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1. Úvod 

Cílem mé práce je nejprve charakterizovat pojmy daňové a nedaňové výdaje a následně 

je zařadit v platné právní úpravě. V další části jsem si za cíl stanovil, při bliţším rozebrání 

některých vybraných daňových výdajů, se po jejich zpracování pokusit, dle platné právní 

úpravy, vyjádřit k těmto výdajům vlastní názor s ohledem na správnost jejich nastavení a 

případně navrhnout některé úpravy de lege ferenda. Přičemţ vím, ţe jde o velmi proměnlivý 

obor, ve kterém dochází k velkému mnoţství změn a na danou věc bývá více, často 

protichůdných, názorů.    

 

Při výběru tématu k diplomové práci jsem vycházel z mých zájmů, ale i z praktické 

pouţitelnosti zvoleného tématu v ţivotě. S daněmi se ve svém ţivotě setkává snad kaţdý, a 

tak jejich znalost můţe člověku mnohé ulehčit a samozřejmě i ušetřit výdaje. Jelikoţ mě téma 

daní zajímá a chtěl bych v budoucím profesním ţivotě směřovat tímto směrem, vybral jsem si 

jako téma diplomové práce daňové a nedaňové výdaje.  

Při zpracování tématu jsem pouţil svých znalostí, ale především jsem vycházel 

z odborné literatury. Následně jsem se pokusil vytvořit si o tématu přehled a vyvodit z toho 

závěry, případně u jednotlivých výdajů uvést problémy, které s ním mohou souviset a 

navrhnout některé úpravy de lege ferenda.   

Jde o obor, v němţ často dochází k nejrůznějším změnám a úpravám. Stát často mění 

daňovou politiku a dochází tím k nejrůznějším úpravám daní. Snaţí se daňový systém upravit 

tak, aby co nejlépe fungoval a vyhovoval jak státu, tak společnosti. Aby docházelo k co 

nejefektivnějšímu výběru daní a přitom k co nejmenším daňovým únikům. Díky tomuto 

dochází i k úpravě daňově uznatelných a neuznatelných výdajů. Dochází k rozšiřování daňově 

uznatelných výdajů a někdy naopak k jejich zuţování. V práci jsem se zabýval i vyuţitím 

paušálních výdajů, a to jak jako celku, tak u jednotlivých výdajů. Postupně dochází 

k rozšiřování moţnosti pouţívání paušálů, a to jak paušálních daní, paušálních výdajů jako 

celku, tak paušalizování i jednotlivých výdajů. 

 

Demonstrativní výčet daňově uznatelných a neuznatelných výdajů je uveden v zákoně 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“). Jde o 

poměrně rozsáhlé výčty, které však nejsou vyčerpávající a mohou, a i jsou, v praxi dále 

doplňovány. Není proto v této diplomové práci moţné, a ani to není mým cílem, uvést 

vyčerpávající výčet a pojednání o všech daňově uznatelných a neuznatelných výdajích.  
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Nejprve se pokusím obecně vymezit daňovou soustavu z pohledu výskytu pojmů 

„daňově uznatelný výdaj“ a „daňově neuznatelný výdaj“. V další části se zaměřím na daň 

z příjmů. Co je daň z příjmů, její subjekty a způsob jejího výpočtu. Následně se zaměřím na 

některé druhy daňově uznatelných a neuznatelných výdajů, které se pokusím blíţe rozvést. 

Jak jsem jiţ uvedl, není moţné se v této práci zabývat veškerými výdaji, proto jsem se 

zabýval pouze výdaji vybranými. Snaţil jsem se vybrat co nejrůznorodější výdaje. Do práce 

jsem zařadil výdaje, které lze uplatnit jak ve skutečné výši, tak paušálně (výdaje na pracovní 

cesty). Další skupinou jsou výdaje, k jejichţ hrazení nutí poplatníka stát (výdaje na pojistné, 

daně a ostatní platby). Do třetí skupiny bych zařadil výdaje, které vznikají nezávisle na vůli 

poplatníka a nenadále (škody). Uvedu i výdaje, které poplatníkovi ještě ve skutečnosti 

nevznikly, ale s nimiţ můţe do budoucna počítat (rezervy). I takové lze uplatnit jako daňově 

uznatelné. V práci uvádím příklad výdajů, které se staly daňově uznatelnými teprve 

v nedaleké minulosti (likvidace zásob). Posledními výdaji, kterými jsem se v této práci 

zabýval, jsou výdaje v souvislosti s úroky a smluvní pokutou. Tyto výdaje jsem zvolil 

z důvodu jejich poměrné rozmanitosti, a to i z pohledu jejich daňové uznatelnosti.  

 

2. Výdaje a jednotlivé daně 

Souhrn daní tvoří daňovou soustavu. Daňová soustava je tvořena různými druhy daní. 

Rozlišujeme především daně přímé a nepřímé.
1
 Kaţdá daň má svůj základ. Základ daně nám 

ukazuje, z čeho se daň vypočítává.
2
  Pro výpočet základu daně jsou u různých daní pouţívány 

rozličné metody. U některých daní se základ stanovuje jako prodejní, případně odhadní cena 

(např. daň z převodu nemovitosti) bez toho, aniţ by se zde uplatňovaly výdaje (náklady) 

spojené s převodem. V jiných případech se daň zjišťuje jako rozdíl mezi cenou nabytého 

majetku a dluhy, náklady (např. daň dědická).  

Pouze zákon o daních z příjmů však ve svých ustanoveních pouţívá pro sniţování 

základu daně termín výdaje, které v ustanoveních § 24 a 25 zákon o daních z příjmů dále dělí 

na daňově uznatelné a daňově neuznatelné.
3
 Proto, i kdyţ i u některých jiných daní se základ 

daně vypočítává jako rozdíl mezi určitým rozmnoţením majetku a jeho zmenšením, budu 

                                                
1 Bakeš, Milan; Karfíková, Marie; Kotáb, Petr a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 155 s. 

ISBN 978-80-7400-801-6. 
2 Bakeš, Milan; Karfíková, Marie; Kotáb, Petr a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 160 s. 

ISBN 978-80-7400-801-6. 
3 § 24 a 25 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
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v další části této práce pojednávat pouze o výdajích (nákladech) ve smyslu zákona o daních 

z příjmů.  

 

3. Daň z příjmů 

Daň z příjmů patří mezi daně přímé, daně důchodového typu. Daňová povinnost vzniká 

při vzniku příjmů. Povinnost hradit daň z příjmů vzniká na základě zákona o daních z příjmů. 

Tento zákon vymezuje, kdo a za jakých podmínek je povinen tuto daň hradit. Jde o daň, 

kterou jsou povinné ze svých příjmů odvádět jak fyzické, tak právnické osoby. Tyto příjmy 

jsou dále ještě upraveny podle zákona o daních z příjmů, jak uvedu dále.  

  Daň z příjmů se týká prakticky kaţdého, kdo vyvíjí nějakou činnost, se kterou zákon o 

daních z příjmů spojuje daňovou povinnost.  

 

3.1 Základ daně 

Obecně lze základ daně vymezit jako rozdíl mezi příjmy a výdaji na jejich 

dosaţení, udrţení a zajištění za určité období. Dále se však liší způsob výpočtu základu daně u 

fyzických osob a u právnických osob. U fyzických osob zákon o daních z příjmů navíc 

rozděluje základ daně ještě na několik dílčích základů daně. Základ daně je částka, ze které 

dochází k výpočtu daně.  

 

3.1.1 Základ daně z příjmů fyzických osob 

Základ daně u poplatníka, který je fyzickou osobou, počítáme za zdaňovací období, 

kterým je kalendářní rok. Obecně lze říci, ţe základ daně je tvořen příjmy, od kterých se 

odečtou náklady vynaloţené na jejich dosaţení, udrţení a zajištění v prokázané výši. Toto 

však neplatí u všech druhů příjmů. U některých příjmů je uplatnění výdajů vyloučeno, u 

některých je lze uplatnit ve skutečně prokázané výši nebo paušálně. Jestliţe má poplatník více 

druhů příjmů, pak základ daně tvoří součet dílčích základů daně jednotlivých druhů příjmů. 

  

Dílčí základ daně u příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků tvoří tyto příjmy 

zvýšené o pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistné na všeobecné zdravotní pojistné, které je povinen platit sám zaměstnavatel. Toto tvoří 

tzv. super hrubou mzdu. Do těchto příjmů se nezapočítávají příjmy, které jsou daněny zvláštní 

sazbou daně.  
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 Dílčím základem daně u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti jsou 

příjmy sníţené o výdaje vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění a udrţení. Výdaje zde můţe 

poplatník uplatnit buď ve skutečně vynaloţené výši, nebo paušálně. I zde jsou příjmy, které se 

daní zvláštní sazbou daně a tedy se do dílčího základu daně nezapočítávají.  

 „Příjmy z kapitálového majetku jsou ve většině případů samostatným základem daně 

pro zdanění zvláštní sazbou daně vybírané srážkovou technikou, a to za předpokladu, že 

plynou ze zdrojů na území České republiky. Jestliže plynou tyto příjmy ze zdrojů v zahraničí, 

jsou nesnížené o výdaje základem daně, resp. dílčím základem daně.“
4
 

 Dílčím základem daně u pronájmů podle § 9 zákona o daních z příjmů jsou příjmy 

získané pronájmem, od kterých poplatník odečte výdaje vynaloţené na jejich dosaţení, 

zajištění a udrţení. I zde můţe poplatník uplatnit výdaje paušální částkou, a to 30 % z příjmů.
5

 Dílčím základem daně u ostatních příjmů je příjem sníţený o výdaje prokazatelně 

vynaloţené na jeho dosaţení. Pokud jsou výdaje u jednotlivých druhů příjmů vyšší neţ 

příjem, tak se k zápornému rozdílu nepřihlíţí. Výdaje lze uplatnit pouze ve skutečné výši, 

přičemţ uvedené neplatí u příjmů ze zemědělské činnosti.
4
 

  

 Základem daně je potom součet jednotlivých dílčích základů daně. Od tohoto základu 

lze ještě odečíst nezdanitelné části základu daně.
4
 

 

3.1.2 Základ daně z příjmů právnických osob 

 Základ daně z příjmů právnických osob, na rozdíl od fyzických osob, se neskládá z 

několika dílčích základů daně, ale vychází pouze z jednoho základu daně. Základem jeho 

stanovení je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Do příjmů se nezapočítávají příjmy od daně 

osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně. Mezi příjmy a výdaji musí být věcná a 

časová souvislost v daném zdaňovacím období. Výdaje, které poplatník vynaloţil, se tedy 

musí vztahovat k příjmům, které poplatník v tom kterém zdaňovacím období měl. Věcná a 

časová souvislost však není vykládána doslova tak, ţe výdaje musí být přiznány ve stejném 

období, v jakém byly uznány příjmy. V následujících obdobích lze v některých případech 

uznat výdaje, které se vztahují k příjmům z předcházejícího období. To, zda je takový postup 

moţný, záleţí například i na povaze podnikatelské činnosti.
6
 Pokud by poplatník vynaloţil 

                                                
4 Bakeš, Milan; Karfíková, Marie; Kotáb, Petr a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 200 s. 

ISBN 978-80-7400-801-6. 
5 § 9 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
6 Pelech Petr, Pelc Vladimír. Daně z příjmů s komentářem k 1.9.2009. 5. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 330 s. 

ISBN 978-80-7263-542-9. 
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výdaje, které souvisejí s příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny, nelze ani tyto výdaje 

odečíst od základu daně.  

 Zjištění základu daně podle předchozího odstavce se liší u osob, které vedou účetnictví 

a osob, které ho nevedou. U poplatníků vedoucích účetnictví se při stanovení základu daně 

vychází z výsledku hospodaření, který vychází z účetnictví. U poplatníků, kteří nevedou 

účetnictví, se při stanovení základu daně vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Takto 

zjištěnou částku dále poplatník upraví podle zákona o daních z příjmů. V § 23 zákona o 

daních z příjmů jsou uvedeny částky, o které poplatník takový výsledek zvyšuje, případně 

sniţuje.
7
  

 

Základ daně jak právnických, tak fyzických osob se dále sniţuje o poloţky 

odpočitatelné od základu daně (daňová ztráta z předchozích zdaňovacích období, výdaje na 

projekty výzkumu a vývoje). Od takto sníţeného základu daně lze odečíst hodnotu darů 

poskytnutých subjektům v zákoně o daních z příjmů uvedených.  

  

Zákon o daních z příjmů zná ještě samotný základ daně, který je uveden v § 20b.
8
 Do 

samotného základu daně jsou započítány příjmy vyjmenované v zákoně o daních z příjmů. 

Tento základ daně je potom daněn jinou sazbou daně.
9
 K speciální úpravě základu daně dále 

ještě dochází u komanditní společnosti, poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní 

společnosti apod.  

   

3.2 Subjekty 

V daňověprávních vztazích vystupuje více typů subjektů. Jedním z nich jsou tzv. 

daňové subjekty, mezi které patří poplatník a plátce daně. Na druhé straně vztahu je věřitelský 

subjekt, kterým je stát (obec) reprezentovaný příslušným finančním orgánem. Tomuto 

subjektu jsou daňové subjekty povinny daň odvést. Třetím typem subjektů, které můţeme 

najít v daňově právních vztazích, jsou tzv. třetí osoby, mezi které můţeme řadit např. ručitele, 

znalce, tlumočníky.
10

 
11

  

 

                                                
7 § 23 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
8 § 20b zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
9 Bakeš, Milan; Karfíková, Marie; Kotáb, Petr a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 209 s. 

ISBN 978-80-7400-801-6. 
10 Grúň Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 2. vyd. Praha: Linde, 2006. 140 s. ISBN 80-7201-620-2. 
11 JUDr. Boháč Radim, Obecná část daňového práva procesního – přednáška z předmětu Daňové právo procesní 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy dne 28.2.2011. 
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Poplatník byl v dřívější úpravě vymezen v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků. Tento zákon byl zrušen a nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen 

„daňový řád“), který sice pracuje s pojmy poplatník a plátce daně, ale blíţe je nevymezuje. 

Tyto pojmy nejsou definovány ani v jiných právních předpisech, proto je bude nutné dovodit 

z teorie a judikatury.  V řadě případů neodvádí poplatník daň sám, ale tuto povinnost ukládá 

zákon ještě osobě od poplatníka odlišné – daňovému plátci.
12

 Daňovým plátcem u daně 

z příjmů je také plátce sráţkové daně, který odvádí daň, kterou strhne zaměstnanci z příjmů a 

odvede správci daně. I plátce je subjektem daně.  

 

Zákon o dani z příjmů rozlišuje poplatníka daně z příjmů fyzických osob a poplatníka 

daně z příjmů právnických osob. 

 

U fyzických osob rozlišujeme dva druhy poplatníků, tzv. rezidenty a nerezidenty.  

Rezidentem je fyzická osoba (dále jen „FO“ nebo „fyzická osoba“), která má na území 

České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdrţuje (pobývá zde alespoň 183 dní 

v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích). Takový subjekt je 

povinen platit daň z veškerých příjmů plynoucích ze zdrojů jak v České republice, tak 

v zahraničí. Situace, kdy je poplatník povaţován za rezidenta ve dvou nebo více státech, je 

řešena mezinárodními smlouvami. V takovém případě smlouva určí, ve kterém státě je 

poplatník povaţován za rezidenta a ve kterém za nerezidenta.  

Nerezidentem je fyzická osoba, která nemá na území České republiky bydliště a ani se 

zde obvykle nezdrţuje, nebo se zde sice zdrţuje alespoň 183 dnů, ale pouze za účelem studia 

nebo léčení. Nerezidentem je téţ osoba, o které to stanoví mezinárodní smlouva. Nerezidenti 

mají daňovou povinnost pouze z příjmů v České republice.  

 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob zákon o daních z příjmů vymezuje 

negativně jako osoby, které nejsou fyzickými osobami a organizační sloţky státu. Z tohoto 

vymezení vyplývá, ţe poplatníkem je široká škála právnických osob, a to nejen právnické 

osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku, ale i subjekty, které vznikají jiným 

způsobem. Můţou to být například občanská sdruţení, nadace, zájmová sdruţení právnických 

osob, příspěvkové organizace, vysoké školy a další.  

                                                
12 Bakeš, Milan; Karfíková, Marie; Kotáb, Petr a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 159 s. 

ISBN 978-80-7400-801-6. 
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I u právnických osob rozdělujeme poplatníky do dvou skupin. V první jsou právnické 

osoby se sídlem nebo místem svého vedení na území České republiky. K pojmu „místo svého 

vedení“ zaujalo stanovisko Ministerstvo financí. Podle tohoto stanoviska je „místem vedení“ 

místo, kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí, která jsou 

nezbytná k činnosti podniku jako celku.  Poplatníci z první skupiny mají daňovou povinnost 

jak z příjmů ze zdrojů v České republice, tak z příjmů ze zdrojů v zahraničí. Ostatní mají 

daňovou povinnost vztahující se pouze na příjmy ze zahraničí. Poplatníkem není veřejná 

obchodní společnost. Zde jsou zdaněny příjmy jednotlivých společníků.
13

    

 

3.3 Předmět daně 

Předmět daně je v zákoně vymezen jinak pro fyzické osoby a jinak pro právnické 

osoby. Obecně lze ale říci, ţe zákon jednak vymezuje, co je předmětem daně, jednak uvádí, 

co předmětem daně není. Uvádí tedy jak pozitivní, tak negativní výčet. Tedy poplatník se 

nejdříve podívá, zda jeho příjem je v pozitivním výčtu a poté hledá, zda se na tento příjem 

nevztahuje některý z negativních výčtů, který by tento příjem jako předmět daně neuznával. O 

rozdílech v předmětu daně u fyzických a právnických osob uvedu více níţe.  

 

3.3.1 Fyzických osob 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkčních 

poţitků, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového 

majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy.  

Příjmem ze závislé činnosti jsou například příjmy z pracovního poměru, odměny členů 

statutárních orgánů atd. Funkčními poţitky jsou odměny za výkon funkce v orgánech obce, 

funkční platy členů vlády atd. Mezi příjmy z podnikání patří příjmy ze ţivností, podíly 

společníků veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a další. Příjmy z jiné 

samostatné výdělečné činnosti jsou například příjmy z výkonu nezávislého podnikání, které 

není ţivností ani podnikáním, příjmy znalců a tlumočníků. Do příjmů z kapitálového majetku 

patří dividendy, úroky atd. Příjmy z pronájmu jsou příjmy z pronájmu věcí movitých i 

nemovitých, mimo příleţitostných pronájmů. Ostatní příjmy jsou vlastně takovou zbytkovou 

kategorií, do které patří příjmy nezařazené do předchozích kategorií.
14

  

                                                
13 Bakeš, Milan; Karfíková, Marie; Kotáb, Petr a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 206 s. 

ISBN 978-80-7400-801-6. 
14 Bakeš, Milan; Karfíková, Marie; Kotáb, Petr a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 195 s. 

ISBN 978-80-7400-801-6. 
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Příjmem nejsou pouze peněţité příjmy, ale i příjmy nepeněţité. V případě nepeněţních 

příjmů je třeba určit jejich ocenění.
15

 K oceňování nepeněţních příjmů dochází podle zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (dále jen „zákon o oceňování majetku“). Podle zákona 

o oceňování majetku se oceňuje nepeněţní příjem obvyklou cenou. U ceny obvyklé se 

vychází z úrovně skutečně dosahovaných sjednaných cen na tuzemském trhu, a to za obvyklé 

situace. Nepřihlíţí se tedy k mimořádným okolnostem trhu, při kterých by došlo 

k mimořádnému výkyvu ceny. V některých případech však zákon o daních z příjmů stanovuje 

ocenění i jinak (např. ocenění podle účetních předpisů, ocenění v případě bezplatného 

poskytnutí vozidla zaměstnanci pro soukromé i sluţební účely § 6 odst. 6 zákona o daních 

z příjmů atd.
15

 
16

 Příjmem je i směna věcí, práv i jiných majetkových hodnot a sluţeb. Pokud 

je příjem dosaţen směnou, započítává se pro účely zákona o daních z příjmů stejně, jako 

příjem získaný prodejem. To znamená, ţe zpravidla se zvýší základ daně pouze té straně, 

která směnou získá vyšší hodnotu. Pokud by však u strany, která získala směnou niţší 

hodnotu, nebyl výdaj daňově uznatelný, tak by i u této strany došlo ke zvýšení základu daně.  

 

Zákon o daních z příjmů vymezuje předmět daně z příjmů jednak pozitivně, kdy 

uvádí, jaké příjmy jsou předmětem daně z příjmu, jednak negativně, kdy v § 3 odst. 4 uvádí, 

které příjmy předmětem daně nejsou
17

 a v § 4, § 6 odst. 7 a odst. 11 a § 6 odst. 9, § 10 odst. 3 

se uvádí, které příjmy jsou od daně osvobozeny.
18

 Jak uvádí Karfíková ve Finančním právu  

„Osvobození příjmů je v některých případech vázáno na splnění tzv. časového testu nebo na 

uplatnění detailnějších podmínek stanovených v zákoně.“
19

 Někdy je osvobození příjmů 

omezeno určitou částkou, například cena z veřejné soutěţe, z reklamní soutěţe, z reklamního 

slosování a cena ze sportovní soutěţe je osvobozena v hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč.  

 

 3.3.2 Právnických osob 

I u právnických osob zákon o daních z příjmů uvádí jak pozitivní, tak negativní 

vymezení předmětu daně z příjmů. Na rozdíl od fyzických osob je však mimo právnických 

osob, které nebyly zaloţeny za účelem podnikání, vymezení předmětu daně jednodušší. 

                                                
15 Ivan Brychta. Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob. In odpovědná redaktorka Tomanová Daniela a 

kolektiv autorů. Daně 2006. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 66 s. ISBN 80-7357-166-8. 
16 § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
17 §3 odst. 4 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
18 Pelech Petr; Pelc Vladimír. Daně z příjmů s komentářem k 1.9.2009. 10. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 44 – 

52, 111, 112 - 115, 207 s. ISBN 978-80-7263-542-9. 
19 Bakeš, Milan; Karfíková, Marie; Kotáb, Petr a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 197 s. 

ISBN 978-80-7400-801-6. 
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Zákon o daních z příjmů jiţ nerozděluje příjmy do více typů jako je tomu u fyzických osob (z 

podnikání, pronájmu apod.). 

  

V prvním odstavci §18 zákona o daních z příjmů je uvedena pozitivní definice.
20

 

Předmětem jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. 

V dalších odstavcích § 18 pak zákon toto poměrně široké vymezení u některých osob 

zuţuje.
21

   

Do příjmů se nezahrnují příjmy z dědění, darování movitých věcí a nemovitostí a 

příjmy získané nabytím akcií podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 

státu na jiné osoby (dále jen „zákon o privatizaci majetku“). Tyto příjmy mohou být však 

předmětem jiných daní jako například daně darovací nebo dědické. Předmětem daně jsou však 

příjmy získané z těchto věcí.  

U některých poplatníků dále zákon o daních z příjmů uvádí další příklady příjmů, 

které nejsou předmětem daně. V § 19 potom zákon o daních z příjmů uvádí, které příjmy jsou 

od daně osvobozeny.
22

  

Relativně speciální úpravu mají některé, v zákoně vymezené, právnické osoby, které 

nebyly zaloţeny za účelem podnikání, neboť jejich celkové zdanění by bylo v rozporu 

s účelem, ke kterému byly zaloţeny.   

Příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny jsou v zákoně o daních z příjmů 

uvedeny taxativně.
23

  

 

4. Výdaje a daň z příjmů 

Zákon o daních z příjmů je po formální stránce členěn na následující části. První část 

upravuje daň z příjmů fyzických osob. V druhé části je upravena daň z příjmů právnických 

osob. Ve třetí části jsou společná ustanovení pro daň z příjmů fyzických i právnických osob. 

Co je to výdaj a jaké výdaje jsou daňové a nedaňové je upraveno v části třetí zákona o daních 

z příjmů.
24

 

                                                
20 § 18 odst. 1 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
21 § 18 odst. 2 a násl. zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
22 § 19 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
23 Bakeš, Milan; Karfíková, Marie; Kotáb a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 208 s. ISBN 

978-80-7400-801-6. 
24 Bakeš, Milan; Karfíková, Marie; Kotáb, Petr a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 211 s. 

ISBN 978-80-7400-801-6. 
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Výdaj obecně vyjadřuje sníţení vlastního jmění subjektu. Jde o situaci, kdy subjekt 

sniţuje své jmění zpravidla za určitým účelem (zvýšení ţivotní úrovně, uspokojení potřeb 

apod.).  

 

Pojem výdaje (náklady), které zákon o dani z příjmů pouţívá, konstruuje jako právní 

pojem jen pro účely zdanění. Zákon zde uznává jako výdaje nejen skutečně vynaloţené 

výdaje, ale i výdaje fiktivní (odpisy). Na druhou stranu konstatuji, ţe ne vše, co poplatník 

vynaloţí, je výdajem pro potřeby zákona o daních z příjmů. Pokud tedy chceme zjistit veškeré 

náklady, které poplatník učinil, tak musíme nahlédnout do jeho účetnictví (evidence), kde tyto 

náklady zaznamenává. Ne však všechny takové náklady jsou výdajem pro potřeby zákona o 

daních z příjmů. Výdaje, o které si poplatník můţe sníţit základ daně, jsou pouze takové, 

které jako výdaje zákon o dani z příjmů definuje, nejsou to tedy všechny, které poplatník 

vynaloţil.
25

  

  

Aby náklad byl výdajem, musí být splněny obecné podmínky pro uplatnění výdajů 

jako daňově uznatelných. Tyto podmínky jsou v ustanoveních § 24 odst. 1
26

 a § 23
7
 zákona o 

daních z příjmů.  

První takovou podmínkou je, ţe výdaj musí být skutečně vynaloţen. 

Podstatné v první větě § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů je ustanovení 

„zdanitelných příjmů“.
26

 Ne všechny příjmy jsou totiţ zdanitelné. Zákon o daních z příjmů 

zná například příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně nebo které se 

nezahrnují do základu daně. V těchto případech, i kdyby se jednalo o výdaje na dosaţení, 

zajištění a udrţení příjmů, nešlo by o daňově uznatelné výdaje.  

Podmínkou uznatelnosti je téţ věcná souvislost mezi příjmy a výdaji. Výdaje musí být 

vynaloţeny na dosaţení, zajištění a udrţení zdanitelných příjmů. Daňově uznatelné mohou 

být i výdaje, ze kterých nevzešel zisk. Důleţité je, aby směřovaly k dosaţení příjmů a 

skutečnost, ţe se podnikatelský záměr nezdařil, nemá na jejich uznatelnost vliv. Uznat tedy 

lze i výdaje, které ve svém důsledku nevytvořily zisk, ale ztrátu. V případě, ţe však poplatník 

vynaloţí výdaje za sluţbu, která mu pak není poskytnuta, nejedná se dle judikatury o výdaj na 

dosaţení, udrţení a zajištění příjmů.
27

  

                                                
25 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24.1.2001 Sp. zn. 25 Cdo 2026/1998. 
26 § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
27  Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30.4.1999. č.j. 28 Ca 130/1998-19. 
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 Pokud zákon o daních z příjmů omezuje uznatelnost výdajů pouze do výše příjmů, tak 

toto výslovně uvádí. Je tomu tak například u škody, kdy lze mimo § 24 odst. 2 písm. l)
28

 uznat 

náklady pouze do výše příjmů.
29

 Souvislostí mezi příjmy a výdaji se zabýval například 

Krajský soud v Ostravě v rozhodnutí č. j. 22 Ca 421/97-28 „Zákonným předpokladem, aby 

částka uvedená v účetnictví plátce daně z příjmů právnických osob mohla být odečtena pro 

zjištění základu daně podle ustanovení § 24 odst. 1, je, že se jedná o výdaj vynaložený na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů. Nemůže se proto jednat o jakýkoli výdaj vynaložený 

plátcem daně, ale pouze takový, který má přímou a bezprostřední vazbu na jeho další 

podnikatelskou činnost, tzn. výdaj, jenž byl použit takovým způsobem, že lze prokázat jeho 

konkrétní souvislost s předmětem podnikání.“
30

 

V některých případech omezuje zákon uznatelnou výši výdajů limitem. Nad tento limit 

jiţ nejde o daňově uznatelný výdaj (cestovní náklady).  

Dalším předpokladem je časová souvislost výdajů a příjmů. Pro určení, zda byla 

dodrţena časová souvislost, je důleţitý pojem „zdaňovací období“. Můţe jím být buď 

kalendářní, nebo hospodářský rok. Náklady a výnosy by se měly vázat ke stejnému 

zdaňovacímu období. Toto platí i v účetnictví, kde pro to, aby byl splněn princip časové 

souvislosti, účtujeme o dohadných poloţkách aktivních a pasivních atd.
31

 Ve výdajích na 

dosaţení, zajištění a udrţení příjmů nelze uplatnit výdaje, které jiţ byly v předchozích 

zdaňovacích obdobích na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů uplatněny. 

Výdaje lze uplatnit pouze ve výši prokázané poplatníkem. Důkazní břemeno je 

v tomto případě na straně poplatníka. Ten musí prokazovat, v jaké výši byl výdaj vynaloţen.
26

 

  

4.1 Porovnání výdajů a nákladů 

Zákon o daních z příjmů ve svých ustanoveních pouţívá kombinaci obou pojmů, kdyţ 

uvádí „výdaje (náklady)“. Proč zákonodárce uvádí oba tyto pojmy, kdyţ zdánlivě znamenají 

totéţ, totiţ sníţení jmění poplatníka. Odpověď na tuto otázku nalezneme v § 23 odst. 2) 

zákona o daních z příjmů. Zde výše uvedený zákon uvádí, z čeho se vychází při zjišťování 

základu daně. Vychází se zde ze dvou způsobů. Prvním je výsledek hospodaření u osob, které 

vedou účetnictví a druhým je rozdíl mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří účetnictví 

nevedou.
32

  

                                                
28  § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 ze dne 20.11.1992. 
29 Ambroţ, Jan. Daň z příjmů. 1. vyd. Praha: KORŠACH, 2005. 89 s. ISBN: 80-86296-08-3. 
30 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.3.1998. č. j. 22 Ca 421/97-28. 
31 Ambroţ, Jan. Daň z příjmů. 1. vyd. Praha: KORŠACH, 2005. 91 - 92 s. ISBN: 80-86296-08-3. 
32 § 23 odst, 2 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
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Přitom osoby, které vedou účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen 

„zákon o účetnictví“),
33

 vychází při zjišťování hospodářského výsledku z rozdílu mezi výnosy 

a náklady. Pojem náklad tedy zákon o daních z příjmů uvádí proto, ţe s ním pracuje zákon o 

účetnictví a tedy poplatníci vedoucí účetnictví. Rozdíl mezi náklady a výnosy není jen 

v samotném formálním označení. Účetnictví vychází z několika stěţejních zásad. Jednou 

z nich je aktuální báze, která ve vztahu k nákladům znamená, ţe náklady jsou uznávány 

v období, kdy k nim dochází (nikoli v okamţiku výdeje peněz).
34

 Plátci, kteří účtují, pracují 

s náklady, které daňově uplatňují v tom roce, kdy k nim dojde. Tedy například pokud mám 

zaplatit nájem za rok 2012 a zaplatím ho jiţ v roce 2011, mohu náklady uplatnit aţ v roce 

2012.  

 

Naproti tomu u poplatníků, kteří neúčtují a vedou pouze daňovou evidenci, se pouţívá 

pojmů „příjmy“ a „výdaje“. Výdaje jsou skutečně účinné aţ k okamţiku, kdy je poplatník 

vydal. Například uplatňuje výdaje ve chvíli, kdy zaplatil nakoupené zásoby, nikoli aţ 

v okamţiku, kdy je vydal do spotřeby jako v případě účetnictví.
35

  

 

4.2 Rozdělení výdajů na daňové a nedaňové 

Ne všechny výdaje, které poplatník vydá, jsou daňově uznatelné. Proto, aby výdaj byl 

daňově uznatelný, musí být splněny některé podmínky uvedené v zákoně. Daňově uznatelné a 

neuznatelné výdaje jsou uvedeny v § 24 a 25 zákona o daních z příjmů,
3
 kdy v obou 

případech jde o demonstrativní výčet. V jeho § 24 odst. 2 je uveden výčet výdajů, které jsou 

daňově uznatelné.
36

 V § 25 odst. 1 zákona o daních z příjmů je naopak uveden výčet výdajů 

daňově neuznatelných.
37

 Nejde tedy o uzavřené výčty a i další výdaje lze uznat buď jako 

daňově uznatelné, nebo neuznatelné.  

 

V případech, kdy výdaje nejsou uvedeny ani v jednom z demonstrativních výčtů výše 

uvedených paragrafů, bude záleţet na tom, zda výdaje splňují podmínky § 24 odst. 1 zákona o 

daních z příjmů.
38

  

                                                
33 § 1 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ze dne 12.12.1991. 
34 Strouhal, Jiří; Ţidlická Renata; Knapová Bohuslava a kol. Účetnictví 2010 Velká kniha příkladů. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, a. s., 2010. 18 s. ISBN 978-80-251-2907-4. 
35 Ambroţ, Jan. Daň z příjmů. 1. vyd. Praha: KORŠACH, 2005. 91 s. ISBN: 80-86296-08-3. 
36 § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
37 § 25 odst. 1 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
38 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.3.2010. č. j. 5 Afs 25/2009 – 98. 
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Poplatník a případně správce daně budou muset posoudit v jednotlivých případech, 

zda jde o výdaje na dosaţení, zajištění a udrţení zdanitelných příjmů. Přičemţ poplatník bude 

muset prokazovat jejich výši a uznatelnost.  

 

Níţe uvádím některé podmínky, které musí být splněny, aby šlo o daňově uznatelný 

výdaj podle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
26

 

Výdaje musí být vynaloţeny za účelem dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. Jak 

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) uvedl ve svém rozsudku č. j. 2 Afs 44/2003 – 73 

„Z ustanovení § 24 odst. 1 nelze dovodit, že vynaložené výdaje se vždy musí reálně projevit 

v příjmech daňového poplatníka, tzn. že mezi výdaji a příjmy nutně existuje vztah přímé 

úměry.“ Podstatné však je, aby výdaje směřovaly k získání příjmů.
39

 To znamená, ţe 

poplatník výdaje vynaloţil v úmyslu dosáhnout příjmů, i kdyţ neúspěšně.
39

 

 

Další podmínkou uznatelnosti výdajů je, aby mezi příjmy a výdaji existoval přímý a 

bezprostřední vztah. Pokud by tomu tak nebylo, nejednalo by se o výdaje vynaloţené na 

dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. Bezprostřednost znamená, ţe bez vynaloţených výdajů 

by poplatník nezískal a nebo neměl moţnost získat příjmy. Není tu podmínka, ţe příjmy musí 

získat v té chvíli, kdy výdaje vynaloţil, ale stačí, pokud pomohou k získání příjmů 

v budoucnu nebo jen k udrţení dosavadních příjmů.
40

 Často nelze ani spravedlivě poţadovat, 

aby poplatník příjmů dosáhl ve stejném období, v jakém měl výdaje. Můţe jít o výdaje do 

výroby, jejichţ prospěch se projeví aţ v budoucnu.
41

  

Jako daňově uznatelné výdaje lze uznat i takové, které i po několika letech nevedly 

k příjmům, podnikatelský záměr však jiţ musel být alespoň započat. „Výdaje musí 

bezprostředně souviset s podnikatelskou činností, být přiměřené a mezi nimi a příjmy existuje 

přímý vztah.“
41

 S činností, na kterou byly vynaloţeny výdaje tedy musí být alespoň započato. 

Pokud by k dohodnuté činnosti, ze které vznikly výdaje, vůbec nedošlo, nešlo by o daňově 

uznatelné výdaje. Pokud by totiţ bylo moţné i takové výdaje uznat jako daňově uznatelné, 

mohlo by docházet k uzavírání fiktivních smluv, na základě kterých by si poplatníci zvyšovali 

výdaje.
41

  

NSS rozhodl v rozsudku č. j. 5 Afs 25/2009 – 98, ţe stačí, aby výdaje slouţily k tomu, 

aby v budoucnu nedošlo ke sníţení příjmů a přesto byly daňově uznatelné. V odůvodnění 

                                                
39 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1.4.2004. č. j. 2 Afs 44/2003 – 73. 
40 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19.2.2009. č. j. 1 Afs 132/2008 – 82.   
41 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21.10.2009. č. j. 2 Afs 180/2006 – 64. 
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uvedeného rozsudku se uvádí, ţe výdaje v podobě úroků z úvěru na financování dividend 

akcionářů jsou tyto výdaje daňově uznatelné. Odůvodnil to tím, ţe společnost mohla peníze 

na výplatu dividend průběţně spořit, čímţ by ale omezovala výdaje moţné na provoz a další 

rozšiřování výroby a tedy zvyšování moţných příjmů a nebo mohla peníze dále investovat 

s vidinou moţného zisku a na výplatu dividend si půjčit. V takovém případě jsou úroky 

z úvěru vlastně investicí do příjmů a společnost si můţe zvolit, která varianta je pro ni 

výhodnější.
38

  

Výdaje musí vţdy souviset s podnikatelskou činností poplatníka. Poplatník můţe 

pouţívat věci, které pouţívá k podnikání i k soukromým účelům. Pokud by však poplatník 

uţíval například nemovitost, vozidlo apod. k podnikatelským i soukromým účelům, musel by 

výdaje rozdělit ve stejném poměru, v jakém věc uţívá pro podnikatelské a v jakém pro 

soukromé účely. Mohl by tedy uplatnit například výdaje za nájem automobilu pouze v částce, 

která odpovídá poměru, v jakém automobil uţívá k podnikání. Tímto se zabývá NSS 

v rozsudku č.j. 1 Afs 3/2009 – 52, kde ve výroku uvádí: „Užíval-li žalobce najaté automobily 

i pro soukromé potřeby, pak musí být stejným poměrem rozděleny celkové výdaje na jejich 

nájem mezi výdaje ovlivňující základ daně a výdaje, které základ daně neovlivní.“
42

 

 

Zákon o daních z příjmů dále uvádí některé podmínky, které musí být splněny, aby se 

jednalo o daňově uznatelný výdaj: poplatník musí vynaloţení výdajů nepochybně prokázat, 

výdaje musí být uplatněny ve výši stanovené zákonem o daních z příjmů a zvláštními 

předpisy a nakonec výdaje nesmějí být uplatněny jiţ v předchozích zdaňovacích obdobích.  

 

Rozdíl mezi výdaji podle § 24 odst. 1 a § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů spočívá 

mimo jiné i v tom, ţe u výdajů podle § 24 odst. 2 uvedeného zákona se souvislost výdajů se 

zdanitelnými příjmy zpravidla povaţuje za automaticky splněnou, kdeţto u výdajů v § 24 

odst. 2 neuvedených, a tedy posuzovaných pouze podle § 24 odst. 1, je třeba souvislost mezi 

výdaji a zdanitelnými příjmy prokazovat.
26

 
36

 Jak však uvádí NSS v rozsudku sp. zn. 8 Afs 

2/2007, neplatí toto pravidlo vţdy a v některých případech je nutno i u výdajů podle § 24 odst. 

2 prokazovat jejich souvislost se zdanitelnými příjmy.
43

  

Jak uvedl NSS v rozsudku č. j. 5 Afs 158/2005 – 277: „Rozdíl mezi ustanovením § 24 

odst. 1 a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů spočívá v tom, že v případě výdajů 

podle odstavce druhého se nevyhledává věcná souvislost s příjmy, ale pouze s činností 

                                                
42 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.2.2009. č. j. 1 Afs 3/2009 – 52. 
43 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.9.2008 sp. zn. 8 Afs 2/2007. 
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poplatníka.“
44

 To znamená, ţe u výdajů podle § 24 odst. 1 uvedeného zákona musí výdaj, aby 

byl daňově účinný, vţdy bezprostředně vést k dosaţení, zajištění a udrţení zdanitelných 

příjmů.
26

 Naproti tomu u výdajů podle § 24 odst. 2 uvedeného zákona stačí, pokud výdaj 

souvisí s podnikatelskou činností poplatníka. Nemusí tedy souviset s příjmy, ale musí mít 

souvislost s činností.
36

  

 

4.3 Potřeba dokladovosti výdajů 

 Jak vyplývá z § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, výdaje lze uplatnit ve výši 

prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.
26

 Poplatník 

proto musí prokazovat, jaké výdaje vynaloţil a v jaké výši. Je pouze na něm, aby správci daně 

dokázal, jaké výdaje mu v průběhu zdaňovacího období vznikly.
45

  

Pokud poplatník neunese důkazní břemeno, nelze takový výdaj uznat jako daňově 

uznatelný. Výdaje lze nejlépe dokázat tím, ţe doloţí doklady, které budou prokazovat, co 

poplatník vynaloţil, v jaké výši, za co a komu zaplatil. Doklady, kterými bude prokazovat 

vznik výdajů, budou především doklady mezi poplatníkem a jeho obchodními partnery. Můţe 

jít o výdajový pokladní doklad, fakturu, výpis z účtu, kupní smlouvu atd. 

 

 Účetní doklady musí být vydány existujícími subjekty. Pokud tomu tak není, tak 

poplatník neunesl důkazní břemeno a takový výdaj nelze uznat za daňově uznatelný.
46

  

 Jako důkazní prostředek nemusí slouţit pouze doklady, které splňují všechny 

náleţitosti účetních dokladů podle zákona o účetnictví. „Lze použít všech prostředků, jimiž lze 

ověřit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení povinností a které nejsou získány v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy.“
45

  

 

4.4 Paušální výdaje 

Výdaje lze uplatnit buď ve skutečně vynaloţené výši, kterou musí poplatník 

dokazovat, nebo paušální částkou. Paušální částkou mohou uplatnit výdaje pouze fyzické 

osoby, a to z příjmů z podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, pronájmů nebo 

ostatních příjmů. O tom, zda bude poplatník uplatňovat výdaje ve skutečné výši nebo paušální 

částkou rozhoduje sám podle toho, co je pro něj výhodnější. 

  

                                                
44 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.2.2007. č. j. 5 Afs 158/2005 – 277. 
45 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 14.5.1998. sp. zn. 30 Ca 297/1996. 
46 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27.11.1998. č. j. 10 Ca 385/1996 – 21. 



 
18 

 

 

Pokud jde o výši procentní části, kterou bylo moţno odečíst od příjmů, tak tato se 

postupně měnila. Postupem času docházelo ke zvyšování části, kterou bylo moţno od příjmů 

odečíst. Zatímco v roce 2004 byla část výdajů určena procentní částkou u jednotlivých příjmů 

ze zemědělství 50 %, ostatní 20 %, v roce 2009 to bylo jiţ 80 % ze zemědělství a u ostatních 

příjmů 40 %. Tímto se zákonodárce snaţí přiblíţit úpravu realitě. Samozřejmě se málo kdy 

stane, aby paušální výdaje u konkrétního poplatníka odpovídaly těm skutečným. Paušální 

výdaje pouţívají většinou poplatníci, kteří mají skutečné výdaje niţší a tím jsou pro ně 

paušální výdaje výhodnější, ale i takoví, kteří mají paušální výdaje a skutečně vynaloţené 

výdaje podobné, ale uplatňovat výdaje paušálně je pro ně jednodušší a finančně méně 

nákladné. Tím, ţe jsou paušální výdaje, co se týče způsobu výpočtu výhodnější, měla by je 

pouţívat, pokud by byly nastaveny v ideální výši, většina poplatníků uţ jen proto, ţe jsou 

způsobem svého výpočtu jednodušší. Pokud tomu tak není, nejsou zřejmě stanoveny 

v dostatečné výši. Nejde tu tedy o realitu, skutečné výdaje se rovnají paušálním, čehoţ 

stanovením určité hranice nelze u většiny poplatníků dosáhnout. Jde tedy o jakousi realitu 

průměrné firmy, kdy by měla pouţívat, pokud bude jejich výše správně nastavena, paušální 

výdaje alespoň polovina poplatníků, ale vzhledem k jejich výhodám by je v takovém případě 

měla pouţívat většina poplatníků. Realita tedy spočívá v tom, aby paušální výdaje byly 

nastaveny tak, aby je mohlo pouţívat ideální mnoţství poplatníků a stát jim tak šetřil 

prostředky na administrativu spojenou s uplatňováním skutečně vynaloţených výdajů. 

Samozřejmě musí být nastaveny tak, aby tím, ţe stát zjednoduší činnost poplatníkům, neztratil 

příliš mnoho prostředků. Stát tedy musí zváţit, jaké jsou jeho moţnosti a jaké případné ztráty 

mu z takového rozhodnutí poplynou. S narůstajícím procentem, které je moţné od příjmů 

odečíst, narůstá počet poplatníků, kteří tohoto způsobu vyuţívají.
47

 Ke zvyšování počtu 

poplatníků, kteří tento způsob uplatňování výdajů pouţívají jistě přispívá i to, ţe jde o 

podstatně jednodušší způsob výpočtu základu daně, kdy stačí, jednoduše řečeno, sečíst příjmy 

a od nich odečíst paušální částkou výdaje. I kdyţ, jak uvedu dále, nic není tak jednoduché, jak 

se na první pohled zdá, a to zejména při přechodu ze skutečně vynaloţených výdajů na 

paušální a opačně.  

Jednodušší pro poplatníka je i vedení záznamů. Poplatník uplatňující paušální výdaje 

nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci. Musí pouze podle § 7 odst. 8 zákona o daních z 

příjmů vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti 

                                                
47 Děrgel, Martin. „Paušalisté“ nezdaňujte příjmy dvakrát. DHK. 2009, roč. 17, č. 20, 23 – 25 s. ISSN 1210 - 

6739. 
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s podnikatelskou nebo jinou samostatnou činností.
48

 I poplatník vedoucí účetnictví můţe však 

uplatňovat výdaje paušální částkou, musí ale provést určité úpravy. O tomto pojednám níţe. 

Dále je povinen vést evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odepisovat.  

 

Jakou část příjmů můţe poplatník uplatnit jako paušální výdaje dnes upravuje § 7 odst. 

7 a § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů.  

Podle § 7 odst. 7 uvedeného zákona můţe uplatnit výdaje ve výši: 

- 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a ţivností 

řemeslných, 

- 60 % z příjmů ze ţivností mimo řemeslných, 

- 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a z příjmů dle § 7 odst. 2 

zákona o daních z příjmů s výjimkou uvedenou v § 7 odst. 6 citovaného zákona, 

- 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
49

 

Fyzická osoba, která u příjmů z pronájmu nemovitých nebo movitých věcí, kromě 

příleţitostného pronájmu, neuplatnila skutečné výdaje, můţe podle § 9 odst. 4 zákona o 

daních z příjmů uplatnit výdaje ve výši 30 % z příjmu.
50

  

I v této oblasti docházelo postupně ke změnám v úpravě. Do 30. 6. 2008 byl pronájem 

ţivností a paušální výdaje se uplatňovaly podle § 7 odst. 7 písm. c) ve výši 50 %. To změnila 

novela ţivnostenského zákona č. 130/2008 Sb.,
51

 která stanovila, ţe nájem jiţ není ţivností a 

tím se paušální výdaje uplatňovaly podle § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů ve výši 30 %.
52

 

Nově je v zákoně o daních z příjmů upraven postup výpočtu paušálních výdajů v případě 

příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Podle § 7 odst. 7 písm. d) se 

příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku uplatní ve výši 30 %.
53

 

  

Pokud má poplatník za zdaňovací období příjmy z více činností, u kterých se paušální 

výdaje uplatňují v různé výši, musí zjistit dílčí základ daně za kaţdou takovou činnost zvlášť. 

Musí tedy zjistit zvlášť příjmy z kaţdé takové činnosti, od nich odečíst výdaje v různé 

procentní výši a poté sečíst tyto dílčí základy. Zákon neumoţňuje uplatnit výdaje podle 

převaţující činnosti nebo výdaje zprůměrovat.
52

 Například tedy pokud poplatník podniká 

                                                
48 § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
49 § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
50 §9 odst. 4 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
51 Novela ţivnostenského zákona č. 130/2008 Sb. ze dne 20.3.2008. 
52 Sedláková, Eva. Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Účetnictví. 2009, č. 5, s. 28 – 36. 

ISSN 0139 - 5661 . 
53 § 7 odst. 7 písm. d) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
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v zemědělství, kde má příjmy 200.000,- Kč, v ţivnosti volné, kde má příjmy 150.000,- Kč a 

z pronájmu domu má příjem 100.000,- Kč, nemůţe zde sečíst všechny příjmy a od nich poté 

odečíst zprůměrované paušální výdaje. V takovém případě totiţ musí odečíst od příjmů ze 

zemědělství 80 % výdajů, od příjmů ze ţivnosti 60 % výdajů a od pronájmů 30 % výdajů. 

Základ daně tedy bude činit 170.000,- Kč (40.000,- Kč + 60.000,- Kč + 70.000,- Kč).  

Pokud se poplatník rozhodne uplatnit výdaje paušální částkou, nemůţe v dodatečném 

přiznání k dani z příjmů uplatňovat skutečně vynaloţené výdaje. Opačně to zákon 

nezakazuje.
52

  

Pokud poplatník uplatňuje výdaje paušálně, má se za to, ţe v této částce jsou zahrnuty 

veškeré výdaje poplatníka. Ne vţdy tomu tak bylo. Ještě za rok 2007 mohl poplatník 

k paušálním výdajům uplatnit výdaje na sociální a zdravotní pojistné. To zrušil zákon č. 

261/2007 Sb.
54

  

 

4.4.1 Vyloučení možnosti uplatnit paušální výdaje 

Zákon omezuje moţnost vyuţít paušálních výdajů ve dvou případech: 

 

- první z nich je upraven v § 11 zákona o daních z příjmů. Jde o případ, kdy 

spoluvlastníci mají příjmy z titulu spoluvlastnictví k věci nebo ze společných 

práv. Spoluvlastníci si mohou smlouvou upravit poměr, ve kterém se budou 

podílet na příjmech rozdílně od jejich spoluvlastnických podílů. Výdaje však 

musí být rozdělovány ve stejném poměru jako příjmy. Pokud nejsou příjmy a 

výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, 

nemohou spoluvlastníci uplatnit paušální výdaje.
55

  

 

-     Druhý případ je upraven v § 12 zákona o daních z příjmů. Týká se případů, 

kdy poplatníci uzavřou smlouvu o sdruţení. Aby mohli výdaje vzniklé   

v souvislosti s činností sdruţení uplatnit paušální částkou, musí podle zákona o 

daních z příjmů být příjmy a výdaje mezi poplatníky rozděleny stejným 

dílem.
56

 Nejde o to, ţe by kaţdý z účastníků sdruţení musel mít na příjmech a 

výdajích stejný poměr, tzn. v případě dvou účastníků by kaţdý musel mít 50 % 

příjmů a 50 % výdajů a u čtyř účastníků kaţdý 25 % příjmů a výdajů. Toto 

                                                
54 Macháček, Ivan. Problematika uplatnění paušálních výdajů za rok 2008. Daně a právo v praxi. 2009, roč. 14, 

č. 1, s. 21 – 27. ISSN 1211 - 729.  
55 § 11 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
56 § 12 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
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ustanovení je nutné vyloţit tak, ţe pokud se účastníci sdruţení podílejí na 

příjmech 60 %, musí se podílet i na výdajích 60 % (nikoliv tedy např. na 

příjmech 60 % a výdajích 30 %), aby mohli uplatnit výdaje paušální částkou. 

Mohou si tedy rozdělit poměry mezi sebe nerovnoměrně, například 70:30, ale 

musí si mezi sebe rozdělit výdaje a příjmy ve stejném poměru. Poměr příjmů a 

výdajů, který byl převeden na účastníka sdruţení, si tento započítá do dílčího 

základu daně.
54

  

 

4.4.2 Úprava základu daně při přechodu na paušální výdaje 

Pokud se poplatník rozhodne, ţe pro něj bude výhodnější uplatňovat výdaje paušálně a 

ne ve skutečné výši, musí nejdříve udělat některé kroky, které mu stanovuje zákon o daních z 

příjmů ve svém § 23 odst. 8.
57

  

Zákon zde rozlišuje mezi poplatníkem, který vede daňovou evidenci a mezi takovým, 

který vede účetnictví.
57

 V obou případech však musí poplatník upravit základ daně za období, 

které předcházelo období, za které chce uplatnit výdaje paušálně. To znamená, ţe pokud chce 

výdaje uplatnit paušálně poprvé v roce 2011, musí v roce 2011 v dodatečném přiznání k dani 

z příjmů za rok 2010 upravit základ daně níţe uvedeným způsobem.
54

 

 

V případě, ţe poplatník vede daňovou evidenci, musí upravit základ daně tímto 

způsobem: 

 

-  zvýší základ daně o pohledávky, které by při úhradě byly zdanitelným  

příjmem [mimo pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)],
58

 o  

zaplacené zálohy, o cenu nespotřebovaných zásob, o zůstatky vytvořených 

zákonných rezerv, 

 

-  sníţí základ daně o hodnotu závazků, které by při úhradě byly daňově 

    uznatelným výdajem s výjimkou přijatých záloh.
54

  

 

U poplatníků, kteří vedou účetnictví se základ daně při přechodu na paušální výdaje 

upravuje takto: 

                                                
57 Sedláková, Eva. Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Účetnictví. 2009, č. 5, s. 33. ISSN   

0139 – 5661. 
58 § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  



 
22 

 

 

 

- základ daně se zvýší o zůstatky vytvořených rezerv a opravných poloţek   

  záloh, výnosy příštích období, výdaje příštích období, 

 

-  základ daně se sníţí o příjmy příštích období a náklady příštích období. 

 

V případě finančního leasingu jsou v § 23 odst. 8 písm. b) uvedena omezení týkající se 

zdaňovacího období.
54

 

 

4.4.3 Problémy při přechodu na paušální výdaje 

Prvním problémem, který by mohl vzniknout, je sama skutečnost, ţe úpravu základu 

daně je potřeba provést za zdaňovací období předcházející tomu, ve kterém chce poplatník 

uplatňovat paušální výdaje. Nicméně této skutečnosti si většina poplatníků všimne.
47

  

Další chyba můţe vzniknout v případě, ţe poplatník měl na konci zdaňovacího období, 

které předchází období, ve kterém přecházel na paušální výdaje, pohledávky.
47

 Tento problém 

vysvětlím na příkladu. Ţivnostník podnikající v ţivnosti volné měl na konci roku 2009 

pohledávky ve výši 70.000,- Kč. Do roku 2009 vedl daňovou evidenci a uplatňoval výdaje ve 

skutečné výši. V průběhu léta roku 2010 se rozhodl, ţe bude od tohoto roku uplatňovat 

paušální výdaje. Musí tedy podat dodatečné daňové přiznání za rok 2009, ve kterém zvýší 

základ daně o pohledávky za 70.000,- Kč a doplatit daň, která se mu v důsledku toho zvýší. 

Problém pak nastává, kdyţ jsou pohledávky v průběhu roku 2010 zaplaceny a poplatník 

nesprávně tuto částku zahrne do příjmů, u kterých bude uplatňovat paušální výdaje a platit 

z nich daň. Potom vlastně z tohoto příjmu platí daň dvakrát. Poprvé v roce 2009, kdyţ si o ně 

zvýšil dodatečně základ daně a podruhé v roce 2010, kdyţ je zahrnul do příjmů. Správný 

postup v případě přijetí úhrady v roce 2010 měl být takový, ţe poplatník jiţ takový příjem 

v souladu s § 23 odst. 4 písm. d) zákona o daních z příjmů nezahrne do příjmů, které daní.
59

 

 K opětovnému zaplacení daně někdy můţe dojít také v případě dodatečně dodaněných 

zásob. Jde o případ, kdy poplatník dodaní zásoby, které měl na konci zdaňovacího období, 

které předchází období, ve kterém přechází na paušální výdaje a v následujícím roce je prodá. 

V takovém případě má poplatník zahrnout příjmy z prodeje do daňového základu pouze ve 

výši, která odpovídá rozdílu mezi prodejní cenou a cenou nespotřebovaných zásob, kterou 

zahrnul do dodatečného daňového přiznání.
47

 Opět ukáţi na příkladu. Stejný podnikatel jako 

                                                
59 § 23 odst. 4 písm. d) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
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v předcházejícím příkladu měl na konci roku 2009 zásoby v pořizovací ceně 100.000,- Kč. 

Tyto dodanil v dodatečném daňovém přiznání a odvedl za ně daň. V roce 2010 prodal tyto 

zásoby za cenu 140.000,- Kč. V tomto případě nebude do příjmů, které budou základem daně 

zahrnovat celou částku 140.000,- Kč, ale pouze rozdíl mezi 140.000,- Kč a 100.000,- Kč, 

které jiţ zdanil v předcházejícím období. Do základu daně tedy zahrne pouze příjmy ve výši 

40.000,- Kč.  

Problém můţe také nastat tehdy, pokud poplatník přejde ze skutečně vynaloţených 

výdajů na paušální a má hmotný majetek, který odpisuje nebo následně prodává. Pokud 

poplatník podle § 7 zákona o daních z příjmů nevede daňovou evidenci ani účetnictví, 

přestává mít pro potřeby zákona o daních z příjmů obchodní majetek (tento je vymezen v § 4 

odst. 4 zákona o daních z příjmů).
60

 Obchodní majetek je majetek, který je veden v účetnictví 

nebo v daňové evidenci. I poplatník uplatňující výdaje paušální částkou však můţe vést 

účetnictví a v takovém případě mu obchodní majetek zůstává.  

Například v případě vedení paušálních výdajů poplatník nemůţe do výdajů zahrnovat 

odpisy. I ty jsou součástí paušálních výdajů. Nemůţe dokonce ani přerušit odpisování. Odpisy 

v tomto případě vede pouze evidenčně.  

Rozdíl nastává také při prodeji hmotného odpisovaného majetku. V případě, ţe 

poplatník prodává takový majetek a uplatňuje výdaje paušální částkou a současně vede 

účetnictví, je takový majetek součástí obchodního majetku. V takovém případě tyto příjmy 

zahrne do příjmů z činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů a odečte od nich paušální výdaje. 

V případě, ţe by však účetnictví nevedl, nešlo by o obchodní majetek a v tom případě by se 

jednalo o příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů a jako výdaj by uplatnil zůstatkovou 

cenu majetku.
52

  

 

4.4.4 Přechod z paušálních výdajů na skutečně vynaložené 

I při přechodu z paušálních výdajů na skutečně vynaloţené můţe dojít k různým 

komplikacím. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. zd) zákona o daních z příjmů například vylučuje 

moţnost uplatnění výdajů spojených s úhradou závazků, s výjimkou závazku vzniklého 

z důvodu pořízení hmotného majetku, pokud takový závazek vznikl v období, kdy byly 

uplatněny výdaje paušálně.
61

  

                                                
60 § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
61 § 25 odst. 1 písm. zd) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
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 Vzhledem k tématu této práce jiţ dále nebudu uvádět postup a další problémy při 

přechodu z paušálních výdajů na skutečně vynaloţené, neboť se domnívám, ţe toto není cílem 

mé diplomové práce. 

 

4.5 Ediční povinnost úřadů 

V zákoně o daních z příjmů je ediční povinnost úřadů upravena od 1. 1. 2008 v § 24a a 

24b.  

Ustanovení § 24a citovaného zákona upravuje moţnost poplatníka poţádat správce 

daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda za příslušné zdaňovací období způsob 

jeho rozdělení jím vynaloţených výdajů odpovídá zákonu o daních z příjmů. Jedná se o 

posouzení v případech, kdy poplatníku vzniknou výdaje, které částečně souvisí s příjmy, které 

podléhají dani z příjmů a částečně s takovými, které jsou od daně z příjmů osvobozeny nebo 

nejsou předmětem daně. V těchto případech můţe poţádat poplatník správce daně o závazné 

posouzení, zda poplatníkem rozdělení výdajů odpovídá zákonu.
62

 

 

 Podle § 24b zákona o daních z příjmů můţe poplatník poţádat správce daně o závazné 

posouzení poměru výdajů v případě, ţe pouţívá nemovitost zčásti k podnikatelské nebo jiné 

samostatně výdělečné činnosti anebo k pronájmu a zčásti k soukromým účelům.
63

 

 

 V obou případech musí o posouzení poţádat poplatník příslušného správce daně. 

V ţádosti musí poplatník uvést údaje uvedené v zákoně o daních z příjmů. Mezi těmito údaji 

nesmí chybět návrh výroku rozhodnutí, ve kterém bude uveden návrh rozdělení výdajů.
64

 

Poplatník si tedy nemůţe tzv. ulehčit práci tím, ţe prostě poţádá správce daně o posouzení 

výdajů a sám se věcí nebude zabývat. Musí sám navrhnout řešení. Uvedená ustanovení mají 

umoţnit poplatníku potvrdit, ţe jím provedené rozdělení výdajů je správné a umoţnit mu 

vyhnout se případným opravným nebo dodatečným daňovým přiznáním. 

V zákoně o daních z příjmů není uvedena lhůta do kdy má poplatník ţádost podat ani 

lhůta do kdy má správce daně rozhodnout. Poplatník můţe podat ţádost nejdříve po 

shromáţdění podkladů, na základě kterých lze podat návrh rozhodnutí. Poté můţe podat 

ţádost kdykoliv. Pokud by správce daně po podání ţádosti poplatníkem nerozhodl, lze na 

                                                
62 § 24a zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
63 § 24b zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
64 Pelech, Petr; Pelc Vladimír.  Daně z příjmů z komentářem 1.9.2009. 10. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 448 - 

449 s. ISBN 978-80-7263-542-9. 
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další postup pouţít ustanovení o nečinnosti v daňovém řádu.
64

 Proti rozhodnutí o nečinnosti 

nelze podat opravný prostředek. 

 Správce daně, který rozhoduje o daňové povinnosti poplatníka, kterému bylo vydáno 

závazné posouzení, je tímto posouzením vázán. Toto neplatí například v případě, pokud 

skutečný stav je rozdílný od stavu, na základě kterého bylo rozhodováno. Neúčinným se stává 

rozhodnutí, pokud se změnila zákonná úprava, na základě které bylo rozhodnuto a další.  

 

4.6 Škody v daňových výdajích  

Škody jsou v zákoně o daních z příjmů upraveny v § 24 a 25 na několika místech. 

Některé výdaje vzniklé při škodě jsou daňově uznatelné v plné výši, jiné jsou omezeny, a to 

nejčastěji výší náhrad za ně poskytnutých. Následně jsem výdaje rozdělil na uznatelné 

neomezeně a výdaje, které jsou nějakým způsobem omezeny.  

 

4.6.1 Škody omezeně uznatelné  

Do skupiny výdajů, jejichţ  daňová uznatelnost je omezena patří: 

 Daňově uznatelné výdaje v § 25 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů. Zákon zde 

omezuje uznatelnost výdajů výší náhrad poskytnutých za škodu. Jako daňové výdaje 

lze tedy uznat pouze výdaje, které nepřesahují náhrady, které byly za škody 

poskytnuty např. pojišťovnou v rámci pojistného.
65

 Výjimkou jsou výdaje uvedené v § 

24 zákona o daních z příjmů.  

Co je škodou pro potřeby § 25 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů, je upraveno 

v § 25 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Aby šlo o škodu: 

- musí jít o majetek, který je ve vlastnictví poplatníka. Z toho vyplývá, ţe pokud 

by se jednalo o majetek, který poplatník nemá ve vlastnictví, ale můţe 

uplatňovat výdaje pro potřeby daní, lze tak činit i přes výši náhrad,   

- dojde k fyzickému znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku, a to 

z objektivních nebo subjektivních příčin, 

- majetek musí být v důsledku škody vyřazen. To znamená, ţe pokud by došlo 

k opravě tohoto majetku, tak by se nejednalo o škodu podle § 25 odst. 2 zákona 

o daních z příjmů. Tak například u auta poškozeného při dopravní nehodě, 

                                                
65 § 25 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
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které se podařilo opravit, se nejedná o škodu podle § 25 odst. 2 zákona o 

daních z příjmů. Majetek totiţ nebyl vyřazen z uţívání.
66

 

 

 Daňovým výdajem je téţ škoda vzniklá některým ze způsobů uvedených v § 25 odst. 2 

zákona o daních z příjmů, pokud přesahuje výši ekonomicky zdůvodněné normy 

přirozených úbytků a ztratného, které jsou stanovené poplatníkem. Jde o 

technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností 

zásob.
66

 V zákoně o daních z příjmů je uveden demonstrativní výčet, jak k takovým 

úbytkům dochází. Můţe to být rozprachem, sesycháním v rámci technologických 

úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob 

materiálu, zboţí, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků), ale i dalšími 

způsoby úbytků. Dále ztratné v maloobchodním prodeji (krádeţ v marketu) a 

nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely zákona hmotným majetkem. 

Hmotným majetkem se přitom pro potřeby zákona o daních z příjmů povaţují dospělá 

zvířata a jejich skupiny, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ 40.000,- Kč.
67

  

Poplatník přitom normou stanoví, do jaké výše lze ekonomicky zdůvodnit 

přirozené úbytky a ztratné. Měl by přitom vycházet z předmětu podnikání, z výše 

takových norem u obchodníků s podobným sortimentem. Kaţdá obchodní činnost je 

samozřejmě specifická a nelze tedy říci, ţe dva obchody s potravinami mají mít 

stejnou výši ekonomicky zdůvodněných norem. Záleţí zde na skladbě potravin, ale i 

na úvaze poplatníka. Mělo by však jít o rozumnou výši, v opačném případě by 

pravděpodobně došlo k redukci správcem daně. Správce daně můţe upravit základ 

daně takového poplatníka, pokud si posoudil, zda výše stanovené normy odpovídá 

charakteru činnosti poplatníka a obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou 

nebo obdobnou činností, a to o zjištěný rozdíl.
67

 Škodou není prokázaný nezaviněný 

úhyn nebo nutná poráţka zvířete základního stáda.  

 

 Dalším výdajem, který je uznatelný pouze do výše náhrady, je podle § 24 odst. 2 písm. 

c) zákona o daních z příjmů zůstatková cena hmotného majetku, který byl vyřazen 

v důsledku škody. Musí zde tedy také dojít k vyřazení majetku.
68

 Omezení výší 

                                                
66 § 25 odst. 2 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
67 Brychta Ivan. Škody a manka. In odpovědná redaktorka Tomanová Daniela a kolektiv autorů. Daně 2006. 1. 

vyd. Praha: ASPI, 2006. 270 s. ISBN 80-7357-166-8. 
68 § 24 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
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náhrady se nevztahuje na případy uvedené v § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z 

příjmů. 

Toto ustanovení se vztahuje téţ na zůstatkovou cenu hmotného a nehmotného 

majetku odpisovaného pouze podle zákona o účetnictví, jehoţ účetní odpisy jsou 

výdajem podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona o daních z příjmů.  

 

4.6.2 Škody neomezeně uznatelné 

Výdaje, jejichţ daňová uznatelnost není nijak omezena:  

 

 Výdajem, který je výjimkou z § 25 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů jsou 

daňově uznatelné výdaje v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob 

materiálu, zboţí, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků, léků, léčiv a 

potravinářských výrobků. U léků, léčiv a potravinářských výrobků přitom půjde o 

daňově uznatelný výdaj pouze tehdy, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů 

uvádět dále do oběhu. 

  Aby mohly být tyto výdaje daňově uznatelné, je třeba likvidaci provést 

prokazatelným způsobem. Takovým prokázáním je i zákonem poţadované 

vypracování likvidačního protokolu. Daňově uznatelným výdajem jsou v tomto 

případě pořizovací cena zlikvidovaných zásob a náklady vynaloţené na likvidaci. 

Domnívám se, ţe je v pořádku, ţe poplatník můţe daňově uplatnit výdaje v souvislosti 

s likvidací. V opačném případě by mohlo docházet k prodejům takového zboţí za 

symbolické ceny. V takovém případě by však docházelo ke škodám poplatníků, kteří 

by do oběhu uváděli zboţí, které by bylo pod cenou a zákazník by poté jiţ nemusel 

nakupovat zboţí za běţnou cenu.  

 

 Plně daňově uznatelným výdajem je téţ škoda v důsledku ţivelné pohromy. Tato je, 

spolu se škodou způsobenou neznámým pachatelem a škodou vzniklou jako zvýšené 

výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy, upravena v § 24 odst. 2 

písm. l) zákona o daních z příjmů. Co je ţivelnou pohromou vymezuje taxativně zákon 

o daních z příjmů ve svém § 24 odst. 10. Jde například o záplavu, nezaviněný poţár, 

výbuch, blesk a tak dále. Zákon o daních z příjmů stanoví, ţe výše škody musí být 

doloţena posudkem pojišťovny, a to i v případě, ţe poplatník není pojištěn, nebo 
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posudkem soudního znalce.
69

 Jak uvádí Macháček v dani z příjmů 2010 „... pokud by 

posudek pojišťovny nebo znalce obsahoval vyšší než účetní vyjádření škody, nemůže 

účetní jednotka uplatnit daňově vyšší škodu, než odpovídá škodě vyčíslené v rámci 

účetnictví.“
70

  Tímto je tedy omezena výše uznatelných výdajů. Zákon o daních z 

příjmů povaţuje za ţivelní pohromu pouze událost, kterou nezavinil člověk. Proto, 

v případě takové události, musí být pro daňové účely předmětem zkoumání to, zda je 

zde zavinění člověka či nikoli. Pokud by policie dospěla k závěru, ţe například 

povodeň způsobil člověk tím, ţe odpálil přehradu, nejednalo by se o ţivelnou pohromu 

dle § 24 odst. 10 zákona o daních z příjmů.  

 

 V případě škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem je celá 

škoda daňově uznatelným výdajem. Škoda zde nemusí být potvrzena posudkem 

pojišťovny, coţ by například u krádeţe bylo v praxi těţko realizovatelné. Škoda musí 

být způsobena neznámým pachatelem. Pokud by například u podnikatele, který vede 

účetnictví, došlo ke krádeţi zásob zboţí a podle potvrzení policie by se nepodařilo 

vypátrat pachatele, jednalo by se o daňově uznatelný výdaj, a to i nad výši případné 

náhrady. Pokud by však pachatel byl zjištěn, vznikla by podnikateli pohledávka za 

pachatelem. 

Aby mohl poplatník uplatnit škodu jako daňově uznatelný výdaj v plné výši, musí 

mít potvrzení policie. Konkrétní formu potvrzení zákon o daních z příjmů nevyţaduje. 

Musí jít však o potvrzení, ze kterého vyplývá, ţe konkrétnímu poplatníku vznikla 

škoda na majetku a ţe jde o potvrzení policie. Vzhledem k tomu, ţe zákon o daních z 

příjmů neuvádí, ţe musí jít o potvrzení policie České republiky, můţe jít i o potvrzení 

policie z jiného státu. Pokud by poplatník potvrzení neměl v době zpracování 

daňového přiznání, tak by výdaj v dané chvíli nemohl uplatnit jako daňově uznatelný 

v plné výši, ale pouze do výše náhrad. V případě pozdějšího obdrţení/získání 

předmětného potvrzení by věc řešil tak, ţe by ve chvíli, kdy by obdrţel takové 

potvrzení, zpracoval dodatečné daňové přiznání, do kterého by takový výdaj jiţ 

započítal v plné výši.
71

  

 

                                                
69 § 24 odst. 10 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
70 Mácháček, Ivan. Daň z příjmů fyzických osob 2010. Praktická pomůcka k daňové optimalizaci. 1.vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7400-188-8. 
71 Sedláková, Eva. Daňové výdaje 2005 od A do Z. 1. vyd. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2005. 176 s. ISBN 80-

7365-041-X. 
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 Škody v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy. Jde o opatření, kdy 

v důsledku právního předpisu vzniknou poplatníku zvýšené výdaje. Můţe jít například 

o zákazy výroby, pouţívání přípravků. Tyto zvýšené výdaje jsou daňově uznatelné bez 

ohledu na přijatou náhradu.
72

 

 

Škody jako daňově uznatelný výdaj jsou výdajem, který můţe být zejména 

v některých případech lehce zneuţit k nelegálním manipulacím s výší daňově uznatelných 

výdajů, a tedy i k nelegálnímu sniţování základu daně. Zejména u škod vzniklých krádeţemi, 

v důsledku ţivelných pohrom a přirozeným úbytkem můţe docházet k tomu, ţe poplatník 

uměle navyšuje vzniklé škody, čímţ zvyšuje daňově uznatelné výdaje.   

Domnívám se, ţe je správné, ţe u škod v důsledku ţivelných pohrom je povinností 

poplatníka nechat takovou škodu doloţit posudkem pojišťovny. Dochází tak ke sníţení 

moţnosti, ţe poplatník vyuţije ţivelné pohromy k umělému navyšování škody, kdy do 

zničeného majetku započítá i věci, které poničeny nebyly a ty bude nadále pouţívat nebo 

případně nelegálně prodá. Ne vţdy je však toto stoprocentně účinné. Například v případě 

poţáru nelze vţdy přesně určit, zda shořely skutečně všechny věci, které poplatník uvádí. 

V takovém případě by stálo za úvahu, zda takovou výši daňově uznatelných výdajů neomezit 

pouze výší náhrad. Na jednu stranu by se sice mohlo jednat o poškození poplatníků, kterým 

bylo zničeno zboţí, které neměli pojištěné, na druhou stranu by byli zvýhodňováni ti 

poplatníci, kteří jsou odpovědní a svůj majetek si chrání před případnou škodou pojištěním 

v dostatečné výši.  

Dalším problémem jsou výdaje v souvislosti se škodou vzniklou v důsledku krádeţe 

způsobené neznámým pachatelem. Zde ani není vyţadován posudek pojišťovny. Můţe 

docházet k tomu, ţe poplatník uměle navýší škodu a tedy i daňově uznatelné výdaje a zboţí 

pak nelegálně rozprodá. Můţe však docházet i k tomu, ţe poplatník pouze krádeţ finguje a 

zboţí si ve skutečnosti „odcizí“ sám. V těchto případech je těţké vyřešit takový problém 

daňovou legislativou. Dílčím řešením je zlepšení práce policie, kdy tato bude častěji 

objasňovat takovéto trestné činy. Domnívám se, ţe v tomto případě by omezení daňově 

uznatelných výdajů výší náhrad nebylo správné. Poplatník je zde poškozen, a to v ţádném 

případě svou vinou a tím, ţe by zákon vyţadoval ještě tuto podmínku, by docházelo k dalšímu 

poškození, kdy by si v případě, ţe by nedostal ţádnou náhradu ani nemohl vzniklou škodu 

uplatnit jako daňový výdaj.  

                                                
72 Mácháček, Ivan. Daň z příjmů fyzických osob 2010. Praktická pomůcka k daňové optimalizaci. 1. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2010. 186 s. ISBN 978-80-7400-188-8. 
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U škod vzniklých v důsledku přirozených úbytků lze do budoucna uvaţovat o tom, ţe 

by zákonodárce upravil alespoň rozmezí, v němţ by se poplatník při stanovení výše 

přirozených úbytků mohl pohybovat. Jednalo by se však o náročný úkol, kdy by muselo dojít 

k poměrně obsáhlé normě, která by poměrně přesně vymezovala předměty podnikání, 

ve kterých by se uplatnil takový a takový procentní poměr.   

 

4.7 Výdaje v souvislosti s úroky a smluvní pokutou  

 Výdajů v souvislosti s úroky a smluvní pokutou je poměrně široká škála. K tomu, aby 

mohly být uznány jako daňově uznatelné, musí být splněny některé podmínky uvedené 

v zákoně o daních z příjmů. Níţe uvedu podmínky jejich uplatnění u některých z nich.    

 

4.7.1 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce 

Ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále 

a jiných sankcí je v § 24 odst. 2 písm. zi) zákona o daních z příjmů. Musí jít o sankce ze 

závazkových vztahů. Pokud by tomu tak nebylo, nešlo by o daňově uznatelné výdaje. Daňově 

uznatelným výdajem jsou aţ po zaplacení. Ne kaţdá smluvní pokuta musí být daňově 

uznatelným výdajem. Záleţí na tom, zda je výdajem na dosaţení, zajištění a udrţení 

zdanitelných příjmů. Pokud by tomu tak nebylo, nešlo by o daňově uznatelný výdaj. Pokud 

jde o pokutu, která není smluvní, tedy například uloţenou finančním úřadem za porušení 

povinností, taková nebude daňově uznatelným výdajem. Její uznatelnost vylučuje § 25 odst. 1 

písm. f) zákona o daních z příjmů.
73

   

 

Jsem názoru, ţe skutečnost, kdy výdaje za pokuty, které nejsou smluvní, nejsou 

daňově uznatelným výdajem, je v pořádku. Můţe jít sice o pokutu za činnost, která souvisí 

s příjmy, ale pokud by poplatník neporušoval platnou právní úpravu, tak by mu takové výdaje 

nevznikly. Nebylo by proto podle mého názoru správné, pokud by si mohl výše uvedený 

výdaj uplatnit jako daňově uznatelný.  

 

De lege ferenda by se dalo uvaţovat i o určité úpravě v oblasti omezení uznatelnosti 

smluvních pokut, úroků z prodlení a dalších obdobných poplatků v případě, ţe dluţník a 

věřitel jsou spojenými osobami. Podobná úprava se vztahuje na úroky z úvěrů a domnívám se, 

                                                
73 Sedláková, Eva. Daňové výdaje 2005 od A do Z. 1. vyd. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2005. 139 s. ISBN 80-

7365-041-X. 
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ţe má své opodstatnění. I v těchto případech můţe docházet uměle k určitému přesunu 

finančních prostředků a tak k určité daňové optimalizaci. Proto by bylo moţno navrhnout 

úpravu, která by alespoň správci daně umoţňovala posoudit určitou běţnost a průměrnost 

takových poplatků mezi spojenými osobami.  

 

4.7.2 Úroky z půjček a úvěrů 

U úroků z půjček a úroků z úvěrů záleţí na tom, kdo je věřitelem. Pokud je věřitelem 

poplatník uvedený v § 2 zákona o daních z příjmů, který nevede účetnictví, budou daňově 

uznatelné pouze takové výdaje, které byly zaplacené. Pokud je věřitelem právnická osoba 

(dále jen „PO“ nebo „právnická osoba“) nebo fyzická osoba, která vede účetnictví, jsou 

daňově uznatelné úroky jiţ v době zaúčtování.
74

 Pro právě uvedené platí některá omezení, 

která vyplývají z § 25 zákona o daních z příjmů. 

 

4.7.3 Úroky z půjček na pořízení hmotného a nehmotného majetku 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, nejsou daňově 

uznatelné úroky z úvěrů a půjček spojených s pořízením hmotného a nehmotného majetku, 

s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů, jsou-li součástí jejich 

ocenění.
75

 Podnikatel účtující v soustavě podvojného účetnictví můţe s ohledem na povahu 

pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení rozhodnout, zda úroky z úvěrů na pořízení 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou součástí vstupní ceny. Pokud se 

rozhodne, ţe nejsou součástí vstupní ceny, bude se jednat o daňově uznatelný výdaj.
76

  

 

4.7.4 Finanční výdaje mezi spojenými osobami 

Ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů omezuje uznatelnost 

finančních výdajů, pokud jsou věřitel a dluţník osobami spojenými. Co je spojenou osobou 

upravuje § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Jde například o kapitálově spojené osoby, 

ovládající a ovládané a další.
77

 Finančními výdaji pro účely zákona o daních z příjmů jsou 

nejen úroky z úvěrů a půjček, ale i související výdaje, včetně výdajů na obstarání a zpracování 

úvěrů a poplatků za záruky. 

                                                
74 Sedláková, Eva. Daňové výdaje 2005 od A do Z. 1. vyd. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2005. 187 s. ISBN 80-

7365-041-X. 
75 § 25 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
76 Sedláková, Eva. Daňové a nedaňové výdaje 2010. 1. vyd. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2010. 186 s. ISBN 978-

80-7365-315-6. 
77 § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
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Toto omezení se pouţije v případě, ţe úhrn úvěrů přesahuje několikanásobek (ten je 

v zákoně vymezen pro různé subjekty různě) vlastního kapitálu. Potom se neuzná jako daňový 

výdaj částka přesahující několikanásobek vlastního kapitálu. Výpočet blíţe v příloze č. 1. 

Pro účely tohoto odstavce se do úvěrů a půjček nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich 

část, z nichţ úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a dále prokazatelně poskytnuté 

bezúročné úvěry a půjčky.
78

   

 

 Ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů se v průběhu několika 

předchozích let nejrůzněji měnilo. V dnešní podobě se vztahuje pouze na spojené osoby. 

Otázkou zůstává, zda není třeba zavést určitou úpravu i pro osoby nespojené. Toto 

zákonodárce částečně vyřešil tím, ţe za spojené osoby povaţuje i osoby, které uzavřely právní 

vztah za účelem daňové optimalizace. Problémem však zůstává, ţe si to, zda jde o takový 

případ, musí posoudit správce daně sám podle své úvahy. Záleţí tedy na subjektivním 

zhodnocení správce daně, zda jde o takový případ. Ten to však nemusí vţdy správně 

vyhodnotit. Věc by se dala vyřešit tak, ţe by se ustanovení vztahovalo na všechny úvěry. 

Omezení by spočívalo pouze ve výši úvěru ve vztahu k vlastnímu kapitálu. Domnívám se 

však, ţe takováto úprava není potřebná a ţe v případě osob nespojených není třeba omezovat 

výši uznatelných finančních výdajů. De lege ferenda by se dalo uvaţovat o určité změně 

v případě spojených osob podle § 23 odst. 7 písm. b) bod 5 zákona o daních z příjmů. 

V případě, ţe by správce daně dospěl k závěru, ţe úvěr byl poskytnut za účelem daňové 

optimalizace, dalo by se uvaţovat o úplné neuznatelnosti takových finančních výdajů. Nebylo 

by to tedy omezeno několikanásobkem výše vlastního kapitálu jako dnes. V praxi však stále 

zůstává otázkou prokazatelnost takového úmyslu a tedy pouţitelnost tohoto ustanovení.   

 Co se týče výše úvěrů mezi spojenými osobami, navrhoval bych sníţení násobků výše 

úvěru k vlastnímu kapitálu.    

 

4.7.5 Finanční výdaje závislé zcela nebo zčásti na zisku dlužníka 

Jde o výdaje, které plynou z úvěrů a půjček, kde úrok, výnos nebo skutečnost, zda se 

finanční výdaje stanou splatnými, závisí zcela nebo převáţně na zisku dluţníků. Věřitel 

v těchto případech tedy podstupuje riziko, ţe se zisků z takového úvěru nedočká a má spíše 

postavení investora neţ věřitele. 

                                                
78 § 25 odst. 3  zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
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V zákoně o daních z příjmů je omezen počet subjektů, na které se ustanovení § 25 

odst. 1 písm. w) a zm) tohoto zákona vztahuje. Paragraf 25 odst. 3 uvedeného zákona uvádí, 

ţe na fyzické osoby dle § 2 zákona o daních z příjmů, na burzu cenných papírů a poplatníky, 

kteří nebyli zřízeni za účelem podnikání se výše uvedená ustanovení neuţijí.
78

 A jsou pro ně 

tedy daňově uznatelné výdaje uvedené v § 25 odst. 1 písm. w) a zm) zákona o daních 

z příjmů. 

 

Pro úplnost je nutno uvést, ţe výdaje týkající se úroků jsou ještě v ustanovení § 25 

odst. 1 písm.  y) zákona o daních z příjmů. Ty se týkají především úroků z odloţených daní a 

cel.
79

 Další jsou v § 25 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů. Týkají se úroků z úvěrů 

souvisejících s drţbou podílu mateřské společnosti v dceřiné.
80

 

 Zda bude výdaj daňově uznatelný v případech, kdy nejsou úroky výslovně upraveny 

v ustanoveních § 24 odst. 2 a § 25 odst. 1 zákona o daních z příjmů, bude záleţet na tom, zda 

budou splněny podmínky uvedené v § 24 odst. 1 citovaného zákona. 

 

4.8 Rezervy a opravné položky 

Rezervy a opravné poloţky pro daňové účely upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o 

rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen „zákon o rezervách“). Proto, aby 

vytvořené rezervy nebo opravné poloţky byly daňově uznatelné, musí splnit podmínky 

(způsob tvorby, výši) uvedené v zákoně o rezervách. Určitou výjimku týkající se pohledávek 

nabytých přeměnou upravuje i zákon o daních z příjmů. Poplatník sice můţe vytvářet i jiné 

rezervy a opravné poloţky, např. pro potřeby zákona o účetnictví, takové však nebude moci 

uplatnit jako daňové výdaje.
81

 Jak uvádí Brychta v dani z příjmů 2011: „Opravné položky 

vytvářejí pouze osoby (právnické či fyzické), které vedou účetnictví podle zákona o účetnictví 

nebo účtují s použitím Mezinárodních účetních standardů (MÚS) upravených legislativou 

EU.“
82

  

Rezervy mohou vytvářet osoby (PO i FO) účtující podle zákona o účetnictví i 

podnikající FO, které vykazují výdaje v daňové evidenci. Některé rezervy i opravné poloţky 

jsou omezeny subjektem, který je můţe vytvářet (např. bankovní rezervy a opravné poloţky 

vytváří pouze banky).
81

  

                                                
79 § 25 odst. 1 písm. y) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
80 § 25 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992.  
81 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 212 – 213 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
82 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011. 8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 212  s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
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V některých případech je tvorba rezerv a opravných poloţek omezována. „Rezervy 

nemohou vytvářet poplatníci – fyzické osoby v souvislosti s dosahováním ostatních příjmů.“
82

 

Omezení pro tvorbu rezerv a opravných poloţek je i v případě likvidace nebo v průběhu 

insolvenčního řízení.
83

  

 

4.8.1 Rezervy 

Zákon o rezervách uvádí ve svém § 2 odst. 1 výčet rezerv, které můţe poplatník 

vytvářet.
84

 Jsou jimi bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy na opravy hmotného 

majetku, rezervy na pěstební činnost a ostatní rezervy.
84

 Tyto dále rozvádí v následujících 

paragrafech. V této diplomové práci se budu blíţe zabývat pouze rezervami na opravu 

hmotného majetku. 

  

Proč vlastně daňové subjekty vytvářejí rezervy? „Účelem je zajistit finanční 

prostředky na opravy hmotného majetku do budoucna.“
85

 Jednou z výhod pro tento postup je, 

ţe dochází k vytváření nákladů dříve, neţ fakticky vzniknou. To můţe být výhoda například 

v případě, ţe ve zdaňovacích obdobích, kdy daňový subjekt tvořil rezervy, je vyšší sazba daně 

neţ v období, kdy náklady vzniknou ve skutečnosti. V takovém případě si subjekt sníţí základ 

daně v době, kdy je to pro něj výhodnější. Výhodou to však zůstávalo, a to zejména v době, 

kdy ještě subjekt nemusel ukládat rezervu na účet, i v případě, ţe nedošlo ke změně sazeb. 

Mohl takto peněţní prostředky pouţít na jiné účely, neţ je placení daní, například pro rozvoj 

výroby. Daňový subjekt, který tvořil rezervy na opravy hmotného majetku, tímto vytvářel 

v uvedených obdobích náklady. Tyto náklady musí v období, kdy provede opravu, případně 

kdy zruší rezervu, započítat do výnosů. Ve stejném období vloţí do nákladů skutečné výdaje, 

které na opravu vynaloţil. 

  

Podmínkou pro to, aby subjekty mohly vytvářet rezervy na opravu hmotného majetku 

je, aby měly k majetku určitý „vztah“. Podle zákona o rezervách musí být buď vlastníkem 

majetku, nebo, v případě organizačních sloţek státu, musí mít příslušnost hospodařit 

s majetkem. Tito ale mohou vytvářet takové rezervy pouze v případě, ţe je nevytváří nájemce 

na základě smlouvy o nájmu podniku, který se k opravám písemně zavázal.
83

 Zákon o 

                                                
83 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011. 8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 213  s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
84 § 2 odst. 1 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
85 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.10.2002. Sp. zn. 10 Ca 299/2000. 
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rezervách ve svém § 7 uvádí téţ výčet případů, kdy se rezervy na opravu hmotného majetku 

nevytváří.
86

  

Podmínku vlastnictví pro moţnost vytvoření rezervy řešil NSS v rozsudku č.j. 9 Afs 

70/2009 - 66, kdy se zabýval okamţikem vzniku vlastnického práva k nemovitosti v případě 

nepeněţitého vkladu do obchodní společnosti. Mimo jiné ve výroku uvedl: „V období mezi 

splacením nepeněžitého vkladu a vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru 

nemovitostí na základě písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku má 

obchodní společnost předmětné nemovitosti toliko v držbě a nikoli ve vlastnictví. V tomto 

období proto není obchodní společnost oprávněna uplatňovat ve vztahu k tomuto majetku 

daňově uznatelné náklady na tvorbu rezerv na opravy a odpisování hmotného majetku dle § 7 

odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, a § 28 odst. 1 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.“
87

 

 

Při tvorbě rezervy si daňový subjekt stanoví náklady, které bude potřeba vynaloţit na 

opravu. Ty potom rozloţí, zpravidla rovnoměrně, do jednotlivých zdaňovacích období, jak 

uvádí i NSS v rozhodnutí č. j. 1 Afs 116/2004 – 100: „...přičemž výsledkem musí být 

v rozpočtu stejná částka pro každé zdaňovací období, ...“
88

 Počet zdaňovacích období, po 

které je rezerva tvořena, je omezen jak spodní hranicí, tak horní. Rezerva nesmí být tvořena 

pouze jedno zdaňovací období a maximální délka její tvorby se řídí tím, v jaké odpisové 

skupině je majetek zařazen. Maximální doba je však 10 zdaňovacích období.
89

  

 Do počtu zdaňovacích období se počítá období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy, 

nepočítá se sem však období, kdy dojde k předpokládanému čerpání rezervy. 

 

Nedávnou novinkou je, ţe u rezerv, jejichţ tvorba započala po dni 31.12.2008, musí 

subjekt sloţit peníze ve výši rezervy, kterou za zdaňovací období vytvořil, na zvláštní účet, 

který pouze pro tyto účely zaloţil. Peníze na tento účet musí sloţit do konce termínu pro 

daňové přiznání. Pokud by subjekt peníze za jakékoliv ze zdaňovacích období, za které 

vytváří rezervu, na zvláštní účet nesloţil, musel by rezervu v celé výši zrušit.
83

 Jak je uvedeno 

v rozsudku Krajského soudu v Plzni Sp. zn. 30 Ca 422/1999: „Způsob tvorby rezerv a jejich 

výše musí být prokazatelné, což platí i pro rezervy na opravu hmotného majetku. Je nutné při 

                                                
86 §7 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
87 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.12.2009 č. j. 9 Afs 70/2009 – 66.  
88 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.5.2005 č. j. 1 Afs 116/2004 – 100. 
89 Brychta Ivan. Rezervy. In Tomanová Daniela a kolektiv autorů. Daně 2006. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 239 s. 

ISBN 80-7357-166-8.  
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vzniku každé rezervy pořídit dokument zdůvodňující nezbytnost tvorby rezervy, způsob její 

výše a způsob jejího používání.“
90

 Daňový subjekt tedy musí ke kaţdé rezervě vytvořit 

dokument, ve kterém uvede důvod vzniku rezervy, její předpokládanou výši atd. 

Zjistí-li poplatník, ţe došlo ke změně výše předpokládaných výdajů, na které se tvoří 

rezerva, musí podle § 7 odst. 7 zákona o rezervách provést úpravu její výše počínaje 

zdaňovacím obdobím, v němţ toto zjistil.
91

 Ve způsobu úpravy výše rezervy se liší výpočet 

v Daně 2006, kde Brychta uvádí, ţe pokud tvoříme rezervu např. 3 roky a máme 

předpokládanou výši výdajů např. 600.000,- Kč a poté, co z tohoto utvoříme rezervu za 1 rok 

ve výši 200.000,- Kč, dojde k navýšení předpokládaných výdajů o např. 60.000,- Kč, navýší 

se výše rezervy v dalších letech tak, aby se celková výše vytvořené rezervy rovnala původní 

výši předpokládaných výdajů plus nová výše předpokládaných výdajů. Tedy první rok 

vytvoříme rezervu 200.000,- Kč, druhý rok 230.000,- Kč a třetí rok také 230.000,- Kč. 

Celkem je výše rezervy tedy 660.000,- Kč, stejně jako výše předpokládaných výdajů.
92

 Při 

pouţití stejného příkladu oproti tomu uvádí Brychta v Dani z příjmů 2011, ţe pokud dojde 

v druhém roce tvorby rezervy k předpokládanému navýšení výdajů, bude se zvyšovat rezerva 

pouze o 20.000,- Kč ročně. Výpočet je zde počítán tak, ţe se celková výše předpokládaných 

výdajů, v tomto případě tedy 660.000,- Kč, vydělí počtem celkové doby tvorby rezervy, tedy 

třemi léty. V takovém případě však výsledná výše vytvořené rezervy nebude odpovídat 

celkovým předpokládaným nákladům.
93

 Osobně se kloním spíše k prvnímu způsobu výpočtu 

výše rezervy. Domnívám se, podle výkladu § 7 odst. 7 zákona o rezervách, ţe výše rezervy by 

měla odpovídat celkové výši předpokládaných výdajů.  

 

Jak uvádí Brychta v publikaci Daně 2006, musí daňový subjekt zrušit rezervu v těchto 

případech: 

1. „Pokud není oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období 

následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy 

předpokládalo zahájení opravy.“
94

 

2. „Nebyla-li vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po 

zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena.“
94

 

                                                
90 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 29.3.2001 sp. zn. 30 Ca 422/1999. 
91 § 7 odst. 7 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
92 Brychta Ivan. Rezervy. In Tomanová Daniela a kolektiv autorů. Daně 2006. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 239 - 

240 s. ISBN 80-7357-166-8. V uvedeném příkladu vycházím z publikace pouze ohledně způsobu výpočtu. 
93 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 216 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 

V uvedeném příkladu vycházím z publikace pouze ohledně způsobu výpočtu.  
94 Brychta Ivan. Rezervy. In Tomanová Daniela a kolektiv autorů. Daně 2006. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 240 s. 

ISBN 80-7357-166-8. 
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3. Třetí případ, kdy musí daňový subjekt zrušit rezervu, se týká pouze 

fyzických osob. Ta musí rezervu zrušit ještě v těchto třech případech: 

- ke dni ukončení samostatné výdělečné činnosti, 

- ke dni skončení nájmu podniku, 

- ke dni přerušení podnikání, pokud nezahájí činnost do konce termínu pro 

podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období.
94

  

 

Zastávám názor, ţe tvorba rezerv jako daňově účinných výdajů má své opodstatnění. 

Poplatník tak můţe výdaje, které mu fakticky vzniknou aţ při opravě, rozloţit do více 

zdaňovacích období. Poplatník totiţ například hmotný majetek pouţívá po více období a ne 

pouze po dobu, kdy dochází k opravě. Po celou takovou dobu dochází k jeho opotřebování a 

tedy ke zvyšování potřeby opravy. 

Dnes, po změně zákonné úpravy, si však musí kaţdý rozmyslet, zda se mu tvorba 

rezervy skutečně vyplatí. Poté, co je nutné ukládat průběţně prostředky na zvláštní účet, totiţ 

můţe docházet k tomu, ţe poplatník sice ušetří výdaje na dani z příjmů, zároveň však nebude 

moci takové prostředky pouţít na jiné potřeby a v důsledku můţe dojít k tomu, ţe na tom tratí. 

Významem tvorby rezerv však není ušetřit na dani z příjmů, kterou nakonec poplatník stejně 

zaplatí, ale umoţnit budoucí opravu.   

 

4.8.2 Opravné položky 

 Výdajem k dosaţení, zajištění a udrţení příjmů jsou i opravné poloţky k pohledávkám 

upravené v zákoně o rezervách. K těmto výdajům patří: 

- opravné poloţky k pohledávkám za dluţníky v insolvenčním řízení, 

- opravné poloţky k nepromlčeným pohledávkám splatným po dni 31.12.1994, 

- opravné poloţky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh, 

- opravné poloţky v ostatních případech.
95

 Opravné poloţky jsou podle zákona o 

rezervách výdajem, který vzniká poplatníku tím, ţe pohledávka, kterou má za 

dluţníkem, není z nějakého důvodu zaplacena. Poplatník si takto alespoň 

sniţuje základ daně, maximálně však o rozvahovou hodnotu pohledávky. U 

vlastní pohledávky je rozvahovou hodnotou pohledávky její jmenovitá 

hodnota, u pohledávky nabyté postoupením je rozvahovou hodnotou 

                                                
95 Brychta Ivan. Opravné poloţka v ostatních případech. In Tomanová Daniela a kolektiv autorů. Daně 2006. 1. 

vyd. Praha: ASPI, 2006. 244 s. ISBN 80-7357-166-8. 
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pořizovací cena pohledávky.
96

 Dále se budu zabývat pouze opravnými 

poloţkami k nepromlčeným pohledávkám splatným po dni 31.12.1994 a 

opravnými poloţkami v ostatních případech. 

 

K tomu, aby mohl poplatník vytvořit daňově účinnou opravnou poloţku 

k nepromlčené pohledávce splatné po 31. prosinci 1994, je potřeba, jednak aby byly splněny 

některé podmínky uvedené v zákoně o rezervách a jednak nesmí jít o některou z druhů 

pohledávek uvedených v § 8a odst. 4 zákona o rezervách (pohledávky za společníky, mezi 

spojenými osobami atd.).
97

 Zákon rozlišuje téţ mezi různou výší pohledávek. Rozlišuje 

pohledávky do 30.000,- Kč, do 200.000,- Kč a vyšších neţ 200.000,- Kč. U pohledávek nad 

200.000,- Kč je v kaţdém případě nutné, aby poplatník alespoň zahájil soudní, rozhodčí nebo 

správní řízení. Pokud tedy tak neučiní, nemůţe v ţádném případě tvořit daňově uznatelné 

opravné poloţky podle § 8a zákona o rezervách. Naproti tomu u pohledávek do 200.000,- Kč 

můţe poplatník tvořit opravnou poloţku, i kdyţ nezahájil ţádné z výše uvedených řízení. Je to 

však omezeno tím, ţe můţe dát do výdajů pouze 20 % pohledávky. K tomu, aby tak mohl 

učinit musí být pohledávka alespoň 6 měsíců po lhůtě splatnosti. Aby mohl poplatník uplatnit 

jako daňově uznatelný výdaj větší část pohledávky, musí jiţ téţ zahájit rozhodčí, soudní nebo 

správní řízení. V obou případech se výše části pohledávky, kterou můţe poplatník uplatnit 

jako daňově uznatelný výdaj, odvíjí od doby, jeţ uplynula od splatnosti pohledávky. Další 

hranicí je 30.000,- Kč. Opravné poloţky u těchto pohledávek upravuje § 8c zákona o 

rezervách. U pohledávky do 30.000,- Kč bez příslušenství v okamţiku jejího vzniku můţe 

poplatník vytvořit opravnou poloţku aţ do výše 100 % pohledávky i bez toho, aniţ by zahájil 

některé z uvedených řízení. Od konce lhůty splatnosti zde však musí uplynout alespoň 12 

měsíců. 
98

 

 

 Nyní bych se rád pozastavil nad tím, zda je správné, aby bylo moţné vytvářet opravné 

poloţky bez toho, aniţ by bylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení. Podle mého 

názoru by se měla zákonná úprava změnit tak, aby nebylo moţné jako daňový výdaj uplatnit 

opravnou poloţku v případě, ţe poplatník nezahájil některé z výše uvedených řízení. Dnes má 

kaţdý moţnost domáhat se svých práv u soudů nebo jiných k tomu určených orgánů, a pokud 

tak nečiní, není podle mě správné, aby mohl odečítat takovou pohledávku od základu daně. 

                                                
96 Šamšulová, Eva. Opravné poloţky k pohledávkám. Accontes [online]. 2008. [cit. 2011-08-08] Dostupný 

z WWW < http://www.accontes.cz/opravne-polozky-k-pohledavkam>. 
97 § 8 odst. 4 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
98 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 220 - 221 s. ISBN 979-80-7357-623-3.  

http://www.accontes.cz/opravne-polozky-k-pohledavkam
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Toto je sice omezeno v platné právní úpravě poměrně nízkou částkou, ale i taková se dá 

zneuţít. Domnívám se, ţe by nemělo stačit ani pouhé zahájení řízení, ale poplatník by měl 

udělat vše co mu zákon umoţňuje, aby svou pohledávku dostal zaplacenou. A teprve pokud se 

toto nepovede, mohl by vytvořit k takovéto pohledávce opravnou poloţku.     

 

4.9 Výdaje na pracovní cesty 

Výdaje na pracovní cesty jsou výdaji, které lze dělit na dvě části a v kaţdé takové části 

opět vznikají různé výdaje. 

Těmito částmi jsou: 

1. Výdaje na pracovní cesty poplatníka podle § 7 zákona o daních z příjmů. 

      2.  Náhrady cestovních výdajů zaměstnanců (na trvalý pracovní poměr, zaměstnanci na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr atd.).
99

  

U obou těchto částí můţe poplatník uplatňovat jak skutečně vynaloţené výdaje, tak 

výdaje stanovené paušální částkou. Mezi skutečně vynaloţené výdaje patří opět několik druhů 

výdajů, například náhrada jízdních výdajů, výdajů na ubytování apod.
100

 Obě části výše 

uvedených výdajů jsou upraveny jednak v zákoně o daních z příjmů, například § 24 odst. 2 

písm. k), zn) atd., jednak v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále jen „zákoník práce“), kde 

jsou podrobněji uvedeny jednotlivé druhy a rozsah výdajů. 

 Níţe rozeberu podrobněji jednotlivé výdaje. 

 

4.9.1 Výdaje na pracovní cesty zaměstnanců v prokázané výši  

U výdajů na pracovní cesty zaměstnanců musíme rozlišovat mezi zaměstnavatelem 

podnikatelem a zaměstnavatelem uvedeným v § 109 odst. 3 zákoníku práce, kde jde o 

zaměstnavatele ze státní sféry (dále jen „státní zaměstnavatel“).
101

 U obou typů 

zaměstnavatelů sice zákon o daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. zh) stanovuje, ţe daňově 

uznatelné jsou pouze výdaje do výše stanovené zákoníkem práce,
102

 ale u zaměstnavatele 

podnikatele zákoník práce v některých případech stanoví pouze spodní hranici, pod kterou 

                                                
99 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 228 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
100 Pfeilerová, Jaroslava. Jízdní výdaje při pracovní cestě automobilem. Účetnictví. 2010, č. 10, s. 29. ISSN 0139 

– 5661. 

101 Mezi tyto zaměstnavatele patří stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíţ 

náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz 

poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů,  školská právnická osoba 

zřízená Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle 

školského zákona, nebo veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.  § 109 odst. 3 zákoníku práce č. 

262/2006 Sb. ze dne 21.4.2006.  
102 § 24 odst. 2 písm. zh) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
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nesmí podnikatel při náhradě jít, ale jiţ nestanovuje horní hranici náhrady, za kterou by jiţ 

nesměl jít, aby se jednalo o daňově uznatelný výdaj. Naproti tomu u státního zaměstnavatele 

je moţnost výše náhrady a tedy i daňová uznatelnost omezena jak spodní, tak i horní hranicí. 

 

Jak uvádí zákoník práce v § 156 odst. 1, tak mezi druhy cestovních náhrad, které je 

zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci patří: 

  „... a) jízdní výdaje, 

         b) jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, 

                  c) výdaje za ubytování, 

        d) zvýšené stravovací výdaje (dále jen stravné), 

        e) nutné vedlejší výdaje.“
103

  

V § 156 zákoníku práce jsou dále uvedeny druhy výdajů, které je povinen 

zaměstnavatel poskytnou zaměstnanci při pracovní cestě mimo pravidelné pracoviště v České 

republice. U zahraničních pracovních cest jsou druhy výdajů vymezeny v § 166 zákoníku 

práce. Jedná se však v podstatě o stejné druhy výdajů. Přibývá zde zahraniční stravné a jsou 

zde dále blíţe upraveny některé druhy výdajů.
104

 

  

Zaměstnavatel má moţnost se rozhodnout z více moţností, jakým způsobem vykoná 

zaměstnanec pracovní cestu. Můţe za zákonem stanovených podmínek vyuţít jednu z těchto 

moţností:  

 

1) K pracovní cestě zaměstnanci poskytne sluţební vozidlo. V tomto případě 

nepřísluší zaměstnanci za jízdní výdaje ţádná náhrada mimo případu, 

pokud by zaměstnanec ze svých prostředků hradil pohonné hmoty, pak by 

mu nahradil výdaje s koupí takových pohonných hmot.
105

 Co se týče 

daňově uznatelných výdajů, které vznikly zaměstnavateli, ty se budou řídit 

pravidly, která platí pro pracovní cesty poplatníků podle § 7 zákona o 

daních z příjmů, coţ blíţe uvedu níţe. Bude se na ně tedy vztahovat § 24 

odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů. 

 

                                                
103 § 156 odst. 1 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ze dne 21.4.2006. 
104 § 166 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ze dne 21.4.2006. 
105

 Sedláková, Eva. Výdaje na pracovní cesty poplatníků daně z příjmů v prokázané výši. Účetnictví. 2010, č. 8, 

s. 44,  ISSN 0139 – 5661. 
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2) Druhou moţností, kterou zaměstnavatel má, je vyslat zaměstnance na 

pracovní cestu hromadným dopravním prostředkem. Při pouţití 

hromadného dopravního prostředku dálkové dopravy náleţí zaměstnanci 

náhrada výdajů, které skutečně vynaloţil. Tedy například cena jízdenky, 

kterou si musel koupit. V případě, ţe je zaměstnanec vyslán na pracovní 

cestu hromadným dopravním prostředkem, má moţnost poţádat 

zaměstnavatele o to, aby mohl pouţít jiný dopravní prostředek. I v takovém 

případě však má nárok pouze na náhradu ve výši jízdného za hromadný 

dopravní prostředek.
106

 U náhrad za pouţití místní hromadné dopravy (dále 

jen „MHD“) rozlišujeme, zda zaměstnanec pouţil MHD v místě, kde má 

sjednáno místo výkonu práce nebo v jiném místě. V případě, ţe pouţije 

MHD mimo místo výkonu práce, tak prokazuje zaměstnavateli výši 

vynaloţených nákladů. Při pouţití MHD v místě výkonu práce 

zaměstnanec neprokazuje vynaloţené náklady, ale zaměstnavatel mu hradí 

cenu jízdného, která je platná v době konání pracovní cesty, a to bez 

ohledu na to, zda má například legitimaci na MHD.
107

  

 

3) Zaměstnanec téţ můţe na ţádost zaměstnavatele pouţít jiné silniční 

motorové vozidlo neţ vozidlo zaměstnavatele. Můţe jít jak o vozidlo ve 

vlastnictví zaměstnance, tak o vozidlo ve vlastnictví kohokoliv jiného 

mimo zaměstnavatele. V takovémto případě přísluší zaměstnanci náhrada 

ve výši sazby základní náhrady a náhrady za spotřebované pohonné hmoty. 

Sazba základní náhrady je stanovena zákoníkem práce společně 

s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). 

MPSV vydává kaţdý rok novou vyhlášku, kterou stanovuje novou výši této 

náhrady. Sazba základní náhrady se liší u motocyklů, osobních automobilů 

a nákladních automobilů. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se 

vypočítává tak, ţe se spočítají spotřebované pohonné hmoty [spotřeba na 

sto kilometrů (dále jen „km“ nebo „kilometrů“) vydělená stem krát počet 

ujetých kilometrů] a tyto se vynásobí s cenou pohonných hmot. Kolik 

vozidlo spotřebovalo pohonných hmot na sto kilometrů zaměstnavatel zjistí 

z technického průkazu vozidla, který mu je zaměstnanec povinen předloţit. 

                                                
106 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 233 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
107 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 234 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
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Není však povinen dát zaměstnavateli kopii technického průkazu.
108

 Cenu 

pohonných hmot můţe zaměstnavatel zjišťovat dvojím způsobem. Buď mu 

zaměstnanec předloţí doklad o zaplacení pohonných hmot, nebo pokud 

zaměstnanec neprokáţe cenu pohonných hmot, tak ji zaměstnavatel stanoví 

z vyhlášky MPSV. Součet základní náhrady a náhrady za spotřebované 

pohonné hmoty je potom zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit.
108

  

  

Náhrada jízdních výdajů je pro zaměstnavatele daňově účinným výdajem. U 

zaměstnance se nejedná o zdanitelný příjem.
109

  

 Pokud je zaměstnanec na pracovní cestě v České republice déle něţ 7 dní nebo 

v zahraničí déle neţ 1 měsíc, náleţí mu náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny.
109

 

Opět se v tomto případě jedná o daňově uznatelný výdaj zaměstnavatele.  

  

Podle § 162 zákoníku práce „Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu výdajů 

za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou 

zaměstnavateli prokáže.“
110

 Toto je zákoníkem práce omezeno v případě návštěvy člena 

rodiny a v případě přerušení pracovní cesty, pokud k tomu dojde z důvodů na straně 

zaměstnance.  

  

Dalším výdajem na pracovní cesty zaměstnanců je stravné. Zaměstnanci náleţí stravné 

ve výši stanovené zákoníkem práce. Zákoník práce rozlišuje mezi třemi, respektive čtyřmi, 

délkami pracovní cesty. Rozlišuje mezi pracovní cestou: 

- do 5 hodin denně,  

- 5-12 hodin denně, 

- déle neţ 12, maximálně však 18 hodin denně,  

- déle neţ 18 hodin denně. 

Pro kaţdou z výše uvedených délek pracovní cesty stanoví zákoník práce jinou sazbu 

stravného, která můţe být měněna vyhláškou MPSV. Spodní hranice stravného je stejná u 

státních zaměstnavatelů i u podnikatelů, přičemţ u pracovní cesty do 5 hodin za den můţe být 

výše stravného od 0,- Kč. Rozdíl je u horní hranice stravného, kde u státních zaměstnavatelů 

je horní hranice pevná a nad ni zaměstnavatel nesmí jít. Cílem této úpravy nepochybně je, aby 

                                                
108 Pfeilerová, Jaroslava. Jízdní výdaje při pracovní cestě automobilem. Účetnictví. 2010, č. 10, s. 30.  ISSN 0139 

- 5661. 
109 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 78 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
110 § 162 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ze dne 21.4.2006. 
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nedocházelo ke zbytečně vysokým náhradám za pracovní cesty. U ostatních zaměstnavatelů 

není horní hranice stanovena. Nestátní zaměstnavatel tedy můţe vyplatit zaměstnanci stravné 

jak v limitu pro státní zaměstnance, tak se mohou dohodnout na vyšší částce, nikoliv však 

niţší. V případě, ţe nestátní zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci vyšší stravné, neţ je horní 

hranice pro státní zaměstnance, jedná se u něj i tak o daňově uznatelný výdaj. To například 

znamená, ţe pokud by zaměstnanec nestátní organizace byl 15 hodin na pracovní cestě (výše 

stravného pro státní zaměstnance u pracovní cesty, která trvá déle neţ 12 hodin, nejvýše však 

18 hodin by byla například v rozmezí od 93,- Kč do 110,- Kč) a dostal by stravné ve výši 

250,- Kč, jednalo by se z pohledu zaměstnavatele stále v celé výši o daňově uznatelný výdaj. 

Zákon o daních z příjmů totiţ stanoví, ţe daňově uznatelný je výdaj do výše stanovené 

zvláštním předpisem a zákoník práce ani vyhláška MPSV nestanoví pro nestátní 

zaměstnavatele ţádný horní limit. Jiné by to však bylo pro zaměstnance, u něhoţ je stravné do 

limitu stanoveného právním předpisem nezdanitelným příjmem, kdeţto u stravného nad limit 

jde o zdanitelný příjem. Proto ve výše uvedeném případě by stravné ve výši 140,- Kč (250,- 

Kč – 110,- Kč) bylo zdanitelným příjmem. Je-li to pro zaměstnance výhodnější, tak je-li na 

pracovní cestě například dva dny, a to jeden den 10 hodin a druhý den 3 hodiny, nedostává za 

kaţdý den stravné zvlášť, ale hodiny z obou dnů se mu sečtou a dostane stravné v našem 

případě ne za 10 + 3 hodiny, ale za 13 hodin.
111

  

 Zaměstnavatel můţe téţ zaměstnanci zajistit na pracovní cestě jídlo. Pokud se přitom 

na jeho úhradě zaměstnanec nepodílí, má charakter snídaně, obědu nebo večeře, můţe 

zaměstnavatel zaměstnanci krátit stravné v poměrné výši stanovené v § 163 odst. 2 zákoníku 

práce.
112

  

  

Zaměstnanec má téţ nárok na náhradu nutných vedlejších výdajů. Jde o výdaje, které 

zaměstnanci vznikly v souvislosti s pracovní cestou, a přitom nejde o některý z výše 

uvedených výdajů. Můţe se jednat například o parkovací lístek, pojištění a podobně. Výši 

těchto výdajů musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.
112

 „Nemůže-li zaměstnanec výši 

výdajů prokázat, poskytne mu zaměstnavatel náhradu odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé 

v době a místě konání pracovní cesty.“
113

  

  

                                                
111 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 78 – 79, 228 - 229 s. ISBN 979-80-7357-

623-3. 
112 Sedláková, Eva. Výdaje zaměstnavatele na pracovní cesty zaměstnanců z hlediska daně z příjmů. Účetnictví. 

2009, č. 8, s. 36.  ISSN 0139 - 5661. 
113 § 164 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ze dne 21.4.2006. 
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Ţádná z těchto uvedených náhrad, s výjimkou výše uvedenou, není tedy u 

zaměstnance zdanitelným příjmem. K nezdanitelnému příjmu dále patří i zaměstnavatelem 

bezplatně poskytnutá strava na pracovní cestě. Na straně zaměstnavatele naopak půjde o 

daňově uznatelný výdaj.
114

  

 

De lege ferenda by se dalo uvaţovat o moţnosti zaměstnavatele dohodnout se se 

zaměstnancem, ţe náhrada cestovních výdajů bude zahrnuta jiţ v jeho odměně. Jednalo by se 

však pravděpodobně o těţko realizovatelnou věc. Mohlo by se stát, ţe by například 

zaměstnanec při velkém mnoţství pracovních cest nesl neúměrně velké výdaje spojené 

s pracovní cestou. Z tohoto důvodu by byla nutná úprava, která by poměrně podrobně 

upravovala, v jakém rozsahu by mohly být náhrady za pracovní cesty do těchto výdajů 

zahrnuty.  

 Otázkou zůstává i neomezená hranice stravného pro nestátní zaměstnavatele. Je 

správné, ţe můţou jako daňově uznatelný výdaj uplatňovat cestovní náhrady bez omezení 

horní hranicí? Domnívám se, ţe ano. Nestátní zaměstnavatel by měl mít moţnost motivovat 

zaměstnance k pracovní cestě tím, ţe jim poskytne nadstandardní cestovní náhrady. Můţe to 

přispět i k udrţení výkonného zaměstnance ve firmě. Jiná situace je u státních zaměstnanců. 

Domnívám se, ţe v jejich případě je v pořádku, ţe nelze překročit zákonem stanovenou 

hranici. Mohlo by tím docházet k obcházení tabulkových platů.  

 

4.9.2 Výdaje na pracovní cesty zaměstnanců stanovené paušálně 

 Zaměstnavatel nemusí náhrady cestovních výdajů vyplácet výše uvedeným způsobem, 

ale můţe si se zaměstnanci dohodnout nebo jim stanovit cestovní náhrady paušální částkou. 

Můţe tak učinit dohodou, vnitřním předpisem nebo individuálním určením. Paušální částku 

lze stanovit na denní nebo měsíční období. Zaměstnavatel při stanovení paušální částky na 

cestovní náhrady vychází z průměrných nákladů určitého zaměstnance nebo skupiny 

zaměstnanců, kterým stanovuje paušální náhrady. Paušální náhrada by pak měla takovým 

průměrným náhradám odpovídat. Zaměstnavatel předloţí zaměstnanci, pokud o to poţádá, 

doklady, na základě kterých stanovil částku paušálních nákladů.
115

  

 I při stanovení náhrad cestovních výdajů paušální částkou musí zaměstnavatel dbát na 

to, aby paušálně vyplácené náhrady nepřesahovaly limity stanovené zákoníkem práce pro 

                                                
114 Sedláková, Eva. Výdaje zaměstnavatele na pracovní cesty zaměstnanců z hlediska daně z příjmů. Účetnictví. 

2009, č. 8, s. 38.  ISSN 0139 - 5661. 
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zaměstnance státu. V případě, ţe by takový limit překročily, staly by se pro zaměstnance 

předmětem daně z příjmů. 

 Zaměstnavatel určí způsob krácení paušální částky pro případ, kdy zaměstnanec 

nevykonává práci (například pokud je zaměstnanec nemocen).
115

  

 

4.9.3 Výdaje na pracovní cesty poplatníka ve skutečně doložené výši 

 Tyto výdaje se vztahují na poplatníky podle § 7 zákona o daních z příjmů, dále na 

společníky veřejné obchodní společnosti, společníky komanditní společnosti a spolupracující 

osoby.
116

 Poplatník má moţnost uplatnit výdaje téţ paušálně. O tomto pojednám níţe. 

  

 Pokud poplatník uplatňuje výdaje na pracovní cesty, postupuje při tom podle § 24 

odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení poplatník uplatňuje výdaje 

maximálně ve výši stanovené zákoníkem práce.
105

 Podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 zákona o 

daních z příjmů se výdaje „na: 

- ubytování, 

- dopravu hromadnými dopravními prostředky, 

- pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým 

v obchodním majetku poplatníka nebo v nájmu (s výjimkou uvedenou v bodě 

4), 

- nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou 

uplatňují v prokázané výši.“
117

 

 

Různý přístup zvolil zákonodárce při uplatňování výdajů na pracovní cesty ohledně 

výdajů na dopravu vozidlem. Rozlišuje vozidlo ve vlastnictví - nezahrnuté v obchodním 

majetku, vozidlo ve vlastnictví - zahrnuté v obchodním majetku, vozidlo najaté, případně 

vypůjčené a vozidlo, které je ve vlastnictví poplatníka, není sice zahrnuto v obchodním 

majetku, ale zahrnuto v něm bylo nebo bylo předmětem finančního nebo operativního nájmu. 

U vozidla zahrnutého v obchodním majetku nebo najatého uplatňuje poplatník výdaje 

v prokázané výši.
118

 Ani přitom nezáleţí na tom, zda má najaté vozidlo zahrnuto v obchodním 

majetku a uplatňuje tedy nájemné jako daňově účinný výdaj, či nikoliv. V tomto případě 

poplatník nemůţe uplatnit jako daňově uznatelný výdaj sazbu základní náhrady. Uplatňuje 

                                                
116 § 24 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
117 § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
118 Salačová, Marie. Cestovní náhrady společníkům veřejných obchodních společností. Daně a právo v praxi. 

2009, roč. 14, č. 5, s. 43. ISSN 1211 - 7293. 
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zde pouze výdaje v prokázané výši. Musí tedy doloţit, například účtenkou od čerpací stanice, 

výdaje, které vynaloţil na pracovní cestu. Nemůţe v tomto případě ani pouţít ceny 

pohonných hmot podle vyhlášky MPSV. Zdálo by se, ţe poplatník nemusí vést evidenci jízd. 

Tak tomu však není. I v tomto případě poplatník nese důkazní břemeno o tom, ţe skutečně 

takové výdaje vynaloţil při pracovní cestě. Poplatník by tedy měl vést evidenci jízd, kde si 

bude zaznamenávat údaje nutné k tomu, aby mohl prokázat správci daně, ţe výdaje na 

pohonné hmoty byly skutečně vynaloţeny při pracovních cestách. Takovou evidencí by měl 

například prokázat i to, z jakého důvodu má například zvýšené výdaje na ujeté kilometry 

(například pouze popojíţděl po městě apod.).
119

 Výše uvedené platí i pro případ, ţe 

zaměstnavatel vyšle na sluţební cestu zaměstnance a poskytne mu sluţební vozidlo.  

Jiná situace nastane, pokud má poplatník vozidlo ve vlastnictví, avšak není a ani 

nebylo zahrnuto v obchodním majetku poplatníka. V takovém případě si poplatník můţe jako 

daňově uznatelné výdaje uplatnit sazbu základní náhrady podle zákoníku práce i výdaje za 

pohonné hmoty, a to buď v prokázané výši, nebo můţe v tomto případě pouţít i vyhlášku 

MPSV, která stanovuje průměrné ceny pohonných hmot za uvedené období.
118

 Poplatník si 

můţe také jako daňově uznatelný výdaj odečíst od základu daně stravné při tuzemských 

pracovních cestách, zahraniční stravné a kapesné.
120

 Daňovým výdajem je u poplatníka 

stravné pouze tehdy, pokud tuzemská cesta trvala více neţ 12 hodin. Tyto výdaje si můţe 

poplatník uplatnit pouze do výše náhrad stanovených v zákoníku práce pro státní 

zaměstnance.
121

 V tomto případě je nutné omezit daňově uznatelné výdaje horní hranicí. 

V opačném případě by docházelo k tomu, ţe by si poplatník do daňových výdajů dával 

neúměrně vysoké sumy a tím by si uměle sniţoval základ daně.  

 

4.9.4 Výdaje na pracovní cesty poplatníka stanovené paušálně 

Poplatník můţe uplatnit výdaje na pracovní cesty buď ve skutečně vynaloţené výši, 

viz výše, nebo můţe uplatnit výdaje paušálně. Paušálně můţe uplatnit výdaje fyzická osoba 

podnikající podle § 7 zákona o daních z příjmů, fyzická osoba mající příjmy z pronájmu podle 

§ 9 zákona o daních z příjmů a fyzická osoba s příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. 

                                                
119

 Sedláková, Eva. Výdaje na pracovní cesty poplatníků daně z příjmů v prokázané výši. Účetnictví. 2010, č. 8, 

s. 44 - 46,  ISSN 0139 - 5661. 
120 § 24 odst. 2 písm. k) bod 2 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
121 Salačová, Marie. Výdaje Cestovní náhrady společníkům veřejných obchodních společností. Daně a právo v 

praxi. 2009, roč. 14, č. 5, s. 43 - 44.  ISSN 1211 - 7293. 
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Právnická osoba můţe uplatnit paušálně výdaje za pracovní cesty bez ohledu na druh 

příjmů.
122

  

Co je silničním motorovým vozidlem (dále jen „vozidlo“) upravuje vyhláška č. 

56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemích komunikacích. Jsou jimi např. osobní automobil, 

nákladní automobil, motocykl a tak dále.
123

  

 Poplatník si můţe odečíst za kaţdý měsíc, za který pouţíval vozidlo, částku ve výši 

5.000,- Kč, a pokud jej pouţíval pouze částečně k dosaţení, zajištění a udrţení zdanitelných 

příjmů, můţe si odečíst za kaţdý měsíc 4.000,- Kč. Aby mohl poplatník uplatnit výdaje 

paušální částkou, musí splnit tyto, v zákoně o dani z příjmů, stanovené podmínky:  

 

1) Nesmí uplatnit výdaje ve skutečné výši podle § 24 odst. 2 písm. k). 

Poplatník se musí rozhodnout, jakým způsobem bude uplatňovat výdaje - 

zda ve skutečně prokázané výši, či paušálně. Takto pak uplatňuje výdaje po 

celé zdaňovací období. Způsob uplatňování výdajů nelze měnit. V případě, 

ţe by poplatník vozidlo pořídil nebo vyřadil v průběhu některého měsíce, 

lze podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů uplatnit poměrnou 

část paušálního výdaje na dopravu.
124

 

 

2) Vozidlo musel poplatník vyuţívat k dosaţení, udrţení a zajištění 

zdanitelných příjmů. Pokud by poplatník pouţíval vozidlo k dosaţení, 

udrţení a zajištění zdanitelných příjmů pouze částečně (částečně by ho 

pouţíval k soukromým účelům), mohl by ve výdajích uplatnit pouze část 

výdajů, a to 80 %, tedy 4.000,- Kč měsíčně. Nezáleţí přitom, v jakém 

poměru ho pouţívá k soukromým a v jakém k podnikatelským účelům. 

Podnikatel tedy nemusí prokazovat, kolik kilometrů ujel v rámci podnikání 

a kolik k soukromým účelům.
125

 Pokud poplatník pouţívá vozidlo 

k dosaţení, zajištění a udrţení zdanitelných příjmů pouze částečně, krátí se 

mu úměrně i ostatní výdaje, které můţe k paušálu uplatnit, např. můţe 

uplatnit pouze 80 % odpisů, opravy, pojistné atd. Krátí-li poplatník 

paušální výdaj u jednoho vozidla, tak u ostatních vozidel, i kdyţ je pouţívá 

                                                
122 Líbal, Tomáš; Kout, Petr. Paušální výdaj na dopravu v účetnictví a v daních. Účetnictví. 2009, č. 12, s. 27, 

ISSN 0139 - 5661.  
123 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 241 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
124 § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 ze dne 20.11.1992. 
125 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 241 - 242 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 



 
48 

 

 

také k soukromým účelům, uplatňuje jiţ paušální výdaje v plné výši. Platí 

zde fikce pouţívání k podnikatelským účelům.
126

   

 

3) „Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit poplatníci uvedení v § 18 

odst. 3 s výjimkou poplatníků uvedených v § 18 odst. 5, 13 až 15.“
124

 

 

4) Poplatník můţe uplatnit paušální výdaje maximálně na 3 vozidla za 

zdaňovací období. Můţe jít o vozidla vlastní nebo najatá (nelze u vozidel 

vypůjčených na základě smlouvy o výpůjčce). Pokud poplatník pouţívá 

více vozidel, tak u ostatních uplatňuje výdaje v prokázané výši.
122

  

 

5) Poplatník nesmí přenechat vozidlo, a to ani po část příslušného 

kalendářního měsíce, k uţívání jiné osobě. Toto neplatí v těchto případech: 

 vozidlo pouţívá zaměstnanec poplatníka k pracovním jízdám. Nesmí 

mu být umoţněno pouţívání i k soukromým jízdám. 

 Vozidlo pouţívají spolupracující osoby.
123

  

 „Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové 

vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, 

více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu 

nejvýše 5.000,- Kč.“
124

 Zákon zde tedy umoţňuje, aby na jediné 

vozidlo uplatnilo paušální výdaj více poplatníků, avšak v souhrnu se 

nesmí jednat o částku přesahující 5.000,- Kč.  

 

 Pokud poplatník uplatní výdaj paušální částkou, nemůţe jiţ uplatňovat jako daňově 

uznatelný výdaj výdaje za spotřebované pohonné hmoty a parkovné. Přitom u parkovného 

zákon rozlišuje mezi krátkodobým parkovným na pracovních cestách, které je zahrnuto 

v paušálních výdajích, a do daňových výdajů se tedy nezahrnuje, a mezi parkovným, kdy jde 

například o dlouhodobý pronájem parkovacích míst v sídle poplatníka, pronájem míst k stání, 

pokud vozidlo není pouţíváno k pracovním účelům. V těchto případech se parkovné 

nezahrnuje do paušálních výdajů a lze tedy takový výdaj uznat jako daňový výdaj. Vedle 

paušálního výdaje však můţe poplatník podle typu vztahu k vozidlu (zařazené v obchodním 

majetku, v nájmu) uplatňovat v souvislosti s provozem takového vozidla ještě další výdaje, 

                                                
126 Sedláková, Eva. Paušální výdaje za dopravu poplatníků daně z příjmů. Účetnictví. 2010, č. 3, s. 35,  ISSN 

0139 - 5661. 
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např. u vlastního vozidla nezařazeného v obchodním majetku můţe uplatnit sazbu základní 

náhrady, u vozidla najatého formou finančního leasingu uplatní nájemné atd.
127

  

 

 Otázkou zůstává, zda poplatník musí vést evidenci jízd. V případě uplatnění výdajů 

paušálně toto zákon o daních z příjmů nepoţaduje. Z pohledu poplatníka je však lepší, pokud 

si ji povede. Často se totiţ poplatník rozhodne právě podle knihy jízd (ujetých kilometrů) aţ 

na konci zdaňovacího období, co je pro něj výhodnější, zda uplatnit výdaje paušálně, nebo ve 

skutečně prokázané výši.
128

  

 

Na tomto místě bych se rád zabýval otázkou, zda je správné, ţe zákon o daních 

z příjmů umoţňuje uplatňovat paušální výdaje u pracovních cest poplatníků. Jedná se jistě, 

jako ostatně u všech paušálních výdajů, o zjednodušení administrativy poplatníka. Na druhou 

stranu v tomto případě pravděpodobně bude často docházet k neúměrnému sniţování základu 

daně oproti realitě. Poplatník, který by při pouţití skutečně uplatněných výdajů dosáhl 

moţnosti uplatnit vyšší výdaje, stejně povede evidenci. Takový poplatník paušální výdaje 

neuplatní. Ten, který bude mít skutečné výdaje přibliţně stejné, jako jsou paušální, stejně 

povede evidenci a rozhodne se aţ podle toho, co je pro něj výhodnější, jaký způsob bude 

uplatňovat. Jediný, kdo tedy pravděpodobně nepovede evidenci a pro něhoţ půjde tedy o 

zjednodušení, bude poplatník, který pouţívá vozidlo k dosaţení, zajištění a udrţení příjmů 

pouze výjimečně. Například pronajímatel, který vozidlo pouţije jedenkrát za měsíc k ujetí 10 

km pro nájemné. V takovém případě však půjde o umělé sniţování základu daně, kdy 

poplatník bude uplatňovat výdaje ve výši, která neodpovídá skutečnosti. Domnívám se proto, 

ţe moţnost uplatňovat výdaje paušálně není úplně šťastná a lze uvaţovat o jejím zrušení. 

 

4.10 Výdaje spojené s likvidací zásob 

 Dnes jsou daňově uznatelným výdajem téţ výdaje spojené s likvidací zásob. Ne vţdy 

tomu tak bylo. Poplatník můţe zásoby likvidovat jak v průběhu podnikání, tak před jeho 

skončením. Do konce roku 2007 nebylo moţno zlikvidované zboţí uznat jako daňově účinný 

výdaj. Ve svém důsledku uvedené vedlo k tomu, ţe poplatník raději, neţ aby provedl likvidaci 

zásob, tak je rozprodával za symbolickou cenu a jako daňově uznatelný výdaj pak uplatnil 

                                                
127 Sedláková, Eva. Paušální výdaje za dopravu poplatníků daně z příjmů. Účetnictví. 2010, č. 3, s. 37 - 38,  

ISSN 0139 - 5661. 
128 Sedláková, Eva. Paušální výdaje za dopravu poplatníků daně z příjmů. Účetnictví. 2010, č. 3, s. 36,  ISSN 

0139 - 5661. 
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pořizovací cenu zboţí. Daňová uznatelnost výdajů na pořízení nebyla totiţ omezena tím, ţe 

musely být zásoby prodány alespoň za pořizovací cenu.
129

 Teprve od 1.1.2008 byly zákonem 

č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů uznány jako daňově uznatelné výdaje 

takové, které jsou spojené s likvidací zásob.  

 Výše uvedené se vztahuje k likvidaci zásob materiálu, zboţí, nedokončené výroby, 

polotovarů a hotových výrobků. U léků, léčiv a potravinářských výrobků zákon o dani 

z příjmů poţaduje ještě podmínku, ţe zásoby nelze podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele nebo zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích uvádět dále 

do oběhu.  

 Poplatníku vzniká v souvislosti s likvidací zásob povinnost zpracovat protokol o 

likvidaci zásob. Tomuto protokolu by měl poplatník věnovat pozornost. Mohl by být při 

případné kontrole poplatníka podroben důkladné prohlídce správcem daně, pokud by ten měl 

z nějakého důvodu pochybnosti o skutečnosti, zda byly zásoby skutečně zlikvidovány. Měl by 

splňovat všechny poţadavky, které na něj klade zákon o dani z příjmů ve svém § 24 odst. 2 

písm. zg). Jde o tyto náleţitosti, které musí protokol obsahovat – způsob, čas a místo 

provedení likvidace, specifikaci předmětu likvidace, způsob naloţení se zlikvidovanými 

předměty, důvod likvidace a pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.
130,

 
131

 

 

 Domnívám se, ţe to, ţe zákonodárce umoţnil výdaje spojené se zlikvidovaným 

zboţím uplatnit jako daňově uznatelné, je správně. Tyto výdaje měly slouţit k dosaţení, 

zajištění a udrţení příjmů. To, ţe se uvedené z nějakého důvodu nepovedlo, není podle mého 

důvodem k tomu, aby poplatník takto vynaloţené výdaje nemohl uplatnit jako daňově 

uznatelné. Problémem můţe být to, ţe poplatník můţe obcházet zákon tím, ţe provádí 

likvidaci pouze administrativně, ale ve skutečnosti zboţí dále prodá. K tomuto by šlo snad 

pouze navrhnout zlepšení kontrol při likvidaci. Kdyby měl poplatník povinnost před tím, neţ 

bude zboţí likvidovat, vyrozumět o tomto správce daně nebo jiný k tomu pověřený orgán a 

ten by mohl k takové likvidaci přijet. Opět však otázkou zůstává realizace takových opatření. 

Zejména pak jejich finanční stránka. 

 

 

                                                
129 Pelech, Petr; Pelc Vladimír.  Daně z příjmů z komentářem 1.9.2009. 10. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 429 s. 

ISBN 978-80-7263-542-9. 
130 § 24 odst. 2 písm. zg) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
131 Machová, Helena. Likvidace zásob a hmotného majetku. DHK. 2009, roč. 17, č. 8, s. 11 – 12, ISSN 1210 - 

6739. 
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4.11 Výdaje za pojistné, daně a ostatní platby 

Poplatníku vznikají výdaje s odvodem povinných plateb, ale i dobrovolného hrazení 

nejrůznějšího pojistného. Je povinen hradit různé platby pojistného za sebe jako poplatníka, 

například důchodové pojistné atp. Další platby hradí jako zaměstnavatel za své zaměstnance, 

přičemţ jde o sráţky odváděné z mezd (zdravotní pojistné, sociální pojistné). Další pojistné 

hradí poplatník dobrovolně, jde například o pojistné majetku. Daňově účinným výdajem jsou i 

některé daně odvedené poplatníkem. Poplatník tedy odvádí poměrně velké mnoţství 

nejrůznějších plateb na nejrůznější druhy pojistného, daní a poplatků. Některé z nich jsou 

daňově účinné, jiné nikoliv. Níţe blíţe rozvedu jednotlivé typy plateb a jejich daňovou 

uznatelnost.  

 

4.11.1 Výdaje na pojistné u osob samostatně výdělečně činných 

 U osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“) rozeznáváme tyto druhy 

pojistného: 

- důchodové pojistné, 

- všeobecné zdravotní pojistné, 

- nemocenské pojistné, 

- pojistné u příjmů dle autorského zákona, avšak posledním z uvedených se nebudu 

blíţe zabývat.
132

  

Mezi OSVČ řadíme podnikající fyzické osoby, společníky veřejné obchodní 

společnosti, společníky komanditní společnosti.
133

  

 

V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon o pojistném“) je stanoven postup výpočtu výše 

důchodového pojistného, které má OSVČ zaplatit. Vychází se zde z vyměřovacího základu, 

jehoţ výši si můţe OSVČ určit sama. Musí však dodrţet minimální a maximální hranici, 

kterou stanovuje zákon o pojistném. Vyměřovací základ musí být minimálně 50 % daňového 

základu a maximálně 72násobek průměrné mzdy. Bliţší výpočet daňového základu a z něj 

vycházející vyměřovací základ blíţe analyzovat nebudu, jelikoţ toto by bylo nad rámec této 

práce. Výše uvedené se pouţije i pro výpočet příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

                                                
132 Macháček Ivan.  Daň z příjmů fyzických osob 2010. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 215 - 216 s. ISBN -978-

80-7400-188-8. 
133 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 202 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
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Z výše uvedeného existují výjimky stanovené v zákoně o daních z příjmů, a to jak pro 

výpočet daňového základu, tak pro jeho spodní hranici.  

  

Způsob výpočtu výše nemocenského pojistného upravuje opět zákon o pojistném. 

OSVČ si stanoví výši nemocenského pojistného jako procento z vyměřovacího základu, který 

si opět sama stanoví. Ten však: „Nemůže být nižší než 4.000,- Kč (tj. dvojnásobek částky 

rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském 

pojištění).“
134

 Zákon o pojistném stanovuje opět i horní hranici, kterou nesmí OSVČ 

přesáhnout. Na rozdíl od ostatních pojistných uvedených v této části, není účast na 

nemocenském pojistném povinná. Záleţí tedy pouze na OSVČ, zda se ho zúčastní.
134

  

  

I u všeobecného zdravotního pojistného zjišťuje OSVČ její výši jako procentní podíl 

z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ vychází z příjmů ze samostatné výdělečné 

činnosti po odpočtu výdajů. I zde je stanovena spodní a horní hranice vyměřovacího 

základu.
132

  

  

Daňovou uznatelnost těchto výdajů vylučuje § 25 odst. 1 písm. g) zákona o daních z 

příjmů. OSVČ si ho tedy nemůţe dát do výdajů. Tím se stává zejména nemocenské pojistné, 

které není povinné, značně neatraktivním.
135

  

 

 Pojistné hrazené OSVČ za sebe není daňově uznatelným výdajem. O tom, zda jde o 

spravedlivou úpravu nebo by bylo vhodnější takový výdaj uznat jako daňově uznatelný, by se 

dalo polemizovat. V současnosti se však zákonodárce rozhodl pro systém, kdy k tomuto 

započítávání nedochází. Dle mého názoru jde čistě o rozhodnutí státu, který můţe stanovit jak 

jeden, tak druhý způsob. Měl by se spíše snaţit o to, aby celkové zatíţení nepřekročilo 

únosnou míru.  

 Druhou otázkou, kterou bych se zde chtěl zabývat je povinnost OSVČ hradit 

nemocenské pojistné. Zde se domnívám, ţe do budoucna by bylo dobré tuto povinnost u 

OSVČ zavést. V případě, ţe si OSVČ toto pojištění nehradí, není jí v případě nemoci 

vypláceno ţádné nemocenské. Můţe se pak dostat do hmotné nouze a poţaduje po státu 

                                                
134 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 204 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
135 Macháček Ivan.  Daň z příjmů fyzických osob 2010. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 216 s. ISBN -978-80-

7400-188-8. 
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nejrůznější sociální dávky. To by se nemuselo stát, pokud by si povinně hradil nemocenské 

pojistné, ze kterého by mu byly hrazeny nemocenské dávky.  

 

4.11.2 Zdravotní a sociální pojistné z mezd 

 Zaměstnavatel je povinen za své zaměstnance odvádět všeobecné zdravotní pojistné a 

sociální pojistné. Do sociálního pojistného patří: 

- nemocenské pojistné, 

- důchodové pojistné, 

- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  

U zaměstnanců musí zaměstnavatel odvádět platby za všechny typy pojistného. 

Nemůţe se tedy rozhodnout, zda bude platit nemocenské pojistné jako v případě plateb za 

OSVČ. Výše plateb se opět počítá jako určité procento z vyměřovacího základu. Na rozdíl od 

plateb za OSVČ je jak všeobecné zdravotní pojistné, tak sociální pojistné pro zaměstnavatele 

daňově účinným výdajem. Výjimkou je případ, kdy zaměstnavatel vede účetnictví a nezaplatí 

pojistné do konce měsíce následujícího po konci zdaňovacího období. V tomto případě je 

takové pojistné daňově uznatelným výdajem v období, ve kterém došlo k jeho zaplacení, 

pokud jiţ neovlivnilo základ daně v předchozím zdaňovacím období.
136

  

 

4.11.3 Ostatní pojistné 

 Ostatním pojistným můţe být například pojistné majetku. Daňovou uznatelnost těchto 

pojistných zakládá § 24 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů. Podmínkou uznatelnosti 

takového pojistného je, aby souviselo s příjmem, který je předmětem daně z příjmů. Toto 

pojistné je daňově uznatelným výdajem, i kdyţ u osob vedoucích účetnictví nebylo ještě 

zaúčtováno.
137

 „Výjimkou z obecné daňové uznatelnosti pojistného je pojistné hrazené za 

člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele společnosti 

s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu 

funkce.“
138

  

    

4.11.4 Daně a ostatní platby 

 Daňově uznatelným výdajem jsou téţ některé daně a poplatky. Ze základu daně lze 

odečíst daň z nemovitosti, a to i v případě jejího zaplacení ručitelem. Daň z převodu 

                                                
136 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 200 - 201 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
137 § 24 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.2011. 
138 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 206 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
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nemovitosti má povinnost platit prodávající, v případě, ţe ji však nezaplatí a je-li k tomu 

vyzván správcem daně, má povinnost ji zaplatit kupující jako ručitel. Daňově účinným 

výdajem se však stává, stejně jako daň z nemovitosti, aţ v případě zaplacení. Daňově 

uznatelné jsou i ostatní daně a poplatky mimo výjimek uvedených v § 25 zákona o daních 

z příjmů.
139

  

 Daňově účinnou je téţ daň z příjmů zaplacená v zahraničí. Tato „...je u rezidenta 

v České republice výdajem (nákladem) pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, 

případně do samotného základu daně (§ 20b ZDP), a to pouze v rozsahu, v němž nebyla 

započtena na daňovou povinnost v tuzemsku (§ 38f ZDP).“
140

  

 Mezi další daňově uznatelné výdaje patří daně podle § 24 odst. 2 písm. u). Jde o daň 

z příjmů fyzických osob zaplacenou plátcem za poplatníka, např. výhry v reklamních 

soutěţích a slosováních, ceny z veřejných soutěţí atd. Jde o příjmy, u nichţ se uplatňuje 

zvláštní sazba daně.
141,

 
139

 

 

 U daní a poplatků lze uvést, ţe by měly být jako daňově uznatelné výdaje v případě, 

kdy souvisí s činností poplatníka a byly zaplaceny v souvislosti s dosaţením, zajištěním a 

udrţením příjmů. 

  

5. Závěr 

Závěrem několik zamyšlení, a to zejména nad významem daně z příjmů a v návaznosti 

na to i nad významem daňových a nedaňových výdajů. Dále bych uvedl několik myšlenek 

týkajících se správného nastavení výpočtu daně s ohledem na daňové a nedaňové výdaje. Zda 

je vůbec reálné, aby docházelo ke spravedlivému výběru daní podle výše příjmů a výdajů, aby 

nedocházelo ke zneuţívání výdajů, kdy si daňový subjekt zahrnuje do výdajů i výdaje, které 

nesouvisí s činností, která je předmětem daně atd.  

 Jaký je vlastně význam daně z příjmů? Asi podobně jako většina daní a poplatků by 

měla přispět k financování chodu státu. Daň z příjmů je daní, kterou by měl přispívat kaţdý 

daňový subjekt (aţ na výjimky stanovené v zákonech), který má příjmy z činností v zákoně 

uvedených (opět jsou v zákoně o daních z příjmů uvedeny příjmy, ze kterých se daň z příjmů 

neplatí). Dnes máme lineární sazbu daně, i kdyţ samozřejmě jsou různé výše sazby daní pro 

fyzické osoby, právnické osoby a i jednotlivé druhy příjmů. Ale v rámci jednoho druhu 

                                                
139 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 208 - 209 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
140 Brychta, Ivan. Daň z příjmů 2011 .8. vyd. Praha: Kluwer ČR, 2011. 209 s. ISBN 979-80-7357-623-3. 
141 § 24 odst. 2 písm. u) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ze dne 20.11.1992. 
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příjmů a osoby máme dnes daň lineární. Všichni tedy platí stejnou část ze základu daně, ať 

mají jakkoliv vysoké příjmy. Jde na jednu stranu o stejnou daň pro všechny, na druhou stranu 

však pochopitelně ti, co mají vyšší základ daně, a tedy pravděpodobně si více zvýšili ţivotní 

úroveň, odvádějí ve výsledku daň vyšší, čímţ přispívají do rozpočtu vyšší částkou. Jde však 

podle mého názoru o spravedlivý systém, kdy ti, co mají vyšší základ daně, a tedy by si měli 

do vlastní kapsy odvést více prostředků, by měli být určitým způsobem solidární k těm 

s niţšími příjmy. To se však ne všem zcela zamlouvá a snaţí se sníţit si daňový základ právě 

pomocí uplatňování daňových výdajů. Ne vţdy však zcela ve smyslu zákona o daních 

z příjmů. Nebudu se zabývat tím, zda by měla být opět zavedena progresivní daň či nikoliv, to 

podle mého názoru jiţ není tématem této práce, i kdyţ jde jistě o zajímavý problém. Chtěl 

bych se však zabývat otázkou, zda jde o skutečně lineární daň, a to zejména u osob s příjmy 

podle § 7, 9, 10 a 18 zákona o daních z příjmů. Zda vzhledem právě k daňově uznatelným a 

neuznatelným výdajům a jejich aplikaci bude daň skutečně lineární. Lze dosáhnout toho, aby 

daňově uznatelné a neuznatelné výdaje nebyly zneuţívány ke sniţování základu daně? Tedy 

k tomu, ţe některé daňové subjekty, ačkoliv ve skutečnosti jejich, zjednodušeně řečeno, rozdíl 

mezi příjmy a výdaji je podstatně vyšší, hradí daň ze základu niţšího, neţ by odpovídalo 

skutečnosti.  

 V praxi dochází k tomu, ţe daňové subjekty uměle sniţují svůj daňový základ tím, ţe 

do daňově uznatelných výdajů se snaţí zahrnout i takové, které patří mezi daňově 

neuznatelné. Uplatňují takové výdaje, které například nesouvisí s činností, která je předmětem 

daně z příjmů a tedy by neměly být do výdajů vůbec zahrnuty. Můţe docházet k fiktivnímu 

uzavírání smluv a následným úhradám za sluţby atd. 

 Můţe však docházet i k tomu, ţe daňově uznatelné výdaje nejsou dobře nastaveny a 

zcela legálně umoţňují daňovému subjektu sniţovat si základ daně více, neţ by odpovídalo 

skutečným nákladům.  

 Mezi další skupinu výdajů, které ne zcela objektivně odráţejí realitu, patří samozřejmě 

i paušální výdaje, které ani u kaţdého jednotlivého subjektu nemohou vystihnout přesnou výši 

výdajů, kterou skutečně vynaloţil. Měly by však být nastaveny tak, aby se v průměru 

přiblíţily skutečně vynaloţeným výdajům.  

 Dochází tedy k tomu, ţe z některých výše uvedených důvodů neodpovídají uplatněné 

výdaje skutečně vynaloţeným, a tudíţ základ daně můţe být sníţen tak (a často i je), ţe 

daňový subjekt neodvádí daň v takové výši, která by odpovídala rozdílu mezi skutečnými 

příjmy a výdaji, čímţ pak dochází k nerovnosti při odvádění daní. 
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 Stát by se měl tedy, pokud moţno, snaţit tomuto zabránit. Měl by stanovovat takové 

daňově uznatelné výdaje, aby to skutečně odpovídalo realitě. Měl by vyvinout, pokud moţno, 

takové kontrolní mechanismy, které zabrání tomu, aby docházelo v této oblasti k obcházení 

zákona atd. Bohuţel se často stává, ţe vyšší daně odvádějí občané, kteří jsou zaměstnáni a 

mají průměrné příjmy a průměrnou ţivotní úroveň, neţ podnikatel, který vlastní nejnovější 

vozy, postavil si nadstandardní nemovitost a ţije si rozhodně nad poměry průměrného občana. 

Tomu to dovolují ne zcela správně nastavené daňové výdaje, legislativa a kontrolní 

mechanismy. Pokud stát skutečně chce pro své občany vytvořit rovné podmínky, měl by se 

snaţit tomuto zabránit.  

  

 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje mohou tedy hrát v našem ţivotě důleţitou roli. 

A to zejména z pohledu ekonomického, kdy jejich různé nastavení můţe způsobovat nikoliv 

nevýznamné rozdíly v příjmech lidí. Tím, ţe uplatnění daňově uznatelných výdajů bude 

nastaveno poměrně přísně, můţe znamenat u poplatníka to, ţe zaplatí na dani z příjmů za rok 

o několik tisíc nebo desítek tisíc vyšší daň, a tím si sníţí částku, kterou můţe uplatnit pro své 

potřeby. Je proto i z tohoto pohledu nutné, aby daňově uznatelné výdaje byly nastaveny tak, 

aby ve svém důsledku daňové zatíţení nad míru nezatěţovalo poplatníky. Na druhou stranu 

tak, aby nebyly zneuţívány k tomu, ţe poplatník zaplatí pouze minimální daň a stát nevybere 

dostatek pro své výdaje.    
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Apod. – A podobně 

Atd. – A tak dále 
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Č. - Číslo 

Č. j. – Číslo jednací 

FO – Fyzická osoba 

Km - Kilometr 
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Např. – Například 

NSS – Nejvyšší správní soud 

Odst. – Odstavec 
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Písm. - Písmeno 

PO – Právnická osoba 

Sb. – Sbírka zákonů České republiky 

Sp. zn. - Spisové značky 

Tzn. – To znamená 

Tzv. - Takzvaně 
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Seznam Příloh: 

1) Způsob výpočtu výše neuznatelných finančních výdajů podle § 25 odst. 1 písm. 

zm) 

 

 

Příloha č. 1 

 

Způsob výpočtu výše neuznatelných finančních výdajů podle § 25 odst. 1 písm. zm), § 25 

odst. 1 písm. w), §25 odst. 3 zákona o daních z příjmů. 

 

Pro výpočet jsem pouţil postup upravený v Daňových a nedaňových výdajích od Ing. Evy 

Sedlákové na str. 189. 

 

1. Nejprve se vypočítá poměr pro zjištění, zda výdaje překročí několikanásobek vlastního 

kapitálu a bude se aplikovat § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů. Vzoreček 

pro tento výpočet je:  

  

4 x SVK < 1 

     Y 

První číslo ve vzorečku je násobek vlastního kapitálu dle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o 

daních z příjmů, například u banky a pojišťovny 6-ti násobek).  

 

2.  Pokud je poměr menší neţ 1, je nutné vypočítat koeficient K1. Znamená to, ţe jsou 

splněny podmínky pro pouţití § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů a teď 

musíme zjistit, v jakém poměru budou výdaje daňově neuznatelné.  

 

K1 = 1 – 4 x SVK 

     Y 

 

3. Zjistí se výše finančních výdajů, které nejsou povaţovány za daňové výdaje podle 

ustanovení § 25 odst. 1 písm. zm) zákona o daních z příjmů, a to z úvěrů a půjček od 

spojených osob. Toto je důleţité z důvodu, ţe takové výdaje nejsou vůbec daňově 
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uznatelné a nebudou tedy zahrnuty do výdajů podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o 

daních z příjmů. 

 

4. Zjistí se výše finančních výdajů, které nejsou povaţovány za výdaje daňové podle 

ustanovení §25 odst.1 písm. zm) zákona o daních z příjmů, a to z úvěrů a půjček od 

nespojených osob. 

 

5.   Výpočet celkových neuznatelných úroků dle výše uvedených ustanovení: 

Neuznatelné úroky = v + t + (K1 x u) 

kde  

SVK = stav vlastního kapitálu 

Y = průměr denních stavů úvěrů a půjček ve zdaňovacím období od spojených osob 

v = finanční náklady vylučované ze 100 % podle §25 odst. 1 písm. zm) zákona o daních z 

příjmů z úvěrů a půjček od spojených osob 

t = finanční náklady vylučované ze 100 % podle § 25 odst. 1 písm. zm) zákona o daních 

z příjmů z úvěrů a půjček od nespojených osob 

u = ostatní finanční náklady z úvěrů a půjček od spojených osob (celkově finanční 

náklady z úvěrů a půjček od spojených osob po odečtení finančních nákladů ve výši „v“) 

 

 

Pro lepší porozumění dále uvádím praktický příklad s doplněním konkrétních čísel do 

vzorečků.  

Pro náš příklad budou platné tyto údaje: 

Vlastní kapitál (SVK) = 1.000.000,- Kč 

Y = 5.000.000,- Kč 

v = 100.000,- Kč 

t = 50.000,- Kč 

u = 200.000,- Kč 

 

Postup výpočtu: 

1) Nejdříve vypočítáme poměr  

4 x 1 000 000  
< 1

 

   5 000 000 
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0,8 <1 

Výsledek je menší neţ 1, proto vypočítáme koeficient K1: 

 

K1 = 1 –
 4 x 1 000 000  

        5 000 000 

 

K1 = 1 – 0,8 

K1 = 0,2 

Takto jsme spočítali poměr, v jakém budou ostatní finanční náklady z úvěrů a půjček od 

spojených osob nezapočitatelné do daňových výdajů. 

 

Neuznatelné úroky tedy jsou: 

= 100 000 + 50 000 + (0,2 x 200 000) 

= 100 000 + 50 000 + 40 000 

= 190 000 

Celkové úroky, které nelze uznat jako daňové výdaje, jsou tedy 190.000,- Kč. 
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TAX AND NON-TAX EXPENSES 
 

 

 

Abstrakt 

Diplomová práce „Daňové a nedaňové výdaje“ se zabývá vymezením daňových a 

nedaňových výdajů z pohledu jejich výskytu a zařazení v daňové soustavě, upřesněním, co 

vlastně výdaje jsou, dále jsou v práci podrobněji rozebrány některé daňové výdaje.  

 Druhá kapitola se zabývá daňovou soustavou, základním rozdělením daní. Dále je zde 

uveden základní výpočet daně v obecné rovině. V poslední části této kapitoly je uvedeno, u 

jakých daní se můţeme setkat s pojmem „výdaje“.  

 V třetí kapitole je blíţe rozvedena daň z příjmů. Je zde nastíněn způsob výpočtu 

základu daně, a to jak u fyzických, tak u právnických osob. Jsou zde uvedeny subjekty daně 

z příjmů. Jejich dělení na subjekty, které jsou povinné daň odvádět a subjekty, které daň 

z příjmů vybírají. Dále je v této kapitole uvedeno ještě další dělení subjektů. Blíţe je rozveden 

předmět daně z příjmů. Opět je zde rozebrán pro potřeby fyzických osob i právnických osob. 

 Kapitola čtvrtá je nejobsáhlejší částí práce. Zde jsou jiţ výdaje vymezeny s ohledem 

na daň z příjmů. V kapitole jsou uvedeny vzájemné vztahy výdajů a nákladů a jejich rozlišení. 

V další části této kapitoly jsou analyzovány i paušální výdaje, které dnes hrají téţ důleţitou 

roli. Uvádí se zde jednak paušální výdaje uplatňované jako celek, jednak uplatňování 

paušálního výdaje u jednotlivých výdajů. V poslední části této kapitoly jsou blíţe rozvedeny 

některé daňově uznatelné a neuznatelné výdaje. Zejména výdaje spojené se škodou, výdaje na 

pracovní cesty a rezervy.  U těchto výdajů jsou blíţe rozebrány podmínky jejich uplatnění.  

 Závěrečná kapitola je subjektivním náhledem autora na správnost nastavení daňových 

výdajů a na moţnost zneuţívání systému výdajů. Dále se autor práce zabývá významem daně 

z příjmů a daňových výdajů a jejich základní funkcí. Zda lze vůbec daňové výdaje nastavit 

tak, aby plnily správně svou funkci.   
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Abstract 

 Master thesis "Tax and non-tax expenditures" deals with the definition of tax and non-

tax expenditures in terms of their classification in the tax system. It also clarifies what 

expenses are, and it further explains some tax expenditures in more detail. 

 The second chapter deals with the tax system and basic distribution of taxes. It also 

generally describes the basic tax calculation. The last section of this chapter mentions taxes 

which encompasses the term “expenses”. 

 In the third chapter, the income tax is discussed in more detail. The method of 

calculating the basic tax value for both individuals and legal entities is examined here. Entities 

dealing with income taxes are also listed and subsequently divided into two categories: (i) 

entities required to pay the tax and (ii) entities responsible for collecting the tax. Further 

subdivision of entities is also mentioned. The income tax is further explained from both 

perspectives of legal and natural persons. 

 Chapter Four is the most comprehensive part of the thesis. The expenses are defined 

with respect to income tax. This chapter also describes the relationship between costs and 

expenses and their differences. In the next section of this chapter fixed expenses and their 

importance are analysed. The fixed expenses applied as a whole, as  well as the application of 

fixed expenses for each expenditure are considered. The last section of this chapter specifies 

in more detail some of the tax-deductible and non-deductible expenses. Particularly costs 

associated with damages, expenses for business travels and reserves. Conditions for 

application of these tax expenditures are further explored. 

 The final chapter describes the author’s personal opinion whether the tax expenditure 

system is setup correctly and whether there is a possibility to abuse the system of tax 

expenditure. Furthermore, the author deals with the importance of income tax and tax 

expenditures, their basic functions, and whether it is possible to set up the system in a way to 

effectively fulfil its’ function. 
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