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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzické osoby, která na základě 

živnostenského oprávnění podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. Subjekt 

zároveň uzavřel pracovní poměr, tudíž výkon samostatné činnosti je vedlejší a ne hlavní 

činnost. Cílem práce je na praktickém příkladu zoptimalizovat daňovou povinnost této 

fyzické osoby a určit vhodnou formu podnikání. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the taxation of the income of a individual who, on the 

basis of a trade license, is self-employed. At the same time, he has entered into an 

employment relationship, so the performance of an independent aktivity is ancillary and 

not the main activity. The aim of the thesis is to optimize the tax lability of this self-

employed person and to determine the appropriate form of business.  
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ÚVOD 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na daňovou optimalizaci příjmů fyzické osoby, a to 

konkrétně osoby samostatně výdělečně činné. Jelikož tato osoba provozuje výdělečnou 

činnost, dotýká se jí také problematika daní. Práce bude zaměřena hlavně na daň 

z příjmů fyzických osoba v praktické části také na daň z příjmů právnických osob. 

Daň z příjmů fyzických osob je jedním z nejdůležitějších redistribučních kanálů 

v ekonomice. Spolu s daní z příjmů právnických osob patří k nejvýznamnějším přímým 

daním a jsou zdrojem příjmů do veřejných rozpočtů. Tato daň se přímo dotýká 

poplatníků prostřednictvím odvodů z jejich příjmů a majetku. Zatěžuje tak jejich 

podnikání i finanční situace v domácnosti, jelikož zdanění příjmů je zákonem povinná 

platba. Daň z příjmů fyzických osob má sloužit k redistribuci prostředků od bohatých 

k sociálně potřebným. Nyní však spíše slouží k přerozdělování příjmů od zaměstnanců 

k lidem s jinými druhy příjmů.  

K 31. 12. 2018 se jedná o necelé tři miliony podnikatelů, kteří podnikají na základě 

živnostenského oprávnění a kterých se daňové zatížení týká. Je to jeden z důvodů, proč 

se práce věnuje právě daňovému tématu. V praktické části práce bude usilováno 

o zmírnění tohoto finančního zatížení prostřednictvím daňové optimalizace.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Hlavním cílem bakalářské práce je na praktickém příkladu zoptimalizovat daňovou 

povinnost osoby samostatně výdělečně činné. Vzhledem ke změnám v daňových 

zákonech bude ve sledovaných letech 2017 a 2018 porovnán výpočet daňové povinnosti 

z pohledu uplatňování výdajů skutečných a paušálních. Na základě modelového 

příkladu pro rok 2019 se rozhodne, jaká forma podnikání je pro OSVČ vhodnější. 

Při volbě vhodné formy podnikání se zohlední odvody daní včetně sociálního 

a zdravotního pojištění a také možný přechod z OSVČ na společnost s ručením 

omezeným (s. r. o.).  

Bakalářská práce je rozdělena na tři části, a to na teoretickou, analytickou a návrhovou. 

V první teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají zdanění příjmů, 

podnikání, zdravotního a sociálního pojištění, daňové optimalizace. Tato část je 

potřebná pro pochopení základní problematiky práce. 

V analýze současného stavu jsou použity metody analýzy a syntézy, díky kterým jsou 

prováděny dílčí a souhrnné výpočty potřebné k zjištění výsledných daňových povinností 

fyzické osoby za jednotlivé roky. Pro sestavení podpůrných tabulek a podkladů 

k výpočtům byl využit program Microsoft Excel. 

Ve vlastních návrzích řešení jsou pak z různých hledisek pomocí komparace 

porovnávány výsledky výpočtů, díky kterým vznikají následné návrhy a doporučení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této části budou definovány základní pojmy, které se v práci budou používat. Vyjasní 

se problematika daňového zatížení a odvodů sociálního a zdravotního pojištění OSVČ. 

Také budou uvedeny podstatné znaky společnosti s ručením omezeným. 

1.1 Osoba samostatně výdělečně činná 
Z § 9, odst. 2 ZDP vyplývá: „Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely 

pojištění považuje osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku 

aspoň 15 let a: 

a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo 

b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona 

o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti 

a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.“ (1) 

„U osob samostatně výdělečně činných je spokojenost práce měřítkem podnikatelského 

úspěchu a náhrada pro další investice do podnikání, což dále přispívá k prodloužení 

životnosti podniku a k přidruženým pozitivním externalitám, jako je vytváření a udržení 

zaměstnanosti.“ (2) 

Živnostenský zákon definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku 

a za podmínek stanovených tímto zákonem (3, s. 5). 

Podnikatel je podle zákona osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 

nebo jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, např. svobodná 

povolání, daňoví poradci, auditoři, lékaři (4, s. 29). 

1.2 Rozdělení živností 
Živnosti se dělí podle způsobu vzniku na ohlašovací a koncesované. 

U ohlašovacích živností vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení živnosti 

na Živnostenský úřad (ŽU) nebo pozdějším dnem, který je v ohlášení uveden jako den 

vzniku. Pro provozování ohlašovací živnosti musí být splněny všeobecné podmínky 

stanovené zákonem. Ohlašovací živnosti se dělí na volné, vázané a řemeslné (4, s. 144). 
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a) Živnost volná 

Není stanovena podmínka odborné způsobilosti. Pro získání živnostenského oprávnění 

musí být splněny všeobecné podmínky. Obory činností, které náleží do živnosti volné, 

jsou uvedeny v příloze číslo 4 živnostenského zákona (3, s. 17). 

b) Živnost vázaná 

Jednotlivé živnosti spolu s odbornou způsobilostí jsou uvedeny v příloze č. 2 ŽZ. Občan 

ČR nebo jiného členského státu EU může prokázat odbornou způsobilost dokladem 

o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání 

odborné kvalifikace (3, s. 17). 

c) Živnost řemeslná 

Živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 ŽZ. Odborná způsobilost se prokazuje například 

dokladem o řádném ukončení středního nebo vysokoškolského vzdělání, uznání 

odborné kvalifikace nebo vykonání šestileté praxe v oboru (3, s. 16).  

Pro vydání koncesované živnosti musí být písemně zažádáno o vydání koncese na ŽU. 

U těchto živností jsou stanoveny větší požadavky na odbornou a jinou způsobilost, které 

jsou doloženy doklady vymezené v příloze č. 3 ŽZ (4, s. 144). 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 5 
Graf č. 1: Vývoj počtu vydaných živnostenských oprávnění mezi lety 2008 - 2018 
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Na grafu je zachycen vývoj počtu živnostenských oprávnění vydaných fyzickým 

osobám v jednotlivých letech. Je patrné, že počet živností během těchto let pravidelně 

narůstá. Na základně živnostenského oprávnění k 31. 12. 2018 podniká v ČR 

2.904.078 osob (5). 

V případě, že fyzická osoba nesplňuje odbornou způsobilost, musí ustanovit 

odpovědného zástupce. Ten odpovídá za řádný provoz živnosti a je k podnikateli 

ve smluvním stavu. Podle § 11 ŽZ: „Musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky 

k provozování živnosti podle § 6 a § 7 ŽZ“ (3, s. 13).  

Provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce fyzická osoba však může, 

i když podmínky splňuje (4, s. 149). 

1.3 Živnostenské oprávnění 
Právo provozovat živnost je možné na základě živnostenského oprávnění, které lze 

získat na živnostenském úřadě po splnění podmínek stanovených živnostenským 

zákonem. Tyto podmínky musí být splněny při vzniku živnostenského oprávnění, ale 

i při provozování činnosti (4, s. 143). 

Podmínky se rozlišují na všeobecné, kam patří svéprávnost (dosažením věku 18 let 

a právní způsobilost) a bezúhonnost a zvláštní, které požadují především odbornou 

nebo jinou způsobilost doloženou doklady o úspěšném absolvování. 

Získáním živnostenského oprávnění může podnikatel provozovat svoji živnost na území 

celé ČR (4, s. 145). 

Podle § 10, odst. 7 ŽZ nelze živnostenské oprávnění převést na jinou osobu, je vázáno 

na podnikatele.  Existují výjimky, kdy se jedná o pokračování v živnosti v případě úmrtí 

podnikatele nebo přeměna společnosti (4, s. 144). 

1.3.1 Hlavní a vedlejší činnost 

Pro rozdělení těchto činností je rozhodující, kdo platí zákonné pojistné (tedy sociální 

a zdravotní pojištění), jestli sama FO, nebo jestli za ní platí jiný subjekt (4, s. 174). 

„Vedlejší činností je podle § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

činnost osoby, která: 
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• vykonávala zaměstnání a v kalendářním roce dosáhla příjmu nejméně 

12 násobku minimální mzdy zaměstnance odměňovaného minimální mzdou 

(minimální mzda se posuzuje k 1. 1. kalendářního roku) 

• měla nárok na výplatu starobního nebo plného invalidního důchodu 

• měla nárok na výplatu příspěvku na osobu blízkou nebo jinou osobu 

• vykonávala vojenské nebo civilní služby (pokud nejde o vojáky z povolání) 

• byla nezaopatřeným dítětem (studentem) 

• byla ve vazbě nebo ve výkonu trestu déle než 3 po sobě jdoucí kalendářní 

měsíce.“ (1) 

Při výkonu zaměstnání musí být doloženo potvrzení o výši dosaženého příjmu. Aby se 

jednalo o vedlejší činnost, musí být dosaženo 12 násobku minimální mzdy (4, s. 175). 

Hlavní činnost platí v případě, kdy se nepovažuje za činnost vedlejší (4, s. 175). 

1.4 Zdanění příjmů fyzických osob 
Jelikož OSVČ, na kterou bude zaměřena praktická část, pobírá příjmy ze zaměstnání 

souběžně s příjmy z podnikání, v teoretické části budou vymezeny pouze příjmy podle 

§ 6 a § 7 ZDP. 

1.4.1 Příjmy ze závislé činnosti 

Tyto příjmy jsou taxativně vymezeny v § 6 odst. 1 ZDP, patří sem například: 

a) plnění v podobě příjmu z pracovněprávního nebo obdobného poměru 

a z funkčních požitků, 

b) příjmy za práci v obchodní korporaci (kromě akciové společnosti 

a komplementáře v komanditní společnosti), 

c) odměny člena orgánu právnické osoby (PO) a likvidátora (6, s. 13). 

Poplatník se označuje jako zaměstnanec, plátcem příjmu je zaměstnavatel, podle 

kterého je závislá činnost vykonávána (6, s. 13). 

Mezi dohody uzavřené mimo pracovní poměr podléhající daní vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby daně patří: 
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• odměny z dohod o provedení práce, pokud za měsíc u jednoho plátce 

nepřesáhnou 10.000 Kč 

• odměny z dohod o pracovní činnosti, pokud u téhož plátce za měsíc nepřesáhnou 

částku 2.500 Kč 

Pokud jsou tyto částky překročeny, příjmy z dohod jsou zahrnuty do dílčího 

základu daně a jsou podrobeny odvodům sociálního a zdravotního pojištění 

(7, s. 168-170). 

Dílčím základem daně jsou také příjmy plynoucí ze zahraničí (8, s. 71). 

Pokud je zaměstnanci bezplatně poskytnuté motorové vozidlo od zaměstnavatele pro 

služební i soukromé účely, je příjmem 1% ze vstupní ceny vozidla za každý měsíc 

poskytnutí, minimálně 1000 Kč (8, s. 73). 

§ 6, odst. 7 a 9 ZDP vymezuje příjmy, které nejsou předmětem daně. Jsou buď 

osvobozeny, nebo vyjmuty ze zdanění. Patří sem například: 

• náhrady cestovních výdajů do výše zákonných limitů,  

• zaměstnavatelem poskytnuté pracovní a ochranné pomůcky a oděvy,  

• hodnota stravování a nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní 

plnění zaměstnavatelem  

• nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 

související s předmětem činnosti, atp. (6, s. 13). 

Superhrubá mzda je dílčím základem pro výpočet daně z příjmu FO. Jedná se o příjmy 

ze závislé činnosti navýšené o částku odpovídající sociálnímu a zdravotnímu pojištění, 

které za zaměstnance platí zaměstnavatel. Přesněji navýšení hrubé mzdy o 34 %, z toho 

25 % SP a 9 % ZP (7, s. 173). 

1.4.2 Příjmy ze samostatné činnosti 

„Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je: 

a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

b) příjem ze živnostenského podnikání, 

c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je 

potřeba podnikatelské oprávnění 
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d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti na zisku.“ (6, s. 15) 

Mezi další samostatné příjmy, pokud nejsou příjmy podle §6 ZDP, patří: 

a) příjem z užití nebo poskytnutí práv apod., 

b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

c) příjem z výkonu nezávislého povolání (umělci, sportovci, atp.) (6, s. 15). 

Poplatník si sám může určit, zda bude uplatňovat výdaje ve skutečné výši nebo výdaje 

paušální. Má hned několik možností, jak vést evidenci své podnikatelské činnosti. 

• Vedení účetnictví 

Pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření, kdy poplatník v průběhu 

roku sleduje svoje náklady a výnosy. Ty musí časově a věcně souviset se zdaňovacím 

obdobím (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Výsledek hospodaření se upravuje 

o položky snižující a zvyšující VH. 

ZDP povoluje uplatnění výdajů procentem z příjmů, pak ale musí poplatník VH stanovit 

na základě příjmů a ne výnosů (8, s. 88). 

Účetnictví vedou podle zákona o účetnictví: 

o FO podnikatelé zapsané v obchodním rejstříku (podnikatelé, které mají místo 

bydliště v ČR), 

o FO podnikatelé, jejichž obrat z podnikatelské činnosti za minulý kalendářní rok 

přesáhl 25 milionů Kč, 

o FO, které se dobrovolně rozhodly vést účetnictví, 

Poplatník je dle zákona o účetnictví povinen archivovat účetní záznamy. Např. účetní 

závěrka a výroční zpráva 10 let, ostatní účetní záznamy minimálně 5 let, údaje potřebné 

pro důchodové pojištění minimálně 30 let apod. (8, s. 89). 
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• Daňová evidence 

Je soubor záznamů poplatníka o jeho přijatých příjmech a uhrazených výdajích v rámci 

činnosti, což je rozdíl oproti účetnictví, kde se zachycují výnosy a náklady (7, s. 185). 

Zároveň poskytuje přehled o stavu majetku a závazků. Tento majetek musí být 

zaevidován v obchodním majetku. „Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmu 

fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo 

nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci“ (6, s. 11). 

Deník příjmů a výdajů slouží k vedení evidence. Jsou do něho zaznamenávány příjmy 

a výdaje v příslušném členění. Zápisy do deníku jsou chronologické, na každou operaci 

připadá jeden řádek. Na konci období jsou zjištěny konečné součty příjmů a výdajů 

a také konečné stavy majetku a závazků (9, s. 115). 

Poplatník má povinnost uchovávat daňovou evidenci za všechna období, pro která stále 

platí lhůta pro vyměření daně stanovená podle § 7b, odst. 5 ZDP, tj. 3 roky (8, s. 91). 

• Paušální výdaje 

Pokud FO nechce nést riziko z prokazování vynaložených nákladů (výdajů), může je 

uplatnit paušálem (procentem z příjmů). Tuto možnost mají všechny fyzické osoby i ty, 

které vedou účetnictví (7, s. 186). 

Tabulka č. 1: Absolutní limity paušálních výdajů u příjmů ze samostatné činnosti 

Druh příjmu do 30. 6. 2017 od 1. 7. 2017 od 1. 1. 2019 

Ze zemědělství a 

řemeslného podnikání  
80 % max. 1.600.000 Kč 80 % max. 800.000 Kč 80 % max. 1.600.000 Kč 

Ze živnostenského 

podnikání 
60 % max. 1.200.000 Kč 60 % max. 600.000 Kč 60 % max. 1.200.000 Kč 

Z jiných příjmů ze 

samostatné činnosti 
   40 % max. 800.000 Kč 40 % max. 400.000 Kč 40 % max. 800.000 Kč 

Z nájmu majetku    30 % max. 600.000 Kč 30 % max. 300.000 Kč 30 % max. 600.000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 6 a 10, § 7 odst. 7 ZDP 
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Rozhodne-li se poplatník uplatnit paušální výdaje, znamená to, že použil všechny 

výdaje pro snížení svých příjmů. Tím pádem už si nesmí dále základ daně nijak snižovat 

(7, s. 189). 

Pokud jsou paušální výdaje použity na jeden druh příjmu, musí být použity i na všechny 

ostatní. Nelze kombinovat uplatňování výdajů více způsoby (8, s. 94). 

Z paušálních výdajů na skutečné však přejít může, ale až v následujícím zdaňovacím 

období (7, s. 189). 

Na konci zdaňovacího období má poplatník, který uplatňuje paušální výdaje, na výběr 

dvě možnosti: 

1. může uplatnit absolutní limit paušálních výdajů bez uplatnění slevy 

na manželku/la a daňové zvýhodnění na dítě 

2. uplatní si snížený absolutní limit paušálních výdajů a může bez omezení uplatnit 

zmíněné slevy a zvýhodnění 

Od 1. 7. 2017 byl totiž zrušen § 35ca ZDP, který zakazoval uplatnění těchto slev 

a zvýhodnění (8, s. 94). 

• Paušální daň 

Pokud FO dosahuje několik let po sobě podobných základů daně, může požádat správce 

daně o stanovení daně paušální částkou podle § 7a ZDP. Nemusí tak vést daňovou 

evidenci ani účetnictví, pouze sleduje evidenci příjmů, pohledávek a hmotného majetku. 

Tato daň může být stanovena jen některým poplatníkům s příjmy, jejichž výčet 

odkazuje na §7a za splnění podmínek daných zákonem, a to na základně žádosti podané 

do 31. 1. běžného roku. V žádosti jsou uvedeny předpokládané příjmy a výdaje. Daň je 

pak vypočtená z rozdílu příjmů a výdajů sazbou 15%. Činí nejméně 600 Kč (8, s. 96). 

1.5 Daně 
Daň je povinná, nenávratná, neekvivalentní a neúčelová, zákonem stanovená platba 

do státního rozpočtu (7, s. 9). 

 Podle § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu (DŘ) je daní: „Peněžité plnění, které zákon 

označuje jako daň, clo nebo poplatek“ (6, s. 249). 
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Má fiskální, alokační, redistribuční, stimulační a stabilizační funkci. Úlohou daní 

je zajistit příjmy do veřejných rozpočtů (7, s. 11). 

Daně se dělí na daně přímé a nepřímé. „Daně přímé jsou stanoveny každému 

poplatníkovi podle jeho důchodové či majetkové situace.“ Patří sem DPPO a DPFO, 

daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí a daň silniční. Daně nepřímé jsou 

již zahrnuty v cenách zboží či služeb, takže jsou hrazeny přímo nákupem. Do státního 

rozpočtu je odvádí plátce daně ne poplatník. Je to daň z přidané hodnoty, spotřební daň 

a energetické daně (8, s. 18). 

1.5.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Spolu s  daní z příjmů právnických osob (DPPO) se jedná se o nejvýznamnější přímou 

daň, jíž jsou zdaněny příjmy jednotlivců, a to důchody nebo majetek (7, s. 57). 

Poplatníkem DPFO je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou podrobeny dani. 

Jedná se o OSVČ odvádějící ze svých příjmů daň z příjmů fyzických osob (8, s. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rok 2017 bylo na dani z příjmů ze samostatné činnosti odvedeno 7,6 miliard Kč, na 

dani ze závislé činnosti přes 169 miliard korun. Z grafu vyplývá, že odvody daní ze 

závislé činnosti jsou mnohonásobně vyšší než odvody daní z činnosti podnikatelské. Je 

to způsobené tím, že závislou činnost vykonává větší množství lidí než činnost 

Graf č. 2: Srovnání odvodů daně z příjmů FO mezi lety 2007 - 2017 v mil. Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 11  
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samostatnou. Dalším důvodem je, že dílčím základem daně (DZD) ze závislé činnosti je 

superhrubá mzda tzn., že příjmy jsou navýšené o částku odpovídající zákonným 

odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Žádné výdaje se uplatnit nedají pouze 

slevy a zvýhodnění, které jsou shodné pro obě činnosti (6, s. 15).   

Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby 

Při výpočtu DPFO ze samostatné činnosti tvoří DZD příjmy snížené o výdaje na jejich 

dosažení, zajištění a udržení, což znamená, že podnikatelé vynaloží co nejvyšší výdaje, 

aby jejich výsledná daň byla co nejnižší (6, s. 15).  

Pokud nemají vysoké skutečné výdaje, lze použít výdaje paušální. Jejich sazbu 

a maximální výši definuje § 7, odst. 7 ZDP. 

Tabulka č. 2: Obecný výpočet daňové povinnosti fyzické osoby 

DZD § 6 
Příjmy zvýšené o povinné pojistné, které platí zaměstnavatel 

(Nelze uplatnit žádné výdaje) 

DZD § 7 
Příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení 

nebo paušální výdaje 

DZD § 8 
Příjmy  

(kromě již zdaněných příjmů srážkovou daní) 

DZD § 9 
Příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení 

nebo paušální výdaje 

DZD § 10 
Příjmy snížené o výdaje na jejich dosažení 

(u zemědělské výroby lze uplatnit výdaje paušální) 

ZD Součet všech DZD 

- 
Odpočet daňové ztráty vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňovací 

období (max. 5 let) 

= ZD po odečtení ztráty 

- Odečtení nezdanitelných částí ZD, odpočet na podporu výzkumu a vývoje 

= ZD zaokrouhlený na celé stokoruny dolů 

* 15 % daň 
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= Daň  

- Slevy na dani, daňová zvýhodnění na vyživované dítě 

= Daň po uplatnění slev, příp. daňový bonus 

- Zaplacené zálohy, započtení srážkové daně z příjmů podle § 6 ZDP 

= Nedoplatek na dani/přeplatek 

 Zdroj: vlastní zpracování dle: 8, s. 69 

Součet dílčích základů daně 

Základem daně z příjmů jsou příjmy po odečtení prokazatelně vynaložených výdajů na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů. Je-li více druhů příjmů, základem daně je součet 

dílčích základů daně § 6 a § 7 až § 10 ZDP (6, s. 12). 

Pokud součet DZD z příjmů podle § 7 až § 10 ZDP bude záporný, vykáže ztrátu, pak je 

ZD pouze DZD příjmů podle § 6 ZDP. Tuto ztrátu si podnikatel může nejdéle 

v pěti následujících zdaňovacích obdobích uplatnit (12, s. 27).   

Pro stanovení základu daně (ZD) se příjmy, které jsou podle § 7 ZDP předmětem daně, 

sníží o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení s výjimkou příjmů z v. o. s. a k. s. 

(6, s. 16). 

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu jsou vymezeny v § 24 ZDP a patří 

sem např.: 

• odpisy hmotného majetku, 

• zůstatková cena hmotného majetku, 

• členské příspěvky, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních 

předpisů, 

• výdaje na pracovní cesty, atp. (6, s. 34). 

Naopak § 25 ZDP říká, které výdaje uznat nelze (6, s. 39). 
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Nezdanitelné části základu daně jsou částky, které lze za podmínek dané ZDP 

v § 15 a § 34 odečíst od ZD. Některé z uvedených v § 15 ZDP: 

• bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely – min 2 % z úhrnné hodnoty nebo 

1.000 Kč, maximálně 15 % ze základu daně, 

• příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní 

spoření – max. 12.000 Kč, 

• pojistné na soukromé životní pojištění – max. 12.000 Kč, 

• odběr krve – 3.000 Kč (do 31. 12. 2017 2.000 Kč), 

• úroky z úvěrů na bytové potřeby (6, s. 19 – 21). 

Tyto odpočty jsou uznány jen, pokud došlo k jejich uhrazení (pojistné, soukromé 

životní pojištění, apod.). Nelze uznat pojistné hrazené zaměstnavatelem (7, s. 214). 

Podle § 34 ZDP sem patří i: 

• daňová ztráta, kterou lze přenést do dalších zdaňovacích období (max. pěti) 

v libovolné částce, a o kterou lze snížit souhrn DZD s výjimkou příjmů podle 

§ 6 ZDP, nebo 

• odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného 

vzdělávání, nejpozději však ve třetím zdaňovacím období (6, s. 47 – 48).  

Sazba daně pro FO činí podle §16 ZDP 15% ze základu daně zaokrouhleného na celé 

sto koruny dolů. Od 1. 1. 2013 došlo k solidárnímu zvýšení daně. Jde o rozdíl mezi 

součtem příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti a 48 násobkem 

průměrné mzdy stanovené podle zákona o sociálním zabezpečení. Tento rozdíl je pak 

zdaněn 7% sazbou solidární daně a přičten k 15% sazbě dani z příjmu (6, s. 21). 

Srážkovou daní jsou zdaněny příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu, 

televize. Měsíční příjem od téhož plátce daně musí být do 10.000 Kč. Sazba daně činí 

15 %. Z tohoto příjmu se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění (6, s. 16). 

Slevy na dani jsou vymezeny v § 35ba ZDP a následujících. 



24 
 

Tabulka č. 3: Slevy na dani dle zákona o daních z příjmů 

Druh slevy 
Ustanovení 

dle ZDP 
Částka Poznámka 

Základní na poplatníka  § 35ba 24.840 Kč 2.080 Kč/měsíc 

Na manžela  § 35ba 24.840 Kč příjem < 68.000 Kč 

Na invaliditu 1. a 2. stupně  § 35ba   2.520 Kč  

Na invaliditu 3. stupně  § 35ba   5.040 Kč  

Sleva držitele průkazu ZTP  § 35ba 16.140 Kč přiznán nárok na průkaz 

Na studenta  § 35ba  4.020 Kč do 26 let nebo do 28 let 

Za umístění dítěte  § 35bb 
výše výdajů 

za umístění 
do výše minimální mzdy 

Na evidenci tržeb  § 35bc  5.000 Kč 
(15% DZD § 7 ZDP - 

sleva na poplatníka) 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 6, s. 51 – 52 

Pro potřeby bakalářské práce bude v analytické části užita pouze sleva na poplatníka 

a na studenta. 

Tabulka č. 4: Vývoj růstu minimální mzdy mezi lety 2017 - 2019 

 2017 2018 2019 

Minimální mzda 11.000 Kč 12.200 Kč 13.350 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 13 

V tabulce č. 4 je uveden vývoj růstu minimální mzdy kvůli uplatnění slevy za umístění 

dítěte, kterou lze uplatnit pouze do výše této mzdy. 

Daňová zvýhodnění se uplatňují jako slevy na dani. Pokud však výše zvýhodnění 

převyšuje vypočtenou daň, je rozdíl daňovým bonusem (8, s. 161). 

Tabulka č. 5: Vývoj daňových zvýhodnění v letech 2017 - 2019 

Počet dětí 2017 2018 2019 

1 dítě 13.404 Kč 13.404 Kč 15.204 Kč 
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2 děti 15.804 Kč 19.404 Kč 19.404 Kč 

3 a více dětí 17.004 Kč 24.204 Kč 24.204 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 14 

Zálohy na daň z příjmu si každý poplatník vypočte podle poslední známé daňové 

povinnosti, kterou uvedl v daňovém přiznání. Do poslední známé daňové povinnosti 

se při výpočtu záloh nezapočítává DZD §10 ZDP ostatní příjmy (7, s. 244). 

Tabulka č. 6: Odvody záloh na DPFO 

 

 

 

Zdroj: 7, s. 245 

Tyto odvody platí, pokud je DZD § 6 ZDP roven 0 nebo je menší než 15 % ZD. 

Pokud je ale DZD § 6 ZDP < 50 % ZD a současně ≥ 15 % ZD, pak se mění pololetní 

odvod záloh na 20 % výši a čtvrtletní odvod na 1/8 výši. 

Pokud však DZD § 6 ZDP ≥ 50 % ZD, pak se zálohy ze samostatné činnosti neodvádí, 

pouze z činnosti závislé (7, s. 246). 

Daň je splatná v termínu pro podání daňového přiznání, a to dnem připsání platby 

na účet správce, dnem přijetí hotovostní platby nebo dnem zadání platebního příkazu 

platební kartou správci daně. Doplatky po dodatečně zjištěných skutečností jsou splatné 

v termínu pro podání dodatečného daňového přiznání (12, s. 23). 

1.5.2 Daň z přidané hodnoty 

Tato daň úzce souvisí s daní z příjmů. Pokud podnikatel (FO nebo PO) překročí obrat 

jednoho milionu korun za 12 nebo méně po sobě jdoucích kalendářních měsíců z jeho 

podnikání, musí se zaregistrovat jako plátce DPH (15, s. 17).  

Obratem se rozumí součet úplat na uskutečněná zdanitelná plnění (15, s. 16). 

Registrace může být i dobrovolná, pokud podnikatel nepřekročí zákonem stanovený 

obrat (15, s. 19). 

Poslední známá daňová povinnost Výše zálohy Četnost záloh 

< 30.000 Kč 0 X 

30.000 – 150. 000 Kč 40 % pololetně 

> 150. 000 Kč 1/4 čtvrtletně 
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Registrace musí být provedena do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

byl překročen obrat (15, s. 17).  

Povinnosti plátce jako je podání daňového přiznání k DPH do 25 dnů od skončení 

zdaňovacího období spolu s kontrolním hlášením a případně souhrnným hlášením, 

vznikají od začátku druhého měsíce po měsíci, ve kterém byl překročen obrat 

(15, s. 107).   

Nový plátce má měsíční zdaňovací období. Při splnění podmínek z § 99a ZDPH 

se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím bude čtvrtletí (15, s. 105).  

DPH má současně tři sazby, a to základní, první sníženou a druhou sníženou. Přehled 

těchto sazeb je zachycen v tabulce. 

Tabulka č. 7: Přehled sazeb DPH 

Název Sazba Předmět 

Základní sazba 21 % Služby a zboží neuvedené v přílohách č. 2, 3, 3a ZDPH 

První snížená sazba 15 % 

Služby a zboží uvedené v přílohách č. 2 a 3 ZDPH, př. 

potraviny, knihy, zdravotnické prostředky, ubytovací 

a stravovací služby, pozemní i letecká hromadná 

doprava, domácí/sociální péče, obecně vstupy (kulturní 

zařízení, sportovní události, pláže). 

Druhá snížená sazba 10 % 

Zboží uvedení v příloze č. 3a ZDPH, př. kojenecká 

výživa a potraviny pro děti, chemické antikoncepční 

přípravky, léky, knihy pro děti. 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 16, přílohy 2, 3, 3a ZDPH 

Elektronická evidence tržeb 

Pokud se podnikatel stane plátcem DPH, vzniká mu povinnost mít EET. Předmětem 

EET jsou evidované tržby poplatníka daně z příjmů fyzických nebo právnických osob. 

Evidovanou tržbou se rozumí rozhodný příjem z podnikatelské činnosti, která je 

uskutečněna v hotovosti, šekem nebo směnkou (17, s. 226). 
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Povinnost evidovat tržby prostřednictvím EET dopadá jen na některé činnosti. Zavedení 

EET je spuštěno ve fázích, prozatím jen v první a druhé. Přesné datum spuštění třetí 

a čtvrté fáze ještě není stanoveno. Plánovaná data těchto spuštění nebyla dodržena 

(17, s. 232). 

Tabulka č. 8: Fáze zavedení EET 

Fáze Spuštění Činnosti 

1.       1. 12. 2016 Ubytování, stravovaní a pohostinství 

2.        1. 7. 2017 Velkoobchod a maloobchod 

3. Pův. 1. 3. 2018 Tržby z ostatních činností č. 1-99 CZ-NACE (stánkový prodej) 

4. Pův. 1. 6. 2018 Svobodná povolání, vybraná řemesla a výrobní činnosti, taxislužba 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 17, § 37 

1.5.3 Daňové přiznání 

„Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo 

vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné 

hlášení a dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení) podané daňovým 

subjektem“ (6, s. 249). 

Daňové přiznání je povinna podat každá FO, jejíž roční příjmy jsou předmětem daně, 

překročily 15.000 Kč a nejsou to příjmy osvobozené od daně nebo nepodléhají výběru 

srážkou podle zvláštní sazby daně. Tato povinnost platí i v případě vykázání ztráty 

(12, s. 20). 

V daňovém přiznání každý poplatník, kterému to ukládá zákon, vyčíslí daň a uvede 

další předepsané údaje. Pokud zjistí, že v daňovém přiznání udělal chybu a ještě mu 

neuplynula lhůta pro podání, může podat opravné daňové přiznání. Pokud ale chybu 

zjistí až po uplynutí lhůty, je povinen podat dodatečné daňové přiznání (8, s. 35 - 36). 

Lhůty pro podání daňového přiznání podle § 136 DŘ jsou pro FO i PO stejné, a to: 

• do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období  

• do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období – pro poplatníky, kteří musí 

mít auditorem ověřenou účetní závěrku, nebo jim daňové přiznání 

zpracovává a podává daňový poradce nebo advokát (6, s. 265), (8, s. 36). 
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Uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání začíná běžet tříletá lhůta pro stanovení 

daně. Během této doby může správce daně zahájit daňovou kontrolu tvrzení podané FO 

a případně tak doměřit, vyměřit novou daň, nebo přiznat nárok na odpočet. Uplynutím 

lhůty už správce daně stanovit novou daň nemůže. Může ale dojít k prodloužení lhůty, 

a to např. tím, že před uplynutím lhůty byla zahájena daňová kontrola, bylo podané 

dodatečné daňové přiznání, byla uplatněna ztráta z minulých let (12, s. 31 – 33). 

1.5.4 Daňová optimalizace 

Přesněji optimalizace daňového zatížení nebo minimalizace daně je racionální jednání 

subjektu zaplatit co nejmenší daň. Stát díky tomu uplatňuje stimulační a alokační funkci 

daně (7, s. 42). 

Capiez (1994) tvrdí, že: "daňová optimalizace spočívá v minimalizaci především daně 

z příjmu s cílem maximalizovat výsledek po zdanění". Podle Lisy A. Bryant-Kutcher 

a kol. (2012) má daňová optimalizace za cíl snížit daňové zatížení a maximalizovat 

úroveň zisku (18, s. 177 – 184). 

Daňová optimalizace může existovat v několika podobách, a to v podobě daňové 

úspory, vyhnutí se dani a daňového úniku.  

Daňová úspora využívá snížení základu daně včetně povolených úprav, uplatňování 

slev na dani, daňových zvýhodnění. Dále může daňový subjekt přizpůsobit své chování, 

např. omezení nákupu zboží podrobeného spotřební dani apod. Daň se dá také snížit 

prostřednictvím tvorby rezerv na budoucí výdaje nebo zrychlený způsob odpisování 

majetku (7, s. 42 – 43). 

Vyhnutí se dani spočívá ve vyhledávání nedokonalých formulací a stylizací daňových 

zákonů. Toto chování často vede ke změně daňového zákona, je-li tohoto způsobu 

využíváno ve větší míře (7, s. 43). 

„Daňový únik je protiprávní jednání daňového subjektu s cílem neoprávněně zkrátit 

velikost daňové povinnosti“. Pokud se prokáže úmyslnost jednání, jde o trestný čin. 

Takové jednání tvoří šedou ekonomiku (7, s. 43). 

Každé vyhnutí se dani nebo daňový únik nepřímo zvyšuje zatížení ostatních subjektů 

(7, s. 43). 
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1.6 Sociální pojištění v ČR 
Osobní příjmy nejsou zatíženy pouze daní z příjmů, ale i odvody na pojistné sociální 

pojištění. Systém sociálního pojištění lze rozdělit následovně: 

 

 

 

 

  

  

 
Zdroj: vlastní zpracování dle: 7, s. 152 

Sociální pojištění má daňový charakter, protože platby jsou povinné. Má znaky 

účelovosti a ekvivalence. Zahrnuje příjmovou a dávkovou stránku. Každá platba 

sociálního pojistného připadá na určité dávky. Skládá se z několika subsystémů 

(19, s. 155). 

Platba pojistného je pro OSVČ uznatelným daňovým výdajem, pokud je uhrazeno 

před koncem lhůty pro podání daňového přiznání (12, s. 164). 

1.6.1 Veřejné zdravotní pojištění 

Pojištěncem je každá osoba, která má území ČR trvalé bydliště nebo je zde 

zaměstnaná. Zaměstnanci v pracovním nebo služebním poměru; na základně DPČ, 

soudci, poslanci apod., OSVČ; osoby podle § 7 ZDP provozující živnost nebo 

zemědělskou výrobu, umělci, lékaři apod., OBZP; osoby bez zdanitelných příjmů 

s trvalým pobytem v ČR, registrují se a odvádí za sebe zdravotní pojištění, 

vyměřovacím základem je minimální mzda (20, § 5). 

Plátci zdravotního pojištění jsou pojištěnci, zaměstnavatel (právnická nebo fyzická 

osoba se sídlem v ČR, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance v pracovním 

nebo jiném poměru), stát za nezaopatřené dítě, důchodce, příjemce rodičovského 

příspěvku, osoby na mateřské dovolené apod. (20, § 4). 

Obrázek č. 1: Schéma sociálního pojištění v ČR 
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Každá OSVČ má oznamovací povinnost, je povinna zaslat formulář Oznámení 

pojištěnce do 8 dnů od zahájení své ekonomické činnosti. Sděluje se jméno a příjmení, 

trvalý pobyt a rodné číslo, sídlo a IČ. Za zahájení podnikatelské činnosti se považuje 

okamžik, kdy je činnost provozována (vystavení faktury, pohyb na účtu) ne získání 

živnostenského oprávnění (8, s. 32). 

Další povinnost OSVČ je podání Přehledu o příjmech a výdajích (dále jen „Přehled“). 

Podává se nejpozději měsíc po dni podání daňového přiznání. V Přehledu se uvádí 

zálohy stanovené na příští kalendářní rok (8, s. 264). 

Vyměřovacím základem pro OSVČ je příjem z podnikání; 50 % z rozdílu mezi příjmy 

a výdaji vynaložených na dosažení, udržení a zajištění. Rozhodným obdobím, 

ze kterého je zjištěn vyměřovací základ, je pro OSVČ kalendářní rok (12, s. 167). 

Výše pojistného na zdravotní pojištění OSVČ činí 13,5 % z vyměřovacího základu. 

Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru (12, s. 168). 

Pojistné se platí formou záloh. Je splatné nejpozději do 8. dne následujícího 

kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. Povinnost platit měsíční zálohy má 

OSVČ, u které je samostatná výdělečná činnost hlavní činností (21, § 7). 

Osvobozeni od placení záloh jsou OSVČ, které jsou současně zaměstnanci a samostatná 

výdělečná činnost je pro ně vedlejší činností, tedy v případě, že úhrn příjmů z výdělečné 

činnosti po odečtení výdajů je nižší než úhrn čistých příjmů ze zaměstnání 

(21, § 8, odst. 3).  

Taková OSVČ pojistné doplatí jednorázově na základě podání Přehledu. Pojistné 

se odvádí ze všech příjmů, tedy pokud má pojištěnec souběžně více příjmů 

ze samostatné výdělečné nebo ze závislé činnosti. Pokud vznikne přeplatek, může být 

po požádání převeden na úhradu záloh na příští období nebo vrácen. (21, § 13, § 14). 

1.6.2 Sociální zabezpečení 

Vymezuje dávky sociálního zabezpečení pro občany, kteří nejsou v důsledku určité 

sociální události schopni pracovat nebo kvůli omezení nepokryjí mimořádné výdaje. 

Zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti (8, s. 262). 
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Poplatníkem pojistného na důchodové pojištění je OSVČ, která povinně platí 

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, platba 

nemocenského pojištění je pro ni dobrovolná. Zaměstnanec platí všechny složky 

sociálního zabezpečení (7, s. 169).  

Stejně jako u zdravotního pojištění platí oznamovací povinnost. OSVČ do 8 dnů 

následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž bylo zahájeno podnikání, zašle 

Oznámení o zahájení činnosti na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. 

Také platí podání Přehledu o příjmech a výdajích měsíc po dni podání daňového 

přiznání (8, s. 32). 

Také se hlásí k důchodovému pojištění, a to nejpozději do 30. 4. následujícího roku. 

Lze se přihlásit i zpětně. 

Povinnost platby pojistného vzniká OSVČ, která vykonává hlavní výdělečnou činnost 

nebo vykonává vedlejší činnost, ale zisk z této činnosti dosáhl rozhodné částky. Ta se 

snižuje o 1/12 za každý měsíc, kdy není vykonávaná vedlejší činnost, byla čerpaná 

nemocenská, byla pobíraná peněžitá pomoc v mateřství nebo byla vykonávána služba 

(22). 

Tabulka č. 9: Růst rozhodné částky v letech 2017-2019 

Rok Výše rozhodné částky 

2017 67.756 Kč 

2018 71.950 Kč 

2019 78.476 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 23 

Vyměřovací základ, ze kterého je vypočítaná výše pojistného, tvoří minimálně 

50 % příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Výše minimálního vyměřovacího 

základu závisí na druhu výdělečné činnosti. Pokud OSVČ podniká na vedlejší činnost, 

minimální vyměřovací základ činí 10 % průměrné mzdy. Pokud se jedná o činnost 

hlavní, velikost vyměřovacího základu je ve výši 25 % průměrné mzdy (12, s. 165-166).  

Sazba pojistného činí 29,2 % z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní 

politiku zaměstnanosti (12, s. 166). 
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OSVČ platí buď měsíční zálohy s doplatkem, nebo pojistné na důchodové pojištění. 

Výši záloh si OSVČ určí sama na základě výpočtu z měsíčního vyměřovacího základu 

procentní sazbou. Záloha je od 1. 1. 2019 splatná od prvního do posledního dne 

kalendářního měsíce, na který se platí. Do 31. 12. 2018 byla záloha splatná do 8. dne 

kalendářního měsíce po měsíci, za který se platí (22, § 14a). 

Pojistné na nemocenské pojištění je upraveno zákonem o nemocenském pojištění. 

Pro OSVČ je dobrovolné. Podmínkou pro ni je výkon samostatné výdělečné činnosti. 

Z nemocenského pojištění jsou poskytovány dávky nemocenské a peněžité pomoci 

v mateřství. Pro poskytnutí peněžité pomoci v mateřství musí být splněno zaplacení 

pojistného na nemocenské pojištění, účast na nemocenském pojištění musí trvat aspoň 

180 dnů během 1 roku před porodem a účast 270 dnů během 2 posledních let (8, s. 262). 

Díky příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti stát rozšiřuje pracovní příležitosti, 

možnosti rekvalifikace pracovníků, výplaty podpor v nezaměstnanosti apod. (7, s. 157). 

1.6.3 Zaměstnanec je zároveň osoba samostatně výdělečně činná 

Jedna osoba má současně příjmy ze závislé i samostatné činnosti. Potom platí, že výkon 

samostatné činnosti se stává vedlejší výdělečnou činností. Když OSVČ pobírá 

v zaměstnání minimální mzdu, je brána jako zaměstnanec. To znamená, že nemusí platit 

měsíční zálohy na pojištění. Tyto zálohy za ni odvádí zaměstnavatel (7, s. 263). 

Tabulka č. 10: Přehled sazeb pojistného hrazeného zaměstnancem a zaměstnavatelem 

Pojistné Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Pojistné na zdravotní pojištění   4,5 %   9,0 % 

Pojistné na nemocenské pojištění   0,0 %   2,3 % 

Pojistné na důchodové pojištění   6,5 % 21,5 % 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti   0,0 %   1,2 % 

Celkem  11,0 %            34,0 % 

  Zdroj: 12, s. 64 

Pojistné ve výši 11 % je zaměstnanci odečteno přímo z jeho mzdy. Pojistné ve výši 

34 %, které hradí zaměstnavatel, navyšuje hrubou mzdu zaměstnance (superhrubá 

mzda), ze které je pak po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru vypočtena 15 % daň. 
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1.7 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 
Obchodní korporace je právnická osoba, kterou tvoří společenství osob. Zákon 

o obchodních korporacích definuje pojem obchodní korporace jako obchodní 

společnosti a družstva (24, s. 9). 

Mezi obchodní společnosti (dále jen společnosti) patří veřejná obchodní společnost 

(v. o. s.), komanditní společnost (k. s.), společnost s ručením omezeným (s. r. o.), 

akciová společnost (a. s.), evropská společnost (SE) a evropská hospodářská zájmová 

sdružení (EHZS). Dále se rozlišují kapitálové a osobní společnosti. 

U kapitálových společností platí kapitálová účast společníků, a to vklad. Mezi tyto 

společnosti se řadí společnosti s ručením omezeným a akciová společnost. Je pro ně 

typické omezené ručení společníků za dluhy společnosti. 

Mezi osobní společnosti patří veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. 

Znakem osobní společnosti je osobní účast ve společnosti. Společníci do ní přinášejí 

odborné schopnosti, vlastnosti apod. 

Družstva a evropské družstevní společnosti se oproti obchodním společnostem liší 

například otevřeností, to znamená možnost přijímat a vylučovat členy bez nutnosti 

změny stanov. Stejný znak mají takový, že tvoří základní kapitál (24, s. 9 - 10). 

Charakteristika společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je jednou z nejčastějších právních forem podnikání 

v České republice. Jedná se o kapitálovou obchodní společnost. Její hlavní výhodou je, 

že společníci za dluhy společnosti ručí omezeně, pouze do výše svého nesplaceného 

vkladu (24, s. 9). 

Obchodním zákoníkem je brána jako podnikatel, jelikož se zapisuje do obchodního 

rejstříku. Tím se předpokládá, že je založena za účelem podnikání. Může být 

ale založena i jako veřejně prospěšná PO (25, s. 11). 

Společnost je založena společenskou smlouvou, je-li založena jediným společníkem 

pak zakladatelskou listinou. Tento zakládající dokument musí mít formu veřejné 

listiny, za kterou je považován notářský zápis. Minimální náležitosti těchto 

zakladatelských dokumentů jsou stanoveny v zákoně o obchodních korporacích. 
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Rozlišují na ty, které musí být obsaženy při vzniku společnosti a ty, které jsou obsaženy 

v dokumentu trvale (26, s. 2 – 4). 

Společnost může být založena jednou osobou. Tato osoba může být jediným 

společníkem neomezeného množství společností. Zároveň může mít společnost 

neomezené množství společníků. Do 1. 1. 2014 mohla být osoba jediným společníkem 

pouze ve třech společnostech a počet společníků byl omezen na 50 (25, s. 16). 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Je nevoleným orgánem, tudíž se jí 

můžou zúčastnit všichni společníci společnosti. Jejím úkolem je rozhodování 

o nejvýznamnějších otázkách společnosti, ale může rozhodovat i o náležitostech, které 

nejsou v její působnosti (26, s. 211 – 212). 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Je to výkonný orgán, který zastupuje 

společnost, zajišťuje obchodní vedení a zodpovídá za vedení a evidenci účetnictví 

společnosti. Společnost může mít i více jednatelů, jejich počet musí být stanoven 

ve společenské smlouvě (24, 170 – 171). 

Společníci ručí za dluhy společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. 

Jakmile všichni společníci splatí svůj vklad a je to zapsané v OR, za dluhy společnosti 

neručí. Pokud ale některý ze společníků svůj vklad nesplatil nebo splacení není zapsáno 

v OR, věřitel může chtít svoji pohledávku po kterémkoliv ze společníků. Rozsah plnění 

je omezen na celkový nesplacený vklad všech společníků (24, s. 11). 

Od 1. 1. 2014 je minimální výše ZK 1 Kč na společníka. Základním kapitálem 

se rozumí souhrn všech vkladů. Vkladem jsou předměty vložené společníky oceněné 

v peněžních jednotkách. Mohou mít peněžitou a nepeněžitou hodnotu Před zápisem 

do OR musí být splaceny všechny nepeněžité vklady a alespoň 30 % vkladů peněžitých, 

které se odkládají na zvláštní účet v bance. Nepeněžité vklady musí být společnosti 

ku prospěchu a nesmí to být práce nebo služby. Všechny vklady jsou uvedeny 

ve společenské smlouvě a musí být splaceny maximálně do 5 let od vzniku společnosti 

(25, s. 28 – 29). 

Vztah společníka ke společnosti a účast na ní představuje vlastnictví podílu. Bez něj 

se osoba nemůže stát společníkem. S tímto podílem jsou spojena práva a povinnosti, 
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která platí od okamžiku jeho nabytí. Převedením podílu na jinou osobou společník 

ztrácí veškerá práva a povinnosti. Mezi práva společníka mimo jiné patří právo podílet 

se na řízení společnosti, hlasovací právo, právo na podíl na zisku, právo na informace. 

Mezi povinnosti potom vkladová nebo příplatková povinnost (26, s. 73 – 77). 

Velikost podílu určuje rozsah účasti společníka na společnosti. Určuje se podle poměru 

vkladu společníka k výši základního kapitálu. Může být použit i odchylný způsob 

určení, kdy se podíl neodvíjí od velikosti vkladu, např. mohou mít všichni společníci 

stejnou výši podílu (24, s. 73). 

Všechny obchodní korporace se sídlem v ČR mají povinnost vést účetnictví. To jim 

dává přehled o majetkové situaci společnosti. Pro stanovení základu daně z příjmů 

společnost sleduje věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů (25, s. 69 – 70). 

Jednatel společnosti s r.o. je povinen zajistit řádné vedení a evidenci účetnictví. 

Neznamená to, že by ho musel vést osobně, může být vedeno zaměstnancem nebo 

externí osobou. Zajištěním vedení účetnictví se jednatel nezbavuje odpovědnosti za 

zajištění vedení. Jednatel by měl mít o účetnictví přehled, aby ověřil, zda je účetnictví 

společnosti vedeno správně (25, s. 217). 

1.8 Zdanění příjmů společnosti s ručením omezeným 
Zisk, kterého společnost během roku dosáhne, může být zdaněn dvěma způsoby. Buď 

se může jednat o zdanění u společnosti daní z příjmů právnických osob, nebo 

u společníka jako podíl na zisku, kde je zisk nejprve zdaněn jako příjem PO a poté jako 

příjem FO (25, s. 58). 

Základ daně tvoří příjmy snížené o výdaje, které tvoří náklady, s výjimkou příjmů, 

které nejsou předmětem daně a které jsou osvobozené od daně. Rozdíl příjmů a výdajů 

tvoří výsledek hospodaření (6, s. 27). 

Podle § 24 a § 25 ZDP se výsledek hospodaření upraví o náklady vynaložené 

k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely. Poté se sníží o položky 

z § 34 ZDP, kam patří například odpočet daňové ztráty a § 20 ZDP, kde lze odečíst 

hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého na veřejně prospěšné účely. Takto upravený 

ZD se zaokrouhlí na celé tisíce dolů. Z něj se vypočte 19 % daň (12, s. 148 – 151). 
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Tabulka č. 11: Výpočet daňové povinnosti právnické osoby 

Základ daně (příjmy – výdaje) 

Úprava ZD o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů  

dle § 24 (odpisy hmotného majetku) a § 25 ZDP (daň z příjmů zaplacená v zahraničí) 

   - položky odčitatelné od ZD § 34 ZDP  

    (daňová ztráta, odpočet na podporu výzkumu a vývoje, odborného vzdělávání) 

    - položky snižující ZD § 20 ZDP  

     (bezúplatná plnění, min. 2000 Kč, max. 10 % ze ZD) 

ZD snížený o odpočty (zaokrouhlený na celé 1000 koruny dolů) 

   * 19 % sazba daně 

   - slevy na dani na zaměstnance se zdravotním postižením § 35 ZDP  

    (ZTP max. 18.000 Kč/rok, ZTP-P max. 60.000 Kč/rok) 

Výsledná daňová povinnost 

Zdroj: vlastní zpracování dle: 7 

Tuto vypočtenou daň musí společnost uvést v daňovém přiznání. To se podává do tří 

měsíců od skončení zdaňovacího období. Pro PO, které mají povinnost auditu, je období 

prodlouženo na šest měsíců (7, s. 148). 

Společnost s.r.o. má povinnost podat daňové přiznání i v případě vykázání daňové 

ztráty, kdy uznatelné náklady převyšují příjmy společnosti (25, s. 157).  

Poslední den pro podání daňového přiznání je zároveň i posledním dnem pro splacení 

daně. Daňová povinnost uvedená v daňovém přiznání určuje výši a četnost záloh 

na daň z příjmů na příští zdaňovací období. Zálohy jsou placeny během zálohového 

období, které začíná den po posledním dni lhůty pro podání daňového přiznání a končí 

posledním dnem této lhůty. Pro výši a splatnost záloh platí stejné podmínky jako u daně 

z příjmů fyzických osob (7, 148-150). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V této části bude představena OSVČ, které je práce věnována. Na praktických 

příkladech bude vypočtena její daňová povinnost za roky 2017 - 2019 s uplatněním 

skutečně vynaložených výdajů.  

Jelikož si podnikatel nepřál být v práci zmíněn, bude použito fiktivní jméno. 

Použitá data vychází z upravených skutečných výkazů. 

Tabulka č. 12: Informace o podnikateli 

Příjmení Braun 

Bydliště Třebíč 

Zahájení podnikatelské činnosti 1. 1. 2016 

Předmět podnikání 

hostinská činnost,  

pořadatelská činnost, 

prodej lihovin 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pan Braun byl do konce února roku 2018 studentem. Po ukončení studia uzavřel 

pracovní poměr, kde podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmu, aby mohl 

uplatňovat slevu na dani ve výši 2070 Kč/měsíc. Plynou mu tedy zároveň příjmy ze 

závislé i samostatné činnosti. Jeho hlavní činností je prodej lihovin prostřednictvím 

pronájmu stánkového místa na tanečních zábavách. Toto podnikání spadá do výkonu 

vedlejší činnosti, jelikož je současně zaměstnán. 

2.1 Výpočet daňové povinnosti za rok 2017 
V roce 2017 podnikal pan Braun 9 kalendářních měsíců. Od června do srpna pracoval 

ve Velké Británii jako číšník. Z těchto příjmů byla v zahraničí odvedena daň z příjmů. 

V daňovém přiznání byl pak příjem navýšen o 34 % pro účely zjištění DZD podle 

§ 6 ZDP. Tento příjem byl ze zdanění vyjmut. Dále se tedy počítá pouze s DZD 

§ 7 ZDP. 

Tabulka č. 13: Výpočet daňové povinnosti za rok 2017 

Příjmy ze zahraničí, ř. 35 DP (DZD § 6 ZDP) 189.649 Kč 

Příjmy ze samostatné činnosti 249.610 Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Jelikož výdaje DZD ze samostatné činnosti převyšují příjmy, vyšla daňová ztráta, 

ze které se žádná daň neodvádí. Panu Braunovi tedy pro rok 2017 nevzniká daňová 

povinnost, tudíž si ani neuplatní žádné slevy na dani. Z daňové ztráty nevzniká 

ani povinnost hradit zálohy na daň z příjmů.  

2.2 Výpočet daňové povinnosti za rok 2018 
V roce 2018 pan Braun podnikal 11 měsíců. V únoru živnost pozastavil z důvodu 

ukončení studia, kvůli kterému by se jeho podnikání stalo hlavní činností. Musel by tak 

odvést měsíční zálohu na SZP z hlavní činnosti. Od 1. 3. 2018 je zaměstnán. 

Tabulka č. 14: Výpočet daňové povinnosti za rok 2018 

Příjmy ze závislé činnosti 305.300 Kč 

DZD § 6 ZDP 409.102 Kč 

Příjmy ze samostatné činnosti 243.000 Kč 

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 207.800 Kč 

DZD § 7 ZDP  35.200 Kč 

Základ daně § 23 ZDP  444.302 Kč 

Upravený ZD (zaokrouhlení) 444.300 Kč  

    15 % daň   66.645 Kč 

Sleva na poplatníka   24.840 Kč 

Sleva na studenta       670 Kč 

Daňová povinnost    41.135 Kč 

Zaplacené zálohy na daň z příjmu   40.725 Kč 

Nedoplatek       410 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Za rok 2018 vykázal ze svého podnikání zisk ve výši 35.200. Díky uplatněným slevám 

na poplatníka a studenta a odvedeným zálohám ze závislé činnosti, mu vzniká 

nedoplatek na dani ve výši 410 Kč.  

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 259.531 Kč 

         Základ daně § 7 ZDP - 9.921 Kč 

         Daňová ztráta - 9.921 Kč 

Daňová povinnost         0 Kč 
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Jelikož jeho DZD § 6 ZDP tvoří více než 50 % celkového ZD, zálohy na daň z příjmů 

odvede pouze ze závislé činnosti. Ty mu budou zaměstnavatelem strženy ze mzdy.  

Tabulka č. 15: Výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění 2018 

 

 

 

 

  
Zdroj: vlastní zpracování 

Pan Braun je od března 2018 zaměstnaný a zálohy na SZP za něho odvádí 

zaměstnavatel. Zaplacené zálohy, které odvedl na sociálním pojištění, mu budou ve výši 

2.770 Kč vráceny. Na zdravotním pojištění mu vznikl nedoplatek ve výši 1.252 Kč. 

2.3 Modelový příklad pro rok 2019 
Pro rok 2019 je sestaven plán na pořádání 10 kulturních akcí, na kterých bude mít pan 

Braun pronajaté stánkové místo na prodej alkoholu.  

Z předchozích období lze odvodit přibližné tržby a náklady z této činnosti. Podle tohoto 

plánu bude vypočtena daňová povinnost FO. I pro rok 2019 podnikatel zároveň 

vykonává závislou činnost. Pro výpočet bude předpoklad obdobných příjmů 

ze zaměstnání jako v roce 2018.  

Kvůli vysokým tržbám, které činí 110.000 Kč na akci, pan Braun v roce 2019 překročí 

milionový obrat. Vznikne mu tak povinnost registrace k DPH. Touto povinností bude 

muset nakupovat, ale i prodávat zboží s 21% daní. To ovlivní výši jeho marže. 

Tato změna bude zachycena v tabulce, kde bude oceněna průměrná láhev alkoholu. 

Tabulka č. 16: Nákup a prodej jedné láhve alkoholu (zprůměrováno) 

 Nákupní cena DPH vstup 21 % Prodejní cena DPH výstup 21 % 

Zboží 270 Kč 56,70 Kč 893 Kč 187,53 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 SP  ZP 

Vyměřovací základ 17.600 Kč Vyměřovací základ 17.600 Kč 

29,2 %          0 Kč 13,5 %   2.376 Kč 

Zaplacené zálohy  - 2.770 Kč Zaplacené zálohy   - 1.124 Kč 

Přeplatek    2.770 Kč Nedoplatek   1.252 Kč 

Nová výše záloh 

(Pojistné/12 měs.) 
         0 Kč 

Nová výše záloh 

(Pojistné/12 měs.) 
         0 Kč 
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Průměrnou láhev alkoholu nakoupí za 326,70 Kč a prodá za 1080,53 Kč. Z nákupu 

si jako plátce, který nakupuje od plátce DPH, uplatní DPH na vstupu ve výši 56,70 Kč, 

ale z prodeje musí odvést DPH na výstupu ve výši 187,53 Kč. Na DPH tedy odvede 

130,83 Kč za jednu láhev.  

Tabulka č. 17: Srovnání zisku plátce a neplátce DPH 

 Neplátce DPH Plátce DPH 

Nákupní cena  326,70 Kč   326,70 Kč 

Odpočet DPH na vstupu           0 Kč     56,70 Kč 

Nákupní cena bez DPH   326,70 Kč              270,00 Kč 

Prodejní cena 1080,53 Kč 1080,53 Kč 

Přiznání DPH na výstupu           0 Kč   187,53 Kč 

Prodejní cena bez DPH 1080,53 Kč   893,00 Kč 

Odvod DPH            0 Kč   130,83 Kč 

Zisk z jedné láhve   753,83 Kč   492,17 Kč 

Výpočet 1080,53-326,70 1080,53-(270+130,83) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jeho výdělek z jedné láhve je místo původních 753,83 Kč jen 492,17 Kč kvůli odvodu 

DPH. 

Tabulka č. 18: Vliv DPH na marži 

 Neplátce DPH Plátce DPH 

Nákupní cena     326,70 Kč 270,00 Kč 

Prodejní cena 1.080,53 Kč 893,00 Kč 

Odvod DPH            0 Kč 130,83 Kč 

Marže      330,74 % 181,44 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vlivem odvodu DPH se 330,74% marže na láhev sníží na 181,44% marži. 

S povinností registrace k DPH souvisí i povinnost elektronické evidence tržeb. 

Aby EET výrazně neovlivnila průběh akce, resp. rychlost obsloužení hosta na akci, byly 

by zapotřebí 4 zařízení - dotykačky na evidenci tržeb (1 u piva, 3 na baru). Na baru 

by potom 3 lidi objednávali a další 3 vydávali objednávky. U piva by 1 člověk 

objednával a 2 lidé vydávali.  
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Tabulka č. 19: Výdaje na EET 

Položky Nákup Pronájem/den 

Pokladna 15.800 Kč   1.240 Kč 

Roční licence 42.800 Kč         0 Kč 

Výdaje celkem 58.600 Kč   1.240 Kč 

Roční výdaje 58.600 Kč 24.800 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jedna pokladna stojí 3.950 Kč. Výdaje na pořízení a provoz 4 zařízení činí 58.600 Kč. 

Náklady na internetové připojení se nezahrnují, to většinou v kulturních domech bývá. 

Podle zákona o EET lze data odeslat nejpozději do 48 hodin.  

Pronájem jedné pokladny vyjde na 310 Kč bez DPH. Jelikož by se v roce 2019 pan 

Braun stal plátcem DPH, může si uplatnit DPH na vstupu a nakupovat tak za nižší cenu 

(bez DPH). Zařízení by měl pronajatá na víkend (sobota, neděle). Při uspořádání 10 akcí 

a pronájmu 4 zařízení na 2 dny vychází celkové náklady na 24.800 Kč. Na konci roku 

lze jednorázově odečíst slevu na EET do výše 5.000 Kč. 

Pro pana Brauna je výhodnější pronájem pokladen. S nákupem souvisí i každoroční 

platba za licenci. Pro účely jeho živnosti, kdy by zařízení nepoužíval každý den, přináší 

nižší výdaje pronájem.  

Tabulka č. 20: Údaje pro výpočet daňové povinnosti 

Měsíční hrubá mzda   35.100 Kč 

Superhrubá mzda   47.034 Kč 

Průměrné tržby z jedné akce 110.000 Kč 

Průměrné náklady z jedné akce   64.275 Kč 

Výdaje na pořízení EET   24.800 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pan Braun po každé uspořádané kulturní akci odkládá 2000 Kč, které v průběhu roku 

daruje na veřejně prospěšné účely. Ve výpočtu budou užity skutečné výdaje 

Tabulka č. 21: Výpočet daňové povinnosti za rok 2019 

DZD § 6 ZDP 564.408 Kč 

DZD § 7 ZDP 432.450 Kč 
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Základ daně § 23 ZDP  996.858 Kč 

    - bezúplatná zdanitelná plnění - 20.000 Kč 

Upravený ZD (zaokrouhlení) 976.800 Kč 

    15 % daň 146.520 Kč 

Sleva na poplatníka           - 24.840 Kč 

Sleva na EET  - 5.000 Kč 

Daňová povinnost 116.680 Kč 

       - zaplacené zálohy           - 59.940 Kč 

Nedoplatek  56.740 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle 

Užitím skutečných výdajů vychází podnikateli po odečtení slevy na poplatníka a záloh 

na daň z příjmů nedoplatek na dani ve výši 56.740 Kč.  

Stejně jako v roce 2018 jeho DZD § 6 ZDP tvoří více než 50 % celkového ZD, zálohy 

na daň z příjmů tedy odvede pouze ze závislé činnosti. Ty mu budou zaměstnavatelem 

strženy ze mzdy.  

Tabulka č. 22: Výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění 2019 

 

 

 

 

  
Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikož byla překročena rozhodná částka pro účast na důchodovém pojištění, platí pro 

pana Brauna odvod měsíčních záloh ve výši 5.262 Kč na příští rok. Zálohy na zdravotní 

pojištění za něj odvede zaměstnavatel. Na SZP za rok 2019 zaplatí pan Braun celkem 

92.329 Kč. 

 SP  ZP 

Vyměřovací základ 216.225 Kč Vyměřovací základ 216.225 Kč 

29,2 %   63.138 Kč 13,5 %   29.191 Kč 

Zaplacené zálohy           0 Kč Zaplacené zálohy           0 Kč 

Nedoplatek   63.138 Kč Nedoplatek   29.191 Kč 

Nová výše záloh 

(Pojistné/12 měs.) 
    5.262 Kč 

Nová výše záloh 

(Pojistné/12 měs.) 
          0 Kč 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této části bude provedeno srovnání skutečného stavu s možným řešením, 

které povede k volbě vhodného způsobu daňové optimalizace. 

Ve výpočtech budou užity paušální výdaje namísto skutečných a vypočte se i zatížení 

sociálního a zdravotního pojištění a související zálohy.  

3.1 Výpočet daňově povinnosti s užitím paušálních výdajů v roce 2017 
Při výpočtu budou uplatněny 60% paušální výdaje. Změna se bude týkat DZD 

ze samostatné činnosti, jelikož příjmy ze závislé činnosti nelze snížit o paušální výdaje. 

Tabulka č. 23: Výpočet daňové povinnosti za rok 2017 

DZD § 6 ZDP (příjem ze zahraničí) 189.649 Kč 

Příjmy ze samostatné činnosti 249.610 Kč 

Paušální výdaje 60 % 149.766 Kč 

Základ daně § 23 ZDP    99.844 Kč 

Upravený ZD (zaokrouhlení)   99.800 Kč 

15 % daň   14.970 Kč 

Sleva na poplatníka   24.840 Kč  

Sleva na studenta     2.680 Kč 

Daňová povinnost (bonus)           0 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování  

Při použití paušálních výdajů a po uplatnění daňových slev na poplatníka a studenta 

podnikateli také nevzniká daňová povinnost. Povinnost platit zálohy na daň z příjmů 

pro něho rovněž neplatí, jelikož se daňová povinnost rovná 0. 

Výpočet pojistného a zálohy na sociální a zdravotní pojištění 

Jelikož při použití skutečných nákladů vykázal za rok 2017 daňovou ztrátu, nevzniká 

mu povinnost platit zálohy na příští rok. Z užití paušálních výdajů už by mu ale tato 

povinnost vznikla. Základ daně ze samostatné činnosti činí 99.844 Kč a tím překročil 

rozhodnou částku pro odvod záloh na SP. 
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Tabulka č. 24: Výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění na rok 2017 

 SP  ZP 

Vyměřovací základ 49.922 Vyměřovací základ 49.922 

29,2 % 14.578 13,5 %   6.740 

Zaplacené zálohy     - 11.808 Zaplacené zálohy - 5.463 

Nedoplatek   2.770 Nedoplatek   1.277 

Nová výše záloh 

(Pojistné/12 měs.) 
  1.312 

Nová výše záloh 

(Pojistné/12 měs.) 
    562 

Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2016 mu ze ZD vyplynula povinnost hradit zálohy na SZP. Během roku 

2017 zaplatil zálohy ve výši 5.463 Kč na zdravotní pojištění a 11.808 Kč 

na sociální pojištění. Z důvodů vykázání daňové ztráty za rok 2017 byly panu Braunovi 

obě tyto uhrazené částky po podání Přehledu vráceny ve formě přeplatku. 

Pokud by zvolil uplatnění paušálních výdajů, musel by ještě doplácet na sociálním 

a zdravotním pojištění 4.047 Kč. Vznikla by mu také povinnost platit měsíční zálohy. 

Z rozdílu mezi skutečnými výdaji, které byly ve výši 259.531 Kč a paušálními, které 

se rovnají 149.766 Kč, ještě není patrné, který typ výdajů použít. Obě daňové 

povinnosti jsou rovny 0. Rozhodují je ale zatížení související s nedoplatkem a platbou 

měsíčních záloh na SZP. Z tohoto důvodu byla vhodná varianta užít skutečných výdajů 

při výpočtu daňové povinnosti za rok 2017. 

3.2 Výpočet daňově povinnosti s užitím paušálních výdajů v roce 2018 
Stejně jako v roce 2017 se změna dotkne DZD ze samostatné činnosti, kde budou při 

výpočtu uplatněny 60% výdaje. 

Tabulka č. 25: Výpočet daňové povinnosti za rok 2018 

Příjmy ze závislé činnosti  305.300 Kč 

DZD § 6 ZDP  409.102 Kč 

Příjmy ze samostatné činnosti  243.000 Kč 

60 % výdaje  145.800 Kč 

DZD § 7 ZDP    97.200 Kč 

Základ daně § 23 ZDP   506.302 Kč 
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Upravený ZD (zaokrouhlení) 506.300 Kč 

    15 % daň   75.945 Kč 

Sleva na poplatníka   24.840 Kč 

Sleva na studenta        670 Kč 

Daňová povinnost    50.435 Kč 

Zaplacené zálohy na daň z příjmu   40.725 Kč 

Nedoplatek     9.710 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování  

Jelikož jsou paušální výdaje nižší než skutečně vynaložené, je nedoplatek na dani 

po odečtení stejných slev na poplatníka a na studenta a záloh na dani z příjmu vyšší, a to 

ve výši 9.710 Kč. 

DZD § 6 ZDP tvoří více než 50% celkového ZD, zálohy na daň z příjmů odvede pouze 

ze závislé činnosti. Ty mu budou zaměstnavatelem strženy ze mzdy. 

Výpočet pojistného a zálohy na sociální a zdravotní pojištění 

Základ daně za rok 2018 je vyšší než rozhodná částka pro povinnou účast 

na důchodovém pojištění. 

Tabulka č. 26: Výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění 2018 

  

 

 

 

  

  

Zdroj: vlastní zpracování  

Pojistné za pana Brauna sice od března odvádí zaměstnavatel, musí ale doplatit pojistné 

na SP a hradit zálohy na příští rok. Během roku 2018 zaplatil zálohy z předešlých let, 

které mu budou započteny. Na SP tedy zaplatí 11.422 Kč. 

Zdravotní pojištění za něj také odvádí zaměstnavatel. Toto pojistné se odvádí i z příjmů 

ze samostatné činnosti, tudíž mu vnikl nedoplatek ve výši 5.437 Kč. Zálohy 

 SP  ZP 

Vyměřovací základ 48.600 Kč Vyměřovací základ 48.600 Kč 

29,2 % 14.192 Kč 13,5 %   6.561 Kč 

Zaplacené zálohy   2.770 Kč Zaplacené zálohy   1.124 Kč 

Nedoplatek 11.422 Kč Nedoplatek   5.437 Kč 

Nová výše záloh 

(Pojistné/12 měs.) 
     592 Kč 

Nová výše záloh 

(Pojistné/12 měs.) 
         0 Kč 
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na zdravotním pojištění odvádět nemusí, jelikož jeho samostatná činnost je činností 

vedlejší. Pojistné doplatí jednorázově.  

Po srovnání obou variant je opět vhodné při výpočtu daňové povinnosti za rok 2018 užít 

skutečné výdaje. Výdaje pana Brauna odpovídají 85 %. Zatížení z hlediska SZP 

je při použití skutečných výdajů také nižší, jelikož nedošlo k překročení rozhodné 

částky pro odvod záloh. 

3.3 Modelový příklad pro rok 2019 
V následujícím výpočtu budou použity 60% paušální náklady. Dále bude znázorněna 

varianta přechodu z FO na s. r. o., kdy se vypočítá daňová povinnost PO. Srovnáním 

těchto výpočtů se pak rozhodne, jakou formu by měla OSVČ zvolit pro další podnikání. 

Tabulka č. 27: Výpočet daňové povinnosti FO za rok 2019 

Příjmy ze závislé činnosti (DZD § 6 ZDP)    564.408 Kč 

Příjmy ze samostatné činnosti 1.100.000 Kč 

60% výdaje    660.000 Kč 

DZD § 7 ZDP    440.000 Kč 

Základ daně § 23 ZDP  1.004.408 Kč 

    - bezúplatná zdanitelná plnění   - 20.000 Kč 

Upravený ZD (zaokrouhlení)    984.400 Kč 

    15 % daň    147.660 Kč 

Sleva na poplatníka      24.840 Kč 

Sleva na EET        5.000 Kč 

Daňová povinnost    117.820 Kč 

       - zaplacené zálohy    - 59.940 Kč 

Nedoplatek      57.880 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování  
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V tomto případě jsou paušální výdaje nižší než skutečné. Podnikateli vznikl nedoplatek 

na dani ve výši 57.880 Kč.  

DZD § 6 ZDP opět tvoří více než 50 % celkového ZD, zálohy na daň z příjmů odvede 

pouze ze závislé činnosti. Ty mu budou zaměstnavatelem strženy ze mzdy 

Pro optimalizaci jeho daňové povinnosti se dá uvažovat o pořízení dlouhodobého 

majetku, který lze odepisovat nebo zařízení v ceně, která přímo vstupuje do nákladů, 

například chlazení na pivo, dodávka na přepravu zásob nebo koupě skladu na zásoby, 

případně pronájem tohoto skladu.  

Tato doporučení lze použít pouze při uplatnění skutečných výdajů, jelikož navyšují 

náklady. 

Tabulka č. 28: Výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění 2019 

 SP  ZP 

Vyměřovací základ 220.000 Kč Vyměřovací základ 220.000 Kč 

29,2 %   64.240 Kč 13,5 %   29.700 Kč 

Zaplacené zálohy          0 Kč Zaplacené zálohy           0 Kč 

Nedoplatek   64.240 Kč Nedoplatek   29.700 Kč 

Nová výše záloh 
(Pojistné/12 měs.) 

    5.354 Kč 
Nová výše záloh 
(Pojistné/12 měs.) 

          0 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Nedoplatek sociálního a zdravotního pojištění vychází na 96.075 Kč. Kvůli překročení 

rozhodné částky z DZD § 7 ZDP při uplatnění skutečných výdajů pro platbu záloh 

na SP vyšly podnikateli měsíční zálohy ve výši 5.475 Kč. Zálohy na zdravotní pojištění 

pan Braun platit nemusí. Pojistné zaplatí jednorázově při podání Přehledu. 

Pan Braun jako právnická osoba 

V tomto zjednodušeném příkladu bude vypočtena daňová povinnost za předpokladu, 

že tento podnikatel změnil právní formu na s. r. o. Při výpočtu uvažujeme stejná data. 

Nejsou zde zahrnuty zřizovací výdaje ani jiné náklady spojené se vznikem společnosti. 
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Tabulka č. 29: Výpočet daňové povinnosti PO 

Příjmy 1.100.000 Kč 

Výdaje    642.750 Kč 

Základ daně     457.250 Kč 

  - bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely      20.000 Kč 

ZD snížený o odpočty (zaokr. 1000 Kč dolů)   437.000 Kč 

  * 19 % sazba daně     83.030 Kč 

Výsledná daňová povinnost     83.030 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Z výpočtu daňové povinnosti PO lze vidět, že skutečné náklady na činnost jsou příliš 

nízké. Jako právnická osoba nemůže použít paušální výdaje. Má pouze jedinou položku, 

kterou ve své daňové povinnosti může snížit ZD, a to bezúplatné plnění. Nemůže 

uplatnit žádné slevy na dani. Jeho daňová povinnost je 83.030 Kč.  

Pokud by si chtěl jako jednatel vyplatit podíl na zisku např. ve výši 50.000 Kč, musel by 

z něj jako s. r. o. po zdanění v PO srazit 15% daň. Tuto srážkovou daň ve výši 7.500 Kč 

by mohl použít jako uznatelný náklad ve společnosti. Příjem z s. r. o. by ale neuvedl ve 

svém daňovém přiznání podaném jako fyzická osoba, jelikož byl příjem již zdaněn. 

Tam by uvedl pouze příjmy ze závislé činnosti. 

Tabulka č. 30: Daňová povinnost p. Brauna jako jednatele s. r. o. 

Příjmy ze závislé činnosti (SHM) 564.408 Kč 

ZD zaokr. 100 Kč dolů 564.400 Kč 

15 % daň   84.660 Kč 

Sleva na poplatníka   24.840 Kč 

Daň po slevě   59.820 Kč 

Zaplacené zálohy   59.940 Kč 

Přeplatek na dani        105 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud by byl jednatel a jediný společník ve své vlastní společnosti a zároveň by byl 

zaměstnaný, jeho celkové odvody za rok 2019 by byly 82.925 Kč. Tato daňová 

povinnost je sice vyšší než ta, která mu vyšla u fyzické osoby, ale jako FO musí navíc 

odvádět sociální a zdravotní pojištění a kvůli překročení rozhodné částky platit i zálohy 
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na pojištění. Jako FO by tedy celkově zaplatil 151.683 Kč. V tomto případě je pro něho 

výhodnější podnikat jako právnická osoba. Výsledná daňová povinnost je stále příliš 

vysoká. V tomto případě nemůže využít žádné prostředky daňové optimalizace. 

Aby mohl uvažovat o přechodu na s.r.o., musí učinit změny ve svém podnikání. 

Například může přijmout zaměstnance. Vznikly by mu tak mzdové náklady. 

Také pořízením DM, např. dodávky na přepravu alkoholu, jejíž cena by se promítla 

poměrnou částkou v nákladech ve formě odpisů. 
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4 PROSTŘEDKY PRO OPTIMALIZACI DAŇOVÉ 

POVINNOSTI 
V zaměstnaneckém poměru je důležitý podpis Prohlášení poplatníka daně z příjmů 

fyzických osob. Kdyby měl podnikatel více zaměstnání, musel by se rozhodnout, 

u kterého zaměstnavatele toto prohlášení podepíše. Měl by zvolit zaměstnání, kde má 

nejvyšší příjem.  

U příjmů z podnikání se poplatník může rozhodnout, zda bude uplatňovat skutečné 

či paušální výdaje. Opět se vyplatí zvolit variantu, která přináší vyšší výdaje.  

Dle předchozích výpočtů by pro pana Brauna byla nejvhodnější možnost podnikat 

zároveň jako FO podle živnostenského oprávnění a současně založit s.r.o., na kterou 

uspořádá zbylou část kulturních akcí. Tímto zabrání překročení rozhodné částky, díky 

které nemusí podnikatel, jehož výkon je činností vedlejší, doplácet pojistné a odvádět 

zálohy na sociálním pojištění. Také zabrání překročení milionového obratu, ze kterého 

plyne registrace k DPH a povinnost EET. Zároveň bude stále zaměstnaný. Uplatní 

všechny skutečné výdaje, které na činnost vynaloží.  

Dalším opatřením pro daňovou optimalizaci je nákup dlouhodobého majetku, díky 

kterému zvýší náklady. Cena majetku se do nákladů promítne ve formě odpisů. 

Jednalo by se o nákup dodávky na přepravu zásob (alkohol + obaly) na akce, kterou 

pořídí z vlastních prostředků a vložil do obchodního majetku. Dodávka by stála 

250.000 Kč. Dle ZDP by byla zařazená v 2. odpisové skupině a odepisovala by se 

zrychleně 5 let. Pan Braun dodávku pořídil v březnu 2019. 

Tabulka č. 31: Odpisy dodávky 

Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 

2019 50.000 Kč   50.000 Kč 200.000 Kč 

2020 80.000 Kč 130.000 Kč 120.000 Kč 

2021 60.000 Kč 190.000 Kč   60.000 Kč 

2022 40.000 Kč 230.000 Kč   20.000 Kč 

2023 20.000 Kč 250.000 Kč 0 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro rok 2019 se do nákladů pana Brauna promítne 50.000 Kč ve formě odpisů 

za dodávku. 

V souvislosti s pořízením dopravního prostředku je také možnost uplatnit výdaje 

na dopravu. Opět je důležité zvážit, zda uplatit paušální nebo skutečné. Jelikož si pan 

Braun nevede knihu jízd a ani neeviduje účtenky za nákup pohonných hmot, bude 

pro něj vhodnější použít paušální výdaje na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP. 

Výdaje činí 4.000 Kč za celý kalendářní měsíc, jelikož dodávku bude používat 

k podnikání a k pronájmu na akce pořádané jeho společností. 

Tabulka č. 32: Paušální výdaje na dopravu 

Datum pořízení dodávky 15. březen 2019 

Počet celých měsíců v roce 9 

Paušální výdaje za měsíc  4.000 Kč 

Výdaje celkem 36.000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Za rok 2019 si může uplatnit výdaje na dopravu ve výši 36.000 Kč. V následujícím 

zdaňovacím období si do výdajů může zahrnout i zaplacenou silniční daň za tento 

dopravní prostředek. 

Kvůli velkému množství zásob, které před akcí musí nakoupit a které mu zůstávají 

na další akci, rozhodl se pronajmout si sklad. Za tento pronájem měsíčně zaplatí 

3.800 Kč. 

Tabulka č. 33: Nájemné za rok 2019 

Začátek pronájmu 1. leden 2019 

Splatnost  k 5. dni měsíce 

Nájemné   3.800 Kč 

Nájemné celkem 45.600 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Také může přijmout zaměstnance. Hrubá mzda za pomoc na zábavě činí 1.200 Kč. 

Na akci je potřeba minimálně 10 lidí k obsluze. Zábavy se pořádají na jaře (březen - 

květen) a na podzim (září - listopad), tj. 6 měsíců. Pro rok 2019 je naplánovaných 

10 zábav.  
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Tabulka č. 34: Srovnání pracovního poměru a DPP jednoho zaměstnance 

Náklady/akci HPP DPP 

Hrubá mzda 1.200 Kč 1.200 Kč 

SP za zaměstnavatele    300 Kč  

ZP za zaměstnavatele    108 Kč  

Superhrubá mzda (zaokr. 100 nahoru) 1.700 Kč  

SZ za zaměstnance   111 Kč  

ZP za zaměstnance     77 Kč  

Daň z příjmu   255 Kč    180 Kč 

Čistá částka k výplatě   757 Kč 1.020 Kč 

∑náklady zaměstnavatele 1.608 Kč 1.200 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z tabulky vyplývá, že náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance z jedné akce 

jsou o 408 Kč vyšší v případě, že by s ním uzavřel pracovně právní poměr. Za celý rok 

by tedy mzdové náklady z pracovně právního poměru byly ve výši 160.800 Kč, 

z dohody o provedení práce by činily 120.000 Kč. Z právního pohledu by tento 

zaměstnanecký poměr nesplňoval podmínky. Pomoc na zábavách není tak časově 

náročná, aby mohla být práce vykonávána 40 hodin týdně. Celkové pracovní vytížení je 

průměrně 13,33 hodin za měsíc (10 zábav během 6 měsíců, délka práce 

8 hodin/zábavu). Je tedy lepší uvažovat o částečném pracovním poměru než o hlavním.  

DPP má na rozdíl od pracovního poměru volnější podmínky. Jediná omezení jsou 

odpracování max. 300 hodin za rok a max. odměna do výše 10.000 Kč za měsíc. 

Obě podmínky jsou v tomto případě splněné a vyhovující. Při DPP je ale riziko, 

že zaměstnanec může kdykoli skončit – bez udání důvodu a bez výpovědní lhůty. 

Výhodou dohody ale je, že ji lze uzavřít přímo v den konané akce. Pan Braun má 

možnost sehnat náhradu. Jelikož se akce konají na různých místech, je jednodušší 

sehnat lidi z jejich okolí a podle potřeby tak uzavírat dohody přímo s lidmi v místě 

pořádané akce. To znamená, že DPP je i flexibilní, může být uzavřena na každou akci 

a s jinými lidmi. 

Na základě výpočtů a dodatečného srovnání je tedy výhodnější přijmout zaměstnance, 

se kterými uzavře dohodu o provedení práce. To platí pro FO i pro s.r.o. Pro rok 

2019 tedy činí mzdové náklady 120.000 Kč. 
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S přijmutím zaměstnanců souvisí registrace plátce k dani z příjmu fyzických osob 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Každý měsíc bude tedy pan Braun odvádět 

srážkovou daň z mezd. 

V následujících výpočtech budou znázorněny prostředky, které povedou k optimalizaci 

daňové povinnosti pana Brauna. Nejprve bude vypočtena daňová povinnost společnosti 

s r. o. a poté za fyzickou osobu společně se zatížením SZP. 

Tabulka č. 35: Údaje pro výpočet daňové povinnosti 

Měsíční hrubá mzda   35.100 Kč 

Superhrubá mzda   47.034 Kč 

Průměrné tržby z jedné akce 110.000 Kč 

Průměrné náklady z jedné akce   64.275 Kč 

Nákup dodávky – odpisy za r. 2019   50.000 Kč 

Paušální výdaje na dopravu   36.000 Kč 

Nájemné skladu   45.600 Kč 

Mzdové náklady na 1 akci – DPP   12.000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1 Výpočet daňové povinnosti FO za rok 2019 
V roce 2019 podnikatel uspořádá 6 kulturních akcí. Jeho měsíční hrubá mzda činí 

35.100 Kč. Po každé akci odkládá 2.000 Kč, které v průběhu roku daruje na veřejně 

prospěšné účely. 

Tabulka č. 36: Výpočet daňové povinnosti FO za rok 2019 

DZD §6 ZDP 564.408 Kč 

Příjmy ze samostatné činnosti 660.000 Kč 

Skutečné výdaje 589.250 Kč 

DZD § 7 ZDP   70.750 Kč 

Základ daně § 23 ZDP  635.158 Kč 

      - bezúplatná zdanitelná plnění - 12.000 Kč 

Upravený ZD (zaokrouhlení) 623.100 Kč 

    15 % daň    93.465 Kč 

      - sleva na poplatníka - 24.840 Kč 

Daňová povinnost   68.625 Kč 
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       - zaplacené zálohy - 59.940 Kč 

Nedoplatek    8.685 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle: příloha č. 1 

Jako FO pan Braun po uplatnění slevy na poplatníka a odečtení záloh na dani z příjmů 

odvede 8.685 Kč. 

Stejně jako v předchozích letech je jeho DZD § 6 vyšší než 50 % celkového ZD, tudíž 

nemusí odvádět zálohy na dani z příjmu. Ty budou odvedeny zaměstnavatelem přímo 

ze mzdy. 

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2019 

Dílčí základ daně podle § 7 ZDP je 70.750 Kč. Vyměřovacím základem pro výpočet 

SZP je tedy 35.375 Kč. 

Tabulka č. 37: Zatížení SZP v roce 2019 

 SP  ZP 

Vyměřovací základ 35.375 Kč Vyměřovací základ 35.375 Kč 

29,2 %         0 Kč 13,5 %   4.776 Kč 

Zaplacené zálohy         0 Kč Zaplacené zálohy         0 Kč 

Nedoplatek          0 Kč Nedoplatek   4.776 Kč 

Nová výše záloh 

(Pojistné/12 měs.) 
         0 Kč 

Nová výše záloh 

(Pojistné/12 měs.) 
        0 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle: příloha č. 2, 3 

Jelikož DZD § 7 pana Brauna pro rok 2019 nepřevýší rozhodnou částku, neplyne mu 

povinnost odvádět sociální pojištění. Jeho podnikání spadá do výkonu vedlejší činnosti 

a pojistné za něho odvádí zaměstnavatel. Na zdravotním pojištění odvede 4.776 Kč. 

Zálohy na další rok pro něho neplatí stejně jako u sociálního pojištění. 

Celkově tedy odvede 13.461 Kč, z toho na dani z příjmů 8.685 Kč a na pojistném 

na zdravotním pojištění 4.776 Kč. 

4.2 Výpočet daňové povinnosti PO za rok 2019 
Zbylé 4 akce budou uspořádány společností pana Brauna. Pro výkon této činnosti 

nakoupil do společnosti 2 chlazení na pivo (25.000 Kč/kus). Zároveň si na každou akci 
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pronajímá dodávku na přepravu zásob, kterou pořídil do obchodního majetku jako FO. 

Výše pronájmu činí 5.000 Kč/akci. Po každé akci odkládá 2.000 Kč, které v průběhu 

roku daruje na veřejně prospěšné účely. 

Tabulka č. 38: Výpočet daňové povinnosti PO za rok 2019 

Příjmy 440.000 Kč 

Výdaje 375.100 Kč 

Základ daně   64.900 Kč 

  - bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely   - 6.490 Kč 

ZD snížený o odpočty (zaokr. 1000 Kč dolů)  58.000 Kč 

  * 19 % sazba daně  11.020 Kč 

Výsledná daňová povinnost  11.020 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle: příloha č. 4 

Výše daně z příjmů právnických osob činí 11.020 Kč. Díky nákupu 2 chlazení 

a pronájmu dodávky se náklady na činnost navýšily o 70.000 Kč. Od ZD si mohl 

podnikatel odečíst hodnotu bezúplatného plnění, avšak do maximální výše 10 % ZD.  

Místo 8.000 Kč, si v daňovém přiznání odečetl 6.490 Kč za poskytnutý dar. 

Odvody za rok 2019 

Zatížení pana Brauna zahrnuje daň z příjmů FO, zdravotní pojištění a daň z příjmů PO. 

Tabulka č. 39: Odvody podnikatele za rok 2019 

Daň z příjmů fyzických osob   8.685 Kč 

Zdravotní pojištění   4.776 Kč 

Daň z příjmů právnických osob 11.020 Kč 

Celkem 24.481 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Za rok 2019 odvede 24.481 Kč, 11.020 Kč jako právnická osoba a 13.461 Kč jako 

fyzická osoba. 
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Celkové zatížení pana Brauna 

V následující tabulce bude zachyceno celkové zatížení jeho podnikatelské činnosti. 

Součty odpovídají daňové povinnosti i nedoplatku na sociálním a zdravotním pojištění. 

Tabulka č. 40: Celkové zatížení podnikatele za roky 2017 – 2019 v Kč 

 
2017 2018 2019 2019 

SV PV SV PV SV PV PO FO PO 

 DZD §6 ZDP 189.649 189.649 409.102 409.102 564.408 564.408     - 564.408 - 

DZD § 7 ZDP - 9.921 99.844 35.200  97.200 432.450 440.000 - 70.750 - 

ZD § 23 ZDP  - 9.921 99.844 444.302 506.302 996.858 1.004.408 457.250 635.158 64.900 

Bezúplatná 

zdan. plnění 
- - - - 20.000 20.000 20.000 12.000 6.490 

Upravený ZD 

(zaokr.) 
- 99.800 444.300 506.300 976.800    984.400 437.000 623.100 58.000 

15 % daň 

19 % 
- 14.970 66.645 75.945 146.520    147.660  83.030 93.465 11.020 

Sleva na 

poplatníka 
- 24.840 24.840 24.840 24.840     24.840 - 24.840 - 

Sleva na 

studenta 
-   2.680      670     670 - - - - - 

Sleva na EET - - - - 5.000      5.000 - - - 

Daňová 

povinnost 
0 0 41.135 50.435 116.680 117.820 83.030    68.625 11.020 

Zaplacené 

zálohy 
- - 40.725 40.725 59.940 59.940 -  59.940 - 

Nedoplatek - - 410  9.710 56.740 57.880 83.030   8.685 11.020 

Nedoplatek 

SP (SV) 
0  2.770 -2.770  11.422 63.138 64.240 0 0 0 

Nedoplatek 

ZP (SV) 
0  1.277 1.252 5.437  29.191 29.700  0   4.776 0 

Celkem 0 4.047 1.662 26.569 149.069 151.820 83.030 13.461 11.020 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dle srovnání podle tabulky č. 40 vyplývá, že v letech 2017 a 2018 je pro podnikatele 

nejvýhodnější použít variantu s uplatněním skutečných výdajů. Při výpočtu si poplatník 

může uplatnit všechny vynaložené náklady a související slevy jako slevu na poplatníka 

s předchozím podpisem Prohlášení poplatníka daní z příjmů a na studenta. Díky tomu, 

že při výpočtu sociálního pojištění nepřekročí rozhodnou částku, nevzniká mu 

povinnost platit toto pojistné ani odvádět měsíční zálohy v dalším roce. Zálohy nemusí 

odvádět ani u zdravotního pojištění, jelikož podniká na vedlejší činnost a pojistné 

za něho odvádí zaměstnavatel. 

Za rok 2017 díky vykázání daňové ztráty neodvede nic. V roce 2018 zaplatí 1.662 Kč. 

V modelovém příkladu pro rok 2019 byly znázorněny možnosti, kdy podnikatel 

při výpočtu daňové povinnosti uplatní skutečné i paušální výdaje a také možnost, kdy 

podniká jako právnická osoba. Dle srovnání výpočtů vychází nejlépe varianta, kdy pan 

Braun podniká jako PO. Zatížení společnosti za rok 2019 odpovídá 83.030 Kč. Daňová 

povinnost FO vychází obdobně při skutečných i paušálních výdajích na 56.740 Kč; 

57.880 Kč, ale odvody SZP navyšují zatížení o dalších 92.329 Kč; 93.940 Kč.  

Pro zoptimalizování daňové povinnosti pro rok 2019 byla zvolená vhodnější varianta, 

kdy podnikatel pořádá část akcí (6) jako fyzická osoba a zbylou část (4) jako společnost 

s r.o. 

Tabulka č. 41: Prostředky daňové optimalizace 

Prostředek optimalizace Částka 

Podpis Prohlášení poplatníka DPFO     2.070 Kč/měsíc 

Sleva na studenta (studentem do 02/2018)        335 Kč/měsíc 

Skutečné/paušální výdaje 64.275 Kč/akci 

Odpisy DM       50.000 Kč/rok 

Paušální výdaje na dopravu     4.000 Kč/měsíc 

Pronájem skladu     3.800 Kč/měsíc 

Zaměstnanci na DPP       12.000 Kč/akci 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Díky prostředkům optimalizace skutečné náklady odpovídají 89 %. DZD § 7 ZDP 

se rovná 70.750 Kč. Touto výší nepřekročí rozhodnou částku, tudíž pro něho neplatí 

účast na důchodovém pojištění a odvodu záloh na sociálním pojištění.  

Podmínka, že DZD § 6 ZDP je vyšší než 50% celkového ZD, platí po celou dobu jeho 

činnosti. Jeho samostatná činnost je činností vedlejší. Podnikatel nemá povinnost platit 

zálohy na daň z příjmů FO.  

Celkové zatížení pana Brauna za rok 2019 vychází na 13.461 Kč, z toho 8.685 Kč 

odpovídá daňové povinnosti FO a 4.776 Kč nedoplatku zdravotního pojištění. 

Za PO odvede 11.020 Kč na dani z příjmů PO. 
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ZÁVĚR  
Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci daňové povinnosti fyzické osoby. Ta má 

příjmy ze zaměstnání podle § 6 ZDP a také příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP.  

Práce se věnuje stávající situaci daňové zátěže podnikatele a navržení postupů vedoucí 

k daňové optimalizaci jeho daňové povinnosti. V teoretické části jsou definovány 

základní pojmy, které jsou podstatné pro praktickou část práce jako rozdělení živností, 

problematika daňového zatížení a výpočet daňové povinnosti. Také jsou zde uvedeny 

podstatné znaky společnosti s ručením omezeným, jelikož je v praktické části 

uvažováno o přechodu z fyzické osoby na právnickou. V teoretické části je popsáno 

i sociální a zdravotní pojištění, jelikož je součástí praktické části, která se týká 

daňového zatížení FO. V analytické části je představen podnikatel, kterému je práce 

věnována. Na základě údajů o jeho podnikání jsou potom vypočteny daňové povinnosti 

v jednotlivých letech s užitím skutečných výdajů. 

Návrhová část posuzuje vhodné varianty pro snížení daňové zátěže poplatníka. Zde bylo 

zjištěno, že využití paušálních výdajů není optimální, jelikož skutečné výdaje jsou vždy 

vyšší. Pro snížení daňové zátěže, resp. pro navýšení výdajů bylo použito prostředků 

daňové optimalizace jako přijmutí zaměstnanců na DPP, nákup DM, jehož odpisy 

navýší náklady, pronájem skladu, odpočet poskytnutého daru a uplatnění paušálních 

výdajů na dopravu. Po shrnutí všech výsledků výpočtu, bylo za roky 2017 a 2018 

doporučeno uplatnění stávajících skutečných výdajů na místo paušálních. Pro rok 2019 

byla doporučena varianta, kdy pan Braun uspořádá část akcí jako fyzická osoba 

a zbylou část jako právnická osoba.  

Příloha č. 1 obsahuje daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Příloha 

č. 2 obsahuje Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnu. Příloha č. 3 obsahuje Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro okresní 

správu sociálního zabezpečení a příloha č. 4 obsahuje daňové přiznání k dani z příjmů 

právnických osob. Všechny výkazy jsou vyplněny za zdaňovací rok 2019. Byly použity 

tiskopisy pro rok 2018. 
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