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Maturitní otázka č. 21. 

 

21/ Hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek a jeho struktura. Úprava účetního VH na daňový základ. 

Odčitatelné položky od základu daně. Slevy na dani. Výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmů PO. 

 

HV: je důležitým ukazatelem úrovně hospodaření účetní jednotky. Zjišťuje se koncem roku na účtě 710 - Účet 

zisků a ztrát převodem zůstatků (= obratů od počátku roku) jednotlivých nákladových a výnosových účtů na tento 

závěrkový účet. 

Nejdříve se zjišťuje HV před zdaněním (tzv. hrubý účetní HV), a to porovnáním zůstatků účtů účtových skupin 

50 – 58 a 60 – 68. 

 

Členění výsledku hospodaření: 

a) provozní = 50 – 55 a 60 – 65 

b) finanční = 56 – 57 a 66 – 67 

c) mimořádný = 58 a 68 

provozní + finanční = HV z běžné činnosti 

mimořádný = HV z mimořádné činnosti 

 

Ve výkazu zisku a ztráty se provozní a finanční výsledek hospodaření sčítá. Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost je zde uveden jako VH po zdanění. Také mimořádný výsledek hospodaření se v tomto výkazu uvádí po 

zdanění.  

 

HV před zdaněním: 

 

              ÚS  50 – 55                             710 – Účet zisků a ztrát                                 ÚS  60 – 65 

provozní                  převod provozních                                      převod provozních                   provozní 

náklady                 nákladů koncem roku                                   výnosů koncem roku                  výnosy 

 

                                                        provozní hospodářský výsledek 

 

               ÚS  56 – 57                                                                                                    ÚS  66 – 67 

finanční                  převod fin. nákladů                                      převod fin. výnosů                   finanční  

náklady                       koncem roku                                                 koncem roku                        výnosy 

 

                                                        finanční hospodářský výsledek 

 

                ÚS  58                                                                                                             ÚS    68 

mimořádné          převod mimoř.nákladů                               převod mimoř. výnosů               mimořádné 

náklady                          koncem roku                                             koncem roku                        výnosy 

 

                                                      mimořádný hospodářský výsledek 

 

                                                         Účetní HV před zdaněním 

                                                                zisk                    ztráta 

 

Hrubý účetní HV se mimo systém UCE upraví na daňový základ, ze kterého se vypočítá daň z příjmů splatná a 

zaúčtuje se do nákladů. 

 

Postup při převodu účetního výsledku hospodaření na základ daně, výpočet daňové povinnosti a 

disponibilního zisku (zisku po zdanění):  

 

1. Účetní hospodářský výsledek 

    Transformace – úprava na základ daně 

2. + náklady daňově neuznatelné (nedaňové náklady) 

    - výnosy nezahrnované do ZD (nedaňové výnosy) 

    + - rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (jsou-li účetní odpisy > daňové, rozdíl se přičítá, v opačném 

případě odečítá) 

3. Základ daně  

4. - odpočitatelné položky (např. ztráta min. let)  



Ing. Eliška Galambicová 

2 

 

5. Základ daně snížený o odpočitatelné položky 

6. - odpočet darů (max. 10 % ZD)  

7. Upravený základy daně  

8. Základ daně zaokrouhlený na celé tis. Kč dolů 

9. Daň z příjmů PO (v roce 2014 19 %)     

10. Slevy na dani z příjmů (např. za zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností) 

11. Celková daňová povinnost    

12. Zálohy 

13. Nedoplatek/přeplatek 

 

Disponibilní zisk = účetní VH – daňová povinnost 

 

HV po zdanění: 

 

              ÚS 50 – 55                                 710 – Účet zisků a ztrát                         ÚS 60 –65 

              ÚS 56 – 57                                                                                                ÚS 66 – 67 

zůstatek                      převod zůstatků                                      převod zůstatků                     zůstatek 

                                  nákladových účtů                                   výnosových účtů 

 

                                                                 HV z běžné činnosti 

 

                                        591 – Daň z příjmů 

341 – Daň z příjmů              z b.č. – splatná 

                    předpis daně z b.č.        převod zůstatku 

 

 

               ÚS 58                                                                                                         ÚS 68 

zůstatek                      převod zůstatků                                       převod zůstatků                zůstatek 

                                  nákladových účtů                                     výnosových účtů 

 

                                                              HV z mimořádné činnosti 

 

                                        593 – Daň z příjmů 

341 – Daň z příjmů           z mim. č.- splatná 

                         předpis daně             převod zůstatku 

                           z mim. čin. 

 

                                                                     Disponibilní 

 

                                                                     zisk               ztráta 

 

 

Po převodu zůstatků účtů 591 – 594 na Účet zisků a ztrát se zjistí čistý (disponibilní) zisk (ztráta), a ten (ta) se 

převede na Konečný účet rozvažný, čímž jsou oba závěrkové účty vyrovnány. Čistý zisk představuje HV po 

zdanění. 

 

Odčitatelné položky od základu daně 

Základ daně je možné snížit o odčitatelné položky podle § 34 (např. ztráta z minulých let) a v § 20 (dary). 

Ztrátu z minulých let je možné odečíst od základu daně najednou nebo postupně v následujících pěti letech od 

jejího vzniku.  

 

Dary poskytnuté na účely vyjmenované v zákoně o daních z příjmů (jsou zaúčtované na účtě 543 – Dary jako 

nedaňový náklad). Minimální hodnota jednoho daru u PO musí být 2 000 Kč, maximální částka, kterou je možné 

odečíst, nesmí převýšit 10 % ze základu daně sníženého o odčitatelné položky dle § 34.  

U FO musí celková hodnota darů činit alespoň 1 000 Kč, maximálně je možné odečíst 15 % ze základu daně.  

 

Slevy na dani: odečítají se od vypočtené daňové povinnosti. 
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Přehled nezdanitelných částek a slev na dani, které je možné uplatnit za zdaňovací období 2014. 

  

 druh slevy roční sleva na dani 

na poplatníka 24 840 Kč 

na manželku 24 840 Kč 

invalidní důchodce s invaliditou 1. či 2. stupně 2 520 Kč 

invalidní důchodce s invaliditou 3. stupně 5 040 Kč 

držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 

student 4 020 Kč 

 druh zvýhodnění daňové zvýhodnění 

dítě žijící v domácnosti 13 404 Kč 

dítě ZTP/P žijící v domácnosti 26 808 Kč 

 

druh slevy sleva na dani 

sleva na zaměstnance se zdravotním postižením 18 000 Kč 

sleva na zaměstnance s těžším zdravotním postižením 60 000 Kč 

 

http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-vyse-nezdanitelnych-castek-a-slev-na-dani/ 

 
Výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmů 

Příklad: 

Společnost ELPET, s. r. o. vykázala k 31. 12. 2014 tyto konečné stavy (zůstatky) na výsledkových účtech.  

 

501 – Spotřeba materiálu      262 950,-- 

502 – Spotřeba energie         99 000,-- 

511 – Opravy a udržování        19 950,-- 

512 – Cestovné        141 450,-- 

512/01 – Cestovné do limitu        78 750,-- 

512/02 – Cestovné nad limit        62 700,-- 

513 – Náklady na reprezentaci          7 500,-- 

521 – Mzdové náklady       227 250,-- 

522 – Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti  110 500,-- 

524 – Zákonné sociální pojištění       81 810,-- 

543 – Dary            4 200,-- 

551 – Odpisy DHM a DNM (daňové odpisy činí 185 300,--)  170 250,-- 

552 – Tvorba zákonných rezerv          9 600,-- 

554 – Tvorba ostatních rezerv        27 000,-- 

561 – Prodané cenné papíry      150 000,-- 

562 – Úroky          40 590,-- 

582 – Manka a škody         13 500,-- 

582/01 – Manka a škody ze živelných pohrom      12 000,-- 

582/02 – Manka a škody ostatní          1 500,-- 

591 – Daň z příjmů z běžné činnosti          ? 

593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti         ? 

 

601 – Tržby za vlastní výrobky    766 000,-- 

602 – Tržby z prodeje služeb    344 860,-- 

611 – Změna stavu nedokončené výroby (D)    60 000,-- 

613 – Změna stavu výrobků (MD)     90 000,-- 

http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-vyse-nezdanitelnych-castek-a-slev-na-dani/
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622 – Aktivace vnitropodnikových služeb  210 390,-- 

652 – Zúčtování zákonných rezerv     20 250,-- 

654 – Zúčtování ostatních rezerv     24 000,-- 

661 – Tržby z prodeje cenných papírů   207 000,-- 

662 – Úroky (nezdaněné)      37 650,-- 

663 – Kurzové zisky       23 250,-- 

688 – Ostatní mimořádné výnosy     19 050,-- 

688/01 – Náhrady škod ze živelných pohrom      3 750,-- 

688/02 – Náhrady mank a škod ostatních      1 050,-- 

688/03 – Ostatní mimořádné výnosy     14 250,-- 

 

Úkoly: 

1) Zjistěte účetní VH před zdaněním v členění na VH z běžné a VH z mimořádné činnosti. 

2) Upravte účetní VH na daňový základ a vypočítejte daň z příjmů z běžné činnosti splatnou a z mimořádné 

činnosti splatnou.  

3) Zaúčtujte daň z příjmu splatnou. Na zálohách bylo v průběhu roku zaplaceno 60 000 Kč. 

4) Vypočítejte čistý (disponibilní) zisk.  

 

Řešení: 

1) Součet zůstatků účtů skupin 60 – 68   1 622 450,-- 

    Součet zůstatků účtů skupin 50 – 58   1 365 550,-- 

Hrubý účetní zisk     256 900,-- 

- běžné činnosti (ÚS 60 – 67 mínus 50 – 57)  251 350,-- 

- z mimořádné činnosti (ÚS 68 mínus 58)  5 550,-- 

2) Úprava hrubého účetního zisku z běžné činnosti na daňový základ: 

hrubý účetní zisk z běžné činnosti   251 350,-- 

+ 512/02 – Cestovné nad limit    62 700,-- 

+ 513 – Náklady na reprezentaci   7 500,-- 

+ 543 – Dary      4 200,-- 

- 551 – Odpisy DHM a DNM (účetní mínus daňové = 170 250 – 185 300)  - 15 050,-- 

+ 554 – Tvorba ostatních rezerv    27 000,-- 

- 654 – Zúčtování ostatních rezerv   - 24 000,-- 

 

Základ daně z běžné činnosti    313 700,-- 

- dary (max. 10 % ze ZD v roce 2014)   - 4 200,-- 

 

Základ daně z běžné činnosti    309 500,-- 

Zaokrouhlený základ daně (na 1 000 Kč dolů)  309 000,-- 

Daň z příjmu z běžné činnosti (19 %)   58 710,-- 

 

Úprava hrubého účetního zisku z mimořádné činnosti na daňový základ: 

hrubý účetní zisk z mimořádné činnosti   5 550,-- 

+ 582/02 – Manka a škody ostatní   + 1 500,-- 

- 688/02 – Náhrady mank a škod ostatních  - 1 050,-- 

 

Základ daně z mimořádné činnosti   6 000,-- 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (19 %)  1 140,-- 

 

3)  

Záloha       60 000,--  341/221 

Daň z příjmů z běžné činnosti  108 150,--  591/341 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti     1 140,--  593/341 

Doplatek daně      49 290,--  341/221 

 

4)  

hrubý účetní zisk  256 900,-- 

- daň z příjmů splatná  59 850,-- 

disponibilní zisk  197 050,--  


