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Sbírka úloh k dani z příjmů právnických osob 
podle právního stavu k 1. 1. 2022 

 

Vážení nadšenci do daní, 

 

představujeme vám sbírku úloh k dani z příjmů právnických osob, která obsahuje snad 

veškerou problematiku, kterou je potřeba umět k úspěšnému zdolání zkoušek na daňového 

poradce. Sbírka je zpracována tak, aby splňovala aktuální náročné požadavky Komory 

daňových poradců, které jsou kladeny na uchazeče o tuto profesi. Autorem této publikace je 

Stanislav Suchan. 

 

Stanislav Suchan, který v roce 2021 složil zkoušky na daňového poradce a stal se tak jedním 

z nejmladších daňových poradců (evidenční číslo 5797), uvádí:  

„Při přípravě na zkoušky daňového poradce jsem hledal kvalitní zdroj informací k nastudování. 

Bohužel to bylo marné hledání. Na trhu se objevují skvělé publikace, kde je spíše popsaná teorie 

nebo se jedná o komentář k dani z příjmů právnických osob. Nikde není publikace, která by 

měla tolik příkladů, jako je tomu zde. A to je i důvodem, proč jsem se rozhodl tuto sbírku 

napsat.“  

 

Stanislav Suchan je zakladatelem úspěšného vzdělávacího portálu „Doučování se Standou“, 

který je určený pro studenty vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Po úspěšném zdolání 

zkoušek na daňového poradce (samozřejmě na první pokus a s červeným diplomem) založil 

společnost na daňové poradenství a vedení účetnictví Arstas, s.r.o. V první polovině roku 2021 

se stal autorem portálu Otázky a odpovědi, kde dennodenně odpovídá na náročné daňové 

otázky a je také autorem odborných daňových článků. 

Stanislav v roce 2021 zakládá vzdělávací portál SM tax.cz, který je určený pro širokou 

veřejnost. Portál je zaměřený na videokurzy, přednášky, školení, webináře, články a sekci 

otázky a odpovědi, zkrátka vše potřebné pro lidi, kteří se zajímají o daně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jsem velmi vděčný za zakoupení mojí publikace. Věřím, že tato sbírka příkladů vám pomůže 

na cestě za získáním osvědčení daňového poradce. Budu se na vás těšit u další publikace nebo 

na webináři na SM tax.cz.“  

 

      Standa 
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Příklad č. 52 – dar obci postižené tornádem 
Společnost SM tax, s.r.o. se rozhodla darovat automobil s pořizovací cenou 2 400 000 Kč, DPH 

504 000 Kč (tento automobil nebyl doposud odepisován), dále darovala bagr v účetní 

zůstatkové ceně 2 000 000 Kč (nárok na odpočet DPH na vstupu byl uplatněn v plné výši), 

obvyklá tržní cena 2 200 000 Kč (stanovená srovnáním s obdobnými bagry), daňová zůstatková 

cena 2 300 000 Kč. Společnost SM tax, s.r.o. při vyřazování z obchodního majetku ve smyslu 

ZDPH odvedla DPH na výstupu. Kromě výše uvedeného ještě SM tax, s.r.o. poskytla peněžitý 

dar ve výši 50 000 Kč (byl věnován mladé rodině, která pochází z obce, jejichž dům byl 

tornádem zcela zničen). Ke všem darům eviduje společnost potvrzení. Společnost nechce 

postupovat dle § 24 odst. 2 písm. zp) ZPD. 

Řešení příkladu č. 52 

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zp) ZDP nám definuje, že lze výdaje (náklady) vynaložené v rámci 

pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění v souvislosti s odstraňováním následků 

živelných pohrom, ke kterým došlo na území členského státu EU nebo státu tvořícího EHP. 

Pokud se tak společnost rozhodne, tyto výdaje (náklady) již nelze uplatnit jako nezdanitelnou 

část základu daně dle § 20 odst. 8 ZDP. V daném případě tak nepostupujeme, a tak není třeba 

brát na dané ustanovení ohled. 

Dar rodině nelze uznat, jelikož se jedná o dar fyzické osobě, která není taxativně vymezena 

mezi výjimkami. 

Pokud byl při nákupu uplatněn odpočet v plné výši, je třeba při darování „dodanit“ DPH na 

výstupu. 

Celková částka, která může snižovat základ daně v případě darování automobilu, činí 

2 904 000 Kč (2 400 000 + 504 000). DPH se totiž účtuje jako 543/343, doúčtování zůstatkové 

ceny 543/082, vyřazení 082/022. 

U bagru je třeba si spočítat DPH, jelikož dochází k vyřazení z obchodního majetku ve smyslu § 

4 odst. 4 písm. c) ZDPH. V okamžiku vyřazení z obchodního majetku dochází k fikci dodání dle 

§ 13 odst. 4 písm. a) ZDPH. Základ daně se stanoví dle § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH – obvyklá 

cena (2 200 000 Kč). DPH = 2 200 000*0,21 = 462 000 Kč. Celková výše částky, která bude 

snižovat základ daně činí = DZC + DPH = 2 300 000 + 462 000 = 2 762 000 Kč. 

  


