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Maturitní otázka č. 14. 

14/ Zúčtování daní a dotací. Základní pojmy v oblasti daní (daň, správce daně, plátce, poplatník, zdaňovací 

období, splatnost daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé). Zaúčtování daně z příjmů, daně z příjmů ze závislé 

činnosti, spotřební daně, silniční daně, daně z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí. Druhy dotací, 

účtování o dotacích (nárok na dotaci, použití dotace, příjem dotace). 

 

DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Z veřejného rozpočtu jsou pak hrazeny společné potřeby 

občanů daného státu. Je povinná, neúčelová (předem nevíme, k jakému účelu budou vybrané prostředky použity), 

pravidelně se opakující a nenávratná. Funguje na principu solidarity = uspokojovány budou potřeby i těch občanů, 

kteří daně neplatí (studenti, osoby na mateřské a rodičovské, důchodci, nezaměstnaní, ...)  

 

Nepřímé daně: platíme při každém nákupu zboží a služeb. Často si ani neuvědomujeme, kolik takto státu 

odvedeme peněz. Nepřímé proto, že je neplatíme přímo státním institucím, ale cenu včetně daně zaplatíme 

prodávajícímu, který pak má povinnost tuto daň státu odvést. Patří sem: DPH účet 343, spotřební daně účet 345, 

ekologické daně účet 345. 

 

Přímé daně: každý poplatník podává na FÚ daňové přiznání a daň přímo uhradí. Patří sem daně majetkové a 

důchodové.  

Daně majetkové: silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí – vše na účtech 345. 

Daně důchodové: daň z příjmu FO účet 342 (zdanění mezd) a daň z příjmů FO a PO, které jsou účetní jednotkou 

účet 341. 

 

POJMY: 

 Správce daně: státní instituce, která daně vybírá – nejdůležitějším správcem daně je finanční úřad. Má 

právo kontrolovat, zda jsou daně odváděny ve správné výši a taky daně vymáhat.  

 POPLATNÍK: FO nebo PO, z jejíchž peněz je placena daň (z čí kapsy půjdou peníze). 

 PLÁTCE: FO nebo PO, která musí ze zákona peníze odvést státu (např. DPH = poplatník je kupující = 

z jeho kapsy jdou peníze a plátce je prodávající, ten odvádí v nejbližším zúčtovacím období daň FÚ) 

Někdy je poplatník a plátce jedna osoba – např. majitel domu, který platí daň z nemovitých věcí a sám ji odvádí 

finančnímu úřadu. Nebo účetní jednotka, která si sama vypočítá daň z příjmu a tu odvede finančnímu úřadu.  

 

 Zdaňovací období: časový interval, za který se daň vyměřuje a odvádí. 

o daň z příjmů – kalendářní nebo hospodářský rok 

o DPH – kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí, 

o spotřební daně a ekologické daně – kalendářní měsíc, 

o silniční daň – kalendářní rok, 

o daň z nemovitých věcí – kalendářní rok, 

o daň z nabytí nemovitých věcí – zdaňovací období neexistuje, daně se vybírají, jen když nastane daná 

skutečnost. 

 Splatnost daně: termín, do kterého musí být daň zaplacena 

o daň z příjmů – buď 1. 4. nebo 1. 7. pokud daň. přiznání zpracovává daň. poradce. 

o DPH – do 25. dne v měsíci 

o spotřební a ekologické daně – do 25. dne v měsíci, 

o silniční daň – do 31. 1. po uplynutí zdaňovacího období. 

 

DAŇ Z PŘÍJMU FO 

Daň z příjmů FO i PO je upraven zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Poplatníci daně: FO,  které mají na území ČR bydliště, nebo se zde obvykle zdržují (min 183 dnů v daném 

kalendářním roce = rezident). Poplatník s omezenou daňovou povinností je ten, jehož daňová povinnost se vztahuje 

pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR. Je nazýván nerezident. 

Plátce daně:  

 podnikatelé platí daň sami za sebe (plátce je shodný s poplatníkem) 

 zaměstnanci – u nich odvádí zálohy na daň zaměstnavatel a po skončení roku podává přiznání zamě-tel, 

nebo sám zam-nec. 

 

Zdaňovací období je kalendářní rok od 1. 1. do 31. 12.   

Po skončení zdaňovacího období musí poplatník podat daňové přiznání za předešlý rok a vypočtenou daň zaplatit.  
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Podnikatel FO sám za sebe podává přiznání do 1. 4. následujícího roku. Pokud DP zpracovává daňový poradce tak 

do 1. 7.  

Za zaměstnance firma zpracovává DP do 15. února a zam-nec ho jen podepíše. Zálohy na daň z příjmů ze závislé 

činnosti jsou sráženy zaměstnavatelem v měsíčních intervalech a při ročním DP je vyúčtuje.  

 

Předmět daně – veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní podobě (tedy i naturálie, hmotné odměny, využívání 

služebního auta pro osobní potřebu, atd.) kromě příjmů od daně osvobozených. 

 Příjmy závislé činnosti (ze zaměstnání) (viz § 6 ZDP) 

 Příjmy ze samostatné činnosti (viz § 7 ZDP) 

 Příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku, atd.) (viz § 8 ZDP) 

 Příjmy z nájmu (viz § 9 ZDP) 

 Ostatní příjmy (výhry, příležitostné příjmy, dary, apod). (viz § 10 ZDP) 

   

Základ daně: 

 u příjmů ze zaměstnání je ZD tzv. superhrubá mzda (hrubá mzda + 34% SP, ZP placené zamě-telem). 

 u příjmů z podnikání zjistíme základ daně z účetnictví firmy (V – N = ZD) nebo daňové evidence (příjmy – 

výdaje = základ daně) 

Nezdanitelná část základu daně: daňový základ může být snížen o částečné úroky z úvěrů ze stavebního spoření a 

z hypotečního úvěru, pojistné na soukromé životní pojištění (max. 12 tis. Kč), příspěvky na penzijní připojištění 

(maximálně 12 tis Kč). Dary nad 1.000,- Kč rovněž snižují daňový základ, avšak pouze do 15 % hodnoty daňového 

základu u FO.  

 

Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2014 činí 15 % ze základu daně. Základ daně snížíme o 

nezdanitelné položky a odčitatelné položky, zaokrouhlíme na celá sta Kč dolů a vypočítáme 15 %.  

 

Tuto vypočtenou daň můžeme dále snížit o slevy na dani, které činí v roce 2014: 

 základní sleva na dani na poplatníka: měsíčně 2 070 Kč, ročně 24 840 Kč, 

 sleva na dani na manželku-manžela s nízkým příjmem (tj. do 68 tis. Kč ročně): jen ročně 24 840 Kč 

 sleva na dani na studenta: měsíčně 335 Kč, ročně 4 020 Kč 

 daňové zvýhodnění na vyživované dítě: měsíčně 1 117 Kč, ročně 13 404 Kč 

 a další slevy dle § 35ba 

 

Postup výpočtu:  

Základ daně, který je součtem jednotlivých dílčích základů daně, dle § 6 – 10 ZDP 

Tento ZD snížíme o: 

a) nezdanitelné části (ZDP § 15) 

- odpočet úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru 

- částky zaplacené na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění (ve výši stanovené ZDP), 

- hodnota darů na vyjmenované účely (ve výši stanovené ZDP), 

b) odčitatelné položky (ZDP § 34) – například ztráta z minulých let 

Takto upravený ZD /zaokrouhlený na stovky dolů) se zdaňuje sazbou 15 %. 

 

Příklad: 

Podnikatel – FO měl v roce 2014 tyto příjmy: 

o ze zaměstnání, kde měl podle potvrzení o základu daně ze závislé činnosti příjmy ve výši 244 050 Kč a 

sraženou zálohu na daň ve výši 10 100 Kč, 

o z podnikání měl příjmy ve výši 407 500 Kč a daňové výdaje ve výši 290 000 Kč, 

o připsané úroky z podnikatelského účtu ve výši 470 Kč, 

o příjmy z nájmu bytu 80 000 Kč a výdaje na nájem ve výši 45 000 Kč. 

Na soukromé životní pojištění si zaplatil 12 000 Kč. Má dvě nezletilé děti, na které uplatňuje odpočet.  

 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti (§ 6)  Kč 

Dílčí základ daně ze samostatné činnosti (§ 7)  Kč 

Dílčí základ daně z kapitálového majetku (§ 8)  Kč 

Dílčí základ daně z nájmu (§ 9)  Kč 
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Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10)  Kč 

ZÁKLAD DANĚ CELKEM  Kč 

Nezdanitelné částky ZD (§ 15)  

soukromé životní pojištění (skutečně zaplacené mínus 12 000 Kč, 

max. 12 000 Kč) 
 Kč 

hodnota darů (max. 15 % ZD)  Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné částky a odčitatelné položky  Kč 

Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč dolů    Kč 

Daňová povinnost (15 %) před uplatněním slev    Kč 

Slevy na dani  

Sleva na poplatníka, manželku § 35ba  Kč 

Daňová povinnost po slevě dle § 35ba   Kč 

Sleva na vyživované dítě § 35c  Kč 

Daňová povinnost po slevě dle § 35c   Kč 

Na zálohách zaplaceno   Kč 

Zbývá doplatit (+), zaplaceno více (-)   Kč 

 

DAŇ Z PŘÍJMU PO – účet 341 

Poplatníci a současně plátci daně: PO a FO, které jsou účetní jednotkou 

Zdaňovací období je kalendářní nebo hospodářský rok. 

Předmět daně: výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem, kromě jmenovitých výjimek.  

Základ daně je zisk (V – N = VH), upravený podle zákona o dani z příjmu (pro daňové účely musíme z nákladů 

vyjmout daňově neuznatelné výdaje, jako náklady na reprezentaci, cestovné nad povolený limit, účetní odpisy ve 

výši přesahující daňové odpisy, apod.) 

Položky snižující základ daně: hodnota daru poskytnutých PO na financování vědy, školství, kultury, 

zdravotnictví, sport, soc. účely, charitativní účely, apod., pokud dar bude min. 2 000 Kč a v úhrnu nepřekročí 

hodnotu 10 % základu daně.  

Sazba daně je v roce 2014 u podnikatelských jednotek 19 % 
Účtujeme:  

1) předpis daňové povinnosti 591 a 593/341 

2) zaplacené zálohy 341/221 

3) doměrek daně z příjmů 595/341 

 

Postup výpočtu daně z příjmů PO: 

1) Vypočítáme výsledek hospodaření: VH = V – N (účetní VH) 

2) Upravíme VH pro daňové účely: 

 připočteme nedaňové náklady, např. náklady na reprezentaci, příspěvek zaměstnancům na tuzemskou 

rekreaci, příspěvek na stravenky nad limit, dary (dar musí činit min 2 000 Kč a v úhrnu nesmí přesáhnout 

10 % ze základu daně), rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, manko které bylo předepsáno k úhradě, ... 

 odečteme nedaňové výnosy, např. přijaté podíly na zisku. 

3) Vypočítáme základ daně. 

4) odečteme odčitatelné položky dle § 34 (např. ztráta minulých let) 

5) odečteme dary 

6) vypočítáme základ daně, ZAOKROUHLÍME NA 1000 Kč DOLŮ!!!! 

7) vypočítáme daň 19 % (účtujeme 591/341) – DAŇ Z PŘÍJMU z běžné činnosti SPLATNÁ.  

 

Účet 342 – Ostatní přímé daně 

- zde se účtuje daň z příjmu ze závislé činnosti u zaměstnanců (tzn. daně ze mzdy). Na tomto účtu se také eviduje 

srážková daň.  
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Příklad: 

1) Srážka daně zaměstnancům, společníkům 331, 364, 366/342 

2) Zaplacení sražené daně 342/221 

331 – daň ze mzdy zaměstnanců 

364 – srážka daně společníkům z podílů na zisku 

366 – srážka daně z příjmů ze závislé činnosti společníkům. 

 

Účet 354 – Ostatní daně a poplatky 

zde se účtuje o: 

o spotřebních daních, kdy je účetní jednotka plátcem daně, 

o majetkových daních (dani z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí), 

o poplatcích  

SPOTŘEBNÍ DANĚ 

- upraveny zákonem č. 353/2003 o spotřebních daních 

- kromě fce fiskální mají také význam regulační. Týkají se jen vybraných výrobků. 

- základem daně jsou jednotky množství, 1 hl piva, ks cigaret. Spotřební daně jsou součástí základu pro výpočet 

DPH 

- poplatníkem je konečný spotřebitel 

Spotřební daně:  

 z minerálních olejů 

 z lihu 

 z piva 

 z vína a meziproduktů 

 z tabákových výrobků 

Předmětem jsou vybrané výrobky vyrobené v tuzemsku a výrobky dovezené. 

Okamžik výroby nebo dovozu je okamžikem vzniku daňové povinnosti.  

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit vzniká při uvedení výrobku do oběhu.  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. 

Daňové přiznání plátce předkládá do 25 dne po skončení zdaňovacího období za každou daň samostatně. Daň je 

splatná do 40 dne po skončení zdaňovacího období.  

 

Příklad: 

Podnik (plátce DPH) vyrobil a prodává 200 litrů 40 % alkoholu (sazba spotřební daně je 285 Kč na 1 litr 100 % 

alkoholu). Výrobní náklady + zisk činí 50 Kč/ 1 litr. 

1) cena dodávky bez spotřební daně  10 000,-- 311/601 

2) spotřební daň (285 Kč*0,4*200 litrů)  22 800,-- 311/345 

3) DPH 21 % (10 000 + 22 800)*0,21    6 888,-- 311/343 

 

SILNIČNÍ DAŇ 

Upravena zákonem č. 16/1993 Sb o dani silniční. 

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti. 

Poplatníkem i plátcem je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu. Nutnost vést knihu jízd. 

Sazba daně: 

 u osobních automobilů závisí na objemu válců motoru 

 u nákladních automobilů závisí na hmotnosti vozidla a na počtu náprav.  

Zdaňovací období je kalendářní rok. Podnikatel platí zálohy a do konce ledna následujícího roku je vyúčtuje. 

Zálohy se platí v běžném roce k 15. 4., 15. 7., 15. 10., 15. 12.  

 

Zálohy se účtují 345/221,211. Po vyplnění daňového přiznání vytvoříme VÚD předpis silniční daně 531/345. 

 

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

Upravena zákonem č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

Poplatník je současně plátcem – převodce = prodávající. Je to daň jednorázová – proto nesledujeme zdaňovací 

období. Poplatník je povinen do 30 dnů od zaregistrování převodu na katastru nemovitostí podat přiznání na FÚ, 

který mu uvedenou daň vyměří.  

Sazba daně z převodu nemovitostí je 4 % z ceny.  

 

Účtuju předpis daně 538/345. 
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DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 

Upravena zákonem č. 344/2013 Sb., o dani z nemovitých věcí. 

Plátcem a poplatníkem je majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě. 

Zdaňovací období je kalendářní rok. Daňové přiznání podám jenom za rok, kdy nemovitost koupím a to do 31. 1. 

v dalších letech už nepodávám DP, jenom daň platím a to každý rok do 31. 5.  

Má dvě části: 

 daň z pozemků – základem je cena pozemku dle vyhlášky a forma využívání pozemku u zemědělské půdy 

a lesů, u stavebních pozemků je to rozloha pozemku. 

 daň ze staveb – základem je půdorys nadzemní části stavby v m
2
 a sazba závisí i na poloze stavby. 

Účtuju: předpis daně 532/345 

 

DOTACE 

Dotace se evidují na účtech 346 – Dotace ze státního rozpočtu, 347 - Ostatní dotace. 

Jedná se o nenávratně poskytnuté peněžní prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných 

celků, apod. Pro stanovení postupu účtování je důležité přesně vymezit účel, na který byla dotace poskytnuta.  

 

1) dotace k úhradě nákladů (provozní dotace): jsou určeny na úhradu provozních nákladů, např. dotace na mzdy 

absolventů škol, nebo dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dld majetku 

 

a) nárok na dotaci           378/346, 347 (na základě smlouvy o poskytnutí dotace) 

b) použití dotace  346, 347/648, 668 

c) příjem dotace        221/378 

 

2) dotace na pořízení dlouhodobého majetku (investiční dotace): snižuje vstupní cenu pořizované investice.  

 

a) nárok na dotaci          378/346, 347  (na základě smlouvy o poskytnutí dotace) 

b) použití dotace 346, 347/042 

c) příjem dotace        221/378 

 

Příklad: 

č. doklad text částka MD D 

1. VBÚ Úhrada zálohy na daň z příjmů právnických osob 

Úhrada zálohy na silniční daň 

54 000 

12 000 

  

2. VÚD Předpis silniční daně 16 000   

3. VÚD Předpis k dani z nemovitých věcí 7 000   

4. VPD Doplatek silniční daně 4 000   

5. VÚD Platební výměr na daň z nabytí nemovitých věcí 14 500   

6. VBÚ Zaplacena daň z nemovitých věcí 

Úhrada DPH finančnímu úřadu 

7 000 

27 000 

  

7. VÚD Hrubá mzda zaměstnance – absolventa SŠ 12 000   

8. VÚD Nárok na dotaci ke mzdě absolventa SŠ od úřadu práce 5 000   

9. VÚD Předpis daně z příjmů PO z běžné činnosti podle daňového přiznání  90 000   

10. FP Nákup EKO autobusu, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

4 000 000 

840 000 

4 840 000 

  

11. VÚD Nárok na dotaci na EKO autobus 1 500 000   

12. VÚD Zařazení EKO autobusu do užívání 2 500 000   

13. VBÚ Přijatá dotace na mzdu absolventa školy 

Doplatek daně z příjmů PO (viz bod 1 a 9) 

Zaplacena daň z nabytí nemovitých věcí 

5 000 

36 000 

14 500 

  

14. VÚD Doměřená daň z příjmu PO za předchozí období 19 000   

15. VÚD Platební výměr na penále finančnímu úřadu 5 000   

16. VBÚ Uhrazena dodatečně doměřená daň z příjmu PO 

Uhrazené penále FÚ z dodatečně doměřené daně 

19 000 

5 000 

  

 


