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3.3  Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými  
 

Náklady z hlediska účetního 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (§ 7 odst. 1 ZoÚ).  

K dosažení těchto cílů napomáhají i účetní operace, které na daňový základ vliv nemají. Účtuje se o nich, 

stejně jako v případě daňově uznatelných nákladů, také na účtech 5. účtové třídy. To znamená, že ovlivňují 

účetní výsledek hospodaření, ale o jejich výši bude muset účetní jednotka při sestavování daňového přiznání 

upravit základ daně. 
Poznámka: 

Účetní v praxi často podceňují účetní případy, které nemají vliv na základ daně (například účetní opravné položky, 

účetní odpisy apod.). V případě, že by neúčtovali o těchto účetních případech, potom by nebylo možné dodržet 

zásadu věrného zobrazení skutečnosti. 
 

 PŘÍKLAD 
 

Účetní jednotka eviduje na skladě zásoby zboží v pořizovací ceně 10 mil. Kč, ale jejich reálná hodnota je  

6 mil. Kč. 

Řešení: 

Aby účetní jednotka dodržela zásadu věrného a poctivého předmětu účetnictví, musí zaúčtovat opravnou 

položku ve výši 4 mil. Kč, která není daňově uznatelným nákladem. Částka zaúčtované opravné položky sníží 

zisk účetní jednotky, ale nebude mít žádný vliv na výši základu daně. 
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Náklady z hlediska daňového 

Pro stanovení správného daňového základu je důležité posoudit náklady v účetnictví z hlediska daňové 

účinnosti. Tuto problematiku řeší zákon o daních z příjmů, který v § 24 příkladně vyjmenovává výdaje 

(náklady), které jsou daňově uznatelné a v § 25 výdaje (náklady), které nejsou daňově uznatelnými. 

Aby mohly být náklady uplatněny jako daňové, musí být vynaloženy pro účely podnikání. Při daňové 

kontrole musí podnikatel správci daně prokázat, že vynaložené náklady mají přímou a bezprostřední 

souvislost s příslušnými výnosy, tzn. že se jedná o náklady, které slouží k dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů.  
 

Pokud ale výdaje slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou od daně osvobozeny, nelze je 

uplatnit jako daňově účinné. 
 

 

 PŘÍKLAD 
 

V případě, že příjmy z prodeje obchodního podílu budou od daně osvobozeny (za zákonem určených 

podmínek), potom výdaje spojené s prodejem tohoto obchodního podílu ani pořizovací cena tohoto 

obchodního podílu nebudou daňově uznatelným nákladem. 

 
Daňově neuznatelné náklady lze rozdělit do několika skupin, a to na: 

- náklady, které nejsou nikdy daňově uznatelnými náklady, 

- náklady, které jsou daňově uznatelnými do výše souvisejících příjmů, 

- náklady, které jsou daňově uznatelné za podmínek stanovených dle ZDP, 

- náklady, které jsou daňově uznatelnými za předpokladu, že byly i zaplaceny. 

 

 
3.3.1   Náklady, které nejsou nikdy daňovými náklady 
 
Jedná se například o výdaje na reprezentaci (zaúčtované na účtu 513), ostatní sociální náklady (účet 528), 

poskytnuté dary (účet 543), nesmluvní pokuty a úroky z prodlení (účet 545), dále opravné položky nebo 

rezervy, které nejsou tvořeny v souladu se ZoR  (účty 554, 559, 574) apod.  

 

 

3.3.2   Náklady, které jsou daňově uznatelnými do výše souvisejících 
příjmů 

 

Patří sem například manka a škody, které jsou ve většině případů daňovým nákladem do výše náhrady. 

Výjimkou jsou škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie 

neznámým pachatelem – v těchto případech jsou daňově uznatelné v plné výši. 

 

 PŘÍKLAD 
 

V kanceláři školy došlo ke krádeži – z pokladny bylo zcizeno 10 000 Kč. Pojišťovna škole žádnou náhradu 

nepoukázala se zdůvodněním, že nebyly dodrženy podmínky pojistné smlouvy. 

Škola obdržela od policie usnesení o odložení případu z důvodu, že se nepodařilo pachatele najít. 

Řešení: 

Škola si může uplatnit ukradenou hotovost v daňových nákladech, neboť se jedná o škodu způsobenou podle 

potvrzení policie neznámým pachatelem. 
 

Pokud by však byl pachatel dopaden, ale žádnou náhradu škody by škole nepoukázal, potom by se jednalo  

o daňově neuznatelný náklad.   
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 PŘÍKLAD 
 

Řidič podniku havaroval s firemním vozidlem, které muselo být v důsledku havárie vyřazeno (poškození 

bylo takového rozsahu, že oprava by se již nevyplatila). Daňová zůstatková cena automobilu ke dni vyřazení 

činila 120 000 Kč.  

Automobil byl pro tyto případy pojištěn a pojišťovna poukázala náhradu ve výši 100 000 Kč. 
 

Řešení: 

Daňová zůstatková cena automobilu, vyřazeného v důsledku poškození, je nákladem do výše náhrady škody, 

tj. částka 20 000 Kč bude daňově neuznatelným nákladem, který bude zvyšovat základ daně z příjmů 

právnických osob (ř. 40 daňového přiznání).  

 
 

3.3.3   Náklady, které jsou daňově uznatelnými za podmínek 
stanovených dle ZDP 

 
K těmto nákladům patří například výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, odpisy 

dlouhodobého majetku, odpisy pohledávek, finanční náklady z úvěrů a zápůjček od spojených osob, úplata 

u finančního leasingu apod. 
Poznámka: 

Vybrané náklady jsou podrobně vysvětleny v kapitole 3.4 

 
 

3.3.4   Náklady, které jsou daňově uznatelnými za předpokladu, že byly  
i zaplaceny 

 

 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem   

Aby pojistné z mezd bylo daňovým nákladem, musí být také zaplaceno, a to nejpozději do konce měsíce 

následujícího po uplynutí zdaňovacího období.  

Cílem je, aby základ daně u zaměstnavatele nebyl snižován v případech, kdy je pojistné sice zaúčtováno do 

nákladů, ale přitom nebylo odvedeno. 

Pojistné zaplacené po uvedeném termínu je nákladem toho zdaňovacího období, ve kterém bylo uhrazeno. 

Poznámka: 

Celá nezaplacená částka dlužného pojistného se skládá ze dvou částí, a to z pojistného zaměstnavatele 

(zaúčtovaného na účtu 524) a  z pojistného, které je sraženo zaměstnanci ze mzdy a odvádí je zaměstnavatel (tato 

část pojistného tvoří součást hrubé mzdy, tj. zaúčtovaná na účtu 521). 

Přestože se podmínky pro daňovou uznatelnost posuzují podle stejného kritéria (tj. zaplacení do 31. 1. 

následujícího zdaňovacího období), nezaplacené pojistné je v ZDP řešeno na dvou místech.  

a) nezaplacené pojistné zaměstnavatelem je nedaňovým nákladem dle § 24 odst. 2 písm. f) (v daňovém přiznání 

bude na řádku 40),  

b) pojistné sražené zaměstnanci, které nebylo odvedeno, bude při úpravě výsledku hospodaření zvyšovat základ 

daně dle § 23 odst. 3 písm. a) (v daňovém přiznání bude na řádku 30) 

 

 PŘÍKLAD 
 

Ve společnosti RINGO, s.r.o., byl proveden odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění z mezd za 

prosinec 2021 ve výši 50 000 Kč až 20. 2. příštího roku.  

Řešení: 

Částka 50 000 Kč nebyla uhrazena do 31. 1. 2022, proto nemůže být daňovým nákladem roku 2021, ale sníží 

základ daně účetní jednotky až v roce 2022. 
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 Daň z nemovitých věcí (§ 24 odst. 2 písm. ch) ZDP) 
 

Tato daň je daňovým nákladem pouze v případě, pokud byla také poplatníkem zaplacena.  

 

 Smluvní pokuty, úroky z prodlení (§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP) 
 

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů ovlivňují základ daně až ve 

zdaňovacím období, ve kterém byly uhrazeny. 
 

 

 PŘÍKLAD 
 

Smluvní pokuta byla zaúčtována do nákladů v srpnu 2021, uhrazena však byla až v únoru 2022. 

Řešení: 

V roce 2021 byla smluvní pokuta sice zaúčtována do nákladů (na účtu 544), ale v tomto roce bude z daňových 

nákladů vyloučena (bude uvedeno na řádku 40 daňového přiznání). 
 

V roce 2022 bude úhrada smluvní pokuty zaúčtována jako snížení dluhu ve 3. účtové třídě, tj. platba není 

zaúčtována v nákladech, ale základ daně bude snížen o tuto zaplacenou smluvní pokutu. 
 

Poznámka: Postup z pohledu věřitele je u smluvních sankcí obdobný.  

 
 Úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů od neúčtujících fyzických osob (§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP)  
 

Úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů v případě, kdy věřitelem je poplatník, který nevede účetnictví, jsou daňově 

uznatelným nákladem, jen pokud byly zaplaceny. 

Poznámka: Postup při úpravě základu daně je obdobný jako u smluvních pokut a úroků z prodlení. 

 

 

ÚLOHA 3.1 
 

Společnost KREJČÍŘ, s.r.o., vykázala za rok 2021 účetní výsledek hospodaření – ztrátu 2 520 000 Kč. 
 

Upravte tento účetní VH na základ daně, a to v souvislosti s pozdními odvody pojistného z prosincových 

mezd.  
 

Hrubé mzdy zaměstnanců 10 000 000 Kč 

z toho sraženo zaměstnancům   - na zdravotní pojištění 450 000 Kč 

  - na sociální zabezpečení  650 000 Kč 
 

Zdravotní pojištění zaměstnavatele 900 000 Kč 

Sociální pojištění zaměstnavatele  2 480 000 Kč 
 

Odvody pojistného z prosincových mezd byly provedeny takto: 
 

V lednu 2022 správě sociálního zabezpečení pojistné na SZ 1 000 000 Kč 

 (z toho 450 000 Kč pojistné sražené zaměstnancům,  

  550 000 Kč pojistné zaměstnavatele) 

 zdravotním pojišťovnám pojistné na ZP 250 000 Kč 

 (jedná se o pojistné sražené zaměstnancům) 

V únoru 2022  správě sociálního zabezpečení pojistné zaměstnavatele 2 130 000 Kč 

 zdravotním pojišťovnám pojistné zaměstnavatele 1 100 000 Kč 

 Upravte účetní výsledek hospodaření na základ daně 
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ÚLOHA 3.2 
 

Paní Milena Bílá (fyzická osoba, která není účetní jednotkou) půjčila v roce 2021 do společnosti  

HAZARD, s.r.o., částku 1 200 000 Kč.  

Zápůjčka byla sjednána na období od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 a roční úroková sazba byla stanovena ve výši  

8 %.  

Úroky za jednotlivá období byly zaúčtovány do nákladů společnosti, a to v následující výši: 

- za rok 2021 48 000 Kč 

- za rok 2022 24 000 Kč  

Společnost zaplatila úroky ze zápůjčky paní Bílé za oba dva roky v březnu 2022.  

Společnost HAZARD, s.r.o., vykázala účetní zisk za rok 2021 ve výši 600 000 Kč, za rok 2022 účetní zisk 

100 000 Kč.  

Úkol: Vypočítejte základ daně společnosti HAZARD, s.r.o., v období 2021 a 2022, a to za předpokladu, 

že neexistují žádné jiné důvody pro úpravu účetního VH na ZD. 

 
 

 

 

 

ÚLOHA 3.3 
 

Společnost BYZNYS, s.r.o., se zabývá obchodní činností. V účetnictví společnosti byly v roce 2022 

zaúčtovány tyto náklady a výnosy: 
 

Číslo účtu Název účtu Kč 

504 Prodané zboží 4 540 000,- 

513 Náklady na reprezentaci 26 000,- 

531 Silniční daň (nebyla v roce 2022 zaplacena) 15 000,- 

532 Daň z nemovitých věcí (byla v roce 2022 zaplacena) 5 000,- 

544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení – nebyly uhrazeny 70 000,- 

545 Ostatní pokuty a penále  22 000,- 

549 Manka a škody 240 000,-  

 (zůstatková cena vyřazeného auta v důsledku havárie) 
 

569 Manka a škody na finančním majetku 9 000,- 

 (krádež peněz v pokladně, pachatel byl zjištěn a škoda předepsána k náhradě) 

604 Tržby za prodané zboží 5 970 000,- 

648 Ostatní provozní výnosy 200 000,- 

 (jedná se o náhradu od pojišťovny za havarované auto) 

668 Ostatní finanční výnosy (jedná se o předpis náhrady za krádež peněz) 9 000,- 
 

Úkol: Vypočítejte účetní VH společnosti BYZNYS, s.r.o. a upravte jej na základ daně. 

 

Účetní výsledek hospodaření Kč 

Položky zvyšující ZD (nedaňové náklady):  

 Kč 

 Kč 

 Kč 

 Kč 

 Kč 

Základ daně Kč 
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ÚLOHA 3.4 
 

Společnost MP, s.r.o., se zabývá výrobní činností. Za rok 2022 vykázala účetní zisk ve výši 770 000 Kč. 

Pro účely úpravy účetního VH na základ daně měla společnost k dispozici následující informace: 

V červnu 2022 doplaceno zdravotní a sociální pojištění z mezd za rok 2021 160 000 Kč 

Tvorba opravné položky k zásobám výrobků 500 000 Kč 

Ve skladu výrobků došlo ke zničení zásob  200 000 Kč  

Předpis škody zaměstnanci k úhradě 80 000 Kč  

Zaplacena dodavateli smluvní pokuta vyúčtovaná za pozdní úhradu faktury v r. 2021 15 000 Kč  

Odběrateli předepsány smluvní úroky z prodlení, které nebyly do konce roku uhrazeny 12 000 Kč  

Úkol: Upravte účetní výsledek hospodaření na základ daně 

 

  


