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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zaměřuje na rozhodovací proces při výběru formy podnikání. 

Nachází a popisuje jednotlivá kritéria, která by měla být posuzována při tomto výběru. 

Na modelové situaci tato kritéria dále srovnává a hodnotí vzhledem k pěti vybraným 

výsledným variantám. Práce obsahuje návrhy postupů vedoucích k výběru vhodné 

formy podnikání, charakterizuje jejich výhody a nevýhody a představuje situace, 

v nichž je příhodné daný postup využít. 

 

Abstract 
 

The diploma thesis focuses on decision-making process during choosing the form 

of business. It finds and describes the criteria that should be considered in this selection. 

These criteria compares and evaluates on a model situation in relation to the five chosen 

variants. The thesis contains suggestions of precedures leading to the choosing 

the suitable form of business, characterizes their advantages and disadvantages and 

presents situations in which the procedure is convenient to use. 
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Úvod 
 Již více než dvacet let, po pádu komunistického režimu, existuje v České 

republice tržní systém a s ním i základní pravidla, která umožňují lidem podnikat. 

Tyto základní pravidla jsou právní vynutitelnost dodržování smluv, ochrana 

soukromého vlastnictví a volný vstup na trhy.1 Tato tři pravidla však tvoří pouze jakýsi 

rámec, jenž je dále rozvíjen zákony, předpisy a vyhláškami, které upravují tento 

základní rámec a dávají mu určitý striktní rozměr. Vzhledem k tomu, že lidská 

vynalézavost a rozdílné myšlení každého člověka jsou prakticky neomezené a zákon 

je pro soukromé osoby primárně nastaven tak, že co není zakázáno, je povoleno2, stále 

dochází k úpravám legislativních norem s viditelným trendem jejich kvantitativního 

růstu. Tento systém sice stále dodržuje základní pravidla pro fungování tržního systému, 

ale pro běžného člověka, ač schopného kreativně a podnikatelsky přemýšlet, se stává 

nepřehledným a zmatečným. 

 V tomto okamžiku se tak otevírá prostor pro další druh podnikání, a to pomoc 

s výkladem práva a jeho praktickou realizací. Touto činností se zabývají například 

advokáti, notáři, auditoři, daňový poradci nebo také účetní. Právě činností posledních 

dvou jmenovaných profesí, daňový poradce a účetní, jsem se sám začal zabývat před 

několika lety. Vzhledem k tomu, že v tomto podnikání spolupracuji s několika osobami, 

a vzhledem k eventuálnímu rozvoji naší činnosti, jsem se rozhodl hlouběji se zamyslet 

nad dalšími možnostmi, při kterých budeme moci podle zákona naši činnost společně 

vykonávat, čímž se zabývá právě tato diplomová práce. Záměrem této práce však není 

vytvořit návrh postupu výběru formy podnikání pouze pro osobní účely a pouze 

pro tento jeden specifický případ. Naopak se budu v práci snažit vytvořit koncept, který 

bude použitelný pro většinu drobných podnikatelů vykonávajících činnost jako osoby 

samostatně výdělečně činné společně s více lidmi a stojících před rozhodnutím o možné 

změně právní formy jejich podnikání. Z tohoto důvodu, a také z důvodu ochrany 

vlastního soukromí i soukromí mých spolupracovníků, nebudu v práci uvádět reálné 

údaje přímo z našeho soukromého podnikání. 

                                                
1 Holman, 2002, s. 12 
2 Článek 2, bod 4, Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Cíle práce 

 Hlavním cílem práce je navrhnout postup výběru vhodné formy společného 

podnikání více osob. Cílem je tedy najít optimální formu podnikání, přičemž kritérii 

branými v potaz jsou především výše zákonných odvodů, které mají zásadní vliv 

na čistý příjem jednotlivých osob, podnikatelské riziko z pohledu výše ručení 

za závazky, administrativní náročnost a další práva a povinnosti vyplývající především 

z právních úprav jednotlivých forem podnikání. 

 Dílčím cílem práce je analyzovat důležité charakteristiky jednotlivých forem 

podnikání a nacházet mezi nimi významné rozdíly a podobnosti. 

 

 

Metody zpracování práce 

 V práci jsou použity především analytické metody, při nichž jsou zkoumány 

dílčí části složitých celků tak, aby mohly být za pomoci analogie a srovnávání dále 

klasifikovány a ohodnoceny.3 Analytická metoda nachází uplatnění například v rozboru 

jednotlivých forem podnikání, u nichž jsou zjišťovány významné skutečnosti mající vliv 

na rozhodování o jejich výběru. V analýze zákonných úprav podnikatelské činnosti 

je přitom vycházeno ze stavu platnému k 1. 1. 2012. 

 Důležitou metodou, která je v práci aplikována, je také metoda komparace 

(srovnávání), při níž se zjišťují shodné nebo rozdílné znaky určitých celků.4 Tato 

metoda je uplatněna při párovém porovnávání kritérií a jednotlivých variant forem 

podnikání.  

 Další významnou metodou je výběr a hodnocení variant při vícekriteriálním 

rozhodování. Z možných metod je v práci využita především metoda TOPSIS a Saatyho 

metoda pro stanovení vah kritérií a pro hodnocení variant. Tato technika slouží 

k usnadnění rozhodování za pomoci párového srovnání variant a kritérií. 

 

                                                
3 Pokorný, 2004, s. 48-49 
4 Tamtéž, s. 49 



 12 

1 Podnikání 

 Podnikání znamená konat smysluplné a cílevědomé činnosti, které si kladou 

za cíl uspokojení vlastních nebo cizích potřeb. Tyto činnosti jsou velmi ovlivněny 

jak motivací a dovednostmi samotného podnikatele, tak i okolím, ve kterém 

se pohybuje, jímž je rodinné, ekonomické, politické nebo i celospolečenské prostředí. 

 Podnikatelská činnost je pojem, který lze charakterizovat z několika různých 

úhlů pohledu. Veber a kolektiv jej vedle právnického pojetí, které bude blíže objasněno 

v následujících kapitolách, popisují z těchto tří hledisek: 

 „Ekonomické pojetí - podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit 

tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření 

přidané hodnoty. 

 Psychologické pojetí - podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

něco dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu 

je prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení 

se na vlastní nohy apod. 

 Sociologické pojetí - podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příležitostí.“5 

  

1.1 Podnikatel a podnik 

 S podnikatelskou aktivitou jsou spojeny další dva důležité pojmy, jimiž jsou 

podnikatel a podnik. Jak poukazuje Koráb a Mihalisko: “Jednu z definic podnikatele 

vytvořil český rodák Joseph Schumpeter v roce 1952: Úloha podnikatele spočívá 

v reformaci nebo v revolucionizmu výrobních metod na základě využívání vynálezů či, 

řečeno obecněji, nevyužitých technologických možností pro výrobu nového zboží nebo 

pro výrobu starého zboží novým způsobem, odhalováním nových zdrojů dodávek 

materiálů nebo odbytišť pro výrobky na základě reorganizace nového odvětví.“6 K této 

definici je vhodné dodat, že slova výroba nebo výrobek je z pohledu definice podnikání 

                                                
5 Veber, 2005, s. 15 
6 Koráb, 2005, s. 6-7 
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potřeba chápat spíše v obecnějším smyslu jako produkt, který v sobě kromě výrobku 

zahrnuje i služby. 

 Podnik slouží podnikateli k provozování jeho činnosti. Veber a kolektiv však 

nalézají několik dalších pohledů na definici podniku: 

 „nejobecněji je interpretován jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů 

(vstupů) ve statky (výstupy), 

 obsáhleji je vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných 

majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouží podnikateli 

k provozování podnikatelských aktivit, 

 právně - jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 

tomuto účelu sloužit.“7 

 

1.2 Základní právní úprava podnikání v ČR 

 Podnikání v České republice upravují především dvě právní normy, a to zákon 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZŽP) a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen ObchZ). Oba tyto zákony shodně definují živnost (§ 2, ZŽP), případně podnikání 

(§ 2, odst. 1, ObchZ), jako činnost prováděnou samostatně, na vlastní účet 

a odpovědnost a za účelem dosažení zisku. 

 

1.2.1 Zákon o živnostenském podnikání 

 ZŽP rozlišuje živnosti ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti je možné 

začít provozovat již dnem ohlášení živnosti při splnění všeobecných (minimální věk 

18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost), případně zvláštních podmínek 

(odborná a jiná způsobilost). Koncesovanou živnost je možné začít provozovat dnem 

nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, o němž rozhoduje příslušný státní 

úřad. Koncesované živnosti jsou například výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, 

                                                
7 Veber, 2005, s. 16 
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směnárenská činnost, oceňování majetku nebo provozování cestovní kanceláře.8 Obecně 

lze říci, že mezi koncesované živnosti patří činnosti, nad kterými chce mít stát větší 

dohled, a proto rozhoduje o udělení koncesní listiny jednotlivě u každé žádosti. 

 Ohlašovací živnosti se dále rozdělují na volné, řemeslné a vázané. 

K provozování volné živnosti stačí splnit pouze všeobecné podmínky. U živnosti 

řemeslné a vázané je nutné navíc prokázat odbornou způsobilost.9 Například vázanou 

živnost Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence lze 

provozovat pouze s vysokoškolským vzdělání a třemi lety praxe v oboru nebo vyšším 

odborným vzděláním, středoškolským vzdělání zakončeným maturitou nebo 

s osvědčením o příslušné rekvalifikaci a pěti lety praxe v oboru.10 

 ZŽP ve svém úvodu v § 3 taxativně stanovuje činnosti, které nejsou živností. 

Mezi nimi je například činnost daňových poradců, která je tak upravena pouze zákonem 

č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.2.2 Obchodní zákoník 

 ObchZ v ustanovení § 2 vyjmenovává osoby, které jsou podnikatelem a musí 

se řídit tímto zákonem. Jsou jimi osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby 

podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného 

než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů a osoby provozující 

zemědělskou výrobu. 

 Dále ObchZ blíže specifikuje družstvo a obchodní společnosti, tedy právnické 

osoby založené za účelem podnikání, kterými jsou společnost s ručením omezeným, 

veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, jež budou v následujících 

kapitolách podrobněji charakterizovány, a dále akciová společnost, evropská společnost 

a evropské hospodářské zájmové sdružení.11 

 

                                                
8 § 6 - 10, ZŽP 
9 § 19, ZŽP 
10 Příloha č. 2, ZŽP 
11 § 56 odst. 1, ObchZ 
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1.2.3 Další vybrané právní normy zasahující do podnikání 

 Důležitou právní normou, která rozšiřuje okruh variant při výběru formy 

podnikání, je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen ObčZ), jenž v ustanoveních § 829 - § 841 definuje smlouvu o sdružení (dále 

jen Sdružení). Touto smlouvou je umožněno několika osobám sdružit se za účelem 

dosažení sjednaného cíle. Sdružení přitom nemá způsobilost k právům a povinnostem, 

nemůže tedy uzavírat smlouvy, mít vlastní bankovní účet a tak podobně. I přesto 

je Sdružení další možností, jak lze podnikat společně s více osobami, a bude proto také 

blíže charakterizováno v následujících kapitolách. 

 Mezi další právní normy, které je nutné během výkonu podnikatelské činnosti 

brát v potaz, patří zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen ZÚ), který se vztahuje na všechny právnické osoby. Na fyzické osoby, 

které jsou podnikateli, se ZÚ vztahuje pouze pokud splňují alespoň jednu z těchto 

podmínek: 

 jsou zapsány v obchodním rejstříku (buď dobrovolně, nebo povinně při dosažení 

průměrné výše výnosů za předcházející dvě účetní období 120.000.000 Kč),12 

 jejich obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25.000.000 Kč, 

 na základě svého rozhodnutí vedou účetnictví, 

 musí vést účetnictví na základě zvláštního právního předpisu, 

 jsou účastníky Sdružení, přičemž alespoň jeden z účastníků tohoto Sdružení 

je povinen vést účetnictví.13 

 Velmi podstatnou normou je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen ZDP) upravující daň z příjmů fyzických a právnických 

osob. Vybraná důležitá ustanovení tohoto zákona budou blíže analyzována v dalších 

kapitolách, a to ve vztahu k různým formám podnikání. 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

                                                
12 Ke dni 10.12.2011 bylo v obchodním rejstříku zapsáno celkem 76.985 podnikajících fyzických osob 

z celkového počtu 2.121.339, tedy necelá 4 procenta. (Zdroj: Administrativní registr ekonomických 

subjektů) 
13 § 1, odst. 2, ZÚ 
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(dále jen ZDPH) se vztahuje na osoby identifikované k dani14 a osoby povinné k dani15, 

které jsou povinny registrovat se k dani z přidané hodnoty (stát se plátcem této daně), 

jestliže splní jednu z podmínek uvedených v ustanovení § 94 ZDPH. Mezi těchto dvacet 

podmínek patří například dobrovolně podaná přihláška k registraci, překročení obratu 

1.000.000 Kč nejvýše za 12 předcházející kalendářních měsíců, pořízení zboží z jiného 

členského státu Evropské unie v hodnotě převyšující 326.000 Kč v běžném kalendářním 

roce, poskytnutí služby osobě registrované k dani v jiném členském státě Evropské unie 

a nebo naopak přijetí služby od této osoby. 

 Mezi další důležité právní normy, které ovlivňují výběr optimální formy 

podnikání, patří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ZP), zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPSZ) a zákon 

č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZPVZP). Poslední dva jmenované zákony jsou podstatné především 

pro stanovení správné výše pojistného, které musí konkrétní osoby odvádět buď 

do státního rozpočtu, nebo zdravotním pojišťovnám. 

 

1.3 Formy podnikání 

 V České republice může uskutečňovat podnikatelskou činnost buď fyzická, nebo 

právnická osoba. K datu 8. května 2012 zde působí celkem 2.128.986 podnikajících 

fyzických osob a 387.635 právnických osob16. Jejich detailnější rozpis je uveden 

v následující tabulce. 

 

 

 
                                                
14 Právnická osoba nepovinná k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu v hodnotě převyšující 

326.000 Kč v běžném kalendářním roce nebo která pořizuje z jiného členského státu nový dopravní 

prostředek nebo sama podá přihlášku k registraci. (Zdroj: § 96, ZDPH) 
15 „Osoba povinná k dani je fyzická osoba nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti, ...“ (Zdroj: § 5, odst. 1, ZDPH) 
16 Mezi právnické osoby jsou zahrnuty pouze obchodní společnosti a družstvo. Další formy právnických 

osob, jako jsou například nadace nebo rozpočtové a příspěvkové organizace, nejsou brány v potaz. 
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Počet aktivních podnikatelských subjektů v ČR k 8. 5. 2012 
Fyzické osoby 2.128.986 

Veřejná obchodní společnost 7.347 
Komanditní společnost 755 
Společnost s ručením omezeným 338.157 
Akciová společnost 25.096 
Evropská společnost 696 
Evropské hospodářské zájmové sdružení 5 
Družstvo 15.579 

Právnické 
osoby 

Celkem právnických osob 387.635 
Celkem podnikatelských subjektů 2.516.621 

Tabulka 1: Počet aktivních podnikatelských subjektů v ČR k 8. 5. 2012 

Zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů 

 

 Nejběžnější formou podnikání je podnikání jako osoba samostatně výdělečně 

činná. Druhou nejčastější formou je pak společnost s ručením omezeným. Tyto dvě 

formy podnikání mají navzájem mnoho odlišností. Dalo by se říci, že často stojí téměř 

na opačných pólech v hodnocení důležitých hledisek, které je potřeba brát v úvahu 

při výběru formy podnikání. Určité kompromisy nabízí veřejná obchodní společnost, 

komanditní společnost nebo také podnikání ve Sdružení. Tyto formy podnikání budou 

předmětem detailnějšího rozboru v následujících kapitolách. 
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2 Vybrané formy výkonu podnikatelské činnosti 

 V následující kapitole bude zaměřena pozornost na vybrané formy podnikání, 

které je možné v České republice provozovat a které je, dle autora, vhodné brát v úvahu 

při rozhodování o změně formy podnikání malých a středních podnikatelů. V závěrečné 

podkapitole jsou pak blíže specifikovány podmínky a zákonné povinnosti pro případ 

příjmu ze závislé činnosti a odměn z činnosti jednatelů a společníků právnických osob.  

 

2.1 Osoba samostatně výdělečně činná 

 Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) bude v dalším rozboru 

chápána jako podnikatel - fyzická osoba, která podniká samostatně na základě 

živnostenského oprávnění (například v oblasti vedení účetnictví) nebo jiného 

než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů (například daňové 

poradenství). 

 

2.1.1 Administrativní náročnost  

 K zahájení podnikatelské činnosti je nezbytné, aby OSVČ ohlásila živnost 

na živnostenském úřadě, případně splnila podmínky pro provozování činnosti podle 

jiného než živnostenského zákona. Za ohlášení živnosti se hradí správní poplatek 

1.000 Kč.17 Dále se OSVČ registruje nebo eviduje jako podnikatelský subjekt 

na příslušném finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, 

přičemž je možné se na tyto úřady zaregistrovat prostřednictvím živnostenského úřadu 

již při ohlášení živnosti. V případě změn či ukončení činnosti je pak OSVČ povinna tyto 

skutečnosti nahlásit zpravidla do osmi dnů na těchto čtyřech úřadech. 

 OSVČ musí svoji činnost evidovat buď vedením účetnictví, nebo vedením 

daňové evidence (pokud neuplatňuje výdaje procentní sazbou z příjmu podle 

§ 7, odst. 7, ZDP). S vedením účetnictví jsou však spojeny větší administrativní nároky, 

a to z prostého důvodu - vzniká povinnost postupovat podle ZÚ. Další rozbor však bude 

vycházet z toho, že podnikatel se k vedení účetnictví dobrovolně nepřihlásí 

                                                
17 Položka 24, písmeno a), zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 



 19 

a ani nesplňuje jiné podmínky, na jejichž základě by byl povinen vést účetnictví.  

 Daňová evidence je charakterizována v ZDP v § 7b. Ukládá přitom povinnost 

vést evidenci o příjmech a výdajích v takovém členění, aby bylo možné zjistit základ 

daně, vést údaje o majetku a závazcích a zjišťovat jejich skutečný stav k poslednímu 

dni zdaňovacího období. Takto vedenou daňovou evidenci je OSVČ povinna 

uschovávat po zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro stanovení daně18. 

 

2.1.2 Daň z příjmu 

 Dílčím základem daně OSVČ jsou příjmy ze živnosti nebo jiného podnikání 

snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (charakterizované 

v § 23 až 33, ZDP). Podnikající fyzická osoba má možnost namísto skutečných výdajů 

uplatňovat výdaje procentní sazbou z příjmů podle § 7, odst. 7, ZDP. Procentní sazby 

jsou ve výši 80, 60, 40 a 30 % z příjmů a jsou odvislé od druhu podnikatelské činnosti. 

Jestliže OSVČ využije takto stanovených výdajů, má se za to, že tato zjištěná částka 

v sobě obsahuje veškeré výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

Navíc nemusí vést daňovou evidenci, zákon mu pouze taxativně v § 7, odst. 8, ZDP 

stanovuje, že musí vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek. V případě přechodu 

z vedením daňové evidence na uplatňování výdaje procentní sazbou je podnikatel 

povinen tzv. dodanit veškeré pohledávky a zásoby a může snížit základ daně 

o nezaplacené závazky. V opačném případě při přechodu z uplatňování výdajů 

procentní sazbou na vedení daňové evidence je taktéž nutné dodanit pohledávky 

a zásoby, ale už podnikateli není umožněno snížit základ daně o nezaplacené závazky. 

Tyto změny se uvádějí v dodatečném daňovém přiznání za předcházející rok.19 

 ZDP v § 13 umožňuje přenést rozdíl mezi příjmy a výdaji dosažený 

při podnikání na spolupracující osoby (konkrétně maximálně 50 % tohoto rozdílu, 

nejvýše 540.000 Kč za zdaňovací období, na spolupracující manželku (manžela), 

nebo maximálně 30 %, nejvýše 180.000 Kč, tohoto rozdílu při spolupráci manželky 

a ostatních osob žijících s poplatníkem v domácnosti). 

                                                
18 Lhůta pro stanovení daně je 3 roky, maximálně však 10 let. (Zdroj: § 148, zákon č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů) 
19 § 23, odst. 8, ZDP 
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 K zjištěnému dílčímu základu daně podle § 7, ZDP se přičítají dílčí základy daně 

podle § 8-10, ZDP. Od této sumy je možné odečíst případnou ztrátu vzniklou 

ve zdaňovaném období, případně vyměřené ztráty z minulých let (ne starší než 5 let).20 

Dále se k vypočítané částce, která nesmí být v záporné výši, přičítají příjmy ze závislé 

činnosti podle § 6, ZDP, čímž vzniká základ daně (dále jen ZD). Od něj je možné 

odečíst položky odčitatelné od základu daně podle § 34, ZDP (výdaje při realizaci 

projektů výzkumu a vývoje) a nezdanitelné části základu daně podle § 15, ZDP, kterými 

jsou: 

 dary (minimálně ve výši 2 % ZD nebo alespoň 1.000 Kč, maximálně 10 % ZD), 

 úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru 

pro bytovou potřebu (max. 300.000 Kč), 

 příspěvek na penzijní připojištění snížený o 6.000 Kč (max. 12.000 Kč), 

 příspěvek na penzijní pojištění (max. 12.000 Kč), 

 pojistné na soukromé životní pojištění (max. 12.000 Kč). 

 Takto upravený ZD se zaokrouhluje na 100 Kč dolů a násobí sazbou daně, která 

činí 15 %. Od vypočtené daně lze uplatnit slevy na dani, například v případě 

zaměstnávání osoby se zdravotním nebo těžším zdravotním postižením je možné dále 

snížit daň o 18.000 Kč nebo 60.000 Kč za každého zaměstnance podle postupu 

v § 35, ZDP. Fyzickým osobám je dále umožněno snížit daň podle § 35ba, ZDP o: 

 24.840 Kč na poplatníka (bez omezení a vždy v celé výši), 

 24.840 Kč na manželku, pokud neměla vlastní roční příjem přesahující 

68.000 Kč, 

 2.520 Kč, 5.040 Kč a 16.140 Kč pobírá-li podnikatel invalidní důchod nebo 

je držitelem průkazu ZTP/P, 

 4.020 Kč pokud je studentem (do 26 let, nebo 28 let při doktorském prezenčním 

studiu). 

 Dále je možné uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši 13.404 Kč 

ročně (max. 60.300 Kč). Toto daňové zvýhodnění může jako jediná z výše uvedených 

slev přejít do daňového bonusu, tedy snížit daň do záporné hodnoty.21 

                                                
20 § 5, odst. 3, ZDP 
21 § 35c, ZDP 
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 Pro přehlednost je celý postup zdanění fyzické osoby uveden níže v obrázku. 
 

 

Obrázek 1: Postup zdanění OSVČ 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím ZDP 
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2.1.3 Další zákonné odvody 

 OSVČ je povinna odvádět z dílčího základu daně podle § 7, ZDP (upraveného 

podle § 5 a § 23) pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti (dále jen sociální pojištění)22. Vyměřovacím základem je 50 % daňového 

základu a sazba činí 29,2 %. ZPSZ také stanovuje minimální výši pojistného, která činí 

25 % z průměrné mzdy23 násobené sazbou 29,2 % (1.836 Kč měsíčně), a maximální 

výši pojistného, která  se vypočítá jako 48násobek průměrné mzdy násobená sazbou 

29,2 % (29.361 Kč měsíčně).24 

 Dále je OSVČ povinna hradit pojistné na všeobecné zdravotní pojištění podle 

ZPVZP (dále jen zdravotní pojištění), které činní 13,5 % z 50 % rozdílu mezi příjmy 

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a odpočtem výdajů vynaložených 

na jeho dosažení, zajištění a udržení. ZPVZP stejně jako ZPSZ stanovuje minimální 

měsíční výši pojistného, kterou je 50 % z průměrné mzdy násobené sazbou 13,5 % 

(1.697 Kč měsíčně) a maximální měsíční pojistné, které se vypočítá jako 13,5 % 

ze 72násobku průměrné mzdy (20.361 Kč měsíčně).25 

 

2.1.4 Ručení 

 Získáním oprávnění k provozování podnikatelské činnosti se stává OSVČ 

neomezeně ručícím subjektem. To vyplývá již ze základní definice podnikání, 

v níž je uvedeno, že podnikání je činnost provozovaná na vlastní odpovědnost. Touto 

odpovědností jsou myšleny veškeré závazky vzniklé z podnikatelské činnosti, za které 

OSVČ ručí celým svým majetkem, tedy nejen obchodním majetkem, jenž má zahrnut 

ve svém podnikání, ale také svým osobním majetkem a případně i majetkem zahrnutým 

ve společném jmění manželů26.  

 Odpovědnosti za vzniklé závazky se nelze zprostit ani není možné tuto 

                                                
22 Pod sociálním pojištěním bude dále myšleno i nemocenské pojištění ve smyslu ZPSZ. 
23 Průměrná mzda pro rok 2012 činí 25.137 Kč, což stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve 

vyhlášce č. 286/2011 Sb. 
24 § 14 a § 15a, ZPSZ 
25 § 3a, ZPVZP 
26  § 143, odst. 1, písm. b), ObčZ 
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odpovědnost zmenšit. ObčZ ale umožňuje zúžit společné jmění manželů až na věci 

tvořící obvyklé vybavení domácnosti.27 

 

2.2 Sdružení 

 Společné podnikání více osob je zákonem umožněno na základě smlouvy 

o sdružení. ObčZ přesně specifikuje, že: „...několik osob se může sdružit, aby 

se společně přičinili o dosažení sjednaného účelu. Sdružení nemají způsobilost 

k právům a povinnostem.“28 Jestliže při společné činnosti podle smlouvy o sdružení 

je získán majetek, potom se stává spoluvlastnictvím všech osob. Podíly jsou buď stejné, 

nebo mohou být stanoveny odlišně ve smlouvě. Za závazky ručí všichni společně 

a nerozdílně.29 

 

2.2.1 Administrativní náročnost 

 K zahájení činnosti podle smlouvy o sdružení postačuje podepsání této smlouvy, 

nebo dokonce ústní ujednání. Vždy se však doporučuje mít smlouvu v písemné formě. 

Ze zákona vyplývá jediná nutná náležitost smlouvy, a to sjednání účelu Sdružení. 

Smlouva o sdružení se dále nikde neeviduje ani nepřihlašuje, každý z účastníků 

Sdružení vystupuje v závazkových vztazích svým jménem. 

 U Sdružení platí obdobné nároky na evidenci podnikání jako u OSVČ. Přitom 

ale platí pravidlo, pokud se na jednoho účastníka sdružení vztahuje zákon o účetnictví, 

podléhají mu všichni účastníci. Pokud všichni účastníci vedou daňovou evidenci, 

mohou vést tuto evidenci i samostatně za Sdružení.30 

 

2.2.2 Daň z příjmu a další zákonné odvody 

 ZDP přistupuje k příjmům a výdajům vzniklým ze společného podnikání osob 

na základě smlouvy o sdružení buď tak, že si je mezi sebe účastníci rozdělují rovným 

                                                
27 § 143a a § 148, ObčZ 
28 § 829, ObčZ 
29 § 834-835, ObčZ 
30 § 7, odst. 13, ZDP 
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dílem, nebo podle podílů, které si stanovili ve smlouvě o sdružení. V prvním případě 

pak mohou využít uplatnění výdajů procentní sazbou z příjmu. Ve druhém případě musí 

uplatňovat výdaje pouze v prokázané výši. Dále pak postupují stejným způsobem jako 

při zdanění OSVČ.31 

 Pro sociální pojištění i pro zdravotní pojištění platí stejná pravidla jako při 

podnikání OSVČ.  

 

2.2.3 Daň z přidané hodnoty 

 Daň z přidané hodnoty u osob podnikajících společně na základě smlouvy 

o sdružení je v ZDPH více upravena v několika ustanoveních. Důležitý je především 

§ 94, odst. 2, z něhož vyplývá, že do obratu rozhodného pro osvobození od uplatňování 

daně se započítává obrat dosahovaný společně v rámci Sdružení v součtu s obratem 

dosahovaným samostatně mimo Sdružení. Jestliže součet těchto obratů bude vyšší než 

1.000.000 Kč, potom se osoba stává plátcem daně z přidané hodnoty. Dále platí, jestliže 

se některý z účastníků Sdružení stane plátcem, pak se tímto dnem stávají plátcem 

i ostatní účastníci. Stejně tak se stává plátcem osoba, která uzavře smlouvu o sdružení 

s osobou, která již plátcem je. 

 Za Sdružení je nutné navíc vést samostatnou, oddělenou evidenci pro účely daně. 

Tu vede určený účastník Sdružení, který za něj plní všechny povinnosti a uplatňuje 

práva vyplývající ze zákona pro ostatní jednotlivé účastníky. Dále je tento určený 

účastník povinen uvádět ve svém daňovém přiznání údaje ze své činnosti i z činnosti 

celého Sdružení. Ostatní účastníci uvádějí v daňovém přiznání údaje pouze 

ze své vlastní činnosti.32 

 

2.2.4 Ručení 

 Za závazky vůči třetím osobám odpovídají jednotlivý účastníci Sdružení 

společně a nerozdílně. V případě, kdy by některý z účastníků ze Sdružení vystoupil, 

nezprošťuje se odpovědnosti za závazky vzniklé do dne jeho vystoupení nebo 

                                                
31 § 12, ZDP 
32 § 100-102, ZDPH 
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vyloučení.33 Ostatní pravidla pro odpovědnost za závazky vzniklé z podnikatelské 

činnosti jsou totožné s OSVČ. 

 

2.3 Společnost s ručením omezeným 

 Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou patřící mezi kapitálové 

společnosti. Obchodní zákoník uvádí, že: „společností s ručením omezeným 

je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí 

za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního 

rejstříku.“34 Může být založena jedním, maximálně však padesáti společníky. Základní 

kapitál společnosti musí být ve výši alespoň 200.000 Kč. Tento základní kapitál 

je tvořen peněžitými či nepeněžitými vklady společníků, přičemž vklad jednoho 

společníka musí činit minimálně 20.000 Kč. Společnost je povinna vytvářet rezervní 

fond, a to v minimální výši 10 % ze základního kapitálu.35 

 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která se skládá ze všech 

společníků. Statutárním orgánem jsou jednatelé, kteří jsou voleni valnou hromadou 

a kterým náleží obchodní vedení společnosti. Nepovinným kontrolním orgánem 

společnosti je dozorčí rada.36 

 

2.3.1 Administrativní náročnost 

 Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou podepsanou 

všemi zakladateli nebo zakladatelskou listinou (v případě jediného zakladatele) formou 

notářského zápisu. Před vznikem musí společnost získat živnostenské oprávnění, 

případně splnit podmínky podle jiného než živnostenského zákona pro provozování 

činnosti, a dále musí společníci splatit alespoň 100.000 Kč ze základního kapitálu, 

přitom nejméně 30 % z peněžitých vkladů. Vznik společnosti je pak datován ke dni 

zápisu do obchodního rejstříku. S těmito úkony je spojeno několik poplatků, jejichž 

celková minimální výše se pohybuje okolo 13.000 Kč (6.000 Kč poplatek za podání 
                                                
33 § 835, odst. 2 a § 840, ObčZ 
34 § 105, ObchZ 
35 § 105 a následující, ObchZ 
36 § 125-140, ObchZ 
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návrhu na zápis do obchodního rejstříku37, 1.000 Kč poplatek za živnostenské 

oprávnění38, zhruba 6.000 Kč poplatek notáři za ověření společenské smlouvy a její 

ověřené kopie - tato částka však může být, na rozdíl od předchozích poplatků, 

odlišná39). Dále se společnost registruje na příslušeném finančním úřadě. 

 Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 68, odst. 3 a § 151, ObchZ. Může 

to být například ke dni uvedenému v rozhodnutí společníků o zrušení společnosti. Toto 

zrušení může proběhnout buď bez likvidace - v případě, kdy přechází jmění společnosti 

na právního nástupce, nebo s likvidací - v tomto případě dochází k vypořádání závazků 

a pohledávek společnosti, přičemž na společníky přechází podíl na likvidačním zůstatku 

společnosti. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 

 Současně se zápisem do obchodního rejstříku se na společnost vztahuje také 

povinnost uveřejňovat dokumenty ve sbírce listin, které jsou taxativně vyjmenovány 

v § 38i ObchZ. Mezi tyto dokumenty patří například společenská smlouva, účetní 

závěrka, návrh i konečná podoba rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty v daném roce 

nebo také podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem společnosti. 

 Podle ZÚ je společnost s ručením omezeným povinna vést účetnictví v plném 

rozsahu. Dále je povinna sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu, vyhotovovat 

výroční zprávu a mít tyto dokumenty ověřeny auditorem, jestliže v daném roce splní 

alespoň dvě z těchto tří podmínek: 

 „aktiva celkem více než 40.000.000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto 

zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle 

§ 26 odst. 3, 

 roční úhrn čistého obratu více než 80.000.000 Kč; ročním úhrnem čistého 

obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy 

a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 

dvanácti, 

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, 

                                                
37 Příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
38 Položka 24, písmeno a), zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
39 Vyhláška 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších 

předpisů 
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zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu“40 

 

2.3.2 Daň z příjmů 

 ZDP u právnických osob velmi stručně charakterizuje, co je předmětem daně. 

Jsou jimi: „...příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem“41. 

Příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, se týkají 

společnosti s ručením omezeným pouze velmi okrajově, proto od nich bude v této práci 

abstrahováno. Pozornost zákona se tak ubírá především na výdaje (náklady), které 

lze uznat jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a na úpravu 

základu daně, což je upraveno v § 23 až 33, ZDP. Základem daně se rozumí: „...rozdíl, 

o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených 

od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové 

souvislosti v daném zdaňovacím období.“42 Společnost s ručením omezeným přitom 

vychází z výsledku hospodaření (zisku nebo ztráty), který je vyčíslen v účetnictví. 

Ve skutečnosti jsou tak rozhodujícími faktory výnosy a náklady, namísto příjmů 

a výdajů. 

 Od základu daně lze odečíst položky odčitatelné od základu daně podle 

§ 34, ZDP, jimiž jsou daňová ztráta z předchozích 5 zdaňovacích období a výdaje 

na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Dále je možné od takto získaného upraveného 

základu daně odečíst hodnotu darů v minimální výši 2 000 Kč, nejvýše však 5 % 

z upraveného základu daně podle § 20, odst. 8, ZDP. Poté se základ daně zaokrouhluje 

na tisíce Kč dolů a násobí sazbou, která činní 19 %. Tuto zjištěnou daň je dále možné 

snížit uplatněním slevy na dani, pokud společnost zaměstnává osoby se zdravotním 

nebo těžším zdravotním postižení, a to ve výši 18.000 Kč nebo 60.000 Kč za každého 

zaměstnance podle postupu v § 35, ZDP. Výsledkem těchto výpočtů je zjištění výše 

daňové povinnosti. 

 V následujícím obrázku je znázorněn postup zdanění společnosti s ručením 

omezeným. 

                                                
40 § 20, odst. 1, písm. a), ZÚ 
41 § 18, odst. 1, ZDP 
42 § 23, odst. 1, ZDP 
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Obrázek 2: Postup zdanění společnosti s ručením omezeným 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím ZDP 

 

 Valná hromada společnosti s ručením omezeným dále rozhoduje o tom, 

jak naloží s výsledkem hospodaření po zdanění. Jednou z možností je vyplacení podílu 

na zisku společníkům. Tento příjem podléhá zvláštní sazbě daně podle 

§ 36, odst. 2, písm. b), ZDP ve výši 15 %, kterou sráží a odvádí přímo společnost. Podíl 

na zisku tak společníci obdrží snížený o daň a dále tento příjem již více nezdaňují. 

Vyplacený podíl na zisku také dále nezakládá povinnost hradit pojistné na sociální 
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a zdravotní pojištění. Postup vyplácení podílu na zisku společníkům je znázorněn 

na následujícím obrázku: 

 

 

Obrázek 3: Zdanění podílu na zisku společníků společnosti s ručením omezeným 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím ZDP 

 

2.3.3 Ručení 

 Jak již vyplývá z názvu společnosti s ručením omezeným, její odpovědnost 

za závazky vůči třetím osobám je omezena. Toto omezení se však týká pouze 

společníků, protože společnost, jakožto právnická osoba, odpovídá za závazky vůči 

třetím osobám celým svým majetkem. Společníci ručí za závazky společnosti společně 

a nerozdílně: „...do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle 

stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního 

rejstříku ručení zaniká.“43 

 

2.4 Veřejná obchodní společnost 

 Veřejná obchodní společnost je právnickou osobou, která patří mezi osobní 

společnosti. V obchodním zákoníku je veřejná obchodní společnost charakterizována 

jako: „...společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí 

                                                
43 § 106, ObchZ 
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za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.“44 Maximální počet 

společníků není stanoven. Společníci nejsou ze zákona povinni dávat do společnosti 

vklady, z čehož také vyplývá, že společnost netvoří základní kapitál ani rezervní fond. 

Jestliže nestanoví společenská smlouva jinak, jsou všichni společníci statutárním 

orgánem, ztráta, zisk i podíl na likvidačním zůstatku se rozděluje rovným dílem mezi 

společníky.45 

 

2.4.1 Administrativní náročnost 

 Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou, která nemusí 

mít formu notářského zápisu, postačují pouze úředně ověřené podpisy zakladatelů. Dále 

pro společnost platí prakticky stejné podmínky, které byly popsány u společnosti 

s ručením omezeným v kapitole 2.3.1 (viz strana 25 a násl.). Odlišně se postupuje pouze 

u základního kapitálu, který veřejná obchodní společnost nemusí tvořit, a v případech 

zrušení společnosti. Kromě obecných případů uvedených v § 68, ObchZ se veřejná 

obchodní společnost zrušuje i po splnění podmínek uvedených v § 88, ObchZ. 

Ke zrušení společnosti tak dochází i v případech, které se týkají pouze jediného 

společníka (například smrt, prohlášením konkurzu na majetek, omezením způsobilosti 

k právům a povinnostem, výpovědí společníka a tak podobně). Zbývající společníci 

se ale mohou dohodnout, změnou společenské smlouvy, o trvání společnosti bez daného 

společníka. 

 

2.4.2 Daň z příjmů 

 Veřejná obchodní společnost nemá povinnost podávat daňové přiznání.46 

Předmětem daně společnosti jsou pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou 

daně. Veřejná obchodní společnost proto nepodléhá zdanění daní z příjmů právnických 

osob, svůj hospodářský výsledek převádí vždy na společníky, kteří jej poté sami zdaňují 

ve svých daňových přiznáních, buď daní z příjmu právnických nebo fyzických osob. 

Zdaňování tohoto podílu na hospodářském výsledku je pro fyzickou osobu upraven 
                                                
44 § 76, ObchZ 
45 § 76 a následující, ObchZ 
46 § 38m, odst. 7, písm. b), ZDP 



 31 

v § 7, odst. 1, písm. d), ZDP, z čehož vyplývá, že se na něj hledí jako na příjem 

z podnikání. Společník však nezdaňuje příjem, tedy obnos, který mu společnost 

vyplatila, ale je povinen zdanit podíl, který mu za dané období náleží z titulu společníka 

veřejné obchodní společnosti. Základem daně (dílčím základem daně) tohoto společníka 

potom je: „...část základu daně veřejné obchodní společnosti stanoveného podle 

§ 23 až 33. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován 

zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Vykáže-li podle §23 až 33 veřejná 

obchodní společnost ztrátu, rozděluje se na společníka část této ztráty stejně jako základ 

daně.“47 Společníkovi veřejné obchodní společnosti není umožněno na tento příjem 

využít výdaje procentem z příjmů, jako je tomu u OSVČ nebo Sdružení. Společník musí 

vycházet z upraveného základu daně společnosti. 

 Jestliže veřejná obchodní společnost poskytne ve zdaňovacím obdobím dary, 

realizuje projekty výzkumu a vývoje nebo zaměstnává osoby se zdravotním nebo těžším 

zdravotním postižením, může si společník uplatnit poměrnou část těchto položek 

ve stejném poměru, jako je na něj rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak 

rovným dílem s ostatními společníky. Dary se přitom pro společníky - fyzické osoby 

posuzují podle § 15, ZDP, tedy jako dary poskytnuté fyzickými osobami, i přestože 

byly ve skutečnosti vynaloženy právnickou osobou. 

 V dalším postupu zdanění pokračuje společník stejně jako OSVČ, může 

si především uplatnit veškeré slevy, které se vztahují pouze na fyzické osoby. 

 

2.4.3 Další zákonné odvody 

 Pro pojistné na zdravotní a sociální pojištění platí u společníků veřejné obchodní 

společnosti, kteří jsou fyzickými osobami, stejná pravidla jako při podnikání OSVČ. 

Toto pojistné může být za společníky hrazeno buď veřejnou obchodní společností, nebo 

přímo těmito společníky. V obou případech však platí, že toto pojistné je nedaňovým 

výdajem (nákladem).48 

 

 

                                                
47 § 7, odst. 4, ZDP 
48 § 25, odst. 1, písm. g), ZDP 
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2.4.4 Ručení 

 Veřejná obchodní společnost je z pohledu ručení velice podobná OSVČ 

a Sdružení. Sama právnická osoba ručí za závazky celým svým majetkem a také její 

společníci jsou odpovědni vůči třetím osobám veškerým svým majetkem společně 

a nerozdílně. Společník, který: „... do společnosti přistoupil, ručí i za závazky 

společnosti vzniklé před jeho přistoupením. Může však požadovat na ostatních 

společnících, aby mu poskytli náhradu za poskytnutí tohoto plnění a nahradili náklady 

s tím spojené. Jestliže zanikne účast společníka za trvání společnosti, ručí jen 

za závazky, které vznikly před zánikem jeho účasti.“49 

 

2.5 Komanditní společnost 

 Komanditní společnost v sobě zahrnuje rysy jak veřejné obchodní společnosti, 

tak i společnosti s ručením omezeným. Komanditní společnost je: „...společnost, 

v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného 

vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků 

celým svým majetkem (komplementáři).“50 V této společnosti působí tedy alespoň dvě 

osoby. ObchZ přitom v § 93, odst. 4 stanovuje, že na právní postavení komanditistů 

se přiměřeně vztahují ustanovení o společnosti s ručením omezeným a na komanditní 

společnost se použijí ustanovení o veřejné obchodní společnosti, pokud však ObchZ 

nestanoví jinak. 

 Pouze komplementáři jsou oprávněni k obchodnímu vedení společnosti a jsou 

také statutárním orgánem. V jiných záležitostech rozhodují společně s komanditisty 

většinou hlasů, přičemž každý má jeden hlas, pokud však nestanoví společenská 

smlouva jinak. Společnost tvoří základní kapitál, jehož výše je rovna součtu vkladů 

všech komanditistů. Ti jsou povinni do společnosti vložit minimálně 5.000 Kč.51 

 Zisk se rozděluje rovným dílem na část připadající společnosti a část připadající 

komplementářům. Komplementáři si dále zisk rozdělují rovným dílem a komanditisté 

                                                
49 § 87, ObchZ 
50 § 93, odst. 1, ObchZ 
51 § 97, § 97a, § 101, ObchZ 
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zisk po zdanění podle výše splacených vkladů. Případnou ztrátu nesou komplementáři 

taktéž rovnými dílem. Vždy je však možné ve společenské smlouvě stanovit jiné 

rozdělení podílů.52 

 

2.5.1 Administrativní náročnost 

 Komanditní společnost se zakládá společenskou smlouvou, na níž musí být 

úředně ověřené podpisy zakladatelů, forma notářského zápisu společenské smlouvy 

se přitom nevyžaduje. V dalších charakteristikách se komanditní společnost velmi 

podobá společnosti s ručením omezeným. Rozdílná je pak především výše základního 

kapitálu a nepovinnost tvorby rezervního fondu. 

 

2.5.2 Daň z příjmu 

 Komanditní společnost je částečně zdaňována jako společnost s ručením 

omezeným (platí pro komanditní společnost) a částečně jako veřejná obchodní 

společnost (platí pro komplementáře komanditní společnosti). 

 Při určení základu daně komanditní společnosti se vychází z výsledku 

hospodaření upraveného o převod podílů na tomto výsledku komplementářům 

společnosti.53 „U komanditní společnosti se základ daně stanovený podle § 23 až 33 

snižuje o částku připadající komplementářům.“54 Z těchto ustanovení vyplývá, 

že komanditní společnosti náleží pouze poměrná část úprav základu daně podle        

§ 23-33, ZDP, zbylá část připadá komplementářům společnosti. Jim proto ZDP 

stanovuje, že jejich součástí základu daně je: „...část základu daně nebo daňové ztráty 

komanditní společnosti určená ve stejném poměru, jakým je rozdělován zisk nebo ztráta 

komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle zvláštního právního 

předpisu.“55 

 Komanditní společnost i komplementáři komanditní společnosti dále postupují 

stejným způsobem, který platí pro zdanění veřejné obchodní společnosti, respektive 

                                                
52 § 100, ObchZ 
53 § 23, odst. 2, písm. a), ZDP 
54 § 20, odst. 4, ZDP 
55 § 7, odst. 5, ZDP (pro fyzické osoby), § 20, odst. 6, ZDP (pro právnické osoby) 
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OSVČ, a společnosti s ručením omezeným. Případné poskytnuté dary, daňové ztráty, 

výdaje při realizaci projektů výzkumu a vývoje, nebo slevy na dani při zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením se rozdělují na část připadající komplementářům 

a na část připadající komanditní společnosti ve stejném poměru jako je na ně rozdělován 

základ daně komanditní společnosti. Rozdělení základu daně ilustruje následující 

obrázek. 

 

 

Obrázek 4: Rozdělení základu daně komanditní společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím ZDP 

 

 Případný podíl na zisku z části hospodářského výsledku po zdanění 

připadajícího komanditní společnosti je vyplácen pouze komanditistům. Tento podíl 

je zdaněn zvláštní sazbou daně ve výši 15 %.56 Postup zdanění je totožný s vyplácením 

podílu na zisku společníkům společnosti s ručením omezeným. 

 
                                                
56 § 36, odst. 2, písm. b), ZDP 



 35 

2.5.3 Další zákonné odvody 

 Na fyzické osoby - komplementáře komanditní společnosti je z pohledu ZDP 

pohlíženo jako na osoby mající příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné 

činnosti. Pro zdravotní pojištění i sociální pojištění proto platí stejná pravidla jako 

při podnikání OSVČ. 

 Podíl na zisku vyplacený komanditistům není příjmem, který by zakládal účast 

na pojistném na zdravotní pojištění, ani na sociální pojištění. 

 

2.5.4 Ručení 

 Komanditní společnost ručí za závazky vůči třetím osobám celým svým 

majetkem. Stejnou odpovědnost nesou i komplementáři komanditní společnosti, jejichž 

ručení je neomezené. Komanditisté jsou odpovědni za závazky společnosti pouze 

do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Veškeré ostatní 

právní úpravy jsou pro komanditní společnost totožné s ustanoveními platnými 

pro veřejnou obchodní společnost a pro komanditisty se vychází z ustanovení 

společnosti s ručením omezeným.57 

 

2.6 Odměny společníků a statutárních orgánů obchodních společností 

a příjmy z pracovněprávního poměru 

 O podnikatelích, kteří vykonávají činnost jako osoby samostatně výdělečně 

činné, případně pod hlavičkou Sdružení, lze s určitou nadsázkou říci, že jsou sami sobě 

zaměstnavatelem. Jestliže však tyto osoby založí obchodní společnost, stanou se jejími 

společníky, jednateli nebo s ní uzavřou pracovní smlouvu, nabývá jejich vztah k této 

právnické osobě nových specifik, která jsou upravena především v ZP a také v ObchZ. 

 

2.6.1 Příjmy z pracovněprávního poměru 

 Zaměstnavatelem může být buď fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává 

                                                
57 § 93, ObchZ 
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fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu58. Za závislou činnost vykonávanou 

ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance se přitom dle ZP 

rozumí: „...osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době 

nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě 

na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.“59 

Zaměstnavatelem tedy může být jak OSVČ, tak i všechny dříve popsané obchodní 

společnosti. Jelikož OSVČ nemůže vstoupit do pracovněprávního vztahu sám se sebou 

(nemůže být sám sobě zaměstnavatelem, jak bylo výše s nadsázkou řečeno), není 

potřeba v této podkapitole tuto formu podnikání dále rozebírat. Pouze pro zajímavost 

je vhodné uvést, že OSVČ nesmí zaměstnat svého manžela nebo partnera.60 Tento zákaz 

je kompenzován možností rozdělit příjmy a výdaje na manžela, jakožto spolupracující 

osobu61, o čemž bylo pojednáno v kapitole věnované OSVČ. 

 Zaměstnavatelem se může stát právnická osoba, která zaměstnává fyzickou 

osobu v pracovněprávním vztahu. Není tedy vyloučeno, aby se společník obchodní 

společnosti stal současně i jejím zaměstnancem. 

 Příjmy z pracovněprávního poměru se zdaňují podle § 6, ZDP jako příjmy 

ze závislé činnosti a zpravidla se také započítávají do vyměřovacího základu 

pro zdravotní a sociální pojištění. Rozhodujícím faktorem pro výši zákonných odvodů 

je, na základě jakého pracovněprávního vztahu zaměstnanec vykonává činnost 

(pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), jaká je výše 

jeho příjmu a zda podepsal prohlášení podle § 38k ZDP. Správnou kombinací těchto 

možných variant lze do určité výše příjmu značně optimalizovat zákonné odvody. 

Jednotlivé možné varianty a jejich dopady na zákonné odvody jsou uvedeny v tabulce 

v Příloze č. 1. Dále bude pro zjednodušení specifikován nejčastější pracovněprávní 

vztah, a to pracovní poměr, při němž zaměstnanec podepsal prohlášení k dani podle 

§ 38k a dosahuje měsíčního hrubého příjmu alespoň 8.000 Kč. 

                                                
58 „Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy 

založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“ § 3, ZP 
59 § 2, odst. 4, ZP 
60 § 318, ZP 
61 § 13, ZDP 
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 Jak již bylo dříve řečeno, příjem ze závislé činnosti je specifikován v § 6, ZDP, 

kde je v odstavci 13 stanoveno, že základem daně jsou příjmy zvýšené o pojistné 

na sociální pojištění (25 %)62 a o pojistné na zdravotní pojištění (9 %)63, které 

je povinen z těchto příjmů platit zaměstnavatel. Takto upravený příjem poté tvoří dílčí 

základ daně podle § 6, ZDP za zdaňovací období. 

 Příjmy ze závislé činnosti jsou charakteristické tím, že jsou zaměstnanci 

vypláceny zpravidla každý měsíc, což ZDP řeší v § 38h průběžným vybíráním záloh 

na tuto daň sráženou plátcem (zaměstnavatelem) z měsíčního hrubého příjmu. Výpočet 

této zálohy je následující. Hrubý příjem je zvýšen o povinné pojistné (výsledkem 

je tzv. superhrubá mzda), zaokrouhlen na celé stokoruny nahoru a vynásoben sazbou 

15 %. Od takto vzniklé zálohy na daň je dále možné (pokud poplatník podepsal 

prohlášení k dani podle  38k, ZDP) odečíst 1/12 ze slev na dani podle § 35ba, ZPD, 

kromě slevy na manželku, případně daňové zvýhodnění na vyživované dítě podle 

§ 35c, ZDP.64 Z hrubého měsíčního příjmu je dále zaměstnavatel povinen svému 

zaměstnanci strhnout pojistné na zdravotní pojištění (4,5 %)65 a pojistné na sociální 

pojištění (6,5 %)66. Pro názornost je celý postup úprav hrubé mzdy na mzdu čistou 

uveden v následujícím obrázku. 

                                                
62 Zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 si může stanovit sazbu 26 % 

(o 1 % více na nemocenské pojištění), což mu umožňuje poloviční refundaci nemocenské v prvních 

21 dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. (Zdroj: § 7, odst. 1, písm. a), bod 2, ZPSZ) 
63 Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění hradí zaměstnavatel dvě třetiny a zaměstnanec jednu 

třetinu pojistného, které činní 13,5 % podle ZPVZP. 
64 Zaplacené zálohy jsou po uplynutí roku započteny ve prospěch výsledné daňové povinnosti v daňovém 

přiznání poplatníka, nebo zúčtovány v ročním zúčtování záloh podle § 38ch, ZDP plátcem daně. 
65 Viz poznámka č. 63. 
66 § 7, odst. 1, písm. b), ZPSZ 
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Obrázek 5: Zákonné odvody zaměstnance z hrubé mzdy 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím ZDP, ZPSZ a ZPVZP 

 

2.6.2 Odměny společníků a statutárních orgánů obchodních společností 

 Společníci veřejné obchodní společnosti, komplementáři komanditní společnosti 

a jednatelé společnosti s ručením omezeným jsou dle ustanovení ObchZ statutárními 

orgány, respektive členy statutárních orgánů. Tyto osoby jsou pověřeny obchodním 

vedením společnosti. Z ustanovení § 66, odst. 3, ObchZ vyplývá, že mohou být za svoji 

činnost odměňováni. 

 Odměna členů statutárních orgánů, případně také odměna společníků společnosti 

s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností je z pohledu ZDP 

považována za příjem ze závislé činnosti67, a to i přesto, že vztah právnické a fyzické 

osoby, na jehož základě je odměna vyplácena, se neřídí ZP, ale jedná se o obchodně 

právní vztah podobný mandátní smlouvě.68 

 Z pohledu daně z příjmu je postup zdanění téměř69 totožný jako u příjmů 

z pracovněprávního poměru. Stejně tak tomu je i u pojistného na zdravotní pojištění70 

                                                
67 § 6, odst. 1, písm. b) a c), ZDP 
68 § 66, odst. 2, ObchZ 
69 Při nepodepsaném prohlášení k dani podle § 38k a příjmu nižším než 5.000 Kč nelze vybírat daň 

srážkou. (Zdroj: § 6, odst. 4, ZDP) 
70 § 5, písm. a), ZPVZP 
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a pojistném  na sociální pojištění.71  

 

2.6.3 Povinnosti a náklady zaměstnavatele 

 Práva a povinnosti zaměstnavatele se obecně řídí zákoníkem práce. V situaci, 

kdy je zaměstnancem společník obchodní společnosti a zaměstnavatelem právě tato 

obchodní společnost, je vcelku běžné, že na pracovní smlouvě (nebo dohodě) jsou dva 

totožné podpisy, první patří zaměstnanci, druhý pak téže osobě, avšak ve funkci 

statutárního orgánu obchodní společnosti. Z tohoto důvodu se autor nebude zákoníkem 

práce více zabývat, jelikož práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci 

a naopak z tohoto zákona plynoucí jsou v tomto případě často (avšak ne vždy) značně 

optimalizovány, protože ani jedna ze stran nemá důvod domáhat se u druhé strany 

svých práv. I přesto je však zaměstnavatel povinen dodržovat určitá pravidla, která 

mu jsou přikázána některými dále specifikovanými právními normami. 

 ZDP zaměstnavateli přikazuje vést zaměstnancům: „...mzdové listy, rekapitulaci 

o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní 

měsíc i za celé zdaňovací období.“72 Dále je zaměstnavatel podle ZDP povinen podat 

správci daně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků vybírané srážkou formou záloh a srážkou podle zvláštní sazby daně73.  

 Zaměstnavatel je také povinen registrovat se na příslušných zdravotních 

pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení, ohlašovat počátky, změny a ukončení 

pracovních poměrů, podávat přehledy o platbě pojistného, evidenční listy důchodového 

zabezpečení a účastnit se kontrol plateb pojistného. Dále je povinen uchovávat mzdové 

listy, případně účetní záznamy o údajích, které jsou potřebné pro účely důchodového 

pojištění, po dobu 30 let následujících po roce, kterého se týkají.74 

 Nákladem zaměstnavatele je především výše hrubé mzdy a již dříve zmíněné 

sociální pojištění (25 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (9 % z hrubé mzdy). Dále 

                                                
71 § 3, odst. 1, písm. b), bod 16, ZPSZ 
72 § 38j, odst. 1, ZDP 
73 Tuto povinnost má i při vyplácení podílu na zisku. (Zdroj: § 38d, ZDP) 
74 § 35a, odst. 4, písm. d), zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 

znění pozdějších předpisů 
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je zaměstnavatel povinen hradit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.75  

 

2.6.4 Osoba bez zdanitelných příjmů 

 Osoba bez zdanitelných příjmů je legislativní zkratka, kterou využívá například 

zákon o pojistném na zdravotní pojištění a kterou definuje jako osobu, která: „...po celý 

kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není 

za ni plátcem pojistného stát...“76 Touto osobou může být například komanditista 

komanditní společnosti nebo společník společnosti s ručením omezeným, jehož jediným 

příjmem je podíl na zisku této společnosti. 

 Osoby bez zdanitelných příjmů jsou plátcem pojistného na zdravotní pojištění, 

přičemž vyměřovacím základem těchto osob je minimální mzda.77 Minimální mzda 

platná pro rok 2012 je ve výši 8.000 Kč78, pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez 

zdanitelných příjmů tedy činí 1.080 Kč měsíčně. 

 Sociální pojištění se na osoby bez zdanitelných příjmů nevztahuje. Nicméně tyto 

osoby se mohou dobrovolně přihlásit k placení důchodového pojištění, přičemž výše 

pojistného činí 28 % z vyměřovacího základu, kterým je nejméně jedna čtvrtina 

z průměrné mzdy daného roku.79  

 Minimální daň jak pro osoby bez zdanitelných příjmů, tak i pro ostatní 

poplatníky české právní normy nezavádějí. Stejně tak ale nezavádějí ani maximální výši 

daňové povinnosti. 

 

 

 

                                                
75 Zákonné pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

je stanoveno v ‰ ze sumy hrubých mezd. (Zdroj: Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby 

ZPOZ za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů) 
76 § 3b, ZPVZP 
77 § 3b, ZPVZP 
78 § 2, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, 

o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí 
79 § 5c, odst. 1, a § 7, odst. 1, písm. d, ZPSZ 
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 Předchozí kapitoly byly věnovány především rozboru vybraných zákonných 

úprav jednotlivých forem podnikání. V následující kapitole bude teoreticky pojednáno 

o rozhodovacích procesech a jejich metodikách, které lze uplatnit při rozhodování 

o výběru vhodné formy podnikání. Jak je patrné již z předchozího rozboru, výběr formy 

podnikání je závislý na mnoha faktorech a kritériích, proto i následující kapitola bude 

zaměřena především na vícekriteriální rozhodování. 
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3 Vícekriteriální rozhodování 

 Rozhodovací procesy patří k nejdůležitějším činnostem, které výrazně ovlivňují 

budoucí chod jakýchkoli systémů, podnikatelskou činnost nevyjímaje. Jak poukazuje 

Fotr: „Nekvalitní rozhodování může být přitom jednou z významných příčin 

podnikatelského neúspěchu.“80 To platí tím spíše, pokud se podnikatel rozhoduje 

o základním problému, a to o volbě formy podnikání. 

 Rozhodovací proces se skládá z pěti základních prvků: 

 Cíl rozhodování - stav, kterého by mělo být dosaženo. 

 Kritéria hodnocení - hlediska sloužící k posouzení výhodnosti variant. 

 Subjekt a objekt rozhodování - subjekt rozhoduje, kterou variantu zvolit; objekt 

je oblast, které se rozhodování týká. 

 Varianty rozhodování - možné způsoby jednání rozhodovatele a jejich důsledky. 

 Stavy světa - budoucí situace, které nastanou při realizaci určité varianty.81 

 

3.1 Kritéria hodnocení 

 Kritéria hodnocení slouží jako podklad pro posouzení výhodnosti možných 

variant. Kritéria jsou odvozena od cílů řešení rozhodovacího problému, proto mezi nimi 

navzájem existuje těsný vztah. Jednotlivé cíle zahrnují buď maximalizaci, minimalizaci 

nebo optimalizaci hodnoty daného kritéria. 

 Hodnoty kritéria mohou být vyjádřeny buď číselně, nazývají se kvantitativní 

kritéria, a nebo slovně, potom jde o kvalitativní kritéria. Kvantitativní kritéria mají 

několik předností. Především jsou snadno měřitelná, a to bez vlivu subjektivního 

pohledu hodnotitele. Mají jednoznačnou vypovídací schopnost a lze je jednoduše 

analyzovat matematickými metodami. Naproti tomu kvalitativní kritéria mají značně 

subjektivní charakter a jsou obtížně měřitelná. Kvalitativně však lze klasifikovat 

jakékoli kritérium, které může nabývat různých hodnot, kvantitativně některá kritéria 

klasifikovat nelze, nebo jen s velkými obtížemi.82 

                                                
80 Fotr, 2006, s. 15 
81 tamtéž, s. 21-26 
82 tamtéž, s. 22-23 
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3.2 Přístupy k vícekriteriálnímu hodnocení variant 

 Rozhodovací problém může mít monokriteriální charakter, při němž 

je rozhodováno podle jediného kritéria. Takové problémy se však v praxi vyskytují 

spíše výjimečně, i při rozhodování o volbě formy podnikání je nutné brát v úvahu více 

než pouze jedno kritérium. Mnohem častěji se vyskytují vícekriteriální problémy, 

u nichž je nutné posuzovat více hledisek, která mají vliv na výběr nejvhodnější 

varianty.83 

 Jednotlivá kritéria je nutné hodnotit samostatně a zároveň ve vztahu k ostatním 

kritériím a také k výsledným variantám. Běžně pak nastává situace, kdy není možné 

jednoznačně určit nejvýhodnější variantu, protože žádná nedosahuje z pohledu všech 

kritérií nejlepších nebo alespoň samých pozitivních výsledků. Jak vyplývá 

z předchozích rozborů forem podnikání, OSVČ je velice rizikové z pohledu ručení, 

na druhou stranu je ale administrativně nejméně náročné. Není proto možné jednoduše 

určit, zda je tato forma podnikání výhodnější než kupříkladu společnost s ručením 

omezeným, u které jsou tato kritéria hodnocena přesně naopak. K řešení tohoto 

problému lze využít několik přístupů k vícekriteriálnímu hodnocení variant, například: 

 Redukce počtu hodnocených kritérií - vyřazení kritérií, které jsou považovány 

za méně důležité. Tím se zjednoduší, ale také zkreslí celý hodnotící proces. 

 Převod všech kritérií na stejnou měrnou jednotku - zajištění srovnatelnosti všech 

kritérií podle jednoho hlediska (například vyjádření všech kritérií v peněžních 

jednotkách). Tento způsob je obtížně aplikovatelný u většiny kvalitativních 

kritérií. 

 Převod všech kritérií na bezrozměrné vyjádření - párové srovnání variant nebo 

stanovení vah kritérií (bude charakterizováno dále). 

 Kompenzační metoda - postupné vylučování variant a kritérií hodnocení pomocí 

principu dominance a ekvivalentních výměn.84 

 Metoda TOPSIS - výběr tzv. ideální varianty (bude charakterizováno dále).85 

 

                                                
83 Fotr, 2006, s. 165-166 
84 tamtéž , s. 169-170 
85 Jablonský, 2007, s. 281 
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3.2.1 Párové srovnání variant a stanovení vah kritérií  

 Při aplikování metody stanovení vah kritérií se každému hodnocenému kritériu 

přidělí určitý koeficient významnosti (číselně vyjádřený odraz důležitosti 

na sledovaných cílech). Čím více je kritérium považováno za významné, tím vyšší 

je jeho váha a naopak. Běžně se tyto váhy dále normují, a to tak, aby jejich součet byl 

roven jedné (čehož lze u každého kritéria docílit podělením jeho váhy součtem vah 

všech kritérií). Pro stanovení vah jednotlivých kritérií slouží několik metod: 

 Bodová stupnice - každému kritériu je přidělen určitý počet bodů z předem 

zvolené stupnice. 

 Alokace 100 bodů - každému kritériu je přidělen určitý počet bodů, přičemž 

je nutné na všechna kritéria dohromady rozdělit přesně 100 bodů. 

 Preferenční pořadí - rozlišení jednotlivých kritérií podle toho, kolikrát jsou 

významnější než poslední nejméně významné kritérium (kterému je přidělena 

váha 1, dalším pak podle přiděleného násobku). 

 Párové srovnání - každé kritérium je porovnáno postupně se všemi ostatními 

kritérii. Výsledná váha se stanoví podle počtu jeho preferencí vůči ostatním 

kritériím. 

 Saatyho metoda - Vychází z metody párového srovnání, přičemž určuje 

i násobek velikosti preference oproti poměřovanému kritériu.86 

 

3.2.2 Saatyho metoda pro stanovení vah kritérií 

 Jak již bylo v předchozí kapitole řečeno, Saatyho metoda využívá metody 

párového srovnání se současným stanovením velikosti preference. Pro bodové 

ohodnocení velikosti preference doporučuje Saaty využít následující tabulku87. 

 

                                                
86 Fotr, 2006, s. 175-182 
87 Fotr a kolektiv však doporučují, na rozdíl od Saatyho, postupovat následovně: uspořádat kritéria 

od nejvýznamnějšího po nejméně důležité a stanovit rozpětí stupnice (kolikrát je významnější první 

kritérium oproti poslednímu). Body mezi kritérii pak mohou být přidělovány i jako necelá čísla. Tento 

postup bude aplikován v následujících kapitolách. 
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Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná. 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé. 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé. 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé. 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

Tabulka 2: Saatym doporučená bodová stupnice s deskriptory 

Zdroj: Fotr, 2006,  s. 182 

 Výsledkem tohoto kroku je vznik matice velikosti preferencí, označované jako 

Saatyho matice.  

 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

K1  1/2 2 6 2 3 2 

K2   2 7 2 4 2 

K3    3 1 2 1/2 

K4     1/3 1/2 1/4 

K5      2 1/2 

K6       1/2 

K7        

Tabulka 3: Saatyho matice 

Zdroj: Fotr, 2006, s. 183 

 

 Do této matice je dále možné doplnit její diagonálu i levou dolní trojúhelníkovou 

část, a to podle následujících vztahů. Celou matici označíme písmenem S „...další prvky 

získáme podle vztahů: prvky na diagonále: sii = 1 pro všechna i, prvky v levé dolní 

trojúhelníkové části: sji = 
ijs
1  pro všechna i a j.“88 

 Váhy jednotlivých kritérií lze stanovit buď exaktními, nebo aproximativními 

způsoby. Podle druhého jmenovaného způsobu se postupuje následovně. Buď se sečtou 
                                                
88 Fotr, 2006, s. 182 
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bodová ohodnocení v každém řádku matice a následně se podělí celkovou sumou všech 

hodnot v matici, nebo lze odhady vah odpovídajících kritérií „...získat z geometrických 

průměrů řádků Saatyho matice, tj. pronásobíme všechny prvky pro každý řádek 

a určíme n-tou odmocninu z tohoto součinu, kdy n je počet prvků. Výsledné geometrické 

průměry jednotlivých řádků Saatyho matice poté znormujeme (vydělíme součtem všech 

geometrických průměrů).“89 V následující tabulce je uvedena kompletní Saatyho matice 

s vypočítanými geometrickými průměry a výslednou váhou daného kritéria. 

 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Geometrický 
průměr 

Výsledné 
váhy 

K1 1 1/2 2 6 2 3 2 1,84 0,22 

K2 2 1 2 7 2 4 2 2,39 0,29 

K3 1/2 1/2 1 3 1 2 1/2 0,96 0,11 

K4 1/6 1/7 1/3 1 1/3 1/2 1/4 0,32 0,04 

K5 1/2 1/2 1 3 1 2 1/2 0,96 0,11 

K6 1/3 1/4 1/2 2 1/2 1 1/2 0,58 0,07 

K7 1/2 1/2 2 4 2 2 1 1,35 0,16 

Tabulka 4: Saatyho matice a dopočtené váhy kritérií 

Zdroj: Fotr, 2006, s. 183 

 

3.2.3 Saatyho metoda pro hodnocení variant 

 Saatyho metoda pro hodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím 

postupuje podle totožných kroků popsaných v předchozí podkapitole. Jediným rozdílem 

je, že párově srovnává varianty rozhodování namísto jednotlivých kritérií. Saatyho 

matice je tak vytvářena pro každé kritérium, v níž jsou párově srovnávány jednotlivé 

varianty.90 

 

 

                                                
89 Fotr, 2006, s. 183 
90 tamtéž, s. 205 
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 Závěrečné ohodnocení variant rozhodování se stanovuje podle následující 

rovnice91: 

j
i

n

i
i

j hvH 
1

 j = 1, 2, ..., m, 

kde  jH  ... celkové ohodnocení (hodnota) j-té varianty 

 iv  ... váha i-tého kritéria, 

 j
ih  ... dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu, 

 n ... počet kritérií hodnocení, 

 m ... počet variant. 

Rovnice 1: Ohodnocení variant rozhodování 

 
 Saatyho metoda je vhodná pro rozhodovací modely, v nichž se nacházejí kritéria 

jak kvantitatnivního, tak i kvalitativního typu. Pro uživatele je výhodná především díky 

svojí jednoduchosti a srozumitelnosti.92 Z tohoto pohledu se tedy hodí i pro rozhodování 

o volbě formy podnikání. 

 
3.2.4 Metoda TOPSIS 

 Jak již bylo výše řečeno, metoda TOPSIS (Technique for Order Preference 

by Similarity to Ideal Solution): „...je založena na výběru varianty, která je nejblíže tzv. 

ideální variantě, tj. variantě, která je charakterizovaná vektorem nejlepších 

kriteriálních hodnot, a současně nejdále od tzv. bazální varianty, tj. varianty, která 

je reprezentována vektorem nejhorších kriteriálních hodnot.“93 Jedním ze základních 

předpokladů této metody je, že jednotlivé varianty nabývají určitých kvantitativních 

hodnot vzhledem ke všem zvoleným kritériím. Jak uvádí Jablonský, metodu TOPSIS 

lze potom uskutečnit v pěti krocích: 

 

 

 

                                                
91 Fotr, 2006, s. 197 
92 tamtéž, s. 206 
93 Jablonský, 2007, s. 281 
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„1. Původní kriteriální hodnoty yij se transformují na hodnoty rij podle vztahu  

2/1

1

2 












n

i
ij

ij
ij

y

y
r    i = 1, 2, ..., n,   j = 1, 2, ..., k. 

Rovnice 2: Transformace kriteriálních hodnot v metodě TOPSIS 

 
2. Vypočtou se prvky vážené kriteriální matice W = (wij) jako wij = vjrij, kde vj je váha    

j-tého kritéria. 

 
3. Z prvků matice W se určí ideální varianta s kriteriálními hodnotami (H1, H2, ..., Hk) 

a bazální varianta s hodnotami (D1, D2, ..., Dk), kde Hj = maxi (wij) a Dj = mini (wij),          

j = 1, 2, ..., k. 

 
4. Vypočtou se vzdálenosti variant od ideální a bazální varianty podle vztahů 

 
2/1

1

2








 




k

j
jiji Hwd ,  i = 1, 2, ..., n, 

Rovnice 3: Vzdálenost variant od ideální varianty v metodě TOPSIS 

 

 
2/1

1

2








 




k

j
jiji Dwd ,  i = 1, 2, ..., n. 

Rovnice 4: Vzdálenost varianty od bazální varianty v metodě TOPSIS 

 
5. Vypočte se ukazatel ci  jako relativní vzdálenost variant od bazální varianty: 








ii

i
i dd

d
c ,     i = 1, 2, ..., n. 

Rovnice 5: Relativní vzdálenost variant od bazální varianty v metodě TOPSIS 

 
 Hodnoty ci  jsou z intervalu <0, 1>. Nabývají hodnoty 0 pro bazální variantu a 

hodnoty 1 pro ideální variantu. Varianty lze tedy uspořádat podle klesajících hodnot 

ukazatele ci.“ 94 

                                                
94 Jablonský, 2007, s. 281-282 
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4 Analýza problému 

 V předchozích kapitolách bylo teoreticky pojednáno především o zákonných 

úpravách podnikatelské činnosti a o povinnostech a právech osob podílejících 

se na provozování jednotlivých forem podnikání. Následující kapitoly řeší a hodnotí 

konkrétní situaci společného podnikání tří osob vzhledem k vybraným kritériím, které 

je podle autora vhodné brát v potaz při rozhodování o volbě formy podnikání. 

 

4.1 Prvky rozhodovacího procesu 

 Před samotnou analýzou problému a jejím hodnocením je vhodné přesně 

definovat jednotlivé prvky rozhodovacího procesu, kterými jsou cíl, kritéria, subjekt 

a objekt, varianty rozhodování a stavy světa. 

 

4.1.1 Cíl rozhodování 

 Hlavní cíl rozhodování koresponduje s cílem uvedeným na samotném počátku 

této práce. Je jím navržení postupu výběru vhodné formy společného podnikání více 

osob. Aby tohoto cíle mohlo být dosaženo, je nezbytné správně určit, charakterizovat 

a ohodnotit důležitá kritéria ve vztahu ke všem možným variantám. 

 Jedině člověk znalý všech důležitých aspektů, která ovlivňují jeho rozhodování, 

může vyřešit daný problém bezchybně. To je také stav, kterého by mělo být dosaženo. 

Tedy při komplexní znalosti zásadních aspektů ovlivňujících možnosti volby 

rozhodnout u konkrétního případu o vhodném formě podnikání. 

 

4.1.2 Kritéria hodnocení 

 Kritéria rozhodování jsou hlavním styčným bodem, na jehož základě může být 

problém vyřešen. Do jisté míry je výběr kritérií ovlivněn subjektivním pohledem 

řešitele na danou problematiku. Na druhou stranu je každý jednotlivý rozhodovací 

problém o volbě formy podnikání natolik specifický, že je k němu nutné alespoň 

z určitého hlediska zaujmout subjektivní pohled. Tuto subjektivní vazbu lze také do jisté 

míry eliminovat přiřazením váhy, kterou subjekt rozhodování přiřazuje jednotlivým 
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kritériím, a tím je tak vyzdvihuje nebo naopak degraduje vzhledem k důležitosti 

ostatních kritérií.  

 Rozhodování o volbě formy podnikání bude uskutečněno na základě 

následujících pěti kritérií. 

 

Zákonné odvody 

 Kritérium zákonné odvody hodnotí především výši odvodu daně z příjmu, 

pojistného na zdravotní a sociální pojištění a možnosti optimalizace odvodové zátěže, 

a tím i výše čistého příjmu. Toto kritérium lze u konkrétní podnikatelské situace 

hodnotit zčásti v kvantitativních jednotkách (výše odvodu) a zčásti v kvalitativním 

vyjádření (možnosti optimalizace). 

 

Ručení 

 Ručení vyjadřuje do jaké míry se osoby zúčastněné na podnikání podílejí 

na úhradě ztrát, případně škod vzniklých z jejich činnosti. Ručení může být buď 

neomezené, nebo omezené, přičemž je důležité určit, do jaké výše je omezené. 

 

Administrativa 

 Kritérium administrativa v sobě zahrnuje veškeré činnosti a náklady, které 

je nutné vynaložit od založení až po zrušení nebo zánik podnikatelského subjektu. 

V tomto kritériu jsou tedy obsaženy veškeré náklady nutné k samotnému zahájení 

podnikatelské činnosti, včetně minimálního vkladu do základního kapitálu, činnosti 

a náklady, které je nutné uskutečňovat během provozu podniku i při jeho skončení 

a zániku. 

 

Rozhodování 

 Rozhodování je ryze kvalitativní kritérium, které hodnotí možnosti rozhodování 

jednotlivých osob o zásadních záležitostech fungování a chodu podniku. 

 

Kapitál 

 Kritérium kapitál v sobě obsahuje možnosti převedení účasti na podniku na jiné 

osoby, možnosti přizvání dalších osob, například investorů, do podniku a také 
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podmínky, za kterých je možné si obstarat další finanční prostředky. 

 

4.1.3 Subjekt a objekt rozhodování 

 Subjektem rozhodování, tedy osobou, která rozhoduje o tom, kterou variantu 

zvolit, je ve spojitosti s následujícími příklady autor. V reálném prostředí je jím pak 

každý člověk, který stojí před rozhodnutím rozšíření a spojení svého podnikání s více 

osobami. Objektem rozhodování je samotná podnikatelská činnost. 

 

4.1.4 Varianty rozhodování 

 Rozhodovatel má možnost vybírat z variant forem podnikání, které 

mu umožňuje platná legislativa. Mezi varianty, které autor navrhuje jako vhodné 

potenciální uchazeče při rozšíření podnikatelské činnosti a při současném podnikání 

společně s více osobami, patří OSVČ, Sdružení, veřejná obchodní společnost, 

komanditní společnost a společnost s ručením omezeným. 

 

4.1.5 Stavy světa 

 Budoucí situace, které nastanou při realizaci určité varianty, tedy takzvané stavy 

světa, byly již částečně popsány v předchozích částech této práce při rozboru 

jednotlivých forem podnikání. I v dalších částech bude většina důležitých budoucích 

stavů znovu charakterizována a také konkretizována na daných příkladech. 

 

4.2 Podnikatelská situace 

 Před rozhodnutím o změně formy podnikání se nacházejí tři osoby (pan Malý, 

pan Střední a pan Velký), které momentálně podnikají na základě živnostenského 

oprávnění jako OSVČ a uskutečňují činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence.  

 Tyto osoby mají svoji vlastní klientelu, svoje vlastní příjmy, avšak o náklady 

na podnikání se částečně dělí navzájem mezi sebou. Sdílejí spolu pronajaté kancelářské 

prostory, kancelářskou techniku a další drobné vybavení kanceláře. Nejdůležitějším 

prvkem této spolupráce však je vzájemné sdílení vědomostí. Všechny spolupracující 
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osoby navštěvují různá školení, setkávají se s různými problémy z každodenní praxe, 

vzájemně je mezi sebou diskutují, pomáhají si při řešení specifických problémů, 

čímž se sami učí a zvyšují si svůj podnikatelský kredit. 

 Jedinými příjmy těchto osob jsou příjmy z této podnikatelské činnosti a plynou 

jim pouze od českých klientů. Výdaje pana Malého a pana Středního se skládají 

především z úhrad nájemného, energií, telefonních poplatků, internetu, účetního 

softwaru, výdajů na školení a literaturu a na pohonné hmoty při služebních cestách. 

Pan Velký kromě těchto výdajů zaměstnává na čtvrtinový úvazek jednoho pracovníka 

se zdravotním postižením. Ani jedna z podnikajících osob momentálně není plátcem 

DPH, nevede účetnictví a výdaje uplatňuje procentní sazbou z příjmu. Je-li to možné, 

neúčastní se tyto osoby dobrovolně nemocenského pojištění a v případě vlastního 

zaměstnání vždy podepisují prohlášení podle § 38k ZDP. V níže uvedené tabulce jsou 

sumarizovány roční příjmy a skutečné výdaje (daňově uznatelné, bez poskytnutých 

darů) jednotlivých osob plynoucí z podnikatelské činnosti a dále v ní jsou uvedeny další 

důležité skutečnosti rozhodné pro stanovení výše daně. 

 

Podnikatelé Příjmy Výdaje Ostatní 

Pan Malý 300.000 Kč 90.000 Kč bez dětí, student 

Pan Střední 550.000 Kč 140.000 Kč 
2 děti, úroky z hypotečního úvěru 

30.000 Kč/rok 

Pan Velký 800.000 Kč 250.000 Kč 

1 dítě, manželka bez příjmů, 

penzijní připojištění 18.000 Kč/rok 

dar 20.000 Kč/rok na charitativní čin. 

1/4 úvazek zaměstnanec se zdravotním 

postižením 

Celkem 1.650.000 Kč 480.000 Kč 1.650.000 - 480.000 = 1.170.000 Kč 

Tabulka 5: Příjmy a výdaje jednotlivých osob v podnikatelské situaci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Vzhledem k jednotlivým formám společného podnikání se budou účastnické 

podíly jednotlivých osob vždy řídit poměrnou výší jejich původního příjmu (pan Malý 

18,18 %, pan Střední 33,33 % a pan Velký 48,49 %). Veškeré příjmy a výdaje budou 



 53 

vždy plně zahrnuty do dané formy podnikání, to platí také pro zaměstnance 

a poskytnutý dar. Osoby účastné společného podnikání nebudou dále vykonávat jinou 

samostatnou činnost.  

 Komanditistou komanditní společnosti bude pan Malý, který do společnosti 

vloží vklad 5.000 Kč. Pan Střední a pan Velký budou jejími komplementáři. Podíly 

budou stanoveny podle původních příjmů. 

 Základní kapitál společnosti s ručením omezeným bude tvořen vklady pana 

Malého (36.000 Kč), pana Středního (67.000 Kč) a pana Velkého (97.000 Kč) a podíl 

ve společnosti se bude opět  řídit výší jejich původních příjmů. 

 

4.3 Zákonné odvody 

 V následujících podkapitolách bude stanovena výše daně a výše odvodu 

pojistného na zdravotní a sociální pojištění jednotlivých osob vzhledem ke každé 

vybrané formě podnikání. Při výpočtech bude brán ohled především na možnosti, 

jak nejlépe optimalizovat výši daňového zatížení a dalších odvodů, a tím maximalizovat 

výši čistého příjmu. 

 Z laického pohledu by se mohlo nabízet jednoduché řešení, jak porovnat 

například zdanění jednotlivých forem podnikání, a to pomocí procentuální výše sazby 

daně. Toto řešení by však bylo velice scestné a nepřesné. Skutečné daňové zatížení, 

tedy poměr výsledné daně k rozdílu mezi příjmy a skutečnými výdaji,95 je v naprosté 

většině případů značně odlišné od zákonem stanovené sazby daně. Navíc je toto daňové 

zatížení vždy závislé na individuálních podmínkách daného případu. Při rozhodování 

o volbě formy podnikání v jiné situaci, než která je zde rozebírána, je proto vhodné 

stanovit výši daňové povinnosti znovu podle konkrétních podmínek nového případu. 

To platí i pro odvody pojistného, které jsou ale na rozdíl od daně závislé pouze na výši 

příjmů a výdajů. 

 

 

                                                
95 U následujících příkladů bude vždy stanovováno „odvodové zatížení“, které udává poměr mezi 

celkovými odvody (nikoli pouze daňovými) a rozdílem mezi příjmy a skutečnými výdaji subjektů (vždy 

1.170.000 Kč). 
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4.3.1 OSVČ 

 Při zdanění OSVČ je nutné postupovat u každé jednotlivé osoby zvlášť, 

a to podle postupu, který byl již předeslán v obrázku č. 1: Postup zdanění OSVČ. 

Při zdanění této formy podnikání je možné uplatňovat výdaje buď ve skutečné výši, 

nebo procentní sazbou z příjmu. V následujících dvou tabulkách jsou vyčísleny oba 

způsoby, nejprve tedy při uplatňování skutečných výdajů a poté při uplatňování výdajů 

procentem z příjmu. Následně je ještě vypočítán zákonný odvod pojistného, celková 

výše odvodového zatížení a čistý příjem96, se kterým může OSVČ volně disponovat. 

 

 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Příjmy 300.000 Kč 550.000 Kč 800.000 Kč 

Skutečné výdaje 90.000 Kč 140.000 Kč 250.000 Kč 

DZD § 7, současně i ZD 210.000 Kč 410.000 Kč 550.000 Kč 

Nezdanitelné části ZD § 15, § 34 0 Kč 30.000 Kč 32.000 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 100 Kč dolů) 210.000 Kč 380.000 Kč 518.000 Kč 

Sazba daně 15 % 31.500 Kč 57.000 Kč 77.700 Kč 

Slevy na dani § 35-35 ba 28.860 Kč 24.840 Kč 54.180 Kč 

Daň před daňovým zvýhodněním 2.640 Kč 32.160 Kč 23.520 Kč 

Daňové zvýhodnění podle § 35c 0 Kč 26.808 Kč 13.404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 2.640 Kč 5.352 Kč 10.116 Kč 

Zdravotní pojištění 20.361 Kč 27.675 Kč 37.125 Kč 

Sociální pojištění 30.660 Kč 59.860 Kč 80.300 Kč 

Celkové zákonné odvody 53.661 Kč 92.887 Kč 127.541 Kč 

Celkové odvodové zatížení 25,6 % 22,7 % 23,2 % 

Čistý příjem 156.339 Kč 317.113 Kč 422.459 Kč 

Tabulka 6: Zákonné odvody OSVČ při uplatnění skutečných výdajů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                                
96 Čistý příjem je skutečný příjem, od kterého jsou odečteny skutečné výdaje (i v případě, že si osoba 

uplatňuje výdaje procentem z příjmu) a celkové zákonné odvody. 
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 V následující tabulce jsou jednotlivým OSVČ uplatněny výdaje procentem 

z příjmu. 

 

 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Příjmy 300.000 Kč 550.000 Kč 800.000 Kč 

Výdaje podle § 7, odst. 7, písm. b 180.000 Kč 330.000 Kč 480.000 Kč 

DZD § 7, současně i ZD 120.000 Kč 220.000 Kč 320.000 Kč 

Nezdanitelné části ZD § 15, § 34 0 Kč 30.000 Kč 32.000 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 100 Kč dolů) 120.000 Kč 190.000 Kč 288.000 Kč 

Sazba daně 15 % 18.000 Kč 28.500 Kč 43.200 Kč 

Slevy na dani § 35-35 ba 28.860 Kč 24.840 Kč 54.180 Kč 

Daň před daňovým zvýhodněním 0 Kč 3.660 Kč 0 Kč 

Daňové zvýhodnění podle § 35c 0 Kč 26.808 Kč 13.404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 0 Kč -23.148 Kč -13.404 Kč 

Zdravotní pojištění 20.361 Kč 20.361 Kč 21.600 Kč 

Sociální pojištění 22.021 Kč 32.120 Kč 46.720 Kč 

Celkové zákonné odvody 42.382 Kč 29.333 Kč 54.916 Kč 

Celkové odvodové zatížení 20,2 % 7,2 % 10 % 

Čistý příjem 167.618 Kč 380.667 Kč 495.084 Kč 

Tabulka 7: Zákonné odvody OSVČ při uplatnění výdajů procentní sazbou z příjmu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Jak je patrné z výše uvedených tabulek, u nižších příjmů dosahují mnohem 

větších hodnot odvody pojištění než výše daňového zatížení. To je způsobeno 

především tím, že daňový základ i samotnou daň lze určitými zvýhodněními snižovat. 

U nižších příjmů OSVČ je tak relativně jednoduché jakékoli daňové zatížení 

eliminovat. Vždyť pouze sleva na poplatníka a využití uplatnění výdajů procentní 

sazbou z příjmu ve výši 60 % dává podnikateli možnost získat daňově nezatížené 

příjmy až do výše 414.000 Kč za rok.97 Skutečné daňové zatížení OSVČ tak nakonec 

                                                
97 (414.000 Kč - 0,6 * 414.000 Kč) * 0,15 = 24.840 Kč = výše slevy na poplatníka. 
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může nabývat až záporných hodnot (díky uplatnění zvýhodnění na vyživované dítě). 

S odvody pojistného, na rozdíl od daně, není možné příliš pohybovat. Jedinou možností 

je snižovat rozdíl mezi příjmy a výdaji, a tím snižovat vyměřovací základ rozhodný pro 

stanovení výše pojistného. I zde ale ZPVZP a ZPSZ postupuje odlišně od ZDP, když 

jednotlivým plátcům stanovuje minimální výši pojistného (kterou je v této 

podnikatelské situaci povinen hradit pan Malý). Do opačné situace by se bylo možné 

dostat, kdyby rozdíl mezi příjmy a výdaji přesahoval maximální vyměřovací základ 

(50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji), který je pro rok 2012 stanoven ve výši 

1.809.864 Kč a 1.206.576 Kč. Pojistné na zdravotní pojištění má tak stanovenu 

maximální roční výši 244.332 Kč, pojistné na sociální pojištění má stanovenu hranici 

352.232 Kč. ZDP však nestanovuje žádné meze pro maximální ani minimální výši 

daňové povinnosti. 

 Jak již bylo řečeno, daňové zatížení lze optimalizovat především uplatněním 

všech nezdanitelných částí základu daně a slev na dani, na které má fyzická osoba 

nárok. V konkrétní podnikatelské situaci bylo značnou optimalizací i uplatnění výdajů 

procentní sazbou z příjmu, díky čemuž se snížil i vyměřovací základ zákonného 

pojistného, a tím vzrostl čistý příjem u všech osob. Nemalou výhodou OSVČ je také 

možnost rozdělit část příjmů a výdajů na spolupracující osoby - manžela a osoby žijící 

s OSVČ ve společné domácnosti. Tato spolupracující osoba pak může sama uplatňovat 

všechny slevy, na které má podle ZDP nárok. Na druhou stranu je ale z pohledu ZPVZP 

a ZPSZ považována za OSVČ, kvůli čemuž musí odvádět pojistné stejně jako jakákoli 

jiná samostatně podnikající osoba. 

 

4.3.2 Sdružení 

 ZDP umožňuje uplatnit výdaje procentní sazbou z příjmu osobám podnikajícím 

ve Sdružení pouze tehdy, pokud na sebe tyto osoby rozdělují příjmy a výdaje rovným 

dílem, to znamená, že u každého účastníka musí být podíl na něho připadajících příjmů 

stejný jako podíl výdajů. Jestliže takto nečiní, potom na sebe jednotlivé osoby mohou 

uplatnit výdaje pouze v prokázané výši. ZDP navíc u Sdružení neřeší rozdělení 

poskytnutého daru, případně zaměstnávání osoby se zdravotním postižením, proto tyto 

slevy a nezdanitelné části mohou být uplatněny pouze u osoby podle pravidel platných 

pro OSVČ, v tomto případe tedy pouze u pana Velkého. 
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 V následujících tabulkách jsou veškeré nakumulované příjmy a výdaje rozděleny 

mezi účastníky Sdružení rovným dílem (na pan Malého připadá 18,18 % z 1.650.000 Kč 

- tedy 299.970 Kč, na pana Středního 33,33 % - tedy 549.945 Kč a na pana Velkého 

48,49 % - tedy 800.085 Kč). V první tabulce jsou výdaje uplatněny ve skutečné výši, 

ve druhé jsou pak uplatněny procentem z příjmu, což opět zásadně snižuje celkové 

odvodové zatížení jednotlivých osob a jejich čistý příjem. Ostatní optimalizační 

možnosti, závislosti a pravidla zde platí stejně jako v případě OSVČ. 

 

 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Příjmy 299.970 Kč 549.945 Kč 800.085 Kč 

Skutečné výdaje 87.264 Kč 159.984 Kč 232.752 Kč 

DZD § 7, současně i ZD 212.706 Kč 389.961 Kč 567.333 Kč 

Nezdanitelné části ZD § 15, § 34 0 Kč 30.000 Kč 32.000 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 100 Kč dolů) 212.700 Kč 359.900 Kč 535.300 Kč 

Sazba daně 15 % 31.905 Kč 54.000 Kč 80.295 Kč 

Slevy na dani § 35-35 ba 28.860 Kč 24.840 Kč 54.180 Kč 

Daň před daňovým zvýhodněním 3.045 Kč 29.160 Kč 26.115 Kč 

Daňové zvýhodnění podle § 35c 0 Kč 26.808 Kč 13.404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 3.045 Kč 2.352 Kč 12.711 Kč 

Zdravotní pojištění 20.361 Kč 26.323 Kč 38.295 Kč 

Sociální pojištění 31.056 Kč 56.935 Kč 82.831 Kč 

Celkové zákonné odvody 54.462 Kč 85.610 Kč 133.837 Kč 

Celkové odvodové zatížení 25,6 % 22 % 23,6 % 

Čistý příjem 158.244 Kč 304.351 Kč 433.496 Kč 

Tabulka 8: Zákonné odvody Sdružení při uplatnění skutečných výdajů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V následující tabulce jsou uplatněny výdaje u jednotlivých osob ve Sdružení 

procentem z příjmu. 
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 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Příjmy 299.970 Kč 549.945 Kč 800.085 Kč 

Výdaje podle § 7, odst. 7, písm. b 179.982 Kč 329.967 Kč 480.051 Kč 

DZD § 7, současně i ZD 119.988 Kč 219.978 Kč 320.034 Kč 

Nezdanitelné části ZD § 15, § 34 0 Kč 30.000 Kč 32.000 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 100 Kč dolů) 119.900 Kč 189.900 Kč 288.000 Kč 

Sazba daně 15 % 17.985 Kč 28.485 Kč 43.200 Kč 

Slevy na dani § 35-35 ba 28.860 Kč 24.840 Kč 54.180 Kč 

Daň před daňovým zvýhodněním 0 Kč 3.645Kč 0 Kč 

Daňové zvýhodnění podle § 35c 0 Kč 26.808 Kč 13.404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 0 Kč -23.163 Kč -13.404 Kč 

Zdravotní pojištění 20.361 Kč 20.361 Kč 21.603 Kč 

Sociální pojištění 22.021 Kč 32.117 Kč 46.725 Kč 

Celkové zákonné odvody 42.382 Kč 29.315 Kč 54.924 Kč 

Celkové odvodové zatížení 19,9 % 7,5 % 9,7 % 

Čistý příjem 170.324 Kč 360.646 Kč 512.409 Kč 

Tabulka 9: Zákonné odvody Sdružení při uplatnění výdajů procentní sazbou z příjmu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.3 Veřejná obchodní společnost 

 Příjmy a výdaje veřejné obchodní společnosti jsou rozděleny mezi jednotlivé 

společníky podle výše jejich podílů. ZDP neumožňuje uplatnit u těchto příjmů výdaje 

procentní sazbou z příjmu. Je tedy nutné vycházet pouze ze skutečných výdajů. 

Poskytnuté dary i sleva na dani při zaměstnávání osoby se zdravotním postižením 

se rozděluje mezi jednotlivé společníky opět podle výše jejich podílu. Výpočet 

celkových zákonných odvodů, odvodového zatížení i čistého příjmu jednotlivých osob 

je opět rozepsán níže v tabulce. 
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 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Část ZD veřejné obchodní 

společnosti (1.170.000 Kč * podíl) 
212.706 Kč 389.961 Kč 567.333 Kč 

DZD § 7, současně i ZD 212.706 Kč 389.961 Kč 567.333 Kč 

Nezdanitelné části ZD § 15, § 34 3.636 Kč 36.666 Kč 21.698 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 100 Kč dolů) 209.000 Kč 353.200 Kč 545.600 Kč 

Sazba daně 15 % 31.350 Kč 52.980 Kč 81.840 Kč 

Slevy na dani § 35-35 ba 29.678 Kč 26.340 Kč 51.862 Kč 

Daň před daňovým zvýhodněním 1.672 Kč 26.640 Kč 29.978 Kč 

Daňové zvýhodnění podle § 35c 0 Kč 26.808 Kč 13.404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 1.672 Kč -168 Kč 16.574 Kč 

Zdravotní pojištění 20.361 Kč 26.323 Kč 38.295 Kč 

Sociální pojištění 31.056 Kč 56.935 Kč 82.831 Kč 

Celkové zákonné odvody 53.089 Kč 83.090 Kč 137.700 Kč 

Celkové odvodové zatížení 25 % 21,3 % 24,3 % 

Čistý příjem 159.617 Kč 306.871 Kč 429.633 Kč 

Tabulka 10: Zákonné odvody společníků veřejné obchodní společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Společníci veřejné obchodní společnosti mohou značně optimalizovat především 

daňové zatížení díky možnosti uplatňovat slevy na dani a nezdanitelné části základu 

daně jako fyzické osoby. Narozdíl od OSVČ nebo Sdružení jim však ZDP neumožňuje 

uplatnit výdaje procentní sazbou z příjmu, což se může u některých typů podnikání 

(především ve službách, kde bývají výdaje poměrně nízké, jako je tomu i v této 

konkrétní podnikatelské situaci) stát značnou nevýhodou, a to především kvůli vysokým 

odvodům zákonného pojistného. Na druhou stranu může veřejná obchodní společnost, 

jakožto právnická osoba, využít i některých optimalizačních metod, které budou více 

charakterizovány u společnosti s ručením omezeným. 

 

4.3.4 Komanditní společnost 

 Komplementáři komanditní společnosti jsou pan Střední a pan Velký, pan Malý 
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je komanditistou této společnosti. Panu Malému je vyplácen celý podíl na zisku 

z hospodářského výsledku po zdanění komanditní společnosti. 

 U komplementářů je postup zdanění totožný s postupem, který byl uveden 

u společníků veřejné obchodní společnosti. Komanditní společnost zdaňuje část 

hospodářského výsledku, který jí zůstal po odečtení podílu komplementářů, daní 

z příjmu právnických osob. Podíl na zisku vyplacený komanditistovi se daní zvláštní 

sazbou daně podle § 36, ZDP a není u něj možné snížit základ daně, ani uplatnit 

některou ze slev na dani. Na druhou stranu podíly na zisku nepodléhají zdravotnímu ani 

sociálnímu pojištění. Pan Malý by se tak z pohledu ZPVZP a ZPSZ stal osobou bez 

zdanitelných příjmů, přičemž by mu vznikala povinnost účastnit se alespoň zdravotního 

pojištění. Výpočet celkového odvodového zatížení a čistého příjmu komplementářů 

komanditní společnosti je uveden v následující tabulce. 

 

 Kom. spol. Pan Střední Pan Velký 

Část ZD komanditní společnosti 

(1.170.000 Kč * podíl) 
212.706 Kč 389.961 Kč 567.333 Kč 

DZD § 7, současně i ZD - 389.961 Kč 567.333 Kč 

Nezdanitelné části ZD § 15, § 34 - 36.666 Kč 21.698 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 100 Kč dolů) - 353.200 Kč 545.600 Kč 

Sazba daně 15 % - 52.980 Kč 81.840 Kč 

Slevy na dani § 35-35 ba - 26.340 Kč 51.862 Kč 

Daň před daňovým zvýhodněním - 26.640 Kč 29.978 Kč 

Daňové zvýhodnění podle § 35c - 26.808 Kč 13.404 Kč 

Výsledná daňová povinnost - -168 Kč 16.574 Kč 

Zdravotní pojištění - 26.323 Kč 38.295 Kč 

Sociální pojištění - 56.935 Kč 82.831 Kč 

Celkové zákonné odvody - 83.090 Kč 137.700 Kč 

Celkové odvodové zatížení - 21,3 % 24,3 % 

Čistý příjem - 306.871 Kč 429.633 Kč 

Tabulka 11: Zákonné odvody komplementářů komanditní společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Zdanění komanditní společnosti, tedy hospodářského výsledku upraveného 

o převod podílů na výsledku hospodaření komplementářům, a vyplacení podílu na zisku 

komanditistovi této společnosti obsahuje níže uvedená tabulka. 

 

 Komanditní společnost 

Základ daně 212.706 Kč 

Položky snižující základ daně (dar) 3.636 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 1.000 Kč dolů) 209.000 Kč 

Sazba daně 19 % 39.710 Kč 

Slevy na dani § 35 818 Kč 

Výsledná daňová povinnost 38.892 Kč 

Výsledek hospodaření po zdanění 173.814 Kč 

 Pan Malý 

Výsledek hospodaření po zdanění 173.814 Kč 

Sazba daně 15 % 26.073 Kč 

Zdravotní pojištění 12.960 Kč 

Celkové zákonné odvody (i společnosti) 77.925 Kč 

Celkové odvodové zatížení 36,6 % 

Čistý příjem společníka 134.781 Kč 

Tabulka 12: Zákonné odvody k. s. a komanditisty při výplatě podílu na zisku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Hospodářský výsledek, ze kterého jsou vypláceny podíly na zisku 

komanditistovi, se ve skutečnosti daní dvakrát - nejprve daní z příjmů právnických osob 

a poté zvláštní sazbou daně jako příjem z kapitálového majetku. Celkové odvodové 

zatížení od hospodářského výsledku komanditní společnosti až k čistému příjmu 

komanditisty dosahuje výše zhruba 36,6 %. Proto je zde namístě upozornit na další 

možnosti daňové optimalizace, které jsou více charakterizovány u společnosti s ručením 

omezeným. 
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4.3.5 Společnost s ručením omezeným 

 Společnost s ručením omezeným je kapitálová společnost, na kterou se primárně 

vztahuje pouze daň z příjmu právnických osob. Účetní výsledek hospodaření 

je u ní transformován podle § 23 až 33, ZDP na základ daně. Z něho je pak, 

po případných dalších úpravách, vypočítána daň, která se odečte od účetního výsledku 

hospodaření, čímž vznikne výsledek hospodaření po zdanění. Ten pak může být 

rozdělen mezi společníky formou vyplaceného podílu na zisku, který podléhá zvláštní 

sazbě daně jako příjem z kapitálového majetku fyzické osoby. Ty jsou z pohledu 

ZPVZP a ZPSZ považovány za osoby bez zdanitelných příjmů, tudíž mají povinnost 

hradit pouze minimální zdravotní pojistné. Celý výpočet pro konkrétní podnikatelskou 

situaci je opět uveden v následující tabulce. 

 

 Společnost s ručením omezeným 

Výsledek hospodaření 1.170.000 Kč 

Položky snižující ZD (dar) 20.000 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 1.000 Kč dolů) 1.150.000 Kč 

Sazba daně 19 % 218.500 Kč 

Slevy na dani § 35 4.500 Kč 

Výsledná daňová povinnost 214.000 Kč 

Výsledek hospodaření po zdanění 956.000 Kč 

 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Podíl na výsledku hosp. po zdanění 173.801 Kč 318.635 Kč 463.564 Kč 

Sazba daně 15 % 26.071 Kč 47.796 Kč 69.535 Kč 

Zdravotní pojištění 12.960 Kč 12.960 Kč 12.960 Kč 

Celkové zákonné odvody (i společnosti) 396.282 Kč 

Celkové odvodové zatížení 33,9 % 

Čistý příjem společníka 134.770 Kč 257.879 Kč 381.069 Kč 

Tabulka 13: Zákonné odvody s. r. o. a společníků při výplatě podílu na zisku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Jak je patrné z výše uvedené tabulky, celkové odvodové zatížení, od účetního 
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výsledku hospodaření společnosti až k čistému příjmu společníků, je velice vysoké. 

Kvůli tomu se společníkům radikálně snižuje čistý příjem. Navíc nemohou s peněžními 

prostředky vyplacenými jako podíl na zisku disponovat v průběhu běžného roku 

(je zakázáno vyplácet zálohy na podíly na zisku)98 a musí čekat než jim bude po konci 

účetního období jednorázově vyplacena celá částka příslušného podílu na zisku. Je tedy 

vhodné tyto nedostatky upravit tak, aby přitom nebyl porušován zákon.99 K tomu může 

sloužit několik níže předložených příkladů uplatnitelných především u společnosti 

s ručením omezeným a u komanditisty komanditní společnosti. Lze je ale také v určité 

míře využít i u ostatních právnických osob. 

 

Pracovní poměr a odměny za práci společníka nebo jednatele 

 Velice častým jevem v českém podnikatelském prostředí je, že společník 

obchodní společnosti je zároveň jejím zaměstnancem (případně jsou mu vypláceny 

odměny za práci společníka nebo jednatele, které jsou z pohledu zákonných odvodů 

totožné s pracovním poměrem). V konkrétní podnikatelské situaci by se tak mohli 

společníci domluvit, že si podle předpokládaného hospodářského výsledku 

(1.170.000 Kč) budou měsíčně vyplácet hrubou mzdu například ve výši pan Malý 

10.000 Kč, pan Střední 18.000 Kč a pan Velký 26.000 Kč. Dar na charitativní činnost 

by přitom poskytnul přímo pan Velký jako fyzická osoba.  

 Výpočet čistého příjmu každého společníka je opět uveden v tabulce - nejprve 

výpočet čistého příjmu a odvodů z pracovního poměru, poté transformace upraveného 

hospodářského výsledku společnosti na výsledek hospodaření po zdanění a nakonec 

vyplacení podílů na zisku společníkům. 

 

                                                
98 § 123, odst. 2, ObchZ 
99 O tom, zda dochází k porušování zákona vzhledem k daním rozhoduje vždy správce daně, a to podle 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Příklady optimalizace daně, které jsou 

v následujícím textu předkládány, mohou být za určitých okolností považovány za nezákonné krácení 

daňové povinnosti. Vhodnost využití těchto příkladů v konkrétní situaci je vždy na zvážení samotného 

podnikajícího subjektu, zda mohou či nemohou být správcem daně považovány za nezákonné jednání. 

Ačkoli je tedy vhodné využívat co nejvíce metod, které mohou snížit odvodové zatížení, je vždy nutné 

postupovat v souladu se zákonem. 
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 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Měsíční hrubá mzda 10.000 Kč 18.000 Kč 26.000 Kč 

Roční suma hrubých mezd 120.000 Kč 216.000 Kč 312.000 Kč 

Pojistné hrazené společností 40.800 Kč 73.440 Kč 106.080 Kč 

Nezdanitelné části ZD § 15, § 34 0 Kč 30.000 Kč 32.000 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 100 Kč dolů) 160.800 Kč 259.400 Kč 386.000 Kč 

Sazba daně 15 % 24.120 Kč 38.910 Kč 57.900 Kč 

Slevy na dani § 35-35 ba 28.860 Kč 24.840 Kč 54.180 Kč 

Daň před daňovým zvýhodněním 0 Kč 14.070 Kč 3.720 Kč 

Daňové zvýhodnění podle § 35c 0 Kč 26.808 Kč 13.404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 0 Kč -12.738 Kč -9.684 Kč 

Zdravotní pojištění 5.400 Kč 9.720 Kč 14.040 Kč 

Sociální pojištění 7.800 Kč 14.040 Kč 20.280 Kč 

Čistý příjem z pracovního poměru 106.800 Kč 204.978 Kč 287.364 Kč 

 Společnost s ručením omezeným 

Výsledek hospodaření 

(1.170.000 - 648.000 x 1,34) 
301.680 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 1.000 Kč dolů) 301.000 Kč 

Sazba daně 19 % 57.190 Kč 

Slevy na dani § 35 4.500 Kč 

Výsledná daňová povinnost 52.690 Kč 

Výsledek hospodaření po zdanění 248.990 Kč 

 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Podíl na výsledku hosp. po zdanění 45.266 Kč 82.989 Kč 120.735 Kč 

Sazba daně 15 % 6.790 Kč 12.449 Kč 18.111 Kč 

Podíl na zisku po zdanění 38.476 Kč 70.540 Kč 102.624 Kč 

Celkové zákonné odvody (i společnosti) 359.218 Kč 

Celkové odvodové zatížení 30,7 % 

Čistý příjem společníka 145.276 Kč 275.518 Kč 389.988 Kč 

Tabulka 14: Zákonné odvody s. r. o. u pracovních smluv se společníky 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z výsledků této optimalizace je patrné, že zaměstnáním všech společníků bylo 

dosaženo úspory na zákonných odvodech oproti původní variantě o 37.064 Kč, 

a tím i zvýšení čistého příjmu jednotlivých společníků. Navíc tak společníci budou 

získávat finanční prostředky každý měsíc a budou účastni sociálního pojištění. Bude 

se jim tak zvyšovat vyměřovací základ pro důchod, budou účastni nemocenského 

pojištění a v případě nezaměstnanosti jim může být vyplácena podpora. 

 

Dohoda o provedení práce 

 Zákoník práce umožňuje sjednat pracovněprávní vztah založený dohodou o práci 

konané mimo pracovní poměr, například dohodou o provedení práce. Rozsah práce 

podle této smlouvy může být sjednán maximálně na 300 hodin v kalendářním roce. 

Tento pracovněprávní vztah by měl být sjednáván spíše výjimečně: „zaměstnavatel 

má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.“100 

Pokud by toto zákonné ustanovení nebylo bráno v potaz (pouze pro účely představení 

možného optimalizování čistého příjmu), mohli by všichni společníci být zaměstnaní 

na základě dohody o provedení práce s měsíčním hrubým příjmem 10.000 Kč. Tato 

výše hrubého příjmu je totiž maximálním příjmem, který ještě nezakládá účast 

na sociálním ani zdravotním pojištění. Výpočet čistého příjmu je opět uveden v tabulce. 

 

 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Měsíční hrubá odměna z dohody 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 

Roční suma hrubých mezd 120.000 Kč 120.000 Kč 120.000 Kč 

Nezdanitelné části ZD § 15, § 34 0 Kč 30.000 Kč 12.000 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 100 Kč dolů) 120.000 Kč 90.000 Kč 118.000 Kč 

Sazba daně 15 % 18.000 Kč 13.500 Kč 17.700 Kč 

Slevy na dani § 35-35 ba 28.860 Kč 24.840 Kč 54.180 Kč 

Daň před daňovým zvýhodněním 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Daňové zvýhodnění podle § 35c 0 Kč 26.808 Kč 13.404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 0 Kč -26.808 Kč -13.404 Kč 

Čistý příjem z dohody 120.000 Kč 146.808 Kč 133.404 Kč 

                                                
100 § 74, odst. 1, ZP 
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 Společnost s ručením omezeným 

Výsledek hospodaření 

(1.170.000-360.000) 
810.000 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 1.000 Kč dolů) 790.000 Kč 

Sazba daně 19 % 150.100 Kč 

Slevy na dani § 35 4.500 Kč 

Výsledná daňová povinnost 145.600 Kč 

Výsledek hospodaření po zdanění 664.400 Kč 

 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Podíl na výsledku hosp. po zdanění 120.788 Kč 221.444 Kč 322.168 Kč 

Sazba daně 15 % 18.119 Kč 33.217 Kč 48.326 Kč 

Podíl na zisku po zdanění 102.669 Kč 188.227 Kč 273.842 Kč 

Zdravotní pojištění 12.960 Kč 12.960 Kč 12.960 Kč 

Celkové zákonné odvody (i společnosti) 243.930 Kč 

Celkové odvodové zatížení 20,8 % 

Čistý příjem společníka 209.709 Kč 322.075 Kč 394.286 Kč 

Tabulka 15: Zákonné odvody s. r. o. u dohod se společníky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Ačkoli by tato optimalizace zákonných odvodů porušovala ustanovení zákoníku 

práce, je patrné, že zaměstnáním osob na dohodu o provedení práce s příjmem 

do 10.000 Kč v přiměřené a před zákonem obhajitelné míře lze uspořit nemalé finanční 

prostředky (v konkrétním příkladě to bylo 152.352 Kč oproti původní variantě). 

 

Pronájem 

 Má-li společník ve vlastnictví nemovitost, auto, stroj či jinou věc, kterou 

společnost potřebuje k výkonu podnikatelské činnosti, může ji do společnosti vložit 

nebo ji může prodat či pronajímat. Právě pronájem je z hlediska zajištění průběžného 

a maximálního čistého příjmu ideální legální variantou. Společník - fyzická osoba 

je pronajímatel, který za úplatu přenechává společnosti - právnické osobě - nájemci věc, 

aby ji dočasně užíval. Tento vztah je upraven v ObčZ. Příjem z něj je předmětem daně 
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z příjmů fyzických osob jako příjem z pronájmu podle § 9, ZDP, přičemž výdaje 

na tento příjem lze uplatnit buď ve skutečné výši, nebo ve výši 30 % z příjmů. ZDP dále 

v § 23, odst. 7 stanovuje, že pokud je obchodní vztah uzavřen mezi kapitálově nebo 

jinak spojenými osobami, je nutné sjednat ceny v takové výši, jako by byly sjednány 

mezi nezávislými osobami, tedy podle srovnatelných běžných tržních cen. Příjem 

z pronájmu nezakládá účast na sociálním ani zdravotním pojištění. 

 V následujícím příkladě bude uvedena opět velice idealizovaná situace, 

v níž pan Malý pronajme společnosti věci nebo nemovitosti v hodnotě 18.000 Kč 

měsíčně, pan Střední v hodnotě 32.500 Kč měsíčně a pan Velký v hodnotě 47.000 Kč 

měsíčně. Všichni přitom budou uplatňovat výdaje procentem z příjmu. Pan Velký bude 

poskytovat dar sám za sebe. Následující tabulka vyčísluje výši čistého příjmu a další 

sledované ukazatele. 

 

 Pan Malý Pan Střední Pan Velký 

Měsíční příjem z pronájmu 18.000 Kč 32.500 Kč 47.000 Kč 

Roční příjmy z pronájmu podle § 9 216.000 Kč 390.000 Kč 564.000 Kč 

DZD § 9, současně i ZD 151.200 Kč 273.000 Kč 394.800 Kč 

Nezdanitelné části ZD § 15, § 34 0 Kč 30.000 Kč 32.000 Kč 

Upravený ZD (zaokr. 100 Kč dolů) 151.200 Kč 243.000 Kč 362.800 Kč 

Sazba daně 15 % 22.680 Kč 36.450 Kč 54.420 Kč 

Slevy na dani § 35-35 ba 28.860 Kč 24.840 Kč 54.180 Kč 

Daň před daňovým zvýhodněním 0 Kč 11.610 Kč 240 Kč 

Daňové zvýhodnění podle § 35c 0 Kč 26.808 Kč 13.404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 0 Kč -15.198 Kč -13.164 Kč 

Zdravotní pojištění 12.960 Kč 12.960 Kč 12.960 Kč 

Celkové zákonné odvody 12.960 Kč -2.238 Kč -204 Kč 

Celkové odvodové zatížení 6 % -5,7 % 0 % 

Čistý příjem 203.040 Kč 392.238 Kč 564.204 Kč 

Tabulka 16: Zákonné odvody společnosti s ručením omezeným u pronájmu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 V této situaci by společnost vykázala nulový hospodářský výsledek, tím pádem 

by neodváděla žádnou daň a společníkům by nevyplácela podíly na zisku. Toto 

optimalizační opatření přineslo úsporu zákonných odvodů ve výši 385.764 Kč oproti 

původní variantě. 

 

Naturální optimalizace 

 Optimalizace výše zákonných odvodů a čistého příjmu nazvaná naturální 

optimalizace je takto pojmenovaná, protože příjem, který osoby od společnosti mohou 

obdržet, je u tohoto způsobu vyplácen zpravidla v jiné podobě než v penězích. Tento 

způsob optimalizace se také týká téměř výhradně zaměstnanců. Mezi nejčastější 

způsoby optimalizace tak lze zahrnout například: 

1) Příspěvky na stravování - jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem 

do výše stanovené v § 24, odst. 2, písm. j, bod 4., ZDP (nejvýše 55 % celkové hodnoty 

stravování), přičemž pro zaměstnance je toto nepeněžní plnění osvobozeno od daně101, 

a tím pádem i od sociálního a zdravotního pojištění. 

2) Příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění a životní pojištění - jsou 

pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem v jakékoli výši, jestliže to vyplývá 

z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo pracovní či jiné smlouvy.102 

Pro zaměstnance je tento příspěvek osvobozen od daně i sociálního a zdravotního 

pojištění do výše 24.000 Kč ročně.103 

3) Ostatní - podobný režim jako oba výše jmenované benefity má také například školení 

zaměstnance související s podnikatelskou činností zaměstnavatele, poskytované 

pracovní oblečení a ochranné nápoje na pracovišti a řada dalších zvýhodnění, která 

se řídí především ustanoveními § 6 a § 24, ZDP. 

 

4.3.6 Hodnocení 

 Hodnocení kritéria zákonné odvody je velice závislé na konkrétních podmínkách 

dané podnikatelské situace. Pro správné srovnání jednotlivých forem podnikání je proto 

                                                
101 § 6, odst. 9, písm. b), ZDP 
102 § 24, odst. 2, písm. j), bod 5., ZDP 
103 § 6, odst. 9, písm. p), ZDP 
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vhodné vyčíslit výši celkového odvodového zatížení a celkového čistého příjmu 

při současném využití vhodné kombinace optimalizačních možností. V následující 

tabulce jsou vyčísleny zákonné odvody (součet zákonných odvodů jednotlivých osob 

a společností), odvodové zatížení (podíl zákonných odvodů na hospodářském výsledku 

všech osob - tedy na 1.170.000 Kč) a čisté příjmy (1.170.000 Kč mínus zákonné 

odvody) v optimálních variantách u jednotlivých forem podnikání (především 

u komanditní společnosti, ale i u veřejné obchodní společnosti by bylo možné odvodové 

zatížení ještě více optimalizovat). 

 

Čistý příjem Zákonné odvody Odvodové zatížení Čistý příjem 

OSVČ - výdaje % 126.631 Kč 10,8 % 1.043.369 Kč 

Sdružení - výdaje % 126.621 Kč 10,8 % 1.043.379 Kč 

Veřejná obchodní spol. 273.879 Kč 23,4 % 896.121 Kč 

Komanditní spol. 298.715 Kč 25,5 % 871.285 Kč 

S. r. o. 396.282 Kč 33,9 % 773.718 Kč 

S. r. o. - pracovní poměr 359.218 Kč 30,7 % 810.782 Kč 

S. r. o. - dohody 243.930 Kč 20,8 % 926.070 Kč 

S. r. o. - pronájem 10.518 Kč 0,9 % 1.159.482 Kč 

Tabulka 17: Srovnání forem podnikání podle kritéria zákonné odvody 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Pro hodnocení kritéria zákonné odvody je nutné brát v úvahu také to, 

zda vždy existuje možnost optimalizovaní výše zákonných odvodů. Z tohoto pohledu 

je na tom nejlépe OSVČ, jelikož u ní lze vždy uplatnit slevu na poplatníka, velice 

jednoduše lze uplatnit i ostatní slevy a nezdanitelné části základu daně, pokud 

má na ně osoba nárok, a vždy lze také uplatnit výdaje v procentní výši z příjmu, 

případně přerozdělit příjmy na spolupracující osoby. U Sdružení jsou tyto možnosti 

prakticky stejné. 

 U společníků veřejné obchodní společnosti a u komplementářů komanditní 

společnosti lze považovat za určitou nevýhodu, že jsou z pohledu ZPVZP a ZPSZ 

považováni za OSVČ, tudíž pro ně vždy platí povinnost hradit alespoň minimální 

pojistné. Není jim také umožněno uplatňovat výdaje procentní sazbou z příjmu, 
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což může značně zvyšovat základ daně a vyměřovací základ vzhledem k pojistnému. 

Na druhou stranu ale mohou ve vztahu k vlastní společnosti - právnické osobě využít 

některé z optimalizačních prostředků.  

 Komanditisté komanditní společnosti a společníci společnosti s ručením 

omezeným podléhají bez jakéhokoli optimalizování největší odvodové zátěži. Je proto 

vhodné hledat způsoby, jak tuto odvodovou zátěž optimalizovat a přitom nepřekračovat 

meze zákona. Při optimalizování společnosti s ručením omezeným v konkrétní 

podnikatelské situaci bylo vycházeno z toho, že jednotlivé osoby se dobrovolně nechtějí 

účastnit sociálního pojištění. Z dlouhodobého pohledu by však tento přístup 

pravděpodobně nebyl vhodný (ačkoli by se o tom dalo diskutovat). 

 Pořadí výhodnosti forem podnikání podle kritéria zákonné odvody je následující: 

1. OSVČ 

2. Sdružení 

3. Veřejná obchodní společnost 

4. Komanditní společnost 

5. Společnost s ručením omezeným 

 

4.4 Ručení 

 Kritérium ručení, tedy rozsah odpovědnosti za neplnění závazků, 

má při rozhodování o volbě formy podnikání a také při samotném průběhu podnikání 

vcelku zásadní vliv na výši rizika, do kterého bude podnikatel ochoten vstupovat. 

Ať už přemýšlí o využití podnikatelské půjčky, úvěru, vyššího odběru materiálu či zboží 

od dodavatelů a nebo stojí před rozhodnutím uzavřít obtížněji splnitelnou smlouvu 

se svým odběratelem, vždy by měl zvážit míru rizika, která mu plyne z neplnění těchto 

smluvených závazků. 

 

OSVČ 

 Jak již bylo dříve řečeno, osoba samostatně výdělečně činná ručí neomezeně, 

tedy veškerým svým majetkem, za závazky vzniklé z podnikatelské činnosti. Mezi tento 

majetek se počítá i osobní majetek podnikatele a také společné jmění manželů. 

U něj se ale otevírá prostor pro optimalizování výše ručení, protože ObčZ umožňuje 

zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. 
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Podnikající manžel tak může téměř veškerý majetek převést na svoji manželku, takže 

v případě neplnění závazků vzniklých z podnikatelské činnosti lze riziko plynoucí 

z neomezeného ručení značně snížit. Stejně tak je možné riziko snížit převedením 

majetku na jiné blízké osoby, například děti nebo rodiče.  

 

Sdružení 

 Pro jednotlivé členy Sdružení platí z pohledu ručení téměř totožné podmínky, 

které byly uvedeny u OSVČ. Je však nutné zdůraznit, že ačkoli nemá Sdružení 

způsobilost k právům a povinnostem, takže každý jeho člen vchází do obchodních 

vztahů svým jménem, ručí za závazky vůči třetím osobám všichni účastníci společně 

a nerozdílně. Tím se značně zvyšuje míra rizika, že účastníci Sdružení budou nuceni 

splácet závazky vzniklé z činnosti jiného spoluúčastníka. Proto je velmi vhodné 

již v úvodu společného podnikání podrobně a odpovědně, nejlépe s odbornou pomocí, 

sepsat smlouvu o sdružení tak, aby byli všichni účastníci srozuměni s mírou rizika, 

se kterou do Sdružení vstupují. 

 

Veřejná obchodní společnost 

 Společníci veřejné obchodní společnosti ručí za závazky společnosti vůči třetím 

osobám společně a nerozdílně veškerým svým majetkem. Platí tedy opět podobná 

podmínka jako u Sdružení, potažmo u OSVČ. Samotná společnost, stejně jako ostatní 

obchodní společnosti, ručí za závazky taktéž celým svým majetkem. Společníci veřejné 

obchodní společnosti jsou navíc povinni hradit ztrátu, která společnosti během 

hospodářského roku může vzniknout. Tato ztráta je společníkům na konci roku 

předepsána k přímé úhradě.  

 Ačkoli platí u veřejné obchodní společnosti z pohledu ručení podobná podmínka 

jako u Sdružení, je mezi těmito formami podnikání zásadní rozdíl. U Sdružení je nutné 

posuzovat, zda konkrétní smluvní vztahy každého účastníka jsou součástí činnosti 

Sdružení. Za veřejnou obchodní společnost, tedy právnickou osobu, jednají její 

společníci vždy jedině jménem (obchodní firmou) této společnosti. Je proto naprosto 

jednoznačné, za které smluvní vztahy nese odpovědnost společnost a všichni její 

společníci a které smluvní vztahy si na vlastní odpovědnost sjednávají sami jednotliví 

společníci. 
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Komanditní společnost 

 Komanditní společnost ručí za závazky vůči třetím osobám celým svým 

majetkem, což platí i pro komplementáře této společnosti. Komanditisté ručí za závazky 

společnosti společně a nerozdílně jen do výše souhrnu nesplacených částí vkladu (jehož 

minimální výše je 5.000 Kč na jednoho komanditistu). Splacením všech vkladů 

a zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku ručení komanditistů zaniká. Pokud 

by však komanditní společnost měla ve svém názvu (obchodní firmě) jméno 

komanditisty, ručil by tento komanditista za závazky společnosti stejně jako 

komplementář.104 Komanditista také neomezeně ručí za závazky ze smluv, které uzavřel 

jménem společnosti bez zmocnění k tomuto úkonu.105  

 

Společnost s ručením omezeným 

 Za závazky vůči třetím osobám ručí společnost s ručením omezeným 

neomezeně. Omezenost v ručení se týká pouze společníků, kteří stejně jako 

komanditisté ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně pouze do výše 

nesplacených částí vkladu, a to až do dne zápisu jejich splacení do obchodního rejstříku. 

Po tomto splacení ručí za porušení závazků celým svým majetkem pouze samotná 

společnost. Společníci mohou v případě bankrotu společnosti přijít nejhůře o výši svého 

vkladu. 

 ObchZ stanovuje jednatelům zajistit: „...řádné vedení předepsané evidence 

a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech 

společnosti.“106 Zároveň jsou jednatelé povinni vykonávat svou činnost s péčí řádného 

hospodáře a také zachovávat mlčenlivost o důvěrných skutečnostech, jejichž 

prozrazením by mohla být společnosti způsobena škoda. Jestliže jednatelé některou 

z těchto povinností poruší a společnosti z ní plyne škoda, odpovídají za ni tito jednatelé 

společně a nerozdílně, a to až do doby úhrady škody.107  

 

 

                                                
104 § 95, ObchZ 
105 § 101, odst. 2, ObchZ 
106 § 135, odst. 1, ObchZ 
107 § 194, odst. 5 a 6, ObchZ 
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4.4.1 Hodnocení 

 Jednoznačně nejvýhodnější je z hlediska ručení společnost s ručením 

omezeným. Komanditní společnost se jeví jako druhá nejvýhodnější forma podnikání, 

i přestože je z pohledu odpovědnosti příznivá pouze pro komanditisty, komplementáři 

jsou vůči nim značně znevýhodněni. Je proto vhodné riziko z neomezeného ručení 

komplementářů kompenzovat například vyšším podílem na zisku nebo spoluúčastí 

komanditistů při úhradě ztráty společnosti. 

 Ostatní formy podnikání si jsou v tomto kritériu velice podobné, pouze 

u Sdružení a veřejné obchodní společnosti je možné ještě vyzdvihnout kolektivní 

charakter ručení a u samotného Sdružení možnost lépe korigovat tuto kolektivní 

odpovědnost.  

 Pořadí v tomto kritériu je tedy následující: 

1. Společnost s ručením omezeným 

2. Komanditní společnost 

3. Sdružení 

4. Veřejná obchodní společnost 

5. OSVČ 

 

4.5 Administrativa 

 Kritérium administrativa sjednocuje všechny podstatné činnosti a finanční 

prostředky, které je nutné vynakládat na konkrétní formu podnikání od jejího založení 

až po samotné ukončení činnosti. Některé nutné aktivity jsou pro všechny formy 

podnikání totožné, jako například činnosti při zaměstnávání osob nebo povinnost 

získání oprávnění pro provozování podnikatelské činnosti108. Proto jsou tyto činnosti 

pro porovnání jednotlivých forem podnikání irelevantní a nebudou zde více rozebírány 

(ačkoli je nezbytně nutné, aby si těchto povinností byla podnikající osoba vědoma).  

 
                                                
108 Pro zahájení podnikání je potřeba získat oprávnění k provozování činnosti, a to buď živnostenský list, 

nebo koncesní listinu podle ZŽP, a nebo musí být splněny podmínky pro provozování činnosti podle 

jiného než živnostenského zákona. Jak již bylo dříve řečeno, za ohlášení živnosti se hradí správní 

poplatek 1.000 Kč. Po splnění těchto podmínek může být zahájena podnikatelská činnost. 
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4.5.1 OSVČ 

 Po získání živnostenského oprávnění je OSVČ povinna zaregistrovat 

se na příslušném finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního 

zabezpečení, jimž během roku platí pojistné (případně i zálohy na daň) a jednou za rok 

podává přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledy o příjmech a výdajích 

OSVČ. 

 Osoba samostatně výdělečně činná není povinna vést účetnictví, jestliže nesplní 

podmínky uvedené v § 1, odst. 2, ZÚ. Osoby ve výše uvedené konkrétní podnikatelské 

situaci, tyto podmínky nesplnily, proto je jim umožněno vést daňovou evidenci 

(§ 7b, ZDP) a nebo uplatňovat výdaje procentní sazbou z příjmu ve výši 60 % 

(§ 7, odst. 7, písm. b, ZDP). Jak již vyplynulo z kritéria zdanění, nejvýhodnější 

je v dané situaci uplatňovat výdaje procentní sazbou z příjmu, neboť skutečné procento 

výdajů z příjmů je u každé osoby nižší než zákonem stanovená výše 60 %, což ukazuje 

následující tabulka. 

  

Podnikatelé Příjmy Výdaje Skutečné % výdajů z příjmu 

Pan Malý 300.000 Kč 90.000 Kč 30 % 

Pan Střední 550.000 Kč 140.000 Kč 25,45 % 

Pan Velký 800.000 Kč 250.000 Kč 31,25 % 

Tabulka 18: Skutečné procento výdajů z příjmu jednotlivých osob v podnikatelské situaci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Využití uplatnění výdajů procentem z příjmů je výhodné nejen z pohledu 

zdanění, ale také z pohledu povinné administrativy. Jediným nárokem, který je takto 

postupujícím osobám v ZDP uložen, je vedení záznamů o příjmech a evidence 

pohledávek. V případě kontroly z finančního úřadu by tedy mělo správci daně 

postačovat předložení bankovních výpisů, příjmových pokladních dokladů 

a vystavených faktur. 

 Při ukončení podnikatelské činnosti (také při změně způsobu uplatňování 

výdajů) je OSVČ povinna „dodanit“ nesplacené pohledávky a nespotřebované zásoby, 

čímž se fakticky rozšiřuje povinnost evidence i na vedení záznamů o výši zásob. 
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Při ukončení činnosti je osoba povinna tuto skutečnost ohlásit na finančním úřadě, 

zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení a také na živnostenském úřadě 

nebo je povinna postupovat podle zákona na jehož základě podnikatelskou činnost 

vykonávala. 

 Jednotlivé osoby v dané podnikatelské situaci nejsou vzhledem k výši svého 

dvanáctiměsíčního obratu povinny stát se plátcem daně z přidané hodnoty a nesplňují 

ani jiné podmínky, kvůli nimž by se musely řídit ZDPH. 

 

4.5.2 Sdružení 

 Pro zahájení podnikatelské činnosti v rámci Sdružení si musí zúčastněné osoby 

ujednat smlouvu o sdružení. Ta sice nemusí být v písemné formě, avšak ústní ujednání 

je velmi obtížně dokazovatelné, proto se vždy doporučuje mít smlouvu v písemné 

formě. Účastníci Sdružení ji mohou sepsat buď sami, nebo s právní pomocí. Podle toho 

je nutné počítat s nákladem na sepsání smlouvy od nuly až po několik tisíc korun. Dále 

jsou jednotlivé OSVČ povinny, po zajištění oprávnění k podnikatelské činnosti, 

samostatně se zaregistrovat na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě 

sociálního zabezpečení. 

 Jak již bylo uvedeno v rozboru OSVČ, jednotliví účastníci Sdružení nejsou 

povinni vést účetnictví. Jestliže by mezi sebe rozdělovali příjmy a výdaje rovným 

dílem, mohou uplatňovat výdaje procentní sazbou z příjmu, což s sebou nese stejné 

požadavky na evidenci, které byly popsány v rozboru OSVČ. Jestliže by si ale 

rozdělovali příjmy a výdaje jinak než rovným dílem (například příjmy podle původních 

procent příjmů - pan Malý 18,18 %, pan Střední 33,33 % a pan Velký 48,49 %, a výdaje 

také podle původních procent výdajů - pan Malý 18,75 %, pan Střední 29,17 % 

a pan Velký 52,08 %), pak by museli vést daňovou evidenci. Daňová evidence, která 

je upravená v § 7b, ZDP, zakládá povinnost vést vedle údajů o příjmech a evidence 

pohledávek také záznamy o výdajích, majetku a závazcích. Každý výdaj lze přitom 

zahrnout do základu daně pouze, pokud se jedná o výdaj na dosažení, zajištění 

a udržení příjmu a lze jej zahrnout pouze ve výši a za podmínek, které jsou stanoveny 

v § 23-33 ZDP. Při vedení daňové evidence se proto značně zvyšují nároky na znalost 

zákona, na množství dokladů, které je nutné evidovat, posuzovat a archivovat 

a v případě kontroly předkládat správci daně. Ve složitějších případech jsou podnikatelé 
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nuceni obrátit se na odbornou pomoc právníků, daňových poradců a účetních, což jim 

sice snižuje časovou a znalostní zátěž, ale zvyšuje finanční náklady.  

 Při ukončení činnosti Sdružení mají jeho účastníci: „...nárok na vrácení hodnot, 

poskytnutých k účelu sdružení a vypořádají se mezi sebou o majetek získaný výkonem 

společné činnosti sdružení způsobem stanoveným ve smlouvě, jinak rovným dílem.“109 

Po rozpuštění Sdružení zůstávají jeho bývalý účastníci samostatnými OSVČ, 

kteří mohou dál bez přerušení vykonávat vlastní podnikatelskou činnost. 

 Podle ustanovení § 94, odst. 2, ZDPH se všichni účastníci Sdružení ve výše 

zmíněné podnikatelské situaci stanou plátci DPH, protože obrat dosahovaný společně 

v rámci sdružení je 1.650.000 Kč za rok. Plátcem se stanou od prvního dne třetího 

měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl překročen obrat 1.000.000 Kč. Určený 

účastník Sdružení je povinen vést za Sdružení evidenci pro účely daně z přidané 

hodnoty, podávat daňová přiznání, souhrnná hlášení a případně výpisy z evidence 

pro daňové účely. Zrušení registrace k dani z přidané hodnoty jednotlivých účastníků 

Sdružení lze provést pouze při vystoupení nebo vyloučení ze Sdružení, v případě 

rozpuštění Sdružení mohou požádat o zrušení registrace všichni účastníci (vždy je však 

nutné jednotlivě posuzovat, zda za posledních 12 měsíců nebyl překročen obrat 

1.000.000 Kč).110  

 S plátcovstvím daně z přidané hodnoty je spojena nejen další administrativní 

zátěž v podobě vedení evidence nezbytné pro správné stanovení daně a nároky 

na znalost ZDP, ale také je s ním spojena povinnost odvádět daň na výstupu a možnost 

uplatňovat si daň na vstupu. Pokud by si účastníci Sdružení chtěli zachovat stejný 

příjem (1.650.000 Kč bez daně z přidané hodnoty) a jejich činnost by podléhala 

základní sazbě daně z přidané hodnoty ve výši 20 %, odvedli by správci daně 

330.000 Kč za rok  Na druhou stranu by si ale mohli určitou část daně nárokovat jako 

daň na vstupu (jestliže by celé současné výdaje ve výši 480.000 Kč zakládaly nárok 

na odpočet daně, získalo by Sdružení od správce daně 80.000 Kč za rok). Celkově 

je ale kvůli plátcovství daně z přidané hodnoty nutné počítat jak s vyššími 

administrativními nároky, tak pravděpodobně i se snížením vlastního příjmu Sdružení. 

 
                                                
109 § 841, ObčZ 
110 § 106, odst. 1 a 2, ZDPH 
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4.5.3 Obchodní společnosti 

 Obchodní společnosti, tedy veřejná obchodní společnost, komanditní společnost 

a společnost s ručením omezeným, jsou si z hlediska kritéria administrativa z velké 

části velmi podobné. Zásadně se liší pouze v okolnostech, které jsou rozepsány na konci 

této podkapitoly. 

 Obchodní společnosti se zakládají společenskou smlouvou. Tuto smlouvu musí 

podepsat všichni společníci a jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Dále, po získání 

oprávnění k podnikání, je nutné podat návrh na zápis do obchodního rejstříku 

a následně zaregistrovat společnost na finančním úřadě. 

 Obchodní společnosti jsou ode dne zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému 

se datuje vznik společnosti, povinny vést účetnictví a uveřejňovat zákonem stanovené 

dokumenty ve sbírce listin. Vedení účetnictví je nejdetailnější a nejobsáhlejší způsob 

evidence, který je možné vést úplně a správně pouze s dostačujícími odbornými 

znalostmi. Je proto nutné počítat s vyššími administrativními náklady na tuto činnost. 

Zvýšené náklady lze očekávat také po splnění alespoň dvou z následujících 

tří podmínek: 

 „aktiva celkem více než 40.000.000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto 

zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle 

§ 26 odst. 3, 

 roční úhrn čistého obratu více než 80.000.000 Kč; ročním úhrnem čistého 

obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy 

a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 

dvanácti, 

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, 

zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu“111 

 

 Obchodní společnost, která by alespoň dvě podmínky splnila, je povinna 

sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu, vyhotovovat výroční zprávu a mít tyto 

dokumenty včetně celého účetnictví ověřeny auditorem, což by značně zvýšilo 

administrativní náklady (prozatím se ale tato povinnost netýká v úvodu stanovené 
                                                
111 § 20 odst. 1 písm. a), ZÚ 
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konkrétní podnikatelské situace). 

 Obchodní společnosti zanikají dnem výmazu z obchodního rejstříku. Před tímto 

dnem je ale nutné provést zrušení společnosti bez likvidace112 nebo s likvidací. 

Likvidace obchodní společnosti je popsána v ObchZ v ustanovení § 70-75b. Fakticky 

při ní dochází k vypořádání závazků a pohledávek společnosti a přebytek po tomto 

vypořádání přechází jako podíl na likvidačním zůstatku na společníky. 

 Všem typům obchodních společností v konkrétní podnikatelské situaci vznikne 

v průběhu činnosti povinnost registrovat se jako plátci daně z přidané hodnoty. 

Na rozdíl od Sdružení se tak stanou plátci pouze obchodní společnosti - právnické osoby 

a nikoli jednotliví společníci - fyzické osoby. I přesto je nutné počítat s vyššími 

administrativními náklady a případně i se snížením příjmu z důvodu povinné registrace 

k dani z přidané hodnoty, stejně jako to bylo detailněji popsáno u Sdružení. 

 V následujících odstavcích jsou uvedeny zásadní odlišnosti jednotlivých 

obchodních společností, se kterými je nutné počítat z hlediska kritéria administrativa. 

 

Veřejná obchodní společnost 

 Společníci veřejné obchodní společnosti se musí po vzniku této společnosti 

zaregistrovat na příslušném finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní 

pojišťovně, jelikož jsou vzhledem k těmto úřadům považováni za OSVČ. Musí stejně 

jako OSVČ hradit zálohy na daň a pojistné a podávat daňová přiznání a přehledy o výši 

příjmů a výdajů. 

 

Komanditní společnost 

 Komplementáři komanditní společnosti (pan Střední a pan Velký) mají stejné 

povinnosti, které byly popsány u společníků veřejné obchodní společnosti, jelikož jsou 

také považováni za OSVČ. Komanditista (pan Malý) je povinen vložit do společnosti 

vklad v minimální výši 5.000 Kč. 

 

Společnost s ručením omezeným 

 Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným musí mít formu 

                                                
112 Zrušení společnosti bez likvidace je možné pouze, pokud přechází její jmění na právního nástupce.  
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notářského zápisu. Při vzniku společnosti je nutné počítat s povinností tvorby 

základního kapitálu alespoň ve výši 200.000 Kč (v konkrétní podnikatelské situaci 

vklad pana Malého 36.000 Kč, pana Středního 67.000 Kč a pana Velkého 97.000 Kč). 

Ve společnosti s ručením omezeným vzniká také povinnost vytvářet rezervní fond 

ve výši 10 % ze základního kapitálu (tedy 20.000 Kč). 

 Jednatelé společnosti jsou povinni svolávat minimálně jedenkrát za rok valnou 

hromadu ke schválení řádné účetní závěrky. V případě schvalování stanov a jejich 

změně, rozhodnutí o změně společenské smlouvy, rozhodnutí o zvýšení či snížení 

základního kapitálu a o rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací musí být pořízen 

notářský zápis. 

 

4.5.4 Hodnocení 

 Administrativní náročnost a náklady na založení, průběh a ukončení 

podnikatelské činnosti jsou jednoznačně nejvýhodnější pro osoby samostatně výdělečně 

činné.  

 Sdružení je možné hodnotit jako druhou nejvýhodnější formu podnikání. 

Avšak je u něj nutné počítat se značně vyšší náročností z důvodu snadněji dosažitelného 

obratu 1.000.000 Kč (kterého bylo dosaženo i ve stanovené podnikatelské situaci), 

a tím pádem i s povinnou registrací k plátcovství daně z přidané hodnoty. Účastníci 

Sdružení mohou vést daňovou evidenci, nebo dokonce uplatňovat výdaje procentní 

sazbou z příjmu, v čemž mají značnou výhodu oproti obchodním společnostem, 

které nemají na výběr a musí vést účetnictví. 

 Obchodní společnosti lze na základě předchozího rozboru označit 

za administrativně nejnáročnější formy podnikání. U společnosti s ručením omezeným 

je navíc nutné počítat se značně vyššími náklady na založení i na administrativní chod 

společnosti, než je tomu u komanditní společnosti nebo veřejné obchodní společnosti. 

 Pořadí jednotlivých forem podnikání podle tohoto kritéria je tedy následující: 

1. OSVČ 

2. Sdružení 

3. Veřejná obchodní společnost 

4. Komanditní společnost 

5. Společnost s ručením omezeným 
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4.6 Rozhodování 

 Kritérium rozhodování hodnotí jednak míru omezení jednotlivých osob 

při rozhodování o zásadních podnikatelských záležitostech, a jednak možnosti 

disponovat s peněžními prostředky v dané formě podnikání. Je zřejmé, že v případě 

podnikání OSVČ, tedy samostatně podnikající osoby, nejsou možnosti rozhodování 

vzhledem k ostatním osobám nijak omezeny. V ostatních formách podnikání je nutné 

rozdělit rozhodovací proces mezi všechny jejich účastníky. OSVČ také může volně, 

například pro osobní potřebu, a okamžitě disponovat s penězi, které z podnikatelské 

činnosti získá, což je opět v ostatních formách podnikání určitým způsobem omezeno. 

 

Sdružení 

 ObčZ řeší pouze situaci, kdy se účastníci Sdružení rozhodují o obstarávání 

společných věcí. Pokud si ve smlouvě nestanoví jinak, rozhodují o obstarání 

jednomyslně. Pokud si ve smlouvě stanoví, že k rozhodnutí postačuje většina hlasů, 

má každý účastník jeden hlas bez ohledu na výši jeho podílu ve Sdružení.113 Jestliže 

by bylo ze závažných důvodů nezbytné vyloučit účastníka ze Sdružení, pak o tom 

mohou rozhodnout všichni účastníci jednomyslně, pokud si ovšem nestanoví 

ve smlouvě něco jiného.114 O ostatních záležitostech mohou účastníci Sdružení 

rozhodovat libovolně v mezích sepsané smlouvy o sdružení a takovým způsobem, 

aby jejich činnost vedla k dosažení sjednaného účelu Sdružení. 

 Možnost volně disponovat s peněžními prostředky vydělanými v rámci Sdružení 

může být omezena pouze ve smlouvě o sdružení (například tak, že přerozdělování 

získaných peněz mezi jednotlivé účastníky bude probíhat pouze jedenkrát měsíčně, 

a to podle zjištěné výše celkových příjmů a výdajů Sdružení). 

 

Veřejná obchodní společnost 

 Statutárním orgánem a obchodním vedením veřejné obchodní společnosti 

je každý společník, jestliže to nestanoví společenská smlouva jinak. ObchZ 

tak umožňuje společníkům vzhledem k rozhodování stanovit si ve společenské smlouvě 

                                                
113 § 836, ObčZ 
114 § 838, odst. 2, ObčZ 
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různé podmínky a různé pravomoci pro jednotlivé společníky. Při společném 

rozhodování může mít každý společník jeden hlas, nebo si mohou ve společenské 

smlouvě stanovit jiný počet hlasů (v konkrétní podnikatelské situace například - 

pan Malý 1.818 hlasů, pan Střední 3.333 hlasů a pan Velký 4.849 hlasů). 

 Společníci veřejné obchodní společnosti nemohou volně disponovat s penězi, 

které drží společnost v hotovosti nebo na svých účtech. Společnost jim ale může 

vyplácet zálohy na podíl na zisku, které jsou v průběhu roku v účetnictví 

zaznamenávány jako pohledávka vůči společníkům a na konci roku jsou vyrovnány 

příslušným podílem na zisku jednotlivých společníků. Pokud by byly vyplacené zálohy 

vyšší než výsledný podíl na zisku, je společnost oprávněna požadovat po společníkovi 

vrácení přeplatku, v opačném případě společníkovi uhradí nedoplatek. 

 

Komanditní společnost 

 U komanditní společnosti jsou obchodním vedením pověřeni pouze 

komplementáři, kteří jsou také statutárním orgánem. V jiných záležitostech rozhodují 

komplementáři společně s komanditisty, jestliže nestanoví společenská smlouva jinak. 

Pokud by společníci chtěli změnit přímo společenskou smlouvu, je k tomu zapotřebí 

souhlasu všech společníků, nebo, je-li to tak stanoveno ve společenské smlouvě, 

postačuje souhlas většiny komanditistů a většiny komplementářů. V konkrétní 

podnikatelské situaci, kdy by byl pan Malý jediným komanditistou s 18,18 procentním 

podílem ve společnosti, by tak bylo vždy potřeba i jeho souhlasu, aby mohla být 

změněna společenská smlouva.  

 Společníci komanditní společnosti nemohou volně disponovat s finančními 

prostředky společnosti. Komplementáři však mohou průběžně získávat podíl na zisku 

ve formě zálohy, stejně jako společníci veřejné obchodní společnosti. Komanditistům 

nesmí být tyto zálohy vypláceny. Finanční prostředky ze společnosti mohou získat 

pouze po konci roku ve formě zdaněného podílu na zisku, nebo jako příjem ze závislé 

činnosti za práci komanditisty. 

 

Společnost s ručením omezeným 

 Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada. 

Ta je tvořena všemi společníky, přičemž každý z nich má jeden hlas za každých 
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1.000 Kč vkladu, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. Do působnosti valné 

hromady patří všechny zásadní záležitosti týkající se chodu, změn nebo také ukončení 

podnikatelské činnosti. K některým změnám je podle zákona potřeba alespoň 

dvoutřetinová většina hlasů všech společníků, jedná se například o změnu společenské 

smlouvy, zvýšení a snížení základního kapitálu nebo zrušení společnosti s likvidací. 

V konkrétní podnikatelské situaci by tak pan Malý s 18,18 procentním podílem nebyl 

schopen těmto zásadním změnám zabránit, na rozdíl od stejné situace v komanditní 

společnosti. 

 Valná hromada jmenuje a odvolává jednatele, kteří jsou statutárním orgánem 

společnosti a náleží jim obchodní vedení společnosti. 

 Společníci společnosti s ručením omezeným nejsou oprávněni disponovat 

s peněžními prostředky společnosti a také jim nesmí být vypláceny zálohy na podíl 

na zisku. Finanční prostředky tak mohou získat, stejně jako komanditisté komanditní 

společnosti, pouze po konci roku ve formě zdaněného podílu na zisku nebo jako příjem 

ze závislé činnosti za práci společníka nebo jednatele společnosti s ručením omezeným. 

 

4.6.1 Hodnocení 

 Jak již bylo v úvodu o kritériu rozhodování řečeno, nejjednodušší situaci mají 

OSVČ. O všech záležitostech se mohou rozhodovat samostatně a jediná omezení jim 

klade zákon. Také z pohledu disponování s peněžními prostředky mají absolutní 

volnost, mohou si kdykoli vybrat peníze z podnikatelského bankovního účtu 

a hotovostní příjmy z podnikatelské činnosti mohou ihned použít pro svoji osobní 

spotřebu. 

 Ve Sdružení je vhodné věnovat zvýšenou pozornost sepsání smlouvy o sdružení. 

ObčZ, který tuto smlouvu upravuje, totiž v rozhodování ponechává účastníkům 

poměrně volnou ruku, aby si mohli pravomoci a způsoby rozhodování smluvit mezi 

sebou podle svých potřeb. Obdobně tomu je i u možnosti disponovat s peněžními 

prostředky, které účastníci získají v rámci Sdružení. 

 Veřejná obchodní společnost je na tom z pohledu rozhodování podobně jako 

Sdružení - také záleží především na stanovených podmínkách v sepsané smlouvě, 

v tomto případě ve společenské smlouvě. Disponování s penězi společnosti je omezeno 

pouze v minimální míře, opět zde záleží na dohodě mezi společníky. 
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 V komanditní společnosti je jak z hlediska rozhodování, tak z pohledu 

disponování s penězi, potřeba rozlišovat mezi komplementáři, kteří mají stejné 

postavení jako společníci veřejné obchodní společnosti, a komanditisty, jimž zákon 

neumožňuje podílet se na obchodním vedení společnosti, avšak v zásadních otázkách 

jim umožňuje blokovat rozhodnutí, která by chtěli prosadit pouze komplementáři 

a naopak.  

 Rozhodovací pravomoci společníků společnosti s ručením omezeným jsou 

v ObchZ upraveny a omezeny nejvíce ze všech dříve vyjmenovaných forem podnikání. 

Také disponování společníků s peněžními prostředky společnosti je nejvíce omezeno. 

 Pořadí forem podnikání podle kritéria rozhodování je následující: 

1. OSVČ 

2. Sdružení 

3. Veřejná obchodní společnost 

4. Komanditní společnost 

5. Společnost s ručením omezeným 

 

4.7 Kapitál 

 Podnikatelská činnost, tak jak byla v samotném úvodu této práce definována, 

v sobě nezahrnuje jen samotnou průběžnou činnost, kterou musí podnikatel dennodenně 

vykonávat a díky níž se sám seberealizuje a snaží se o dosažení zisku z každé dílčí 

práce. Podnikání by mělo podnikateli vytvářet i hodnotu, kterou může zpeněžit nebo 

kterou může předat svým potomkům či následovníkům. 

 Často se také podnikatel může dostat do situace, kdy nemá dostatek finančních 

prostředků, ať už na běžný provoz svého podnikání nebo na splnění nějaké větší 

zakázky. Potom má v zásadě dvě možnosti, jak může postupovat. Buď zvolí defenzivní 

strategii, při níž začne ustupovat od svých původních záměrů, nebo se naopak bude 

snažit naplno využít podnikatelské příležitosti a pokusí se peníze získat například 

půjčkou nebo vstupem investora do jeho podnikání. 

 Kritérium kapitál tedy hodnotí u jednotlivých forem podnikání možnosti 

prodeje, převedení nebo zdědění podnikatelského podílu, možnosti získání 
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podnikatelského úvěru a přizvání investora115 do již fungujícího podniku. 

 

4.7.1 OSVČ a Sdružení 

 Podnikatelská činnost osoby samostatně výdělečně činné se vždy váže přímo 

na konkrétní osobu. Podnikatel tak sice může ve svém podniku kumulovat majetek, 

vytvářet různé trvalé hodnoty, jako například průmyslové a užitné vzory, ochranné 

známky nebo jiná licencovatelná vlastnictví, nikdy však nemůže prodat, převést nebo 

odkázat samotné podnikání.116 Navíc je podnikání OSVČ většinou přímo spojeno 

s dovednostmi, odbornými znalostmi a zkušenostmi samotného podnikatele, které jsou 

neoddělitelnou součástí jeho osobnosti, u některých činností je navíc nutné získat určité 

oprávnění, které dokladuje odbornou způsobilost k vykonávání činnosti. 

 Pro získání většího kapitálu může OSVČ sepsat s dalšími podnikateli smlouvu 

o sdružení, která zde již byla detailně definována. Ostatní OSVČ ale do Sdružení 

vstupují nikoli jako investoři, nýbrž jako podnikatelé, kteří budou vyvíjet činnost 

směřující k naplnění cíle Sdružení a kteří budou neomezeně odpovídat za závazky 

vzniklé ze společné činnosti. 

 

4.7.2 Veřejná obchodní společnost 

 U veřejné obchodní společnosti je situace podobná jako u OSVČ. Ačkoli 

obchodní zákoník v ustanovení § 83 umožňuje po změně společenské smlouvy 

přistoupení dalšího společníka do této společnosti a vystoupení stávajícího společníka 

(za podmínky, že ve společnosti zůstanou alespoň dva společníci), není běžné 

a pro potenciálního investora výhodné takto do společnosti vstupovat, jelikož 

by se na něj okamžitě vztahovalo neomezené ručení za závazky společnosti. 

                                                
115 Smlouvu o tichém společenství, podle § 673-681, ObchZ, lze uzavřít ve všech formách podnikání 

stejně, proto nebude v dalším rozboru zaměřeném na rozdíly jednotlivých forem podnikání brána v potaz. 
116 Je sice možné prodat nebo odkázat část nebo celý vytvořený podnik, vždy se ale ve skutečnosti 

převádějí pouze jednotlivé majetkové hodnoty, u kterých je nutné přepsat jejich vlastníka (nemovitosti 

na katastru nemovitostí, motorová vozidla v registru silničních vozidel, užitné vzory na úřadu 

průmyslového vlastnictví a tak podobně) a v případě zaměstnanců jejich zaměstnavatele. OSVČ 

ale nemůže převést na jinou osobu například 10 % svého podnikání. 
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 Nákup a prodej obchodních podílů ve veřejné obchodní společnosti není 

v ObchZ zmiňován a ani ZDP takový druh příjmu nezná. Naopak v případě smrti 

společníka získává jeho dědic buď podíl na společnosti, což mu umožňuje stát 

se společníkem této společnosti, a nebo mu náleží vypořádací podíl ze společnosti. 

 

4.7.3 Komanditní společnost 

 Pro komplementáře komanditní společnosti platí vzhledem ke kritériu kapitál 

stejné podmínky jako pro společníky veřejné obchodní společnosti. Komanditisté 

nejsou oprávněni ze společnosti vystoupit, avšak se souhlasem ostatních společníků, 

jestliže to nestanovuje společenská smlouva jinak, mohou svůj podíl ve společnosti 

prodat třetí osobě. V případě smrti komanditisty náleží jeho dědicům vypořádací podíl, 

nebo podíl na společnosti, čímž by se dědic stal komanditistou této společnosti. 

 Rozhodnou-li se společníci komanditní společnosti k přizvání investora 

do společnosti, je pro to ideální pozice komanditisty. Investor tak do společnosti vloží 

vklad v určité výši, za což získá procentuální podíl ve společnosti a s ním související 

podíl na zisku, likvidačním zůstatku a možnost rozhodovat o určitých záležitostech 

podle pravomocí udělenými společenskou smlouvou nebo zákonem. 

 

4.7.4 Společnost s ručením omezeným 

 Společník společnosti s ručením omezeným může se souhlasem valné hromady 

převést svůj podíl na jiného společníka a umožňuje-li to společenská smlouva, může 

svůj podíl převést na třetí osobu. Jestliže je tedy společenská smlouva sepsána takto 

liberálně, lze obchodní podíl prodat za libovolnou tržní cenu, jejíž výše může být nižší, 

nebo také mnohonásobně vyšší než skutečný původní vklad do společnosti, který tento 

podíl zajišťuje. V případě smrti společníka společnosti s ručením omezeným získává 

jeho dědic buď obchodní podíl ve společnosti, nebo má právo na vypořádací podíl. 

 Společnost s ručením omezeným může získávat nové finanční prostředky 

zvýšením základního kapitálu. Tohoto zvýšení se mohou účastnit buď současní 

společníci, čímž si sami zvýší svůj obchodní podíl ve společnosti, nebo třetí osoby, 

například investoři, kteří tak získají nový obchodní podíl ve společnosti, podíl na zisku, 
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likvidačním zůstatku a stanou se členy valné hromady.117  

 

4.7.5 Podnikatelské úvěry 

 Na úvod této podkapitoly by bylo dobré zmínit jeden zásadní aspekt, který hraje 

důležitou roli při získávání větší zakázky, a tím tedy i při potřebě většího kapitálu. 

Tímto aspektem je určité psychologické hledisko, na jehož základě se zadavatel 

zakázky rozhoduje. Podnikající fyzická osoba totiž často může vzbuzovat dojem, 

že na větší zakázku nebude sama stačit. Naopak právnická osoba bývá v očích 

obchodních partnerů zárukou větší spolehlivosti, a to i kdyby měla jediného společníka, 

který je zároveň jednatelem a jediným zaměstnancem. Samozřejmě je tento aspekt 

hodně subjektivní a velice záleží na osobě, která zakázku zadává, a na předmětu 

samotné zakázky. I přesto by bylo možné očekávat, že s rostoucí náročností 

a množstvím objemu prací na zakázce by se pravděpodobně většina zadavatelů obracela 

spíše na právnické osoby.118 

 Většina bank v České republice nerozlišuje při poskytování podnikatelského 

úvěru, o kterou formu podnikání se jedná. Výši úrokové sazby, tedy cenu úvěru, 

stanovují téměř vždy individuálně, především podle příjmů a výdajů žadatele, podle 

výše částky úvěru, doby její splatnosti a zajištění a případně podle dalších údajů, které 

o žadateli banka má nebo si získá. Rozdíl v přístupu banky k podnikajícím právnickým 

a fyzickým osobám je ale možné nalézt například ve výši příjmů a výdajů, které daná 

osoba bance vykazuje. Jestliže by právnická i fyzická osoba bance předložila daňové 

přiznání, z něhož by vyplývalo, že jejich čistý hospodářský výsledek je 1.000.000 Kč, 

nemá tato informace vzhledem k těmto dvěma osobám stejnou váhu. Právnická osoba 

totiž může s celým tímto hospodářským výsledkem nakládat podle vlastních potřeb, 

                                                
117 Základní kapitál lze zvýšit také z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce, přičemž by se zvýšila 

výše vkladu každého společníka v poměru jejich původních vkladů. 
118 Tuto domněnku může podpořit například fakt, že z posledního tisíce ukončených veřejných zakázek 

ke dni 8. 2. 2012, které zadalo město Praha, jich pouze 52 vyhrály fyzické osoby, zbylých 948 vítězů 

výběrových řízení byly převážně soukromé právnické osoby. (Zdroj: Zakázky pod lupou, 2012) Druhou 

otázkou ale je, zda se fyzické osoby ve větší míře výběrových řízení vůbec účastní. Pokud ne, 

pak by pravděpodobně výše zmíněný psychologický efekt působil z opačné strany - podnikající fyzické 

osoby by samy zvážily, že na zakázku nebudou stačit, a výběrového řízení by se proto neúčastnily. 
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takže jej může například zadržet ve společnosti a použít jej jako vlastní zdroj 

financování. Fyzická osoba je povinna z tohoto hospodářského výsledku odvádět 

zdravotní a sociální pojištění a dále je u ní nutné počítat s určitými výdaji na osobní 

spotřebu a teprve to, co zbude, může být použito pro podnikání nebo na úhradu splátek 

podnikatelského úvěru. Je tedy možné očekávat, že fyzické osobě by byl nabídnut 

dražší úvěr než osobě právnické. 

 

4.7.6 Hodnocení 

 Společnost s ručením omezeným umožňuje svým společníkům převádět 

obchodní podíly na jiné osoby, obchodovat s nimi a dědit je. Navýšením základního 

kapitálu lze také jednoduše přizvat do podnikání další osoby, které tak mohou zajistit 

lepší kapitálové zajištění společnosti. I z pohledu získávání větších zakázek, případně 

bankovních úvěrů lze u právnických osob nalézt více pozitivních bodů než u osob 

fyzických. 

 Druhou nejvýhodnější formou podnikání z pohledu kritéria kapitál je komanditní 

společnost, která v sobě nese prvky platné jak pro společnost s ručením omezeným, 

tak pro veřejnou obchodní společnost. Veřejná obchodní společnost sice umožňuje dědit 

podíl ve společnosti v případě smrti společníka, ale možnosti převedení obchodního 

podílu nebo vstupu investora do společnosti jsou velice diskutabilní. 

 Postavení OSVČ a Sdružení vzhledem k tomuto kritériu je téměř na stejné 

úrovni. Vstup investora do podnikání je možné provést například sepsáním smlouvy 

o tichém společenství, tu však lze sepsat i v kterékoli jiné formě podnikání, a proto 

to nelze považovat za výhodu. Sdružení je z pohledu kritéria kapitál pouze vyšší formou 

OSVČ, při níž lze sice získávat větší peněžní prostředky a majetek, nejedná se přitom 

ale o vztah podnikatele a investora. 

 Pořadí výhodnosti forem podnikání podle kritéria kapitál je toto: 

1. Společnost s ručením omezeným 

2. Komanditní společnost 

3. Veřejná obchodní společnost 

4. Sdružení 

5. OSVČ 
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5 Návrh postupu výběru formy podnikání 

 Tato kapitola představuje několik způsobů, jak je možné postupovat při výběru 

formy podnikání. Jednotlivé metody a doporučení přitom vycházejí z předchozích 

analýz a hodnocení. 

 

5.1 Minimalizace kritérií a variant 

 Zřejmě nejběžnější rozhodovací metodou, která je používaná při volbě formy 

podnikání, je výběr podle jednoho kritéria nebo na základě jediné přijatelné varianty. 

Například osoba, která chce začít podnikat, se velmi pravděpodobně stane osobou 

samostatně výdělečně činnou, protože tato forma podnikání klade na podnikatele 

nejmenší administrativní nároky (jednoduché a nenákladné zahájení činnosti, minimální 

požadavky na průběžné vedení agendy a snadné ukončení činnosti). Tomuto jedinému 

kritériu je tak subjektivně dána taková váha, která naprosto potlačí objektivně 

zdůvodnitelný význam ostatních kritérií. Velmi často je také možné se setkat s opačným 

přístupem, kdy určitá varianta nebo kritérium absolutně neodpovídá stanoveným 

požadavkům. Příkladem může být situace, kdy se více osob rozhodne společně podnikat 

a toto podnikání chtějí mít zaštítěno nějakou společnou smlouvou. Pak jim tedy nejspíš 

nebude vyhovovat podnikání jako OSVČ a mohou od této formy podnikání při svých 

úvahách upustit. 

 Při této jednoduché rozhodovací metodě je tedy možné postupovat dvěma 

způsoby: 

 přímý výběr nejdůležitějšího kritéria, na jehož základě bude vybrána výsledná 

varianta, 

 postupné vyřazování variant, které neodpovídají požadavkům vzhledem 

ke zvoleným nejdůležitějším kritériím. 

 

 Tato metoda má v mnoha případech své opodstatnění, především pokud mají 

subjekty požadavky pouze na jedno jediné kritérium. V ostatních případech je vhodné 

doporučit některou z následujících metod. 
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5.2 Rozhodnutí na základě znalosti zásadních rozdílů 

 Aby byl podnikatel schopen bezchybně rozhodnout, jakou formu podnikání 

zvolit, měl by si být vědom všech práv a povinností, která se na něj volbou dané formy 

podnikání budou vztahovat. V praxi je ale téměř nemožné dopodrobna znát všechny 

zákony, nařízení a další předpisy, které se vztahují na podnikatelskou činnost. Proto 

je možné doporučit, aby se osoby, které společně stojí před rozhodnutím o volbě formy 

podnikání, zamyslely alespoň nad následujícími osmi tvrzeními, které se zaměřují 

na nejdůležitější rozdíly v jednotlivých formách podnikání. Tyto teze jsou vždy psané 

tak, že absolutně souhlasná odpověď je znakem OSVČ a absolutní nesouhlas je znakem 

společnosti s ručením omezeným. Sdružení, veřejná obchodní společnost a komanditní 

společnost většinou stojí někde mezi souhlasem a nesouhlasem, a nabízejí tak zpravidla 

určité kompromisní řešení mezi dvěma krajními formami podnikání. Pod každým 

tvrzením je navíc velmi stručně uvedeno, co je tím zásadním rozdílem mezi 

jednotlivými formami podnikání. 

 

Tvrzení k zamyšlení: 

1) Neobávám se rizika z ručení za závazky. 

 OSVČ - ručí neomezeně. 

 Sdružení - účastníci ručí společně neomezeně. 

 V. o. s. - společnost i společníci ručí společně neomezeně. 

 K. s. - společnost i komplementáři ručí neomezeně. Komanditisté jen do výše 

nesplaceného vkladu. 

 S. r. o. - společnost ručí neomezeně. Společníci jen do výše nesplaceného 

vkladu. 

 

2) Vadí mi vynaložit více finančních prostředků a spotřebovat více času (níže 

uvedeno dohromady jako náklady) na zahájení podnikání. 

 OSVČ - náklady na zahájení činnosti jsou velmi nízké. Netvoří základní kapitál. 

 Sdružení - náklady na zahájení jsou nízké. Netvoří základní kapitál. 

 V. o. s. - náklady na zahájení jsou vyšší. Nemusí tvořit základní kapitál. 

 K. s. - náklady na zahájení jsou vyšší. Základní kapitál alespoň 5.000 Kč. 
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 S. r. o. - náklady na zahájení jsou vysoké. Základní kapitál alespoň 200.000 Kč. 

 

3) Obávám se administrativní náročnosti. 

 OSVČ, Sdružení - nemusí, za určitých podmínek, vést účetnictví ani daňovou 

evidenci. 

 S. r. o., k. s., v. o. s. - musí vést účetnictví. 

 

4) Nechci zveřejňovat výsledky ze svého podnikání. 

 OSVČ, Sdružení - nemusí, při nesplnění podmínek, být zapsaní v obchodním 

rejstříku, a tudíž nezveřejňují účetní závěrku. 

 S. r. o., k. s., v. o. s. - vždy musí zveřejňovat účetní závěrku. 

 

5) Chci si optimalizovat daňovou zátěž co nejjednodušším (ne vždy nejvýhodnějším) 

způsobem, ideálně bez poradce a bez detailní znalosti daňových zákonů. 

 OSVČ, Sdružení - lze využít široké škály slev na dani, nezdanitelných částí 

základu daně, výdajů procentní sazbou z příjmu a dalších. 

 V. o. s. - taktéž lze využít široké škály slev na dani a nezdanitelných částí 

základu daně. Ostatní optimalizace mohou vyžadovat podrobnější znalost 

zákona. 

 K. s. - komplementáři jsou na tom stejně jako společníci veřejné obchodní 

společnosti. Optimalizace zdanění komanditistů a k. s. vyžaduje podrobnější 

znalost zákona. 

 S. r. o. - optimalizace vyžaduje podrobnější znalost zákona. 

 

6) Mám velmi nízké výdaje v poměru k výši dosahovaných příjmů. 

 OSVČ, Sdružení - mohou stanovit výdaje procentní sazbou z příjmu, a tím 

optimalizovat nejen daňovou zátěž, ale také výši odvodu sociálního 

a zdravotního pojištění. 

 S. r. o., k. s., v. o. s. - vždy musí uplatňovat výdaje ve skutečné výši. 

 

7) Chci mít vydělané peněžní prostředky ihned k dispozici. 

 OSVČ - neomezená a okamžitá dostupnost. 
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 Sdružení - v zásadě neomezená a okamžitá dostupnost, ale závislá na domluvě 

s ostatními účastníky, případně na smlouvě o sdružení. 

 V. o. s. - vydělané peníze mohou být společníkům vypláceny ve formě záloh 

v průběhu roku. 

 K. s. - komplementářům mohou být vypláceny zálohy v průběhu roku. 

Komanditisté mohou peníze získat pouze po konci roku jako podíl na zisku. 

 S. r. o. - společníci mohou získat peníze pouze po konci roku jako podíl 

na zisku. 

 

8) Nepotřebuji vytvářet trvalou hodnotu, kterou mohu zpeněžit nebo předat 

dalším generacím. 

 OSVČ, Sdružení - nelze prodat ani dědit obchodní podíl. 

 S. r. o., k. s., v. o. s. - lze prodat a dědit obchodní podíl. 

 

 Seznámení se s těmito tvrzeními mohou dát podnikajícím osobám hrubou 

představu o tom, jaké jsou zásadní rozdíly mezi jednotlivými formami podnikání. 

Souhlas či nesouhlas s tvrzeními pak může subjektům pomoci při výběru optimální 

formy podnikání. Je však vcelku nepravděpodobné, že by odpověď na všechny otázky 

byla pouze pozitivní a nebo pouze negativní. Z tohoto důvodu je vhodné použít určitou 

rozhodovací metodu, podle které by bylo možné kvantitativně ohodnotit každou dílčí 

odpověď a z těchto dílčích hodnocení pak vyvodit určitý, nejprve číselně, poté i slovně 

vyjádřený závěr. Postup může být například následující. 

 Ke každému tvrzení přiřadí subjekt rozhodování svůj souhlas či nesouhlas. 

Je však zřejmé, že ne na všechny tvrzení musí mít subjekt jednoznačně vyhraněný 

názor, proto je vhodné nabídnout i možnosti, kdy osoby spíše souhlasí nebo 

nesouhlasí119, a nebo, kdy pro ně daný problém není důležitý nebo s ním napůl souhlasí 

a napůl ne. Každé odpovědi se dále přiřadí bodové ohodnocení, 1 pro absolutně 

souhlasím, 2 pro spíše souhlasím, 3 pro není pro mě podstatné, 4 pro spíše nesouhlasím 

a 5 pro absolutně nesouhlasím. Součtem všech těchto bodových hodnot a vydělením 

                                                
119 Slovo spíše zde znamená, že subjekt není zcela rozhodnut, ale přiklání se více na určitou stranu, nebo 

že danému tvrzení nepřikládá příliš velkou váhu. 
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počtem tvrzení (8) je získán aritmetický průměr, který může mít následující interpretaci 

(pro přehlednost jsou níže uvedené intervaly navíc zpracovány v Obrázku 6): 

 Interval < 1 ; 3 > je vhodný pro OSVČ. 

 Interval < 1,5 ; 3 > je vhodný pro podnikání v rámci Sdružení. 

 Interval < 2 ; 3,5 > je vhodný pro založení veřejné obchodní společnosti. 

 Interval < 2,5 ; 4 > náleží komanditní společnosti. 

 Interval < 3 ; 5 > přísluší společnosti s ručením omezeným. 

 

 

Obrázek 6: Rozhodnutí na základě znalosti zásadních rozdílů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Intervaly se navzájem překrývají, protože i jednotlivé formy podnikaní 

jsou v některých důležitých aspektech stejné nebo podobné. Jestliže bude výsledná 

hodnota například 2,25, znamená to, že by si subjekty měly vybrat mezi samostatným 

podnikáním jako OSVČ, podnikáním ve formě Sdružení a nebo by měly založit 

veřejnou obchodní společnost. Čím více se hodnota blíží jedné, tím spíše lze doporučit 

OSVČ. Naopak čím více se hodnota blíží pěti, tím spíše lze doporučit založení 

společnosti s ručením omezeným. 

 Pro ještě větší názornost je dále zpracován příklad, kdy si pan Malý (uváděn 

pod zkratkou M), pan Střední (S) a pan Velký (V), na jejichž příkladě byla v předchozí 

kapitole hodnocena jednotlivá kritéria vzhledem k potenciálním formám podnikání, 

jednotlivě odpoví na daná tvrzení. Tyto odpovědi jsou zpracovány níže v tabulce. 
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A
bsolutně 

souhlasím
 

Spíše 

souhlasím
 

N
ení pro m

ě 

podstatné 

Spíše 

nesouhlasím
 

A
bsolutně 

nesouhlasím
 

1) Neobávám se rizika z ručení za 

závazky. 
  V  S M 

2) Vadí mi vynaložit více finančních 

prostředků a spotřebovat více času 

na zahájení podnikání. 

 M  S V 

3) Obávám se administrativní 

náročnosti. 
    

S, V, 

M 

4) Nechci zveřejňovat výsledky ze 

svého podnikání. 
  S, V M  

5) Chci si optimalizovat daňovou 

zátěž co nejjednodušším způsobem, 

ideálně bez poradce a bez detailní 

znalosti daňových zákonů. 

    
S, V, 

M 

6) Mám velmi nízké výdaje v poměru 

k výši dosahovaných příjmů. 

S, V, 

M 
    

7) Chci mít vydělané peněžní 

prostředky ihned k dispozici. 
M  S  V 

8) Nepotřebuji vytvářet trvalou 

hodnotu, kterou bych mohl zpeněžit 

nebo předat dalším generacím. 

  M  S, V 

Tabulka 19: Rozhodnutí na základě znalosti zásadních rozdílů v konkrétní situaci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Pan Malý svými odpověďmi dosáhl 26 bodů, což v průměru znamená 3,25. 

Pan Střední dosáhl 30 bodů, v průměru 3,75. Pan Velký by za své odpovědi měl 

32 bodů, čemuž odpovídá průměr 4. Všichni pánové dohromady by dosáhli 88 bodů, 

což znamená, že jejich společná průměrná bodová hodnota je 3,66. Výsledek je graficky 

zaznamenán také v obrázku níže. 
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Obrázek 7: Rozhodnutí na základě znalosti zásadních rozdílů v konkrétní situaci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z těchto výsledků je zřejmé, že všechny spolupracující subjekty se ve svých 

úvahách o budoucí formě podnikání pohybují v oblasti mimo OSVČ a mimo Sdružení. 

V úvahu tak přichází pouze obchodní společnosti, především společnost s ručením 

omezeným a nebo také komanditní společnost. V tomto okamžiku, po eliminaci 

tří forem podnikání, záleží na domluvě všech subjektů, jakou variantu zvolí. Jestliže 

by se rozhodli pro společnost s ručením omezeným, pak je nezbytně nutné určit, 

jak vysoký bude mít každá osoba ve společnosti podíl. Pokud by se rozhodli 

pro komanditní společnost, pak je třeba řešit, kdo se stane komplementářem, 

kdo komanditistou a jaký bude jeho vklad. 

 Tento výše představený způsob výběru formy podnikání je založen 

na nejdůležitějších rozdílech jednotlivých podnikatelských forem. Subjekty, které stojí 

před tímto rozhodovacím problémem, se již pouhým přečtením výše uvedených tvrzení 

alespoň zhruba seznámí s tím, co mohou od dané formy očekávat. Nevýhodou tohoto 

způsobu je, že všem tvrzením je přikládána stejná váha (tento nedostatek je částečně 

eliminován prostředními odpověďmi za 2, 3 a 4 body). Je zde proto namístě doporučit 

využití nějaké vyšší rozhodovací metody, která by zohledňovala rozdílné váhy 

jednotlivých kritérií přidělených na základě jejich důležitosti podle subjektivního 

názoru rozhodovatele. O těchto metodách bude pojednáno v dalších kapitolách. 
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5.3 Vícekriteriální rozhodování podle Saatyho metody 

 Saatyho metoda je založena na párovém srovnávání jednotlivých variant 

a kritérií. V daném rozhodovacím problému jsou variantami formy podnikání 

a hodnotícími kritérii, které byly již dříve v práci detailně charakterizovány, zákonné 

odvody, ručení, administrativa, rozhodování a kapitál. 

 Prvním krokem této metody je porovnání jednotlivých variant vzhledem 

k určitému kritériu. Srovnávají se přitom vždy dvě varianty mezi sebou s tím, 

že hodnotitel dokáže říci, že jedna varianta je několikanásobně lepší nebo preferovanější 

než jiná varianta. Fotr navíc doporučuje nejprve uspořádat varianty podle výhodnosti 

vzhledem k danému kritériu, což už bylo vyřešeno v předchozích kapitolách, dále pak 

stanovit rozpětí stupnice, které odpovídá násobku preferovanosti nejvýhodnější varianty 

proti nejméně výhodné, a v tomto rozmezí ohodnotit i zbývající varianty.120 Například 

při hodnocení kritéria ručení je možné říci, že nejpreferovanější forma, tedy společnost 

s ručením omezeným, je pětkrát výhodnější než nejméně výhodná varianta - OSVČ. 

Dílčí hodnocení pak může vypadat například následovně: 

 Společnost s ručením omezeným - 5, 

 Komanditní společnost - 3, 

 Sdružení - 2, 

 Veřejná obchodní společnost - 1,5, 

 OSVČ - 1. 

 

 Při tomto bodovém ohodnocení je možné říci, že z hlediska kritéria ručení 

je Sdružení dvakrát výhodnější než OSVČ, nebo že komanditní společnost je dvakrát 

výhodnější než veřejná obchodní společnost. 

 Z výsledků tohoto hodnocení se sestaví takzvaná Saatyho matice, která 

zohledňuje právě poměry mezi jednotlivými variantami vzhledem k danému kritériu. 

Dále z těchto poměrů vytváří geometrický průměr a ten dále normuje na výsledné dílčí 

ohodnocení. Celý postup byl blíže specifikován v kapitole 3.2.2. Následující tabulka 

představuje Saatyho matici pro kritérium ručení vycházející z výše uvedených 

                                                
120 Fotr, 2006, s. 205 
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poměrových hodnot. 

 

Varianta OSVČ Sdružení v.o.s. k.s. s.r.o. 
Geometrický 

průměr 
Dílčí 

ohodnocení 
OSVČ 1 1/2 2/3 1/3  1/5 0,47 0,08 
Sdružení 2 1 4/3 2/3  2/5 0,93 0,16 
v.o.s. 3/2 3/4 1 1/2 3/10 0,70 0,12 
k.s. 3 3/2 2 1 3/5 1,40 0,24 
s.r.o. 5 5/2 10/3 5/3 1 2,34 0,4 
          Celkem 5,84 1 

Tabulka 20: Saatyho matice pro kritérium ručení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Stejný postup by byl praktikován i pro ostatní čtyři zbývající kritéria (viz Příloha 

č. 2). V níže uvedené tabulce je ze všech Saatyho matic pro jednotlivá kritéria vytažen 

pouze poslední sloupec udávající dílčí ohodnocení.  

 

 Ručení Zákonné odvody Administrativa Rozhodování Kapitál 
OSVČ 0,08 0,25 0,40 0,42 0,07 
Sdružení 0,16 0,25 0,24 0,21 0,11 
v.o.s. 0,12 0,20 0,14 0,17 0,18 
k.s. 0,24 0,16 0,14 0,12 0,27 
s.r.o. 0,40 0,13 0,08 0,08 0,36 

Tabulka 21: Dílčí ohodnocení variant podle kritérií 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Dalším krokem tohoto rozhodovacího procesu je subjektivní kvantitativní 

ohodnocení významnosti jednotlivých kritérií. K tomu je možné využít opět například 

Saatyho matici, přičemž by byla porovnávána jednotlivá kritéria mezi sebou podle 

jejich významnosti pro hodnotitele. Pro zjednodušení a urychlení rozhodovacího 

procesu je ale vhodnější zvolit váhy jednotlivých kritérií například tak, že se sestaví 

stupnice od nuly do deseti, přičemž nula znamená naprosto nevýznamné a deset 
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naprosto významné kritérium. Pokud by tedy bylo kritérium ručení ohodnoceno 

známkou 10, znamená to, že pro řešitele je ručení zásadní věc, že chce co nejvíce toto 

kritérium optimalizovat, tedy ručit co nejméně. Pokud by zvolil například pro kritérium 

rozhodování nulu, znamená to, že mu vůbec nezáleží na tom, zda budou jeho 

rozhodovací pravomoci nějak limitovány nebo zda bude mít omezenou možnost 

disponovat s peněžními prostředky. Takto rozhodovatel určí významnost všech 

hodnocených kritérií, výsledkem pak může být například následující struktura: 

 ručení - 10, 

 zákonné odvody - 8, 

 administrativa - 0, 

 rozhodování - 3, 

 kapitál - 6. 

 

 Nyní je tedy známo dílčí ohodnocení jednotlivých variant vůči všem kritériím 

a také významnost jednotlivých kritérií vzhledem k subjektivnímu názoru 

rozhodovatele. Pronásobením těchto hodnot a jejich sečtením u každé formy podnikání 

(viz strana 47, Rovnice 1: Ohodnocení variant rozhodování) se získá výsledné 

ohodnocení, přičemž varianta s nejvíce body je variantou optimální. Výsledky celého 

propočtu jsou opět uvedeny níže v tabulce. 

 

 Ručení 
Zákonné 
odvody 

Administrativa Rozhodování Kapitál 

Význam 10 8 0 3 6 

Celkové 
ohodnocení 

OSVČ 0,80 2,03 0,00 1,26 0,44 4,52 
Sdružení 1,60 2,03 0,00 0,63 0,65 4,91 
v.o.s. 1,20 1,62 0,00 0,50 1,09 4,42 
k.s. 2,40 1,32 0,00 0,35 1,64 5,71 
s.r.o. 4,00 1,01 0,00 0,25 2,18 7,45 

Tabulka 22: Celkové ohodnocení variant při vícekriteriálním rozhodování pomocí Saatyho metody 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Pro větší přehlednost je výsledné ohodnocení znázorněno ve sloupcovém grafu. 
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Graf 1: Celkové ohodnocení variant při vícekriteriálním rozhodování pomocí Saatyho metody 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Při hodnocení tohoto konkrétního případu by bylo možné jednoznačně doporučit 

založení společnosti s ručením omezeným, protože tato forma podnikání nejvíce 

odpovídá preferencím subjektů rozhodování. 

 Výhodou této metody vícekriteriálního rozhodování je především to, že pracuje 

s váhami důležitosti nebo významnosti, které jednotlivým kritériím rozhodovatel 

přiděluje na základě vlastního subjektivního názoru. Nevýhodou této metody je její 

relativní náročnost na zpracování. Rozhodovatel totiž musí umět ohodnotit jednotlivé 

varianty vzhledem k daným kritériím, což samo o sobě předpokládá vysokou znalost 

všech hledisek, které by mohly ovlivňovat jak preferenční srovnávání variant, 

tak i jejich dílčí párové ohodnocení. Proto je vhodné tuto metodu doporučit spíše 

osobám, které se v dané problematice velmi dobře orientují a vědí, co mohou 

od jednotlivých forem podnikání očekávat. 

 

5.4 Metoda TOPSIS 

 Metoda TOPSIS patří mezi vyšší metody vícekriteriálního hodnocení variant, 

přičemž její podstatou je hledání tzv. ideální varianty, tedy varianty, která se nejvíce 

blíží nejlepším hodnotám a současně je nejdále od nejhorších kriteriálních hodnot. 
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 V následujícím příkladě bude vycházeno ze stejných dat, která již byla využita 

u Saatyho metody. V následující tabulce jsou tato data pro přehlednost uvedena znovu. 

 

 Ručení 
Zákonné 
odvody 

Administrativa Rozhodování Kapitál 

Význam 10 8 0 3 6 

OSVČ 1 2 5 5 1 
Sdružení 2 2 3 2,5 1,5 
v.o.s. 1,5 1,6 1,8 2 2,5 
k.s. 3 1,3 1,7 1,4 3,75 
s.r.o. 5 1 1 1 5 

Tabulka 23: Výchozí údaje pro rozhodování pomocí metody TOPSIS 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Prvním krokem metody TOPSIS je převedení jednotlivých kriteriálních hodnot 

na hodnoty rij podle vztahu Rovnice 2. Význam dílčích kritérií je vydělen součtem 

významnosti všech kritérií. Tento krok představuje následující tabulka. 

 

 Ručení 
Zákonné 
odvody 

Administrativa Rozhodování Kapitál 

Význam 0,37 0,30 0,00 0,11 0,22 
OSVČ 0,16 0,55 0,78 0,81 0,14 
Sdružení 0,31 0,55 0,47 0,40 0,22 
v.o.s. 0,23 0,44 0,28 0,32 0,36 
k.s. 0,47 0,36 0,27 0,23 0,54 
s.r.o. 0,78 0,27 0,16 0,16 0,72 

Tabulka 24: Transformace hodnot u metody TOPSIS 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Dalším krokem je vynásobení významu kritéria s transformovanou hodnotou 

každé varianty vzhledem k tomuto kritériu. Z těchto prvků se dále vybere varianta 

s maximální (ideál) a minimální (bazal) hodnotou a podle vztahů Rovnice 3 a 4 
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se vypočítají vzdálenosti variant od ideální (d 
i ) a bazální varianty(d 

i ). Výsledkem 

celého postupu je potom ukazatel ci, který udává relativní vzdálenost dílčí varianty 

od bazální, tedy nejhorší varianty. 

  

 Ručení 
Zákonné 
odvody 

Admin. Rozhodování Kapitál d 
i  d 

i  ci 

OSVČ 0,06 0,16 0,00 0,09 0,03 0,26 0,11 0,29 
Sdružení 0,12 0,16 0,00 0,04 0,05 0,21 0,10 0,33 
v.o.s. 0,09 0,13 0,00 0,04 0,08 0,23 0,08 0,25 
k.s. 0,17 0,11 0,00 0,03 0,12 0,15 0,15 0,50 
s.r.o. 0,29 0,08 0,00 0,02 0,16 0,11 0,26 0,71 
ideál 0,29 0,16 0,00 0,09 0,16 
bazal 0,06 0,08 0,00 0,02 0,03 

Tabulka 25: Relativní vzdálenosti variant od bazální varianty u metody TOPSIS 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Pro přehlednost jsou výsledky, tedy vzdálenosti jednotlivých variant od bazální 

varianty ci, znázorněny níže ve sloupcovém grafu. 
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Graf 2: Celkové ohodnocení variant u metody TOPSIS 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z výsledků je patrné, že vhodnou formou podnikání by při takto zadaných 

podmínkách byla společnost s ručením omezeným. Komanditní společnost by bylo 

možné doporučit především, pokud by některý z budoucích společníků vyžadoval 

zachování osobní formy podnikání, v komanditní společnosti by tak mohl vystupovat 

jako komplementář. 

 Výhodou této metody vícekriteriálního rozhodování je, že bere v potaz 

významnost jednotlivých kritérií, kterou jim dává rozhodovatel podle svého 

subjektivního uvážení. Další výhodou je, že výsledky metody TOPSIS jsou více 

diferencované než například výsledky Saatyho metody. U ní byla nejvhodnější varianta 

pouze 1,7krát lepší než varianta nejhorší. U metody TOPSIS byla nejlepší varianta 

téměř třínásobkem nejhorší varianty. Tuto vyšší diferencovanost by rozhodovatel jistě 

ocenil především v případě, kdy by závěrečné výsledky byly méně jednoznačné a bylo 

by potřeba rozhodovat se mezi dvěma či třemi přijatelnými variantami. 

 Nevýhodou metody TOPSIS je, že vyžaduje kvantitativní ohodnocení všech 

variant vzhledem ke každému kritériu. Kritéria při výběru vhodné formy podnikání mají 

ale především kvalitativní charakter, je proto obtížné udělit jednotlivým variantám 

takové ohodnocení, které by v sobě neneslo subjektivní názor rozhodovatele. 

Částečným řešením tohoto nedostatku může být využití párového srovnávání variant, 

podobně jako v Saatyho metodě, pouze s tím rozdílem, že výsledky onoho srovnávání 

nebudou zapsány v maticovém tvaru, ale pouze jako bodová ohodnocení jednotlivých 

variant vzhledem k danému kritériu. Tento postup byl zvolen také v předchozím 

příkladu. Za nevýhodu této metody lze také považovat její obtížnější výpočet. 
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Závěr 

 Diplomová práce se zabývala tématem rozhodování o volbě vhodné formy 

podnikání se zaměřením na drobné podnikatele, kteří uskutečňují svoji činnost společně 

ve více lidech. Hlavní cíl práce, kterým bylo navržení postupu výběru vhodné formy 

společného podnikání více osob, byl naplněn v návrhové části, v níž byly představeny 

čtyři různé postupy rozhodování o tomto problému.  

 Prvním a zároveň nejjednodušším navrženým postupem je výběr formy 

podnikání podle jednoho kritéria nebo na základě jediné přijatelné varianty. Tento 

postup je vhodné doporučit především osobám, které se dostatečně nevyznají 

v rozdílech mezi jednotlivými formami podnikání, které začínají s podnikáním nebo 

pro které je určité kritérium natolik zásadní, že pro ně není relevantní přemýšlet o jiných 

kritériích. 

 Druhý návrh je založen na osmi tvrzeních, v nichž jsou zdůrazněny zásadní 

rozdíly mezi jednotlivými formami podnikání. Rozhodující se osoby k těmto tvrzením 

zaujmou své souhlasné či nesouhlasné stanovisko. Jednoduchým převedením 

na kvantitativní vyjádření a vypočítáním aritmetického průměru je poté možné stanovit, 

které formy podnikání jsou pro dané osoby vhodné a které nikoli. Tento postup, který 

je velice snadný a nenáročný, lze doporučit všem osobám stojícím před tímto 

rozhodovacím problémem. 

 Další dva návrhy, Saatyho metoda a metoda TOPSIS, jsou vyšší metody 

vícekriteriálního rozhodování a vyžadují dobrou znalost všech důležitých kritérií, které 

ovlivňují vybrané varianty. Nejdůležitějšími kritérii, které by dle autora měly být brány 

v potaz při volbě formy podnikání, jsou zákonné odvody, ručení, administrativa, 

rozhodování a kapitál. Saatyho metoda vychází z párového srovnávání variant vzhledem 

k jednotlivým kritériím a následně těmto kritériím přiřazuje jejich významnost. Metoda 

TOPSIS hledá ideální variantu, která se nejvíce blíží nejlepším hodnotám a přitom 

je nejdále od nejhorších hodnot při současném respektování subjektivně přiřazené 

významnosti. Obě tyto metody je možné doporučit osobám, které dokáží erudovaně 

posoudit důležité aspekty všech forem podnikání, což vyžaduje dobrou znalost 

zákonných předpisů a jejich vzájemných souvislostí. Tyto postupy by tak mohli využít 

především ekonomičtí a právní poradci. 
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 Aby bylo možné navrhnout výše uvedené postupy výběru formy podnikání, bylo 

nezbytné nejprve analyzovat jednotlivé varianty tohoto výběru. Tento dílčí cíl práce byl 

splněn jednak v teoretické části, která se soustředila na prosté popsání důležitých 

charakteristik jednotlivých forem podnikání, a jednak v analytické části, v níž byla tato 

kritéria srovnávána na praktických příkladech. Obě dvě tyto části byly psány tak, 

aby co nejsrozumitelněji popsaly, v čem je podstata dané formy podnikání, v čem se liší 

a co ji spojuje s ostatními formami. Znalost těchto důležitých charakteristik významně 

pomůže při rozhodování o volbě vhodné formy podnikání. 
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Seznam zkratek 

DPČ  Dohoda o pracovní činnosti 

DPP  Dohoda o provedení práce 

DZD  Dílčí základ daně 

K.s.  Komanditní společnost 

Max.  Maximálně 

Min.  Minimálně 

ObčZ  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

Sdružení Společné podnikání na základě smlouvy o sdružení podle ObčZ 

Sociální  Pojistné ve smyslu ZPSZ  

   pojištění  

Spol.  Společnost 

S.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

Tzv.  Takzvaný 

V.o.s.  Veřejná obchodní společnost 

ZD  Základ daně 

ZDP  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

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

  předpisů 

Zdravotní Pojistné ve smyslu ZPVZP 

   pojištění 

ZP  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

ZPSZ  Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku  

  na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

ZPVZP Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve  

  znění pozdějších předpisů 

ZÚ  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

ZŽP  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších  

  předpisů 
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Příloha č. 1: Přehled zákonných odvodů v závislosti 

na parametrech pracovněprávního vztahu 

 
Pracovněpr. 

vztah 

Podepsané 

prohlášení 

Měsíční 

příjem (Kč) 
Daň 

Zdravotní 

pojištění 

Sociální 

pojištění 

Nepodepsané do 5.000 Srážková Ne Ne 

Nepodepsané 5.000-10.000 Zálohová Ne Ne 

Podepsané do 10.000 Zálohová Ne Ne 

Dohoda o 

provedení 

práce 

Není 

podstatné 
od 10.001 Zálohová Ano Ano 

Nepodepsané do 2.499 Srážková Ne Ne 

Nepodepsané 2.500-5.000 Srážková Ano Ano 

Nepodepsané od 5.001 Zálohová Ano Ano 

Podepsané do 2.499 Zálohová Ne Ne 

Dohoda o 

pracovní 

činnosti 

Podepsané od 2.500 Zálohová Ano Ano 

Nepodepsané do 2.499 Srážková Ano Ne 

Nepodepsané 2.500-5.000 Srážková Ano Ano 

Nepodepsané od 5.001 Zálohová Ano Ano 

Podepsané do 2.499 Zálohová Ano Ne 

Pracovní 

poměr 

Podepsané od 2.500 Zálohová Ano Ano 

Přehled zákonných odvodů v závislosti na parametrech pracovněprávního vztahu 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím ZDP, ZPSZ a ZPVZP 

 



 II 

Příloha 2: Saatyho matice 
 

Varianta OSVČ Sdružení v.o.s. k.s. s.r.o. Geometrický 
průměr 

Dílčí 
ohodnocení 

OSVČ 1       1       5/4  20/13 2       1,31 0,25 
Sdružení 1       1       5/4  20/13 2       1,31 0,25 
v.o.s.   4/5    4/5  1       16/13 8/5  1,05 0,20 
k.s.  13/20  13/20  13/16 1       13/10 0,85 0,16 
s.r.o.   1/2    1/2    5/8   10/13 1       0,65 0,13 
          Celkem 5,17 1 

Saatyho matice pro kritérium zákonné odvody 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Varianta OSVČ Sdružení v.o.s. k.s. s.r.o. Geometrický 
průměr 

Dílčí 
ohodnocení 

OSVČ 1       5/3  25/9  50/17 5       2,33 0,40 
Sdružení   3/5  1       5/3  30/17 3       1,40 0,24 
v.o.s.   9/25   3/5  1       18/17 9/5  0,84 0,14 
k.s.  17/50  17/30  17/18 1       17/10 0,79 0,14 
s.r.o.   1/5    1/3    5/9   10/17 1       0,47 0,08 
          Celkem 5,81 1 

Saatyho matice pro kritérium administrativa 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Varianta OSVČ Sdružení v.o.s. k.s. s.r.o. Geometrický 
průměr 

Dílčí 
ohodnocení 

OSVČ 1       2       5/2  25/7  5       2,46 0,42 
Sdružení   1/2  1       5/4  25/14 5/2  1,23 0,21 
v.o.s.   2/5    4/5  1       10/7  2       0,98 0,17 
k.s.   7/25  14/25   7/10 1       7/5  0,69 0,12 
s.r.o.   1/5    2/5    1/2    5/7  1       0,49 0,08 
          Celkem 5,84 1 

Saatyho matice pro kritérium rozhodování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 



 III 

Varianta OSVČ Sdružení v.o.s. k.s. s.r.o. Geometrický 
průměr 

Dílčí 
ohodnocení 

OSVČ 1         2/3    2/5  4/15   1/5  0,43 0,07 
Sdružení 3/2  1         3/5    2/5    3/10 0,64 0,11 
v.o.s. 5/2  5/3  1         2/3    1/2  1,07 0,18 
k.s. 15/4  5/2  3/2  1         3/4  1,60 0,27 
s.r.o. 5       10/3  2       4/3  1       2,14 0,36 
          Celkem 5,87 1 

Saatyho matice pro kritérium kapitál 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 


