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Úkol č. 1 
Prodejní cena je 200 Kč bez DPH, tedy 220 Kč s DPH. (Výpočet: Tesco prodává za 264 Kč 
s DPH, tedy za 240 Kč bez DPH. Při 20 % marži musí nakupovat za 240/1,2=200 Kč. Jelikož 
je plátce DPH, kalkuluje v cenách bez DPH.) 
Společnost Na Zub má tedy marži 80 Kč (200-120), což představuje 66,67%. 
 
Úkol č. 2 
Viz přílohy. 
 
Úkol č. 3 
 

Rozvaha k 30.6.2006 (v Kč) 
___________________________________________________________________________ 
 
Dodávky Ford  5 100 000 ZK 6 000 000 
- oprávky  - 420 000 HV    685 000 
Zboží   480 000 NZML    500 000 
Běžný účet 1 586 000 Dodavatelé 1 590 600 
Odběratelé 1 980 000  
DPH     49 600 
 
Aktiva celkem 8 775 600 Pasiva celkem 8 775 600 
 
 
 
 
 

Výsledovka k 30.6.2006 (v Kč) 
 
Náklady na prodané zboží 2 160 000 Výnosy z provozní činnosti 3 600 000 
 
Hrubá marže 1 440 000 
  
náklady – telefony 11 000 
náklady – nájem 24 000 
náklady – mzdy 400 000 
náklady – odpisy 320 000 
 
Náklady celkem 2 915 000 
 
Hrubý zisk 685 000 
 
 
 
3 a) 
Protože při prodeji je vypočítána daň, která se odvádí státu, ale nevstupuje do tržeb, protože 
tyto peníze sice dostaneme, ale pak je odvedeme státu, tudíž je nemůžeme počítat jako tržbu. 
 



3 b) 
Opět je to kvůli DPH, kterou platí, ale uplatníme si ji jako daň na výstupu, tzn. nemůže nám 
to jít do nákladů. 
 
3 c) 
Je vypočtena z ceny bez DPH, protože uplatňujeme nárok na odpočet. 
 
 
Úkol č. 4 
4 a) 
Může vzniknout daňová povinnost nebo nadměrný odpočet 
 - jestliže je daň na vstupu menší než daň na výstupu → vzniká daň. povinnost 
 - jestliže je daň na vstupu větší  než daň na výstupu → vzniká nadměrný odpočet 
Může to být způsobeno tím, že málo nakupujeme a více prodáváme a naopak. 
 
4 b) 
Vyrovnání vztahu se státem z titulu DPH nijak neovlivní hospodářský výsledek, neboť pro 
jeho výpočet se užívají ceny bez DPH. DPH do něj nijak nevstupuje (u plátce DPH). 
 
 
4 c)  
Nezaplacená faktura od odběratele nemusí mít na odvedení DPH státu vliv žádný v případě, 
že má firma Na zub dostatek peněžních prostředků na zaplacení závazku vůči státu. Pokud ale 
dostatek finančních prostředků nemá, což může být způsobenu právě tím, že jí odběratel 
dosud nezaplatil, může mít se splacením DPH státu problémy. 
 
4 d)  
Výnosy společnosti NZ by zůstaly stejné i při změně DPH. Důvodem je fakt, že výnosy se 
počítají z cen bez DPH – výnos nezahrnuje plnou prodejní cenu s DPH ale jenom cenu bez 
DPH. Faktury (ceny na fakturách) a přijaté platby by sice byly zvýšeny o 4,5% díky změně 
DPH z 10% na 15%, ale zároveň by firma odváděla státu tuto zvýšenou daň, takže v cenách 
bez DPH by na tom byla stejně. 
Příklad:  při DPH 10%: cena bez DPH je 100, s DPH 110, faktura 110, DPH 10, výnos 100; 
 při DPH 15%: cena bez DPH je 100, s DPH 115, faktura 115, DPH 15, výnos 100. 
 
 
Úkol č. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel Na Zub Tesco Zákazník 

120 Kč 
+ DPH 12 Kč 

= 132 Kč 

200 Kč 
+ DPH 20 Kč 

= 220 Kč

240 Kč 
+ DPH 24 Kč 

= 264 Kč 

S T Á T

12 Kč 
 (přidaná hodnota 

120 Kč) 

8 Kč 
 (přidaná hodnota 

80 Kč) 

4 Kč 
 (přidaná hodnota 

40 Kč) 



Úkol č. 6 
Srážka zaměstnancům daně ze mzdy hospodářský výsledek nijak neovlivní. Mzdové náklady 
se rovnají hrubé mzdě (= včetně daně) a z ní odvedená daň se projeví až jako nižší čistá mzda, 
kterou zaměstnanci skutečně obdrží. 
 
 
Úkol č. 7 
7 a) 
Problém s odpisy spočívá v tom, že pro účely výpočtu základu daně z příjmů právnických 
osob musíme postupovat podle způsobů odepisování uvedených v zákoně č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů. Zde jsou uvedeny pro různé druhy odpisovaného majetku minimální doby 
odepisování a maximální roční odpisové sazby (procento z odepisované hodnoty). Toto 
odpisování nemusí odpovídat odpisování účetnímu (což by mělo co nejvěrněji zobrazovat 
skutečné opotřebení) a pak je tedy vypočítat odpisy zvlášť pro daňové účely. Zákon upravuje 
maximální odpisové sazby z toho důvodu, aby firma nemohla vykázat příliš vysoký odpis a 
tím pádem snížit svůj daňový základ a z něho vypočtenou daň z příjmů. 
 
7 b) 
V našem případě, kdy odepisujeme dodávky, zařadíme tento dlouhodobý hmotný majetek do 
odpisové skupiny 2 (položka 2-57 Motorová vozidla pro nákladní dopravu), pro kterou platí 
pro lineární odepisování tyto maximální odpisové sazby – 1. rok odepisování 11%, další roky 
22,25% (minimální doba odepisování je 5 let). Pro výpočet daňových odpisů musíme použít 
pořizovací cenu 850 000 Kč (zůstatková cena zde tedy nehraje roli). Naše odpisy tedy 
vypočteme takto: 5 dodávek, které se začaly odepisovat minulý rok (listopad a prosinec), se 
budou ještě letos odepisovat 10 měsíců odpisovou sazbou 11% a 2 měsíce sazbou 22,25%.  
Celkové odpisy za těchto 5 dodávek tedy budou: 
5*(10/12)*0,11*850 + 5*(2/12)*0,2225*850 = 389,58 + 157,6 = 547,18 tis. Kč. Odpisy nové 
dodávky, pořízené 20.4. roku 2006, se budou odepisovat po dobu 8 měsíců a jelikož je to 
1. rok odepisování, sazba bude 11%. Celkové odpisy této dodávky budou: 
(8/12)*0,11*850 = 62,34 tis. Kč. Celkové odpisy všech 6 dodávek za tento rok (2006) tedy 
budou 547,18 + 62,34 = 609,52 tis. Kč. Zaokrouhlíme tuto částku na celé tisíce, tedy 610 tis. 
Kč. 
 
Základ daně vypočteme, když sečteme výnosy 1. a 2. pololetí a odečteme od nich náklady za 
obě pololetí. Náklady za 1. pololetí ale musíme poopravit – namísto účetních odpisů v nich 
použijeme daňové odpisy. Jednotlivé částky jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč). 
 

+ výnosy za 1. pololetí  + 3 600 
+ výnosy za 2. pololetí  + 5 000 
-  náklady za 1. pololetí (včetně účetních odpisů)  - 2 915 
+ účetní odpisy za 1. pololetí  + 320 
- náklady za 2. pololetí (bez odpisů)  - 3000 
- daňové odpisy za celý rok  - 610 
Základ daně z příjmů  2395 
Daň z příjmů (30%)  718,5 
Čistý zisk  1676,5 

 
 
 



7 c)  
Vypočtená daň sníží hospodářský výsledek neboť tato daň je náklad. Projeví se v běžném 
období, tzn. i když se zaplatí až v roce 2007, ovlivní hospodářský výsledek roku 2006. 
 
7 d) 
Hospodářský výsledek není ovlivněn odvedenou daní z přidané hodnoty, neboť k jeho 
výpočtu se používají ceny bez DPH (jak u výnosů, tak u nákladů) ani není ovlivněn 
odvedenými daněmi z příjmů fyzických osob (zaměstnanců), neboť tato daň je již obsažena 
v mzdových nákladech a její přítomnost a výši pocítí až zaměstnanci ve výši své čisté mzdy. 
Výsledek hospodaření je ale ovlivněn daní z příjmů právnických osob, neboť ke zjištění HV 
je zapotřebí od hrubého zisku právě tuto daň odečíst. Pokud by daň neexistovala, rovnal by se 
HV hrubému zisku. 
 
7 e) 
Daň z příjmů právnických osob se zaúčtuje v roce jejího vzniku (rok 2006) jako poslední 
účetní operace stranu „má dáti“ na účet „Náklady – daň z příjmů“ a na stranu „dal“ na pasivní 
účet „Daň z příjmů“. 


