňovacím obdobím
kalendářní rok, tedy až poprvé ve zdaňovacím období 2018.



Peněžité tresty ukládané v trestním řízení nelze zahrnout mezi daňově uznatelné
náklady (§ 25 odst. 1 písm. f)). Do tohoto ustanovení byly přesunuty i úroky
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z posečkaných částek daní a cel z dosavadního ustanovení § 25 odst. 1 písm. y),
nejedná se tedy o věcnou změnu, pouze o systematickou úpravu.


Další novinka se týká exekučních nákladů. Zatímco dosud byly exekuční náklady
daňově účinné pouze na straně věřitele (§ 24 odst. 2 písm. zs) před novelou
zákona), novelou bylo znění tohoto ustanovení zrušeno a zároveň bylo zrušeno
znění ustanovení § 25 odst. 1 písm. y). Do obou těchto ustanovení byl přesunut text
z jiných ustanovení a v důsledku toho jsou od roku 2018 exekuční náklady daňově
uznatelným nákladem pro věřitele i dlužníka podle § 24 odst. 2 písm. p).



Do ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) bylo doplněno, že daňově uznatelným
nákladem je zaplacená daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, jen
pokud nejsou součástí ocenění majetku. Tato úprava dává také možnost zahrnout
daň z nabytí nemovitých věcí do daňově uznatelných nákladů i v případě, že ji platí
jiná osoba než nabyvatel – ručitel, nebo nabyvatel, který nevede účetnictví, u něhož
není tato zaplacená daň součástí ocenění majetku.

3.2 Shrnutí meziročních změn
Na základě provedené analýzy změn právních předpisů, které se vztahují k úpravě
výsledku hospodaření zjištěného z účetnictví na základ daně z příjmů právnických osob,
lze učinit závěr o tom, že se jedná o velmi často novelizovanou problematiku.
Na uvedených změnách je možné názorně demonstrovat, kterých druhů nákladů či
výnosů se proces transformace výsledku hospodaření na základ daně týká a lze shrnout,
že pojetí nákladů a výnosů z účetního a daňového hlediska je velmi rozdílné,
a to zejména co se týče nákladů. Navzdory tomu, že v podvojném účetnictví se náklad
stává nákladem daného období okamžikem jeho vynaložení a nikoliv okamžikem jeho
zaplacení, pro daňovou účinnost nákladu je často vyžadováno jeho zaplacení. Zde je
určitá podobnost spíše s jednoduchým účetnictvím, předmětem kterého jsou příjmy
a výdaje k okamžiku jejich zaplacení.
Jak je vidět, v průběhu uplynulých patnácti let došlo k celé řadě změn, které mohly
zásadním způsobem ovlivnit úpravu výsledku hospodaření na základ daně kapitálových
obchodních společností. V některých zdaňovacích obdobích bylo změn více
a v některých obdobích méně, přesto se v každém roce najde alespoň jedna změna, což
je pravděpodobně dáno četností novel zákona o daních z příjmů.
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Součástí příloh této práce je kompletní přehled změn ovlivňujících základ daně
v období od 01.05.2004 do 31.12.2018.
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4. Obecně ke stanovení základu daně
Pokud jde o základ daně z příjmů právnických osob, je nutné uvést, že vedle obecného
základu daně, jehož stanovení je předmětem této práce, existuje ještě samostatný základ
daně a příjmy zdaněné srážkovou daní. Mezi tyto dílčí základy daně poplatník rozděluje
své zdanitelné příjmy a k nim přiřazuje související výdaje. Samostatný základ daně
upravuje § 20b zákona o daních z příjmů, kde je výslovně uvedeno, které příjmy
poplatník do tohoto základu daně zahrnuje (například příjmy plynoucí ze zahraničí
z podílů na zisku, vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku) a které výdaje
(pokud vůbec) k těmto příjmům může uplatnit. Příjmy zdaňované srážkovou daní
upravuje § 36 zákona o daních z příjmů a jedná se o příjmy, které poplatník získá již po
zdanění a nemůže k nim uplatňovat žádné výdaje. Typickým příkladem příjmů
zdaňovaných srážkovou daní jsou příjmy z podílů na zisku získané od tuzemské spojené
osoby.
Obrázek č. 4: Dílčí základy daně z příjmů právnických osob

Převzato: Skálová, 2017
Co je obecným základem daně z příjmů, je zakotveno v ustanovení § 23 odst. 1 zákona
o daních z příjmů, tedy, základem daně je rozdíl, o které příjmy, s výjimkou těch, které
nejsou předmětem daně a těch, které jsou od daně osvobozeny, převyšují výdaje, a to při
respektování jejich věcné a časové souvislosti v předmětném zdaňovacím období.
Tento rozdíl se pak dále upravuje podle zákona o daních z příjmů a tyto úpravy lze
charakterizovat jako proces transformace výsledku hospodaření na základ daně
z příjmů.
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K otázce náročnosti procesu transformace výsledku hospodaření na základ daně se
autoři vyjadřují odlišně, například Hnátek (2017, s. 8) uvádí, že proces úpravy výsledku
hospodaření na základ daně je „poměrně náročný“ a naproti tomu Skálová (2017, s. 39)
shledává, že práce s náklady při stanovení základu daně z příjmů je „v podstatě
jednoduchá“.
Výchozím bodem při transformaci výsledku hospodaření na základ daně z příjmů, je
zjištění výsledku hospodaření z účetnictví. Tento výsledek hospodaření pro účely
základu daně z příjmů je vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů a nepřihlíží
se k zápisům na podrozvahových účtech, jak lze nalézt v ustanovení § 23 odst. 2
písm. a) zákona o daních z příjmů. Ve výkazu zisku a ztráty je tento výsledek
hospodaření položka „** Výsledek hospodaření před zdaněním“. Tato položka
zobrazuje výsledek hospodaření bez vlivu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů,
převodové účty a rezerva na daň z příjmů, když tyto nákladové položky pochopitelně
nemohou ovlivnit výsledek hospodaření, ze kterého bude teprve daň z příjmů zjištěna.
Jak již bylo uvedeno výše, je třeba brát zřetel i na časové rozlišování. K problematice
časového rozlišování, mimo jiné, byl Generálním finančním ředitelstvím vydán
Pokyn č. GFŘ D-22, podle kterého se časově nerozlišují nevýznamné a pravidelně se
opakující daňový výdaje, respektive náklady, případně příjmy, respektive výnosy, které
se časově nerozlišují ani podle účetních předpisů (Dvořáková, Pitterling, Skalická
2017). Pokyn GFŘ D-22 byl vydán v roce 2015 a lze jej použít již pro zdaňovací období
roku 2014. Jedná se o poměrně obsáhlou metodickou pomůcku, která byla vydána
za účelem dodržování jednotného postupu při aplikaci některých ustanovení zákona
o daních z příjmů, a je využitelná jak pro poplatníka daně z příjmů, tak pro správce
daně. Pokyny vydávané Generálním finančním ředitelstvím, případně jiným orgánem
Finanční správy ČR, nejsou právně závazné, přesto je vhodné těchto pokynů dbát,
neboť zde může poplatník daně často nalézt odpovědi na své otázky a mohou mu
poskytnout řešení. Veškeré pokyny lze nalézt na Portálu Finanční správy České
republiky na adrese www.financnisprava.cz, ty nejzásadnější vychází také ve vydáních
tzv. Úplných znění daňových zákonů u nakladatelství Sagit.
Úprava výsledku hospodaření na základ daně se provádí výhradně mimoúčetně,
a to v oddíle č. II daňového přiznání. Dvořáková, Pitterling a Skalická (2017) uvádí, že
výsledek hospodaření se upravuje o položky zvyšující výsledek hospodaření, které
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mohou být zaúčtované i nezaúčtované a dále o položky snižující výsledek hospodaření.
Transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů o položky snižující
i zvyšující výsledek hospodaření, zejména pak ty nezaúčtované, jsou upraveny
v ustanovení § 23 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Podle Dvořákové, Pitterlinga
a Skalické (2017) lze toto ustanovení považovat za můstek pro transformaci výsledku
hospodaření na základ daně, neboť je v něm ukryta metodika, jak výsledek hospodaření
upravit.
Obrázek č. 5: Konstrukce obecného základu daně
Výsledek hospodaření zjištěný z účetnictví
Zvýšení výsledku o náklady daňově neuznatelné a o nezaúčtované výnosy
Snížení výsledku hospodaření o nezdaňované výnosy a nezaúčtované náklady
Zjištění neupraveného a nesníženého základu daně
Snížení základu daně o odčitatelné položky a bezúplatná plnění
Zjištění základu daně

Zdroj: Zákon o daních z příjmů, 2018
Zpracoval: Dagmar Matušková, 2019
Na základě výše uvedeného lze shrnout, že položky, o které poplatník daně upravuje
výsledek hospodaření, lze rozdělit do tří kategorií:
První kategorii představují zaúčtované náklady a výnosy. Úpravu výsledku hospodaření
o nákladové položky lze poměrně snadno zjistit při respektování Českého účetního
standardu č. 019, který v bodě 3.1.2. požaduje, aby byly analytické účty účtové třídy 5
stanoveny s ohledem na požadavky zákona o daních z příjmů. S ohledem na skutečnost,
že daňově neúčinné výnosy představují velmi malou kategorii, je vhodné ohledně nich
postupovat obdobně jako v případě nákladů, tedy analytickou evidencí rozlišit výnosy
daňově účinné, tedy zdaňované, a výnosy, které budou z výsledku hospodaření
vyloučeny.
Další kategorií položek, o které se upravuje výsledek hospodaření na základ daně,
představují zaúčtované částky, které výsledek hospodaření sice neovlivňují, ale daňové
předpisy tyto částky z nějakého důvodu ze základu daně vylučují. Nejčastěji se jedná
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o částky, které poplatník v průběhu zdaňovacího období zaúčtoval, ale nesplnil
podmínky pro jejich daňovou účinnost, kterou je obvykle jejich zaplacení. Typicky se
zde jedná například o částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je povinen
platit zaměstnanec, a byly zaměstnavatelem sraženy, ale neodvedeny do konce měsíce
následujícího po skončení zdaňovacího období (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 5.). Tyto
částky nepředstavují pro poplatníka ani náklad ani výnos, ovšem je nutné o tuto položku
zvýšit výsledek hospodaření, pokud poplatník tyto částky ve stanovené době neodvedl.
Do poslední kategorie položek, o které se upravuje výsledek hospodaření, patří položky,
které nejsou zaúčtovaným výnosem ani nákladem, nejsou to ani ostatní zaúčtované
položky, ovšem daňové předpisy vyžadují úpravu výsledku hospodaření, aby byl
dodržen základní cíl správy daní a omezena daňová optimalizace. Tato kategorie
zahrnuje položky, které jsou nejhůře identifikovatelné a také nejhůře prokazatelné. Tyto
položky v účetnictví poplatníka nenalezneme, proto je jejich identifikace poměrně
náročná. Do této kategorie lze zahrnout například transferové ceny a neuhrazené dluhy
po lhůtě splatnosti, o které se výsledek hospodaření zvyšuje.
V rámci této úpravy dochází v podstatě k vylučování vybraných zaúčtovaných ale
i nezaúčtovaných položek, které nesplňují požadavky daňové účinnosti, tedy, výsledek
hospodaření zjištěný z účetnictví je upraven o položky, které daňové zákony považují
nebo naopak nepovažují za daňově účinné.
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5. Zásady pro správné stanovení základu daně z příjmů
V této kapitole jsou definovány zásady pro správné stanovení obecného základu daně
z příjmů právnických osob poplatníka, který je kapitálovou obchodní společností.
Zásady jsou definovány na základě vlastní analýzy daňových a účetních předpisů
a za pomoci odborné literatury. Pro správné vyčíslení základu daně z příjmů je třeba
znát věcnou náplň jednotlivých nákladových a výnosových účtů, jak uvádí Dvořáková
(2018), které je nutné vyhodnotit z hlediska zákona o daních z příjmů. Určité vodítko
a pomůcku při tzv. transformaci výsledku hospodaření na základ daně lze kromě zákona
o daních z příjmů nalézt i v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob,
v jehož struktuře již řadu let nedochází k zásadním věcným změnám (Dvořáková,
2018).

5.2 Definování zásad pro správné stanovení základu daně
Nejdůležitější zákon pro transformaci výsledku hospodaření na základ daně, zákon
o daních z příjmů, neobsahuje žádné vymezení zásad pro stanovení základu daně, přesto
je možné zásady pro správné stanovení základu daně definovat podle obsahu
jednotlivých jeho ustanovení a ve vzájemné souvislosti mezi nimi. Na základě vlastní
analýzy zákona o daních z příjmů vztahujících se k úpravě výsledku hospodaření
na základ daně, zejména ustanovení § 23, § 24 a § 25 autorka definovala zásady, které
jsou charakterizovány dále. Ke každé zásadě bude vždy uveden konkrétní příklad její
aplikace pro snazší uvedení do problematiky.
5.2.1 Zásada správného účetnictví
První a pravděpodobně nejdůležitější zásadou pro správné stanovení základu daně
z příjmů je rozhodně zásada správně vedeného účetnictví. To je první věc, se kterou se
musí poplatníci daně z příjmů právnických osob vypořádat. Jen ze správného účetnictví
lze zjistit správný výsledek hospodaření a v tom je spatřován hlavní předpoklad pro
správné stanovení základu daně z příjmů. V této oblasti bylo již mnohokrát judikováno,
že nesprávné nebo neúplné vedení účetnictví jde plně k tíži daňového subjektu, např.
rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 51/2009-67 ze dne 2. 9. 2009 (Pelc,
Pelech. 2018).
Chybně stanovený základ daně z příjmů na jedné straně a zároveň chybný výsledek
hospodaření na straně druhé způsobený nesprávnými účetními postupy, je možné
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kvalifikovat jako přestupek, za který je možno účetní jednotce uložit pokutu podle
zákona o účetnictví. Je namístě uvést, že pokuta za účetnictví se ukládá účetní jednotce
vždy, když se o tom správce daně dozví, uplatňuje se zde tzv. zákaz libovůle.
K ukládání pokut za účetnictví dochází zejména po provedené daňové kontrole, při
které bylo zjištěno porušení účetních předpisů. Zákon o účetnictví stanovuje horní
hranici pokuty v závislosti na tom, jakého přestupku se účetní jednotka dopustila,
a to až do výše 3 % nebo 6 % z bilanční sumy.
5.2.2 Zásada respektování a dodržování daňových předpisů
Pokud je zásada správně vedeného účetnictví dodržena, je účetní jednotce znám správný
výsledek hospodaření, který dále jako poplatník daně právnických osob upravuje
na základ daně. A právě zde dostávají prostor daňové předpisy, které transformaci
výsledku hospodaření na základ daně z příjmů upravují. Daňové předpisy se mění
poměrně často a sledování veškerých těchto změn představuje pro účetní jednotku
značnou časovou, administrativní i finanční zátěž, proto je stále obvyklejší externí
zpracování daňových záležitostí, zejména pak vypracování daňového přiznání.
V podmínkách českého daňového práva, které je velmi proměnlivé, je to zejména pro
střední a velké účetní jednotky, nebo pro ty, jejichž předmět podnikání je velmi
specifický, již takřka nutnost.
Zní to možná jako klišé, ovšem zásada respektování a dodržování daňových předpisů
má velmi důležitý význam a není dobré ji opomíjet.
5.2.3 Zásada daňové souvztažnosti
Další a velmi podstatnou zásadou je dodržování tzv. daňové souvztažnosti. Je třeba si
uvědomit provázanost některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Lze říci, že tato
zásada se uplatní nejčastěji při vylučování výnosů či příjmů ze základu daně. Jedním
ze základních předpokladů daňové uznatelnosti konkrétního nákladu je, že tento musí
být vynaložen na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (§ 24 odst. 1 zákona
o daních z příjmů). Toto je podmínka číslo jedna při posouzení daňové účinnosti
nákladu a v podstatě při veškerých transformačních operacích je třeba tuto zásadu
respektovat. Zásada daňové souvztažnosti vychází zejména z § 25 odst. 1 písm. i)
zákona o daních z příjmů.
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5.2.4 Zásada věcné a časové souvislosti
V rámci této zásady je nutné zahrnout náklady a výnosy do časově a věcně správného
zdaňovacího období. Zejména co se týče nákladů, je pro jejich daňovou uznatelnost
v některých případech vyžadováno splnění určitých podmínek, často to bývá jejich
zaplacení. Zde pak může docházet k rozdílu mezi výsledkem hospodaření a základem
daně, neboť pokud není splněna podmínka daňové uznatelnosti nákladu, je třeba jej
z výsledku hospodaření vyloučit, tedy výsledek hospodaření o něj zvýšit. Zde jdou proti
sobě dvě takřka rovnocenné zásady, a sice zásada věcné a časové souvislosti podle
zákona o účetnictví, podle které se o nákladech a výnosech účtuje v tom účetním
období, do kterého náleží bez ohledu na jejich zaplacení, ovšem daňové předpisy
za časovou a věcnou souvislost některých výnosů a nákladů ve vyjmenovaných
případech považují okamžik zaplacení.
5.2.5 Zásada opatrnosti
Podobně jako v účetnictví, lze i pro daňové účely charakterizovat zásadu spočívající
v opatrnosti počínání poplatníka daně. Tuto zásadu lze determinovat právě přiměřeně
zdrženlivým postupem při konstrukci základu daně. Pokud jde v účetnictví
o nenadhodnocování aktiv a nepodhodnocování závazků, při zjištění základu daně
z příjmů by si měl poplatník počínat s náležitou opatrností při snižování a zvyšování
výsledku hospodaření, tedy nenadhodnocovat nedaňové příjmy a nepodhodnocovat
nedaňové výdaje. Smyslem této zásady je upravit výsledek hospodaření o takové
položky, jejichž výši je poplatník schopen prokázat. V případě nejasností aplikace
některého ustanovení zákona o daních z příjmů, respektive pro posouzení možných
důsledků pro poplatníka, lze využít institutu závazného posouzení, který je zakotven
v § 132 a 133 Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „daňový řád“).
5.2.6 Zásada komplexního přístupu
Navzdory tomu, že lze determinovat každou zásadu jednotlivě, je třeba je aplikovat
v jejich vzájemné souvislosti, nikoliv samostatně vedle sebe. Všechny výše uvedené
zásady se do jisté míry prolínají a každá zásada je důležitá, ale pro stanovení základu
daně z příjmů v požadované kvalitě je nezbytné jejich komplexní pojetí. Podobný
princip lze pozorovat i v podmínkách účetnictví. Přestože zákon o účetnictví nemá své
zásady upraveny ve svých paragrafech výslovně, je v nich jejich podstata vyjádřena.
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Například zásada věrného a poctivého zobrazení je zakotvena v ustanovení § 7 odst. 1
zákona o účetnictví a podstatu zásady stálosti účetních metod nalezeme v ustanovení
§ 7 odst. 4 zákona o účetnictví.

5.3 Shrnutí problematiky zásad
Přestože shora uvedené zásady nejsou v zákoně o daních z příjmů výslovně upraveny,
což je dáno pravděpodobně tím, že se nejedná o procesní právní předpis, ve kterých
bývají zásady uvedeny přímo, lze říci, že poplatníci, respektive osoby zpracovávající
daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob, jsou si těchto zásad vědomy,
pravděpodobně alespoň podvědomě, a řídí se jimi, neboť hlavní myšlenky těchto zásad
jsou v ustanoveních zákona o daních z příjmů obsaženy, i když patrně o něco více
skrytě, než je tomu například v zákoně o účetnictví. Při zjištění výše daně, potažmo tedy
při transformaci výsledku hospodaření na základ daně, je nutné dodržovat určitá
pravidla a principy, které lze shrnout do uvedených zásad.
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6. Praktická aplikace definovaných zásad
Tato kapitola je věnována praktické aplikaci zásad definovaných pro správné stanovení
základu daně z příjmů právnických osob kapitálové obchodní společnosti. Postup bude
totožný jako při zpracování poplatníkem daně, bude tedy vycházet z údajů z účetní
závěrky a interní evidence fiktivního poplatníka daně. Výsledkem této části práce bude
transformace výsledku hospodaření na základ daně za zdaňovací období kalendářního
roku 2018 při respektování veškerých zásad definovaných v předchozí části práce.
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního
roku 2018 se podává na formuláři č. 25 5404 Mfin 5404 - vzor 29. Na pomoc při
sestavování daňového přiznání je vhodné využít Pokynů k vyplnění daňového přiznání,
nebo průvodce na portále www.daneelektronicky.cz, který poplatníka provede
vyplněním daňového přiznání a upozorní ho na případné nedostatky. Mnoho poplatníků,
včetně externích zpracovatelů, však často dává přednost sestavení daňového přiznání
prostřednictvím účetního systému, do kterého jsou zapracovány potřebné funkcionality.
V takovém případě je vhodné důsledně kontrolovat obsah jednotlivých řádků přiznání,
protože správně sestavené daňové přiznání se všemi úpravami je v tomto případě
výstupem z účetní evidence, která musí být vedena tak, aby byl účetní program schopen
jednotlivé účetní záznamy správně posoudit z hlediska potřeb zákona o daních z příjmů
a souvisejících daňových předpisů.

6.1 Charakteristika fiktivního poplatníka
Poplatníkem daně z příjmů právnických osob, na jehož datech bude provedena
transformace výsledku hospodaření na základ daně, je obchodní společnost
Strojírna MACH s.r.o., se sídlem Hálkova 14, Plzeň 301 00, DIČ: CZ18345726 (dále
jen „společnost“). Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Plzni dne 15.08.2003, oddíl C, vložka 489657. Společnost má dva
společníky, kterými jsou fyzická osoba Jan Mach, nar. 17.03.1956 s podílem 30 %
v hodnotě
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000

000
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Strojírny

ZÁPAD

s.r.o.,

DIČ: CZ18435672, s podílem 70 % v hodnotě 70 000 000 Kč. Strojírna MACH s.r.o. se
zabývá výrobou a velkoobchodem se stroji a strojím zařízením. Úhrnem svých aktiv
přes 500 000 000 Kč a obratem přes 1 000 000 000 Kč k rozvahovému dni patří
společnost do kategorie velké účetní jednotky a má povinnost ověřování účetní závěrky
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auditorem. Nejvyšší hodnoty aktiv společnost vykazuje v zásobách výrobků a zboží.
Převážná většina vyrobených strojů je dodávána zahraničím odběratelům a společnost
pak s ohledem na situaci měnového trhu účtuje o kurzových rozdílech. Společnost
v roce 2018 zaměstnávala 168 zaměstnanců, z toho 2 členy řídících orgánů. V roce
2016 získala společnost obchodní podíl (15 %) ve společnosti Nástrojárna JIH s.r.o.,
DIČ: CZ18258982. Účetním obdobím společnosti Strojírna MACH s.r.o. je kalendářní
rok. Veškerá data a informace o společnosti jsou pouze fiktivní.

6.2 Data a operace fiktivního poplatníka v roce 2018
Ke dni 31. 12. 2018 vykázala společnost výsledek hospodaření před zdaněním ve výši
93 835 225 Kč a ve zdaňovacím období 2018 uskutečnila následující operace:
1. Společnost do zdaňovacího období roku 2019 zaúčtovala částku 4 860 500 Kč
za prodej obráběcího stroje, která ovšem měla být zaúčtována ve prospěch výnosů
zdaňovacího období roku 2018, neboť stroj byl odběrateli dodán dne 28.12.2018.
2. Svým zaměstnancům srazila společnost za měsíc prosinec roku 2018 z celkového
objemu hrubých mezd 7 560 000 Kč pojistné na sociální zabezpečení ve výši
491 400 Kč a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 340 200 Kč. Toto sražené
pojistné společnost uhradila dne 04.02.2019.
3. Společnost přijala částku 65 420 Kč na úhradu smluvních pokut a úroků z prodlení
vyplývajících z porušení závazkových vztahů, z toho smluvní pokuty zaúčtované
v roce 2018 ve výši 38 900 Kč a úroky z prodlení zaúčtované v roce 2017 ve výši
26 520 Kč. O částku úroků z prodlení za rok 2017 byl ve zdaňovacím období roku
2017 snížen výsledek hospodaření, neboť tento nebyl v roce 2017 zaplacen
(v souladu s § 23 odst. 3 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů).
4. Dne 01.04.2018 přijala společnost bezúročnou zápůjčku od jiné obchodní
společnosti (nespojené osoby) ve výši 4 000 000 Kč. Zápůjčka byla využita na
financování provozních nákladů spojených s výrobou. Splátky půjčky ve výši
500 000 Kč jsou splatné vždy k 01.07. a 01.10. příslušného kalendářního roku.
Za běžných podmínek by společnost musela za takovou zápůjčku zaplatit běžný
úrok ve výši 183 924 Kč za rok 2018.
5. V roce 2018 zaúčtovala společnost na účet č. 501 – Spotřeba materiálu nákupy
pohonných hmot spotřebovaných třemi silničními motorovými vozidly zahrnutými
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v jejím obchodním majetku ve výši 142 433 Kč a na účet č. 510 – Služby
zaúčtovala společnost v tomtéž roce poplatky za parkovné ve výši 2 980 Kč.
6. Společnost v roce 2018 pořádala oslavu k 15. výročí založení společnosti a pro tyto
účely obstarala pohoštění a ubytování pro své obchodní partnery. Celkem bylo
na oslavu vyčleněno 120 000 Kč, které byly zaúčtovány na vrub účtu 513 –
Náklady na reprezentaci.
7. Za prosinec roku 2018 zaúčtovala společnost do nákladů pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 1 890 000 Kč
a zákonné zdravotní pojištění ve výši 680 400 Kč z celkového objemu hrubých
mezd 7 560 000 Kč. Toto pojistné společnost zaplatila dne 04.02.2019.
8. V březnu roku 2018 společnost koupila pozemek pro výstavbu nové haly
za 3 800 000 Kč a na základě podaného daňového přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí vznikla společnosti povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých
věcí ve výši 152 000 Kč. Návrh na zápis vkladu do katastru nemovitostí a zápis
vkladu do katastru nemovitostí byl proveden v květnu roku 2018. Daň byla
uhrazena dne 20.09.2018.
9. Dne 20.10.2018 byl společnosti finančním úřadem zaslán platební výměr na úrok
z prodlení za pozdní úhradu daně z nabytí nemovitých věcí v celkové výši
8 325 Kč. Dne 23.10.2018 byl úrok z prodlení uhrazen.
10. V roce 2018 vytvořila společnost rezervu na bezplatné záruční opravy svých
výrobků ve výši 500 000 Kč. Rezerva na záruční opravy je vytvářena každoročně
ve výši 1 % z tržeb dosažených za prodané výrobky v daném roce.
11. Společnost postoupila pohledávku po lhůtě splatnosti vzniklou na základě prodeje
svých výrobků ve jmenovité hodnotě 400 000 Kč za částku 290 000 Kč. K této
pohledávce byla vytvořena opravná položka ve výši 50 % neuhrazené rozvahové
hodnoty pohledávky, tj. ve výši 200 000 Kč.
12. Ke dni 31.12.2018 evidovala společnost ve svém účetnictví pohledávku nabytou
postoupením za částku 520 000 Kč a pořizovací cena byla v roce 2018 uhrazena.
Pohledávka vznikla na základě poskytnutí finančních a poradenských služeb
ve jmenovité hodnotě 700 000 Kč a byla splatná dne 15. 5. 2017. Pohledávka
nebyla uplatněna v soudním ani jiném řízení a společnost k této pohledávce
vytvořila opravnou položku ve výši 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty
pohledávky, tj. ve výši 260 000 Kč.
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13. V roce 2018 obdržela společnost výplatu podílu na zisku od společnosti
Nástrojárna JIH s.r.o. ve výši 312 800 Kč.
14. Společnost evidovala v roce 2018 ve svém obchodním majetku tento dlouhodobý
majetek: počítač, tiskárnu a osobní automobil. Podle vnitřní směrnice má
společnost stanoveny účetní odpisy odlišně od odpisů daňových a v roce 2018
odpisovala společnost takto:
Tabulka č. 1: Odpisy společnosti
Výpočet účetních a daňových odpisů v roce 2018
Pořizovací cena
Účetní odpisy
Daňové odpisy
Hmotný majetek
v Kč
v Kč
v Kč
Počítač
69 600
11 600
27 840
Tiskárna
45 000
7 500
18 000
Osobní automobil
1 200 000
120 000
267 000
Stroj
4 600 000
230 000
511 750
CELKEM
5 914 600
369 100
824 590

Odpisová
skupina
1
1
2
2
-

Zdroj: Fiktivní údaje společnosti
Zpracoval: Dagmar Matušková, 2019
15. Dne 15.07.2018 společnost prodala stroj v pořizovací ceně 4 600 000 Kč, jehož
účetní zůstatková cena je 3 910 000 Kč, za cenu 4 000 000 Kč.
16. Společnost v roce 2018 poskytla peněžní dar Spolku pro ochranu zvířat v Plzni
ve výši 200 000 Kč.

6.3 Transformace výsledku hospodaření na základ daně při respektování
definovaných zásad
Zjištění základu daně bude provedeno tak, jak obvykle poplatníci postupují, tedy
za využití formuláře daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Za každou
dílčí částí bude zobrazena vyplněná část daňového přiznání pro názornou ilustraci. Dílčí
části daňového přiznání budou rozděleny podle logické posloupnosti provedených
úprav.
Následuje transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických
osob poplatníka Strojírna MACH s.r.o. na základě dat zjištěných z účetnictví a interní
evidence poplatníka, viz předchozí kapitola.
1. Operace č. 1 je typickým příkladem pro aplikaci zásady věcné a časové souvislosti.
Společnost účtovala v roce 2019 tímto způsobem: na stranu má dáti účtu 311 –
Pohledávky z obchodních vztahů a na stranu dal účtu 426 – Jiný výsledek
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hospodaření minulých let, částka 4 860 500 Kč. S ohledem na zásadu věcné
a časové souvislosti ovšem tento výnos náleží do roku 2018, neboť stroj byl dodán
odběrateli již v roce 2018. Z toho důvodu je nutné zvýšit výsledek hospodaření
za rok 2018 na řádku č. 20 daňového přiznání, neboť se jedná o částku neoprávněně
zkracující příjmy podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 1. zákona o daních z příjmů.
Pro úplnost je vhodné ještě uvést, že výsledek hospodaření za rok 2019 nebude
touto operací ovlivněn a nebude o tento výnos snižován výsledek hospodaření
v daňovém přiznání za rok 2019, neboť poplatník zaúčtoval tento výnos namísto na
výnosový účet 601 – Tržby za vlastní výrobky na kapitálový účet 426 – Jiný
výsledek hospodaření minulých let a náplň tohoto řádku v rozvaze náležitě
okomentuje v příloze k účetní závěrce za rok 2019.
→ řádek č. 20 daňového přiznání: + 4 860 500 Kč
2. Vzhledem k tomu, že uvedené pojistné nebylo odvedeno do konce měsíce
následujícího po skončení zdaňovacího období, tj. do konce ledna 2019, musí
společnost o toto pojistné zvýšit výsledek hospodaření na řádku č. 30 daňového
přiznání ve smyslu § 23 odst. 3 písm. a) bod 5. zákona o daních z příjmů. Tato
úprava vychází zejména ze zásady věcné a časové souvislosti, neboť nebyla splněna
podmínka úhrady ve lhůtě, aby nevznikla povinnost zvýšit výsledek hospodaření.
Pojistné, které zaměstnavatel srazí svým zaměstnancům, nepředstavuje účetní
náklad poplatníka, proto se tato úprava provádí na řádku daňového přiznání, který
záměrně ve svém označení neobsahuje slovo „náklad“, ale pouze obecné označení
„částky“.
→ řádek č. 30 daňového přiznání: + 831 600 Kč (tj. pojistné na sociální
zabezpečení v částce 491 400 Kč + pojistné na zdravotní pojištění v částce
340 200 Kč)
3. Smluvní sankce jsou příkladem položek, jejichž úprava, resp. daňová uznatelnost,
závisí na splnění podmínek. V tomto případě se jedná o podmínku úhrady podobně
jako u předchozího bodu, ovšem pouze v rámci jednoho účetního období. Jestliže
byl výsledek hospodaření v některém z předchozích zdaňovacích období snížen
o částku 26 520 Kč ve smyslu § 23 odst. 3 písm. b) bod 1. zákona o daních
z příjmů, tedy o rozdíl částky smluvních sankcí, které byly v daném roce
zaúčtovány do výnosů, a částek, které byly poplatníkovi uhrazeny, je nutné o částku
ve výši přijaté úhrady smluvních sankcí, o kterou byl v minulosti snížen výsledek
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hospodaření, ve zdaňovacím období přijetí úhrady výsledek hospodaření zvýšit
ve smyslu § 23 odst. 3 písm. a) bod 6. zákona o daních z příjmů. Částka smluvních
sankcí ve výši 38 900 Kč nepodléhá úpravě, neboť ve stejném roce byla zaúčtována
do výnosů i uhrazena obchodním partnerem.
→ řádek č. 30 daňového přiznání: + 26 520 Kč
4. V případě přijetí bezúročné zápůjčky vzniká poplatníkovi majetkový prospěch
v podobě úroků, které by musel uhradit v případě financování pomocí běžného
úvěru. Výši majetkového prospěchu je tak nutno zjistit na základě podmínek
na běžném trhu úvěrů. Pokud v jednom zdaňovacím období poplatník získá
majetkový prospěch od jedné osoby nepřesahující částku 100 000 Kč, je tento
prospěch osvobozen od daně ve smyslu § 19b odst. 1 písm. d) zákona o daních
z příjmů. Vzhledem k tomu, že tato částka byla ve zdaňovacím období 2018
překročena, nejedná se o osvobozený příjem a poplatník musí o částku
majetkového prospěchu zvýšit výsledek hospodaření ve smyslu § 23 odst. 3 písm.
a) bod 1. zákona o daních z příjmů.
→ řádek č. 30 daňového přiznání: + 183 924 Kč (tj. celá částka úroku z prodlení,
kterou by poplatník zaplatil za běžných podmínek, nikoliv pouze částka, která
převyšuje 100 000 Kč)
5. V případě nákladů za používání silničních motorových vozidel v podobě
pohonných hmot a parkovného má poplatník možnost volby, zda uplatní tyto
náklady ve skutečné výši, nebo uplatní tzv. paušální výdaj na dopravu ve výši
5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc
používání tohoto vozidla při splnění podmínek podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona
o daních z příjmů. V daném případě poplatník splnil podmínky uvedené
v citovaném ustanovení zákona a všechna vozidla používal v roce 2018 výhradně
za účelem jeho ekonomické činnosti, a proto uplatní paušální výdaj na dopravu,
tedy sníží výsledek hospodaření o tyto výdaje. V přímé souvislosti s uplatněním
paušálního výdaje na dopravu je ale nutné výsledek hospodaření upravit ještě
o skutečné náklady, které jsou ve výsledku hospodaření zahrnuty, neboť podle § 25
odst. 1 písm. x) zákona o daních z příjmů nelze za náklady vynaložené za účelem
dosažení, zajištění a udržení příjmů uznat náklady na spotřebované hmoty
a parkovné vynaložené v souvislosti s používáním silničního motorového vozidla,
u kterého poplatník uplatnil paušální výdaj na dopravu.
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→ řádek č. 40 daňového přiznání: + 145 413 Kč (tj. spotřebované pohonné
hmoty v částce 142 433 Kč + parkovné v částce 2 980 Kč)
→ řádek č. 162 daňového přiznání: +180 000 Kč (tj. 3 vozidla x 12 měsíců
x 5 000 Kč)
6. Náklady vynaložené na pohoštění a ubytování obchodních partnerů patří
do kategorie daňově neuznatelných nákladů vždy bez výjimky, a to podle § 25 odst.
1 písm. t) zákona o daních z příjmů.
→ řádek č. 40 daňového přiznání: + 120 000 Kč
7. Stejně jako u bodu 2. je pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti a zákonné zdravotní pojištění, které nebylo uhrazeno
do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, položkou o kterou
se zvyšuje výsledek hospodaření ve smyslu § 23 odst. 3 písm. a) bod 5. zákona
o daních z příjmů. Rozdíl je zde v tom, že na rozdíl od pojistného sraženého
zaměstnancům představuje pojistné hrazené zaměstnavatelem účetní náklad
a úprava výsledku hospodaření se provádí na řádku č. 40, kde se uvádějí veškeré
daňově neuznatelné náklady.
→ řádek č. 40 daňového přiznání: + 2 570 400 Kč (tj. náklady na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 1 890 000 Kč
+ náklady na zákonné zdravotní pojištění v částce 680 400 Kč)
8. Podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů je daň z nabytí nemovitých
věcí daňově uznatelným nákladem, pokud byla zaplacena a pokud není součástí
ocenění majetku. V tomto případě společnost splnila pouze podmínku úhrady,
ovšem daň byla zahrnuta do ocenění hmotného majetku, a proto musí společnost
zvýšit výsledek hospodaření o zaplacenou daň.
→ řádek č. 40 daňového přiznání: + 152 000 Kč
9. Úrok z prodlení předepsaný finančním úřadem není smluvní sankcí ve smyslu § 24
odst. 2 písm. zi) zákona o daních z příjmů, pro jejíž daňovou uznatelnost je
rozhodné splnění podmínky úhrady, ale jedná se o náklad, který je daňově
neuznatelný vždy bez ohledu na uhrazení ve smyslu § 25 odst. 1 písm. f) téhož
zákona.
→ řádek č. 40 daňového přiznání: + 8 325 Kč
10. Rezerva na bezplatné záruční opravy, kterou společnost v daném roce vytvořila,
nesplňuje podmínky § 7 zákona o rezervách, a proto se jedná o daňově neuznatelný
43

náklad podle § 25 odst. 1 písm. l) zákona o daních z příjmů. V první řadě
společnost není vyjmenovaným subjektem, který může rezervu na opravy tvořit
a dále společnost nepřevedla peněžní prostředky na samostatný účet v bance.
→ řádek č. 40 daňového přiznání: + 500 000 Kč
11. Opravná položka na neuhrazenou rozvahovou hodnotu pohledávky je daňově
účinným nákladem, pokud součet opravné položky a její prodejní ceny převyšuje
jmenovitou hodnotu pohledávky (tj. 290 000 Kč + 200 000 Kč > 400 000 Kč). Toto
bylo v případě společnosti splněno, a není tedy nutné upravovat výsledek
hospodaření.
→ nepodléhá úpravě
12. Opravná položka na neuhrazenou rozvahovou hodnotu pohledávky nabyté
postoupením ve výši 260 000 Kč je daňově neúčinným nákladem, protože nebyla
splněna podmínka uplatnění této pohledávky v řízení vyjmenovaném v § 8a odst. 2
zákona o rezervách, tudíž se nejedná o opravnou položku ve smyslu § 24 odst. 2
písm. i) zákona o daních z příjmů.
→ řádek č. 40 daňového přiznání: + 260 000 Kč
13. Vzhledem k tomu, že společnost drží nepřetržitě déle než 12 měsíců více než 10%
podíl ve společnosti Nástrojárna JIH s.r.o., jsou tyto společnosti pro účely zákona
o daních z příjmů ve vztahu mateřská a dceřiná společnost (§ 19 odst. 3 písm. b)
a c) zákona o daních z příjmů), takže výnos v podobě podílu na zisku plynoucí
společnosti je osvobozen od daně podle § 19 odst. 1 písm. ze) bod 1. zákona
o daních z příjmů.
→ řádek č. 110 daňového přiznání: + 312 800 Kč
14. Pokud jde o odpisy hmotného majetku, jsou podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona
o daních z příjmů daňově účinným nákladem pouze odpisy stanovené podle zákona
o daních z příjmů v § 26 až 33. Společnost tedy musí vedle účetních odpisů, jejichž
výpočet má stanoven vnitřní směrnicí, vypočítat i odpisy podle zákona o daních
z příjmů a výsledek hospodaření upravit v závislosti podle toho, zda jsou odpisy
uplatněné v účetnictví vyšší nebo nižší než odpisy podle zákona o daních z příjmů.
V případě společnosti jsou odpisy uplatněné v účetnictví nižší než odpisy podle
zákona o daních z příjmů, a proto bude o jejich rozdíl snížen výsledek hospodaření.
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→ řádek č. 150 daňového přiznání: + 455 490 Kč (tj. rozdíl mezi daňovými
odpisy v částce 824 590 Kč a účetními odpisy v částce 369 100 Kč)
15. V případě prodeje hmotného majetku, který byl odpisován, je vedle toho, že lze
uplatnit pouze polovinu ročního odpisu (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 2. zákona
o daních z příjmů), nutné upravit výsledek hospodaření o rozdíl účetní a daňové
zůstatkové ceny.

Účetní zůstatková cena prodaného stroje je 3 910 000 Kč

a daňová zůstatková cena stroje je 3 582 250 Kč.
→ řádek č. 40 daňového přiznání: + 327 750 Kč (tj. rozdíl mezi účetní
zůstatkovou cenou ve výši 3 910 000 Kč a daňovou zůstatkovou cenou ve výši
3 582 250 Kč)
16. Bezúplatné peněžní plnění je vždy daňově neúčinným nákladem ve smyslu
§ 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů, neboť se jedná o dar, a patří tak
do kategorie výdajů na reprezentaci.
→ řádek č. 40 daňového přiznání: + 200 000 Kč
Následuje sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací
období kalendářního roku 2018 (dále jen „daňové přiznání“), ve kterém je výsledek
hospodaření upraven o položky zvyšující a položky snižující výsledek hospodaření
definované výše, a dále je upraven základ daně o položky odčitatelné od základu daně
a o položky snižující základ daně. Výsledkem této úpravy neboli transformace je
zjištění základu daně z příjmů právnických osob společnosti. Úprava výsledku
hospodaření a zjištění základu daně poplatníka se provádí v oddíle č. II daňového
přiznání.
Společnost vykázala ke dni 31.12.2018 výsledek hospodaření před zdaněním ve výši
93 835 225 Kč, a tento výsledek hospodaření společnost uvede na řádek č. 10 daňového
přiznání.
Obrázek č. 6: Výsledek hospodaření

Zpracovala: Dagmar Matušková, 2019
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Položky, o které se výsledek hospodaření zvyšuje, se uvádějí na řádcích č. 20 až 62
daňového přiznání, jejich úhrn je pak na řádku č. 70 daňového přiznání. Společnost na
těchto řádcích uvede částky definované v bodech 1. až 10., 12., 15. a 16.
Na řádku č. 20 daňového přiznání se zpravidla uvádějí částky, které nejsou zahrnuty
ve výsledku hospodaření, neboť o nich nebylo účtováno (tedy alespoň ne v tom
zdaňovacím období, za které je daňové přiznání podáváno). Na tomto řádku společnost
vykáže výnos z prodeje stroje, který byl zaúčtován až v následujícím zdaňovacím
období, přestože k prodeji skutečně došlo v roce 2018.
Na řádku č. 30 daňového přiznání se uvádějí částky, o které se zvyšuje výsledek
hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. a) vyjma bodů 1. a 2., neboť o nich sice bylo
účtováno, ale obvykle ne jako o nákladech. Společnost na tomto řádku uvede pojistné
sražené zaměstnancům, které neodvedla do konce ledna 2019.
Řádek č. 40 daňového přiznání obsahuje náklady daňově neúčinné, o kterých bylo
účtováno, ale jedná se o náklady, které nesplňují základní předpoklad daňové účinnosti
nákladu, tj. nebyly vynaloženy za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů. Jedná se bezesporu o řádek v daňovém přiznání, na kterém je zahrnuta
nejpočetnější skupina daňově neúčinných nákladů jako položek zvyšujících výsledek
hospodaření.
Obrázek č. 7: Položky zvyšující výsledek hospodaření

Zpracovala: Dagmar Matušková, 2019
V příloze k daňovému přiznání společnost ještě uvede, co je věcnou náplní řádků č. 20
a 30, tedy o které konkrétní položky byl výsledek hospodaření upraven. Řádek č. 40 má
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v příloze k daňovému přiznání zvláštní tabulku A., do které se jednotlivé náklady, které
nebyly vynaloženy za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, rozdělí
podle účtových skupin. Je to dáno zřejmě právě tím, že tento řádek zahrnuje nejširší
skupinu nákladů, o které se výsledek hospodaření upravuje. Tabulka A. je velmi
podstatnou součástí přílohy daňového přiznání, protože při jejím úplném a správném
vyplnění si může poplatník ušetřit mnoho starostí s prokazováním vůči správci daně.
Na řádcích č. 100 až 162 probíhá úprava výsledku hospodaření směrem dolů, tedy jeho
snižování. Úhrn snižujících položek je pak na řádku č. 170 daňového přiznání.
Navzdory tomu, že se jedná o položky, které snižují výsledek hospodaření, neuvádí se
částky na těchto řádcích záporné, neuvádí se zde žádné znaménko, stejně jako v celém
daňovém přiznání.
Společnost na řádek č. 110 daňového přiznání uvede přijatý podíl na zisku vyplacený jí
dceřinou společností, neboť se jedná o příjem, resp. výnos, osvobozený od daně
ve smyslu § 19 zákona o daních z příjmů. Z pohledu zákona o daních z příjmů se jedná
o transakci mezi spojenými osobami, a k těmto transakcím se obvykle vyplňuje zvláštní
příloha a v oddílu I daňového přiznání se v položce č. 12 vyplňuje, zda poplatník
uskutečnil v daném zdaňovacím období transakce se spojenými osobami. Vzhledem
k tomu, že společnost sice uskutečnila transakci s tuzemskou spojenou osobou, ale
v daném zdaňovacím období nevykázala daňovou ztrátu, nemá povinnost tuto přílohu
k daňovému přiznání vyplňovat, a v položce č. 12 daňového přiznání uvede, že nemá
povinnost vyplňovat přílohu o uskutečněných transakcích se spojenými osobami, tedy
kód „N“.
Na řádku č. 150 společnost uvede rozdíl, o který daňové odpisy převyšují odpisy
uplatněné v účetnictví.
Nejvhodnějším řádkem daňového přiznání pro uvedení uplatnění paušálního výdaje na
dopravu je řádek č. 162, jehož náplň není strukturou daňového přiznání přímo určena,
a proto je nutné uvést přesný popis částky, o kterou se výsledek hospodaření snižuje.
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Obrázek č. 8: Položky snižující výsledek hospodaření

Zpracovala: Dagmar Matušková, 2019
Podobně jako tomu je u položek zvyšujících výsledek hospodaření, i u některých
položek snižujících je třeba ještě v samostatné příloze rozvést, co je věcnou náplní
daného řádku daňového přiznání. Společnost takto postupuje ohledně řádku č. 110
a řádku č. 162.
Po přičtení položek zvyšujících výsledek hospodaření a odečtení položek snižujících
výsledek hospodaření, se z výsledku hospodaření před zdaněním, zjištěného z účetnictví
společnosti, stává první neupravený a nesnížený základ daně z příjmů. Tento základ
daně může být konečným obecným základem daně pro poplatníka, který neuplatňuje
žádné položky odčitatelné od základu daně a tento základ daně dále nesnižuje o odečet
bezúplatných plnění.
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Obrázek č. 9: Neupravený a nesnížený základ daně

Zpracovala: Dagmar Matušková, 2019
U kapitálové obchodní společnosti, která je daňovým rezidentem a zdaňuje tak veškeré
celosvětové příjmy v České republice, jsou řádky č. 200 a 220 daňového přiznání
totožné.
V následující části II. oddílu daňového přiznání se základ daně snižuje o odčitatelné
položky, kterými mohou být daňová ztráta (§ 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů),
výdaje na podporu vědy a výzkumu (§ 34 odst. 4 a § 34a až 34e zákona o daních
z příjmů) a výdaje na podporu odborného vzdělávání (§ 34 odst. 4 a § 34f až 34h
zákona o daních z příjmů).
Společnost v roce 2013 vykázala účetní ztrátu ve výši 8 265 600 Kč a správcem daně
byla za zdaňovací období kalendářního roku 2013 vyměřena daňová ztráta ve výši
6 530 900 Kč. V předchozích zdaňovacích obdobích bylo od základu daně odečteno
celkem 4 280 300 Kč. Ve zdaňovacím období 2018 společnost odečte od základu daně
celou zbývající část daňové ztráty, tj. částku 2 250 600 Kč.

Žádné další položky

odčitatelné od základu daně společnost za rok 2018 neuplatňuje. Ve zdaňovacím období
2018 uplatní společnost odečet vyměřené daňové ztráty ve výši 2 250 600 Kč
(tj. celková vyměřená daňová ztráta za předchozí období ve výši 8 265 600 Kč – již
uplatněná daňová ztráta v předchozích zdaňovacích obdobích ve výši 4 280 300 Kč =
zbývající část vyměřené a dosud neuplatněné daňové ztráty ve výši 2 250 600 Kč).
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Obrázek č. 10: Snížení základu daně o položky odčitatelné od základu daně

Zpracovala: Dagmar Matušková, 2019
Na řádku č. 250 daňového přiznání je základ daně snížený o položky odčitatelné od
základu daně a i tento základ daně může být pro některé poplatníky základem daně
konečným, pokuj již neuplatňují odečet bezúplatných plnění na řádku č. 260 daňového
přiznání.
Dar ve výši 200 000 Kč věnovaný Spolku pro ochranu zvířat v Plzni může společnost
odečíst od základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů, neboť dar byl
poskytnut právnické osobě za účelem vyjmenovaným v § 20 odst. 8 zákona o daních
z příjmů a hodnota daru je vyšší než 2 000 Kč. Vzhledem k tomu, že hodnota daru není
vyšší než 10 % ze základu daně sníženého o odečet daňové ztráty, sníží společnost
základ daně o tento dar v celé výši.
Obrázek č. 11: Upravený základ daně

Zpracoval: Dagmar Matušková, 2019
Na řádku č. 270 daňového přiznání je tzv. upravený základ daně zaokrouhlený na celé
tisícikoruny dolů, a tento základ daně je konečným obecným základem daně pro
všechny poplatníky daně z příjmů právnických osob. Z toho základu daně se dále
vypočte výše daně, kterou společnost odvede finančnímu úřadu.
Jak je vidět, transformací výsledku hospodaření na základ daně, je konečný obecný
základ daně vyšší, nežli výsledek hospodaření. Samozřejmě to může být i naopak.
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Zřídkakdy se stává, že výsledek hospodaření je, až na rozdíl v zaokrouhlení, roven
základu daně.
Právě v důsledku této skutečnosti musí některé účetní jednotky vypočítat kromě splatné
daně, kterou odvedou do veřejného rozpočtu, ještě tzv. odloženou daň, která je
v podstatě vyjádřením přechodných rozdílů mezi účetním a daňovým pojetím účetních
případů. Prostřednictvím odložené daně je umožněno uplatnění zásady věcné
a časové souvislosti výnosů a nákladů v účetní závěrce.
Odložená daň nemá pro daňové účely v podstatě žádný význam, ale některé účetní
jednotky mají povinnost o ní účtovat a některé ji vykazují dobrovolně a jedná o nástroj,
který by měl zabránit rozdělování zisku v případě, že poplatník eviduje odložený
daňový závazek.
Po transformaci výsledku hospodaření na základ daně poplatník ještě z takto
stanoveného základu daně vypočte výši daně, kterou odvede finančnímu úřadu, a vyplní
veškeré náležitosti daňového přiznání a připojí k němu účetní závěrku, resp. tzv.
vybrané údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, včetně přílohy k účetní závěrce.
Jedinou novinkou v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob pro rok 2018 je
položka „07 Kategorie účetní jednotky“, kde poplatník vyplní kód kategorie účetní
jednotky v závislosti na tom, jaká kritéria splňuje podle § 1b zákona o účetnictví. Rok
2018 je prvním účetním, resp. zdaňovacím obdobím, ve kterém může nastat změna
kategorie účetní jednotky, a k této problematice vydalo Generální finanční ředitelství
dne 25.02.2019 Informaci č.j. 9457/19/7100-40110-702170, která je součástí příloh této
práce.

6.4 Zhodnocení vlivu rozdílnosti daňového a účetního pojetí výnosů
a nákladů na základ daně
Závěrem lze shrnout, že náročnost procesu transformace výsledku hospodaření
na základ daně je determinována tím, jakým způsobem je vedeno účetnictví právnické
osoby. Pokud je účetní jednotka schopna při zjišťování základu daně, respektive při
zjišťování výše splatné daně z příjmů, jednoznačně identifikovat účetní i mimoúčetní
operace, které se během účetního a zdaňovacího období uskutečnily, a které je nutné
v tomto procesu zohlednit, je proces transformace výsledku hospodaření na základ daně
snadný.
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Co se týče rozdílnosti daňového a účetního pojetí výnosů a nákladů, potvrzuje se, že
na základ daně mají podstatně větší vliv nedaňové náklady než nedaňové výnosy,
z čehož vyplývá, že základ daně je daňovými výnosy ovlivněn téměř stejně jako
účetními výnosy, ale naproti tomu je základ daně mnohem více ovlivněn daňovými
náklady než účetními náklady. Pokud jde o částky, o které se výsledek hospodaření
upravuje a které nejsou účetním nákladem nebo výnosem, tak tyto částky existují
ve velmi omezené míře v porovnání se zaúčtovanými náklady a výnosy.
Největší podíl částek, o které se výsledek hospodaření upravuje, připadá na náklady,
které nebyly vynaloženy za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů,
a proto poplatníci tyto náklady podrobněji uvádějí v příloze, která je součástí daňového
přiznání, aby bylo zřejmé, o které náklady poplatník výsledek hospodaření upravil.
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7. Nejčastější chyby při stanovení základu daně a doporučení, jak se
jim vyhnout
Vzhledem k tomu, že právnická osoba má povinnost podávat daňové přiznání k dani
z příjmů právnických osob podle § 38m zákona o daních z příjmů (až na výjimky podle
§ 38mb zákona o daních z příjmů, které se ale netýkají kapitálových obchodních
společností), je zjištění základu daně z příjmů právnických osob pro každou účetní
jednotku každoroční záležitost. Navzdory tomu, že zdaňovací období je poměrně
dlouhé, neboť obvykle zahrnuje 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, musí být
právnická osoba, která je zároveň účetní jednotkou a daňovým subjektem, schopna
analyzovat jednotlivé účetní a právě i mimoúčetní operace, které se v tomto dlouhém
zdaňovacím období odehrály a správně je posoudit ve vztahu k daňovým předpisům.
Nejčastější chyby, kterých se poplatníci daně z příjmů při úpravě výsledku hospodaření
na základ daně dopouštějí, vznikají zejména v důsledku nesprávného posouzení nákladů
a výnosů z hlediska daňových zákonů. Tyto chyby mohou být způsobeny buď tím, že
poplatník tyto položky vůbec neposuzoval, neboť je opomenul, anebo je posoudil
chybně.
Je pravdou, že zákon o daních z příjmů, který je pro zjištění základu daně z příjmů tím
nejpodstatnějším, je zákonem do jisté míry nepřehledným a některá jeho ustanovení
nejsou definována zcela přesně, ovšem ani to poplatníky neomlouvá. Nepřehledným se
zákon stává zejména jeho častou novelizací, přičemž účinnost těchto novel je obvykle
dána i několika přechodnými ustanoveními. Zákonodárci jsou si této skutečnosti
vědomi, a proto byl od začátku roku 2018 připravován zcela nový zákon o daních
z příjmů, jehož účinnost byla původně plánována nejpozději na rok 2022, ovšem
vzhledem k politické situaci začátkem roku 2019, jsou priority vlády směřovány zcela
jiným směrem a nový zákon o daních z příjmů byl odložen na neurčito.
Na druhou stranu, ustanovení, která jsou pro zjištění základu daně stěžejní, jedná se
tedy o §§ 23 až 25 zákona o daních z příjmů, nejsou natolik rozsáhlá, aby poplatník
neměl možnost se s nimi podrobně seznámit. Zde je ovšem nutno podotknout, že není
důležité znát přesné znění jednotlivých ustanovení zákona tzv. zpaměti, nýbrž je nutné
vědět, kde je v kterém zákoně jaká úprava a v neposlední řadě je nutné tuto zákonnou
úpravu správně interpretovat. S tímto mohou být poplatníkům nápomocny důvodové
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zprávy k jednotlivým ustanovením zákona anebo vydání zákona o daních z příjmů
s komentářem, který důvodové zprávy také obsahuje.
Mezi další zdroje, že kterých mohou poplatníci čerpat, patří Pokyny a Sdělení vydávané
Generálním finančním ředitelstvím nebo Ministerstvem financí. Přestože nejsou tyto
Pokyny, případně Sdělení, právně závazné, je v nich obsažen výklad zákonných
ustanovení tak, jak podle nich postupuje Finanční správa České republiky, a poskytují
poplatníkům určitou právní jistotu v případě, že pokud podle nich budou postupovat,
nebude jejich postup ze strany správce daně rozporován.

7.1 Chyby při stanovení základu daně
V obecné rovině lze říci, že největších a nejčastějších chyb při stanovení základu daně
se poplatníci dopouštění v důsledku nesprávného posouzení nákladů z hlediska potřeb
zákona o daních z příjmů, případně dalších daňových zákonů. V důsledku této chyby
dochází k vykázání nižšího základu daně v rozporu se zákonem o daních z příjmů
a odvodu nižší daně do veřejného rozpočtu.
Zaúčtované náklady, které nesplňují podmínky pro daňovou účinnost, lze přitom
poměrně snadno označit už v okamžiku jejich zaúčtování. Stejně tak lze již při účtování
o jednotlivých nákladech označit ty náklady, u kterých není zcela jednoznačné, zda
daňově účinným nákladem jsou či nikoliv. Identifikace některých daňově neúčinných
nákladů je poměrně snadná, neboť se účtují na zavedené analytické účty, ze kterých je
zřejmé, že nejsou daňové účinné. Jedná se například o účet č. 513 – Náklady
na reprezentaci, účet č. 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní
činnosti a účet č. 545 – Ostatní pokuty a penále.
Náklady, které jsou vždy daňově neúčinné, jsou v zákoně o daních z příjmů uvedeny
v § 25. Tyto vyjmenované náklady jsou daňově neúčinné tzv. absolutně, tedy bez
ohledu na splnění či porušení jakýchkoli podmínek. Jedná se například o výdaje
na pořízení hmotného a nehmotného majetku a technické zhodnocení majetku, které lze
uplatnit v daňových nákladech pouze prostřednictvím odpisování (§ 25 odst. 1 písm. a)
a p) zákona o daních z příjmů), tzv. nesmluvní vyjmenované sankce (§ 25 odst. 1 písm.
f) zákona o daních z příjmů), odpis a tvorba opravných položek u pohledávek nabytých
vkladem (§ 25 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů) a další.
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Další skupinu nákladů představují ty, pro jejichž daňovou účinnost je vyžadováno
splnění podmínky dané zákonem, za níž jsou v určité výši daňově účinné, upravuje
zejména § 24 zákona o daních z příjmů. Do této kategorie patří zejména pojistné
související se zdanitelným příjmem (§ 24 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů),
odpis pohledávky podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů i paušální výdaj
na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů.
Samostatně lze vyčlenit skupinu nákladů, pro jejichž daňovou účinnost stanovuje zákon
o daních z příjmů podmínku zaplacení. Sem lze zahrnout daň z nemovitých věcí (§ 24
odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů, smluvní sankce (§ 24 odst. 2 písm. zi)
zákona o daních z příjmů) a nákladové pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené
zaměstnavatelem (§ 24 odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů).
K rozdělování nákladů na daňově účinné, daňově neúčinné a náklady potenciálně
daňově neúčinné je vhodné analyticky rozdělovat jednotlivé nákladové účty, ostatně
k tomu i nabádá Český účetní standard pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy,
v bodě 3.1.2. Tvorba analytických účtů je zcela v režii účetní jednotky a toto lze
považovat za obrovskou výhodu, neboť účetní jednotka si tyto účty může libovolně
tvořit v závislosti na tom, jaké jsou její nejčastěji se opakující náklady. Je vhodné zde
uvést, že ačkoliv nejsou České účetní standardy právně závazné, podle § 36 zákona
o účetnictví se použití standardů považuje za naplnění účetních metod podle zákona
o účetnictví a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.
Je mnohem snazší náklady takto rozčleňovat již v okamžiku, kdy o nich účetní jednotka
účtuje, neboť po skončení celého zdaňovacího období lze jednotlivé nákladové položky
zpětně analyzovat jen těžko. Není to sice nemožné, ale velmi náročné na čas a pracovní
sílu, a zřejmě proto následně často dochází k nesprávnému vyhodnocení některých
nákladových položek.
Tento postup lze zajistit u takových nákladových položek, které jsou zaúčtované vždy,
a u kterých není pro jejich daňovou účinnost vyžadována jejich úhrada.
Nákladové položky, u kterých je pro jejich daňovou účinnost vyžadováno jejich
zaplacení, mohou být evidovány na analytických účtech pro potenciálně daňově
neúčinné náklady. Nicméně těchto položek není tolik, což pochopitelně závisí
i na druhu činnosti účetní jednotky. To, že poplatník nezvýšil výsledek hospodaření
o některé položky, například neuhrazenou daň z nemovitých věcí, nebo pojistné
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na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného
na veřejné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnanec, ale i zaměstnavatel,
zjistí správce daně obvykle velmi snadno. Například pokud poplatník neuhradí daň
z nemovitých věcí a podle tabulky A přílohy č. 1 II. oddílu daňového přiznání není
výsledek hospodaření na řádku č. 40 daňového přiznání zvýšen o náklad účtové skupiny
53, anebo v případě pojistného, pokud je vykazován v pasivech rozvahy závazek
ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění vyšší než zhruba 45 % 1/12
mzdových nákladů vykázaných ve výkazu zisku a ztráty, pak existuje důvodný
předpoklad, že pojistné nemuselo být uhrazeno do konce měsíce po skončení
zdaňovacího období.
Typickými příklady, kdy dochází k nesprávně vykázanému nižšímu základu daně, je
nezvýšení výsledku hospodaření o neuhrazené dluhy po splatnosti, o nezaplacené
pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel i zaměstnanec, a o rozdíl zůstatkových
cen v případě prodeje hmotného majetku, který byl odpisován účetně pomaleji než
daňově.
U spojených osob často dochází k vykázání nižšího základu daně v důsledku
neprovedení korekce výsledku hospodaření o rozdíl ceny mezi spojenou osobou a cenou
obvyklou.
Jestliže

poplatník

o

jakoukoliv

položku

sníží

výsledek

hospodaření,

lze

s pravděpodobností blížící se jedné říci, že poplatník musí zároveň zvýšit výsledek
hospodaření o náklady, které byly vynaloženy na výnosy, které nejsou předmětem daně,
nebo jsou od daně osvobozeny, nebo se do základu daně nezahrnují. V situaci, kdy
poplatník snižuje výsledek hospodaření, lze současné zvýšení výsledku hospodaření
o související náklady považovat za nulovou hypotézu, neboť lze očekávat, že tato
souvislost platí a je velmi málo pravděpodobné, že nastane alternativní hypotéza.
Příkladem, kdy často dochází k porušování § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních
z příjmů, může být situace, kdy poplatník prodá cenné papíry nebo obchodní podíl,
a výnosy z tohoto prodeje jsou osvobozeny od daně, pak náklady vynaložené
v souvislosti s tímto prodejem, nejsou daňově uznatelné. Samozřejmě ne každý
poplatník obchoduje s cennými papíry nebo prodává obchodní podíl, ovšem i tak se
jedná o častou chybu.
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Za porušení zásady daňové souvztažnosti lze považovat i uplatnění výdajového paušálu
na dopravu silničním motorovým vozidlem ve smyslu § 24 odst. 2 písm. zt) zákona
o daních z příjmů a současné nezvýšení výsledku hospodaření o skutečně spotřebované
pohonné hmoty a parkovné, které byly zaúčtovány do nákladů, ve smyslu § 25 odst. 1
písm. x) zákona o daních z příjmů. Toto lze podle názoru autorky považovat za daňovou
souvztažnost, přestože zákon o daních z příjmů náklady na spotřebované hmoty
a parkovné, pokud byl uplatněn výdajový paušál na dopravu, výslovně označuje
za daňově neúčinné a neaplikuje se zde § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.
Častá chyba daňových poplatníků spočívá také v nesprávně uplatněné daňové ztrátě
jako položce odčitatelné od základu daně. Často se stává, že poplatník ze předchozí
účetní období vykázal účetní ztrátu, a za předmětné zdaňovací období mu byla
vyměřena daňová ztráta, která byla nižší, než účetní ztráta a v období, ve kterém
poplatník vykáže kladný základ daně, chce uplatnit odčitatelnou položku podle § 34
odst. 1 zákona o daních z příjmů, ovšem ve výši účetní ztráty, nikoliv té daňové, která
byla vyměřena. Zde se ovšem zřejmě jedná o chybu vyplývající z neznalosti pojmů.

7.2 Důsledky chybně stanoveného základu daně
Nabízí se otázka, zda chyby poplatníků plynou z „pouhé“ nedbalosti či neznalosti, nebo
se takto poplatníci skutečně chtějí vyhnout placení daně. V každém případě je jako
sankce za doměření daně v rámci daňové kontroly poplatníkovi vyměřeno penále
ve výši 20 % z částky doměřené daně, případně 1 % z částky snížené daňové ztráty (§
251 daňového řádu). Nepřiznání daně je také kvalifikováno jako trestný čin zkrácení
daně, poplatku a jiné povinné platby podle § 240 Zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník), stejně jako je tomu
u neplacení daně, pojistného na sociální zabezpečení a jiné povinné platby podle § 241
téhož zákona.
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Závěr
Tématem této práce byly možnosti transformace výsledku hospodaření na základ daně
u podnikatelů v ČR, přičemž obsah práce byl přizpůsoben kapitálovým obchodním
společnostem v souladu s cíli a metodikou zpracování. Cílem práce bylo provést
deskripci meziročních změn právních předpisů se vztahem ke stanovení základu daně
z příjmů právnických osob za období od vstupu ČR do EU do konce roku 2018.
Analýzou daňových zákonů v uvedeném období bylo zjištěno, že zejména zákon
o daních z příjmů doznal mnoha změn, v důsledku kterých se zákon o daních z příjmů
stal nepřehledným.
Dále byly charakterizovány rozdílnosti v účetním a daňovém pojetí výnosů a nákladů
tyto vzájemně komparovány podle jejich vztahu k základu daně z příjmů.
Mezi další cíle práce bylo zařazeno definování zásad pro správné stanovení základu
daně a v praktické části práce tyto zásady aplikovat na konkrétních příkladech
fiktivního poplatníka daně z příjmů právnických osob. Pro aplikování zásad byly
předloženy fiktivní údaje o účetních, případně i mimoúčetních, operacích společnosti
s ručením omezeným uskutečněných během roku 2018 a tyto operace byly posouzeny
z hlediska potřeb daňových zákonů, zejména pak zákona o daních z příjmů. Výsledkem
této části práce byla transformace výsledku hospodaření fiktivního poplatníka na základ
daně z příjmů.
V další části práce byly identifikovány chyby při zjišťování základu daně, kterých se
poplatníci nejčastěji dopouštějí a byla formulována doporučení, jak se těmto chybám
vyhnout. Zřejmým výchozím bodem pro zjištění základu daně z příjmů je analyticky
vedené finanční účetnictví, které je pro obchodní společnosti stále nezbytně nutné,
a to nejen v otázkách daňových. Finanční účetnictví poskytuje poplatníkovi možnosti,
jak rozčlenit položky, které jsou nebo mohou být předmětem úpravy při stanovení
základu daně. Vedle toho položky, o které se výsledek hospodaření či základ daně
upravuje a nejedná se o zaúčtované náklady či výnosy, se zaúčtovanými položkami
často úzce souvisí, proto by neměl být problém identifikovat i takové položky.
Na základě toho, že cíle práce byly stanoveny jasně a přesně, a že metodika vypracování
byla zcela dodržena, lze konstatovat, že stanovené cíle práce byly splněny.
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Přínosem této práce bylo definování zásad, podle kterých by měli poplatníci postupovat
při zjišťování základu daně z příjmů právnických osob, neboť v zákonné úpravě
a v odborné literatuře jsou tyto zásady sice obsaženy, ale pouze velice skrytě a proto se
poplatníci stále dopouštějí chyb, které byly v práci popsány. Za přínos této práce lze
označit i to, že byly podrobně analyzovány náklady a výnosy z účetního a daňového
pohledu a tyto byly následně komparovány ve vztahu ke stanovení základu daně
z příjmů právnických osob, a to včetně grafického znázornění.
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Příloha A
Přehled změn ovlivňujících základ daně od 01.05.2004 do 31.12.2018
ZO

Zákon
č. Sb.

Účinnost

První
aplikace

280/2004

01.05.2004

360/2004

Ustanovení

Klíčová slova

přech.ust./1

§ 24 odst. 2 písm. s)

postoupené pohledávky

15.06.2004

s účinností

§ 25 odst. 1 písm.
m)

členské příspěvky

669/2004

01.01.2005

přech.ust./1

§ 23 odst. 3 písm.
a) bod 6.

smluvní sankce

669/2004

01.01.2005

přech.ust./1

§ 23 odst. 4 písm. i)

56/2006

08.03.2006

přech.ust./1

§ 34 odst. 4

výzkum a vývoj

545/2005

01.01.2006

s účinností

§ 23 odst. 17

oceňovací rozdíly

545/2005

01.01.2006

s účinností

§ 25 odst. 1 písm. f)

úroky z prodlení

264/2006

01.01.2007

s účinností

§ 24 odst. 2 písm.
zh)

cestovní náhrady

264/2006

01.01.2007

s účinností

§ 25 odst. 1 písm.
d)

zaměstnanecké náhrady

264/2006

01.01.2007

s účinností

§ 24 odst. 2 písm. j)
bod 1

261/2007

01.01.2008

s účinností

§ 23 odst. 3 písm.
a) bod 12

neuhrazené závazky

261/2007

01.01.2008

s účinností

§ 25 odst. 1 písm.
w)

test nízké kapitalizace

261/2007

01.01.2008

s účinností

§ 25 odst. 1 písm.
zm)

finanční leasing

261/207

01.01.2008

s účinností

§ 27 odst. 2 (zrušen
odst. 2)

2/2009

01.01.2009

přech.ust./6

§ 23 odst. 3 písm.
c) bod 6

zaniklé závazky

2/2009

01.01.2009

s účinností

§ 22 odst. 1 písm.
g) bod 12

sankce za závazkových
vztahů

304/2009

01.01.2010

přech.ust.

§ 24 odst. 2 písm.
zt)

paušální výdaj na
dopravu

304/2009

01.01.2010

přech.ust.

§ 25 odst. 1 písm.
zp)

skutečné výdaje na
dopravu

304/2009

01.01.2010

přech.ust.

§ 28 odst. 6

346/2010

01.01.2011

přech.ust./4

§ 23 odst. 2 písm.
a)

2004

2005

ocenění ekvivalencí

2006

2007

2008

2009

2010

ochranné nápoje

daňové odpisy OA

poměrná část odpisů
ZD, komponentní
odpisování

pokračování Přílohy A
Zákon
č. Sb.

Účinnost

První
aplikace

346/2010

01.01.2011

s účinností

§ 24 odst. 2 písm.
y)

daňový odpis
pohledávky

346/2010

01.01.2011

s účinností

§ 23 odst. 3 písm.
a) bod 3

porušení podmínek
daňové účinnosti
nákladu

2012

470/2011

01.01.2012

s účinností

§ 25 odst. 1 písm.
d)

odměny členům orgánů
PO

2013

413/2011

01.01.2012

přech.ust./3

§ 15a vyhlášky pro
podnikatele

opravy účetních chyb a
rozdíly ze změn
účetních metod

344/2013

01.01.2014

s účinností

§ 19b odst. 1 písm.
a)

příjem z nabytí dědictví
nebo odkazu

344/2013

01.01.2014

s účinností

§ 23 odst. 3 písm.
a) bod 17

dodanění závazků

458/2011

01.01.2014

přech.ust./2

§ 8 zákona o
rezervách

opravné položky

458/2011

01.01.2014

přech.ust./2

§ 8a zákona o
rezervách

opravné položky

458/2011

01.01.2015

s účinností

§ 23 odst. 3 písm.
a) bod 15

změny účetních metod

458/2011

01.01.2015

s účinností

§ 23 odst. 3 písm.
b) bod 6

změny účetních metod

267/2014

01.01.2015

s účinností

§ 23 odst. 4 písm.
e)

výnosy nezahrnované
do ZD

267/2014

01.01.2015

s účinností

§ 23 odst. 3 písm.
a) bod 19.

cena obvyklá

267/2014

01.01.2015

s účinností

§ 21d

267/2014

01.01.2015

s účinností

§ 23 odst. 3 písm.
a) bod 12.

dodanění závazků

221/2015

01.01.2016

s účinností

§ 24 odst. 2 písm.
zy)

cenné papíry

170/2017

01.07.2017

přech.ust./19

§ 23 odst. 3 písm.
c) bod 9

bezúplatný příjem

170/2017

01.07.2017

přech.ust./19

§ 29 odst. 1

vstupní cena HM

ZO

Ustanovení

2011

2014

2015

2016

Klíčová slova

finanční leasing

2017

pokračování Přílohy A
ZO

2018

Zákon
č. Sb.

Účinnost

První
aplikace

170/2017

01.07.2017

přech.ust./17

§ 19 odst. 1 písm.
zi)

podíly na zisku

170/2017

01.07.2017

přech.ust./1

§ 25 odst. 1 písm. f)

peněžité tresty

170/2017

01.07.2017

přech.ust./1

170/2017

01.07.2017

přech.ust./1

170/2017

01.07.2017

přech.ust./1

Ustanovení

§ 24 odst. 2 písm.
zs) – zrušeno pův.
znění
§ 25 odst. 1 písm.
y) – zrušeno pův.
znění
§ 24 odst. 2 písm.
ch)

Klíčová slova

exekuční náklady
věřitele
exekuční náklady
dlužníka
DNE a DNN

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, jedná se o ustanovení zákona o daních z příjmů.

Zdroj: Zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, vyhláška pro podnikatele, 2018
Zpracovala: Dagmar Matušková, 2019

Příloha B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

pokračování Přílohy B

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle fiktivních údajů s využitím Daňového portálu
na adrese www.daneelektronicky.cz, 2019
Zpracovala: Dagmar Matušková, 2019

Příloha C

pokračování Přílohy C

pokračování Přílohy C

Zdroj: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Finanční správa. Daně, Novinky,
2019. [online]. Praha: Generální finanční ředitelství, 2019. [cit. 15.03.2019].
Dostupné

z:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-gfr-mozna-

zmena-kategorizace-uj-9620
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Předložená práce je zaměřena na proces úpravy výsledku hospodaření zjištěného
z účetnictví na základ daně z příjmů právnických osob u kapitálových obchodních
společností. V teoretické části práce je provedena deskripce meziročních změn právních
předpisů v období od 01.05.2004 do 31.12.2018, které mohou mít vliv na stanovení
základu daně, dále jsou v této části práce charakterizovány rozdíly mezi účetním
a daňovým pojetí nákladů a výnosů a provedena jejich komparace. Na úvod praktické
části práce jsou definovány zásady pro správné stanovení základu daně a tyto zásady
jsou dále aplikovány při transformaci výsledku hospodaření na základ daně u fiktivního
poplatníka daně z příjmů právnických osob. Závěrem jsou identifikovány nejčastější
chyby, kterých se poplatníci dopouštějí a formulována doporučení, jak se těmto chybám
vyhnout.

Abstract
MATUŠKOVÁ Dagmar. Possibilities of transformation of the economic result into the
tax base of entrepreneurs in the Czech Republic. Pilsen 2019. 52 p. Bachelor thesis.
University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Economics
Key words: economic result, tax base, capital company
The presented thesis is focused on the process of adjusting the economic result
from the accounting to the corporate income tax base for capital companies.
In the theoretical part there is a description of the year-on-year changes of legal
regulations in the period from 1 May 2004 to 31 December 2018, which may have
an impact on the determination of the tax base. Furthermore, in this part the differences
between the accounting and tax concepts of costs and revenues are characterized
and compared. At the beginning of the practical part of the thesis there are defined
the principles for the correct determination of the tax base and these principles are
further applied in the transformation of the economic result to the tax base
for the fictitious corporate income taxpayer. Finally, the most common mistakes are
identified and make recommendations on how to avoid these mistakes.

