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Da�ová reforma a její dopady na korporátní klienty �eské spo�itelny 
 

U tohoto klientského segmentu lze p�edpokládat, s ohledem na objemy služeb poskytovaných �S, nejv�tší 

dopady. Patrn� nejvýznamn�jší novinkou jsou nová pravidla pro da�ové odpo�ty úrok� z úv�r� a p�j�ek. 

Ta se týkají nejen samotných úrok�, ale i veškerých souvisejících náklad�. Tedy i výdaj� (náklad�) na 

zajišt�ní, zpracování úv�r�, poplatk� za záruky apod.   

 

Nov� je plošn� zavád�no pravidlo nízké kapitalizace, doposud uplat�ované pouze u tzv. spojených osob. 

Co to znamená? Náklady spojené s úv�rem a p�j�kou bude možné do da�ov� uznatelných náklad� 

zahrnout pouze v omezené výši za pom�rn� složitých podmínek nebo v�bec ne. Nový zákon o dani 

z p�íjmu popisuje v §25 odst. 1 pís. w) celkem 6 bod�, které stanovují pravidla pro uplatn�ní da�ového 

odpo�tu a každý bod platí samostatn�.  

Firma si nap�íklad bude moci da�ov� ode�íst pouze úroky z úv�r� a související náklady, které v souhrnu 

nep�esáhnou v roce 2008 šestinásobek vlastního kapitálu, resp. �ty�násobek vlastního kapitálu v roce 2009 a 

pozd�ji. U úv�r� a p�j�ek mezi  spojenými osobami je toto pravidlo ješt� p�ísn�jší a hlediskem pro uplatn�ní 

odpo�tu  je dvojnásobek vlastního kapitálu.  

Další pravidlo stanovuje možnost da�ového odpo�tu pouze do výše �ástky zjišt�né jako násobek jednotné 

úrokové míry zvýšené o �ty�i procentní body a pr�m�rného stavu úv�r� a p�j�ek v pr�b�hu zda�ovacího 

období nebo období, za n�ž se podává da�ové p�iznání. P�eloženo do �eštiny a zjednodušeno, je možné 

da�ov� ode�íst pouze veškeré náklady spojené s úv�rem v takové výši, která by odpovídala úrokové  

sazb� PRIBOR + 4 % z pr�m�rného stavu úv�r� a p�j�ek. 

Mezi pravidla §25 odst. 1 pís. w) zákona o daních z p�íjm� novelizovaného zákonem o stabilizaci ve�ejných 

rozpo�t� pat�í i celková da�ová neuznatelnost náklad� spojených s pod�ízeným dluhem a da�ová 

neuznatelnost úv�rových náklad�  odvozených z�ásti nebo zcela od výsledku hospoda�ení.   

Tato nová pravidla da�ových odpo�t� se v�bec neuplatní u podnikatel�, jejichž náklady spojené 

s úv�rem, v úhrnu za zda�ovací období nep�evýší 1 000 000 K� v p�ípad�, že není v��itelem nebo 

osobou, která úv�r nebo p�j�ku zajiš�uje, osoba spojená. Tato podmínka �íká, že restrikce da�ových 

odpo�t� se nedotkne malých a  za�ínajících podnikatel�, které nejvíce pot�ebují cizí zdroje pro sv�j rozvoj. 

Za okamžité dopady da�ové reformy lze s jistotou ozna�it administrativní náklady spojené se zavád�ním 

nových princip� do ú�etnictví a dopad na dlouhodobé plánování firem vzhledem k nabourání právní jistoty 

spojené s novým zákonem o dani z p�íjm�.  

Významn�jší dopady jsou diskutabilní a názory analytik� se r�zní. Vedle nižších da�ových odpo�t� a vyšších 

základ� dan� p�inese reforma i nižší sazbu dan� z p�íjm� právnických osob. Sazba dan� z p�íjmu 

právnických osob poklesne ze sou�asných 24 % na 21 % v roce 2008 a až do roku 2010 bude klesat o 



  

 

�eská spo�itelna je bankou první volby pro všechny skupiny klient�: 
� díky prvot�ídním výkon�m našich zam�stnanc� poskytujeme špi�kové poradenství, podporu a služby našim klient�m; 
� díky špi�kovému poradenství, podpo�e a službám našim klient�m zajiš�ujeme nadpr�m�rné výnosy našim akcioná��m; 
� díky nadpr�m�rným výnos�m našim akcioná��m vytvá�íme podn�tné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zam�stnance;  
� díky nadpr�m�rným výnos�m našim akcioná��m pomáháme v rozvoji spole�nosti, v níž p�sobíme. 

 

procentní bod ro�n� až dosáhne úrovn� 19 %. Ke zmírn�ní dopad� p�isp�je i p�echodné období, ve 

kterém se v letech 2008 a 2009 nová pravidla da�ových odpo�t� použijí pouze pro nov� uzav�ené úv�rové 

smlouvy a dodatky ke stávajícím smlouvám. P�ikláníme se k názoru, že dopady reformy budou individuální a 

závislé na struktu�e financování konkrétního klienta �S.  

Jako p�íklad lze uvést model financování developerské spole�nosti, u které je p�evažující dluhové financování 

tém�� pravidlem, da�ová neuznatelnost úrok� ve svém d�sledku zp�sobí zvýšení efektivní míry zdan�ní 

vysoko nad sou�asnou úrove�. Podobn� se reforma projeví i u v�tšiny tzv. SPC (single purpose company), 

kterých se bude p�evážn� dotýkat pravidlo  nízké kapitalizace, a z n�j plynoucí �áste�ný výpadek da�ového 

odpo�tu. V d�sledku to p�inese zhoršení CF spole�nosti s možným dopadem na její úv�rovatelnost.  

V dalších oblastech financování bude situace o n�co p�ízniv�jší. Co se týká finan�ního pronájmu 

s následnou koupí najaté v�ci. Dle §25 odst. 1 pís. zm)  nového zákona o daních z p�íjm� nebude z 

celkového souboru ro�ních leasingových splátek p�esahujícího 1 milion korun da�ov� uznatelné pouze 1 %. 

V této oblasti dále dochází k prodloužení minimální doby leasingu automobil�, stroj� a za�ízení na 

dobu shodnou s délkou odepisování. Konkrétn� u osobních, užitkových a nákladních automobil� bude 

minimální doba trvání leasingové smlouvy prodloužena ze 3 na 5 let. U leasingu stroj� a za�ízení dojde k 

prodloužení ze 3 na 5 let (II. odpisová skupina) resp. ze 3 na 10 let (III. odpisová skupina). K významnému 

prodloužení minimální doby trvání smlouvy dojde u finan�ního leasingu nemovitostí – z 8 na 30 let. Další 

zm�nou je zrušení hranice 1,5 milionu korun pro da�ovou uznatelnost leasingových náklad� u osobních 

automobil�.  

V sou�asné dob� se zabýváme kvantifikací dopad� reformy na naše klienty s cílem  pomoci t�mto klient�m 

dopady reformy zmírnit. Jisté je, že spole�nosti, které financují svou �innost z úv�r� od spojených osob i od 

t�etích subjekt�, by m�ly nejpozd�ji do konce roku 2007 p�ehodnotit související rizika.  
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