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Sbírka úloh k dani z příjmů právnických osob 

 

Daň z příjmů právnických osob 

podle právního stavu k 1. 1. 2023 

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 na 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 založil v roce 2021 vzdělávací portál SM tax.cz, který je určen široké veřejnosti. Portál 
je zaměřený na videokurzy, přednášky, školení, webináře, články a sekci otázky a odpovědi, 
zkrátka vše potřebné pro lidi, kteří se zajímají o daně. V roce 2023 úspěšně složil zkoušky na 
certifikovaného účetního a vstoupil do Komory certifikovaných účetních. 

 

 

Jak se v knize orientovat? 

Touto ikonou vlevo před textem je označen začátek zadání příkladu. 

Touto ikonou vlevo před textem je označen začátek řešení příkladu. 

 

 

Doporučení 

Pro lepší připravenost a vyšší pravděpodobnost úspěchu doporučuji si zakoupit i sbírku pro 
fyzické osoby a účetnictví. Je to skvělá synergie, tyto dvě knihy se navzájem dost doplňují.  

„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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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Vysvětlení 

DPČ dohoda o pracovní činnosti 

DPP dohoda o provedení práce 

DŘ daňový řád 

DZD dílčí základ daně 

EHP Evropský hospodářský prostor 

FO fyzická osoba 

GFŘ Generální finanční ředitelství 

KDP ČR Komora daňových poradců ČR 

KOOV Koordinační výbor (Komory daňových poradců ČR) 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OM obchodní majetek 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

p.a. per annum = za rok, ročně 

PHM pohonné hmoty 

PO právnická osoba 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SJM společné jmění manželů 

SVJ společenství vlastníků jednotek 

TZ technické zhodnocení 

VPP veřejně prospěšný poplatník 

VZP veřejné zdravotní pojištění 

ZD základ daně 

ZDP Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

ZDPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

ZOR Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

ZOÚ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
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Konstrukce daně z příjmů právnických osob 

 

Účetní výsledek hospodaření (před zdaněním, hrubý) = výnosy – náklady 

Položky zvyšující korekci výsledku 
hospodaření: 

Zaúčtované, daňové neúčinné náklady 

Nezaúčtované, nezaúčtovatelné, zdanitelné 
výnosy 

Položky snižující korekci výsledku 
hospodaření: 

Zaúčtované nezdanitelné výnosy 

Nezaúčtované, nezaúčtovatelné, zdanitelné 
náklady  

Základ daně = účetní výsledek hospodaření +/- korekce výsledku hospodaření 

Položky snižující základ daně Bezúplatná plnění 

Položky odčitatelné od základu daně 

Daňová ztráta 

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 

Odpočet na podporu odborného vzdělávání 

Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné 
vzdělávání 

Upravený základ daně = základ daně – položky snižující základ daně – odčitatelné položky od 
základu daně 

Zaokrouhlený základ daně na celé tisíce korun dolů 

Daň = zaokrouhlený základ daně * sazba daně ve výši 19 % 

Sleva na dani 

Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením 

Sleva na zaměstnance s těžším zdravotním 
postižením 

Daň po slevě = daň – slevy na dani 

Vypořádání záloh = daň po slevě – zaplacené zálohy (+ doplatek na dani, - přeplatek na dani) 

Stanovení záloh na další zdaňovací období 

Odložená daň (+ odložená daňová pohledávka, - odložený daňový závazek) 

Výsledek hospodaření po zdanění (účetní VH – splatná daň +/- odložená daň) 
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vyloučení se provede na ř. 110, úroky z účtu ve výši 600 Kč jsou zdaněné srážkovou daní, 
uvedou se na ř. 120, peněžní dary ve výši 90 000 Kč jsou osvobozeny dle § 19b odst. 2 písm. b) 
ZDP a budou vyloučeny na ř. 109, příjmy z vedlejší činnosti ve výši 319 400 Kč představují 
zdanitelné příjmy, z vedlejších výdajů je třeba vyloučit částku 5 500 Kč na ř. 40, jedná se o 
nedaňové náklady).  

- účetní VH: 50 000 Kč; 
- položky zvyšující základ daně: 680 000 + 670 000 + 5 500 = 1 355 500; 
- položky snižující základ daně: 220 000 + 690 000 + 180 000 + 600 + 90 000 = 1 180 600 
- základ daně: 224 900 Kč 
- snížení základu daně dle § 20 odst. 7 ZDP, základ daně po snížení činí 0 Kč, splatná daň 

0 Kč. 

 

Příklad 2 – spolek 

 

Č. Zadání Úkol Řešení 

1. Kde lze nalézt základní právní ukotvení spolku? § 
§§ 214 – 
302 NOZ 

2. Spolek je veřejně prospěšný poplatník. § § 17a ZDP 

3. 

Spolek nemá povinnost podat daňové přiznání, pokud má 
příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně 
osvobozené nebo příjmy, z nichž se vybírá srážka podle 
zvláštní sazby daně. 

§ § 38mb ZDP 

4. 
Dotace nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů, 
nejsou u VPP předmětem daně. 

ANO/NE ANO 

5. 
Předmětem daně nejsou dále příjmy z nepodnikatelské 
činnosti za podmínky, že výdaje vynaložené v souvislosti 
s prováděním této činnosti jsou vyšší. 

§ 
§ 18 odst. 1 
písm. a) ZDP 

6. Bezúplatné příjmy jsou u VPP mimo předmět daně. ANO/NE NE1 

7. 

Předmětem daně u spolku jsou příjmy ze ziskových aktivit 
zahrnutých v nepodnikatelské hlavní činnosti, které se 
posuzují za celé zdaňovací období podle jednotlivých 
druhů činností, nebo příjmy z podnikatelské (vedlejší 
činnosti). 

ANO/NE ANO 

8. 
Pro určení předmětu daně a jeho základu je pro výklad 
rozhodující, jestli spolek vede podvojné účetnictví nebo 
jednoduché účetnictví. 

ANO/NE NE 

9. 
Jednoduché účetnictví může vést spolek, pokud není 
plátcem DPH a jeho celkové příjmy za uzavřené účetní 

ANO/NE 
§ 

ANO 
§ 13b ZOÚ 

 
1 Bezúplatné příjmy (dary) jsou u VPP se sídlem v ČR předmětem daně vždy, viz § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 ZDP, 
jsou však od daně osvobozeny, pokud bude dar využit pro obecně prospěšnou činnost podle § 15 odst. 1 ZDP 
nebo § 20 odst. 8 ZDP.  
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Příklad 2 – malé OP 

Všechny pohledávky jsou vůči jednomu dlužníku.  

Pohledávka Vznik Splatnost Kč Již uhrazeno OP 

1. 22. 12. 2022 30. 12. 2022 28 000 25 000  

2. 05. 10. 2022 20. 10. 2022 14 000 0  

3. 04. 04. 2022 20. 04. 2022 13 000 0  

4. 02. 09. 2022 15. 09. 2022 34 000 10 000  

5. 02. 11. 2022 17. 11. 2022 12 000 0  
 

 

Řešení 2 

Pohledávka Zbývá Po splatnosti OP Ustanovení Limit pro 30 000 Kč 

1. 3 000 12 100 % § 8c ZOR 3 000 

2. 14 000 14 100 % § 8c ZOR 
17 000 

(č. 1 + č. 2) 

3. 13 000 20 50 % § 8a ZOR 0 

4. 24 000 15 0 % § 8a ZOR 0 

5. 12 000 13 100 % § 8c ZOR 
29 000 

(č. 1 + č. 2 + č. 5) 
 

Postup: 

1. spočítáme si netto hodnotu (hodnotu, která zbývá k uhrazení); 
2. spočítáme si měsíce po splatnosti; 
3. přichází v úvahu § 8c ZOR, kdy je možné tvořit 100% OP, pokud jsou splněné podmínky, 

je třeba začít vylučovací metodou, § 8c ZOR nelze aplikovat na pohledávku č. 4, jelikož 
je rozvahová hodnota vyšší než 30 000 Kč, dále je třeba poskládat hodnotu 30 000 Kč 
ze zbylých pohledávek – začneme tou nejvyšší, tj. pohledávka č. 2 – uplatníme tedy 100 
%, u pohledávky č. 3 uplatníme 50 % dle § 8a ZOR, jelikož je to jediná pohledávka po 
splatnosti delší, jak 18 měsíců, vylučovací metodou nám zbyly pohledávky č. 1 a č. 5., 
obě se do limitu 30 000 Kč vejdou, a tak lze aplikovat § 8c ZOR.  

 

Příklad 3 - insolvence 

Společnost A, s.r.o. dostála svému názvu a koncem února roku 2023 s ní bylo zahájeno 
insolvenční řízení. Váš klient své pohledávky přihlásil, a to včetně příslušenství (úrok 
z prodlení) ve výši 50 000 Kč. V tabulce níže je stav k 31. 12. 2022. 

Dlužník Titul Splatnost NH K úhradě OP OP 2023 

A zboží 30. 4. 2020 105 000 105 000 105 000  

A zboží 31. 3. 2021 95 000 95 000 47 500  
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Příklad 4 – škody III. 

 

Č. Zadání Korekce VH 
Odůvodnění 

ZDP 

1. 

Podnikatel vlastní maloobchod – prodejnu, do které 
se vloupal zloděj a z pokladny ukradl 5 000 Kč. 
Podnikatel nahlásil krádež na policii. Na základě 
potvrzení Policie ČR se jedná o škodu způsobenou 
neznámým pachatelem. 

0 § 24/2/l 

2. 

Zloděj ukradl automobil, který byl v obchodním 
majetku firmy. Policie na základě šetření zjistila 
pachatele, ale neznámého pobytu. Podnikatel 
obdržel náhradu od pojišťovnu ve výši 80 000 Kč. PC 
vozidla činila 500 000 Kč, ÚZC ke dni škody činí 
380 000 Kč, DZC 350 000 Kč. 

+300 000 
§ 24/2/l 
§ 24/2/c 

3. 

Ve skladě podnikatele došlo ke zcizení zásob 
v hodnotě 50 000 Kč. Podle potvrzení od Policie se 
jedná o škodu způsobenou neznámým pachatelem. 
Zásoby nejsou nijak pojištěny. 

0 § 24/2/l 

4. 

V důsledku krupobití došlo u podnikatele zcela ke 
zničení zásob, které jsou umístěné ve venkovním 
prostranství skladu. Zničené zásoby jsou v hodnotě 
50 000 Kč. Zásoby nejsou pojištěné, nebyl ani 
vyžádán posudek od soudního znalce. 

+ 50 00011 § 24/2/l 

5. 
Ve skladě došlo ke škodě na zásobách ve výši 
50 000 Kč. Skladníkovi byla předepsaná náhrada 
škody ve výši 20 000 Kč. 

+ 30 000 § 25/1/n 

6. 

Ve skladě došlo ke škodě na zásobách ve výši 
50 000 Kč. Skladníkovi nebyla předepsaná náhrady 
škody. Zásoby nejsou nijak pojištěné. Norma 
přirozeného úbytku činí 2 % z tržeb, které v daném 
roce činily 1 000 000 Kč. 

+ 30 000 § 25/1/n 

7. 

Zasílatelská firma způsobí při špatné manipulaci se 
zbožím odběrateli (podnikateli) škodu, čímž dojde 
ke znehodnocení zboží. Škoda na zboží činí 20 000 
Kč. Vzniklou škodu zasílatelská firma uhradí. 
Stanovte dopad z pohledu zasílatelské firmy. 

0 § 24/2/p 

8. 

Z důvodu požáru zaviněného nedbalostí došlo ke 
škoda ve skladu zboží v hodnotě 800 000 Kč. Po 
zaměstnanci nebyla požadována žádná náhrada 
škody. Škodu kryje pojišťovnu s 10% spoluúčastí. 

+ 80 000 § 25/1/n 

 
11 Nebyl vyžádán posudek od pojišťovny nebo soudního znalce, který by potvrdil výši škod vzniklých živelní 
pohromou.  
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Teoretické otázky 

 

1. Co platí pro zdanění příjmů veřejně prospěšných poplatníků? 

a) veškeré příjmy jsou od daně osvobozeny nebo nejsou vůbec předmětem daně 

b) VPP může uplatnit speciální odpočet od základu daně, a to ve výši 40 % základu daně 

c) nemohou uplatnit odpočet na výzkum a vývoj 

d) po splnění podmínek se nemusí podávat daňové přiznání 

2. Kdy vzniká stálá provozovna? 

a) využitím služeb nezávislého zástupce ČR 

b) u stavebně-montážního projektu trvajícího 7 měsíců 

c) poskytování služeb českým daňovým nerezidentem v ČR, avšak mimo území ČR, po 
dobu delší než 6 měsíců 

d) u českého daňového nerezidenta, komanditisty, který obdrží příjem, který dosáhl 
prostřednictvím podílu v dané komanditní společnosti 

3. Pokud lhůta 1. dubna připadne na sobotu, posledním dnem pro podání daňového 
tvrzení je: 

a) 2. dubna 

b) 3. dubna 

c) 31. března 

d) 1. dubna 

4. Jaký je maximálně možný odpočet, pokud poplatník vynaložil v letošním roce na projekt 
výzkumu a vývoje daňově uznatelné výdaje ve výši 2 450 000 Kč, což bylo o 1 500 000 
Kč více než v minulém roce? Výdaje v daném roce byly financovány úvěrem od banky.  

a) 0 Kč 

b) 1 500 000 Kč 

c) 2 450 000 Kč 

d) 2 600 000 Kč 

5. Jaká náklad je daňově neuznatelný? 

a) nezaplacená, ale zaúčtovaná smluvní pokuta 

b) zaplacené veřejné zdravotní pojištění 

c) rezerva na opravu střechy stavby, kde má společnost sídlo, která je tvořena 
rovnoměrně po dobu 3 let 

d) daňové odpisy 

 


