
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

ÚSTAV FINANCÍ

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

INSTITUTE OF FINANCES

DAŇOVÁ OPTIMALIZACE VE VYBRANÉM
PODNIKATELSKÉM SUBJEKTU

TAX OPTIMALIZATION OF THE BUSINESS SUBJECT

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE DITA KALENDOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. PAVEL SVIRÁK, Dr.
SUPERVISOR

BRNO 2013



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2012/2013
Fakulta podnikatelská Ústav financí

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kalendová Dita

Daňové poradenství (6202R006) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Daňová optimalizace ve vybraném podnikatelském subjektu

v anglickém jazyce:

Tax Optimalization of The Business Subject

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Analýza problému
Vlastní návrh řešení
Závěr
Seznam použité literatury

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

Daně 2012 a předpisy související. Olomouc: Anag, 2012. 1183 s. ISBN 978-80-7263-648-8. 
JAROŠ, T. Zdanění příjmů 2011, komplexní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2011. 237s.
ISBN 978-80-247-3822-2
KŘEMEN, B. 100 legálních daňových triků, jak získat více 2010-2011. Esap 2010. 196 s. ISBN
978-80-254-8034-2
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2012. Praha: Grada Publishing 2012. 263 s. ISBN
978-80-247-3944-1
Meritum Daň z příjmu 2012.Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 640 s. ISBN 978-80-7208-826-3 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Svirák, Dr.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 20.05.2013



Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce je zam��ena na odvodové povinnosti fyzických osob. 

Na zp�soby, jimiž lze, v mezích zákona, dosáhnout jejich  optimální výše. Ukazuje, jak 

se m�že da�ová povinnost volbou formy podnikání a aplikací optimaliza�ních metod 

zm�nit. P�edkládá návrh vhodné formy podnikání konkrétní fyzické osob�.  

Klí�ová slova 

Da� z p�íjmu, da�ová optimalizace, da�ový poplatník. 

Abstract 

This bachelor thesis aims on individuals' tax liabilities and on the ways how to achieve 

their optimal level within the law. It shows how the how the tax liability can change 

according to the choice of the correct optimization method. It proposes a procedure for 

calculating the taxation of individuals and demonstrates examples of it. 
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Income tax, taxpayer, tax optimization. 
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ÚVOD 

Tato práce je zam��ena na optimalizaci odvodových povinností fyzické osoby. M�la by 

ukázat, jak lze výb�rem vhodné formy podnikání a užitím optimaliza�ních metod 

dosáhnout snížení odvodových povinností.  

V první �ásti jednoduchým zp�sobem popisuji da�ový systém v �eské republice 

a druhy p�íjm�. Také se zde dozvíte, které p�íjmy jsou p�edm�tem dan�, a které jsou 

od dan� z p�íjmu osvobozeny.  

V�tší pozornost je v�nována p�íjm�m z podnikání a z jiné samostatn� výd�le�né 

�innosti podle § 7. 

Dále zde podrobn� rozebírám nezdanitelné �ásti dan�, které lze využít ke snížení 

da�ového základu a slevy na dani, které je možné uplatnit.  

V praktické �ásti teoretické poznatky aplikuji na konkrétní p�ípad pana Josefa B., který 

provozuje reklamní agenturu. Jeho p�ítelkyn� Eliška, momentáln� na mate�ské 

dovolené, mu p�i této �innosti vypomáhá.  

Protože mate�ská dovolená pomalu kon�í a Eliška by se cht�la naplno v�novat 

spole�nému podnikání s Josefem, pot�ebují navrhnout nejvhodn�jší formu podnikání. 

Jako hlavní kriterium ur�ili co nejnižší da�ové zatížení. Druhou podmínkou je, že cht�jí 

co nejjednodušší administrativu s podnikáním spojenou.  
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1  DAN�

1.1  Co jsou dan�

Dan� jsou definovány jako platby do ve�ejného rozpo�tu a jejich základní 

charakteristiky jsou: 

1. povinnost – jejich placení na�izuje zákon, 

2. nenávratnost – nelze požadovat vrácení zaplacené dan�, 

3. neekvivalentnost – není nárok na adekvátní pln�ní za zaplacenou da�. 

1.2  Druhy daní 

V �eské republice platí da�ová soustava stanovená zákonem �. 212/1992 Sb., 

o soustav� daní. V ní jsou specifikovány tyto dan�. 

Dan� p�ímé – d	chodové

• da� z p�íjmu fyzických osob, 

• da� z p�íjmu právnických osob. 

Dan� p�ímé – majetkové

• da� z nemovitosti, 

• da� silni�ní, 

• da� d�dická, 

• da� darovací, 

• da� z p�evodu nemovitosti. 

Dan� nep�ímé – univerzální 

• da� z p�idané hodnoty. 

Dan� nep�ímé – selektivní 

• spot�ební da�, 

• da� na ochranu životního prost�edí. 
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2  DA� Z P�ÍJMU FYZICKÝCH OSOB 

2.1  Kdo je poplatníkem dan� z p�íjmu  

Poplatníkem dan� z p�íjmu fyzických osob jsou pouze fyzické osoby. 

Poplatníci, kte�í mají na území �eské republiky bydlišt� nebo se zde obvykle zdržují. 

tyto osoby mají da�ovou povinnost, která se vztahuje na všechny jejich p�íjmy a� už 

plynoucí ze zdroj� v �eské republice nebo v zahrani�í. Tyto osoby se nazývají 

rezidenti. 

Ostatní poplatníci, kte�í nemají na území �eské republiky bydlišt� a ani se zde trvale 

nezdržují nebo o nichž to stanovují mezinárodní smlouvy, mají da�ovou povinnost 

vztahující se pouze na p�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky. tyto osoby 

se nazývají nerezidenti. 

2.2 Co je p�edm�tem dan� - § 3 

• P�íjmy z podnikání a jiné samostatn� výd�le�né �innosti, 

• p�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky, 

• p�íjmy z kapitálového majetku, 

• p�íjmy z pronájmu, 

• ostatní p�íjmy. 

P�íjmem se rozumí jak pen�žní tak i nepen�žní p�íjem dosažený sm�nou. Hodnotu 

takového p�íjmu je t�eba ur�it jeho ocen�ním. K tomu slouží zvláštní p�edpis. 

2.3 Co není p�edm�tem dan� - § 3 

Co není p�edm�tem dan� popisuje podrobn� § 3, odst. 4. Jsou to nap�íklad: 

� p�íjmy získané nabytím akcií nebo podílových fond�, a to v p�ípad�, že byly 

získány v privatizaci. 
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� p�íjmy získané zd�d�ním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité v�ci 

nebo majetkového práva, s výjimkou p�íjm� z nich plynoucích a dar� p�ijatých 

v souvislosti s výkonem závislé �innosti nebo s podnikáním a jinou samostatn�

výd�le�nou �inností. 

� p�íjem p�evodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s p�ed�asným 

ukon�ením provozování zem�d�lské �innosti zem�d�lského podnikatele. 

� p�íjmy získané nabytím daru u fyzických osob provozujících školská 

a zdravotnická za�ízení a za�ízení na ochranu zví�at nebo ohrožených druh� zví�at, 

p�ijaté v souvislosti s provozováním t�chto �inností. 

� úv�ry a p�j�ky, s výjimkou �ástky, o kterou p�evýší u v��itele p�íjem z postoupení 

pohledávky za dlužníkem hodnotu p�vodní pohledávky z titulu p�j�ky �i úv�ru  

a s výjimkou p�íjmu poplatníka s da�ovou evidencí z eskontního úv�ru ze sm�nky, 

kterou je hrazena pohledávka. 

� p�íjmy tzv. au-pair, za výpomoc s domácími pracemi, jde-li o p�íjem 

k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzd�lávacích pot�eb. Toto 

osvobození lze vztáhnout jak na rezidenta, vypomáhajícího v zahrani�í, tak 

na nerezidenta, který naopak vypomáhá v tuzemsku. 

� a jiné. 

2.4  P�íjmy ze závislé �innosti a funk�ních požitk	 - § 6 

P�íjmy ze závislé �innosti bychom mohli zjednodušen� nazvat p�íjmy ze zam�stnání.  

Poplatníkem je z titulu tohoto ustanovení zam�stnanec a plátcem je zam�stnavatel. 

2.4.1 Co je p�íjmem ze závislé �innosti 

� P�íjmy ze sou�asného nebo d�ív�jšího pom�ru, 

� pracovn� právního – p�íjmy plynoucí pracovního pom�ru nebo na základ� dohody 

o provedení prací nebo dohody o pracovní �innosti, 

� služebního – nap�. p�íjmy voják� z povolání a policist�, 

� �lenského, 



13 

� obdobného – nap�. p�íjmy získané na základ� mandátní smlouvy, smlouvy o dílo  

apod., 

� v nichž poplatník p�i výkonu práce pro plátce p�íjmu je povinen dbát p�íkaz�

plátce, t�mito p�íjmy se rozum�jí i p�íjmy za práci žák� a student� praktického 

výcviku, které plynou student�m na základ� zákona o st�edních školách, 

� p�íjmy za práci �len� družstev, spole�ník� a jednatel� spole�ností s ru�ením 

omezeným a komanditist� komanditních spole�ností, a to i když nejsou povinni 

p�i výkonu práce pro družstvo nebo spole�nost dbát pokyn� plátce, a p�íjmy 

za práci likvidátor�, 

� odm�ny �len� statutárních orgán� a dalších orgán� právnických osob, 

� p�íjmy plynoucí v souvislosti se sou�asným, budoucím nebo d�ív�jším výkonem 

závislé �innosti podle p�edešlých bod� nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou 

od plátce u kterého poplatník vykonává závislou �innost nebo funkci nebo 

od plátce, u kterého poplatník závislou �innost nebo funkci nevykonává.[10]

� Funk�ní požitky – platy a odm�ny za funkce, které nemají charakter p�íjm�

ze závislé �innosti a jejich nositelé nemusí dbát p�íkaz� plátce dan�. Nap�.: platy 

�len� vlády, senátor�, poslanc� Evropského parlamentu apod. 

� Mezi p�íjmy pat�í také p�íjmy nepen�žní, nap�. poskytuje-li zam�stnavatel 

zam�stnanci, 

� firemní vozidlo pro soukromé ú�ely. V tomto p�ípad� se považuje za p�íjem 

zam�stnance 1 % ze vstupní ceny vozidla, za každý zapo�atý kalendá�ní m�síc 

poskytnutí vozidla. Tato �ástka se p�i�te k základu dan�, p�i výpo�tu mzdy. 

2.4.2 Co není p�íjmem ze závislé �innosti 

Za p�íjmy ze závislé �innosti se nepovažují: 

� náhrady cestovních výdaj� poskytované v souvislosti s výkonem závislé �innosti, 

� hodnota osobních ochranných prost�edk�, pracovních od�v� a obuvi, mycích 

a dezinfek�ních prost�edk� a nápoj� poskytovaných v rozsahu stanoveném 



14 

zvláštním p�edpisem (nap�. § 133 odst. 2 zákoníku práce), v�etn� náklad� na jejich 

udržování, 

� �ástky p�ijaté zam�stnancem zálohov� od zam�stnavatele, aby je jeho jménem 

vydal, nebo �ástky, kterými hradí zam�stnavatel zam�stnanci prokázané výdaje, 

které za zam�stnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil p�ímo 

zam�stnavatel, 

� náhrady za opot�ebení vlastního ná�adí, za�ízení a p�edm�t� pot�ebných pro výkon 

práce, poskytované zam�stnanci podle zákoníku práce. 

2.4.3  Díl�í základ dan�  

Základ dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a funk�ních požitk� je úhrnem všech 

zú�tovaných p�íjm� od všech zam�stnavatel�, zvýšený o pojistné na zdravotní a sociální 

pojišt�ní, odvedené zam�stnavatelem za zam�stnance. To v úhrnu �iní 34 %. 

Od p�íjm� podle §6 není možné ode�íst náklady a  ani jej zapo�íst s p�ípadnou ztrátou 

z �inností podle ostatních paragraf�. 

2.5 P�íjmy z podnikání a jiné samostatn� výd�le�né �innosti - § 7 

2.5.1 Co je p�íjmem  z podnikání a jiné samostatn� výd�le�né �innosti 

P�íjmem z podnikání je:  

� p�íjmy ze zem�d�lské výroby, lesního a vodního hospodá�ství, 

� p�íjmy ze živnosti – podle zákona �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

� p�íjmy z jiného podnikání podle zvláštních p�edpis� – nap�. �innost auditor�, 

advokát� nebo da�ových poradc�, 

� podíly spole�ník� ve�ejné obchodní spole�nosti a komplementá�� komanditní 

spole�nosti. 
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P�íjmem z jiné samostatn� výd�le�né �innosti je:  

� p�íjmy z užití nebo poskytnutí práv z pr�myslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, autorských práv, a to v�etn� p�íjm� z vydávání, rozmnožování 

a rozši�ování literárních a jiných d�l vlastním nákladem, 

� p�íjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 

zvláštních p�edpis� – nap�. sportovci, um�lci, apod., 

� p�íjmy znalce, tlumo�níka, zprost�edkovatele kolektivních a hromadných smluv 

podle autorského zákona, rozhodce za �innost podle zvláštních p�edpis�, 

� p�íjmy z �innosti insolven�ního správce, v�etn� p�íjm� z �innosti p�edb�žného 

správce, odd�leného insolven�ního správce, které nejsou živností ani podnikáním 

podle zvláštního právního p�edpisu, 

� p�íjmy z pronájmu majetku za�azeného v obchodním majetku. 

2.5.2 Uplatn�ní výdaj	

P�íjmy podle § 7 si m�že poplatník snížit o výdaje, které použil na dosažení, zajišt�ní 

a udržení t�chto p�íjm�. Výjimkou jsou podíly na zisku spole�ník� ve�ejné obchodní 

spole�nosti a komanditní spole�nosti. Výdaje m�že uplatnit ve skute�né výši, anebo 

paušální �ástkou. 

Výdaje uplatn�né ve skute�né výši musí být prokazateln� vynaložené na dosažení, 

zajišt�ní a udržení p�íjm� a musí být doloženy prvotními doklady se všemi náležitostmi. 

Poplatník je povinen vést da�ovou evidenci nebo ú�etnictví.  

Výdaje uplatn�né procentem z p�íjm	 m�že poplatník uplatnit podle svého 

rozhodnutí ve výši: 

� 80 %  z p�íjm� ze zem�d�lské výroby, lesního a vodního hospodá�ství a ze živností 

�emeslných, 

� 60 %  z p�íjm� ze živnosti, s výjimkou živností �emeslných, 

� 40 % z p�íjm� z jiného podnikání podle zvláštních p�edpis� a p�íjm� z jiné 

samostatn� výd�le�né �innosti, 

� 30 % z p�íjm� z pronájmu majetku za�azeného v obchodním majetku. 
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Uplatní-li poplatník výdaje procentem z p�íjm�, jsou v �ástkách výdaj� zahrnuty 

veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním p�íjm� z podnikání 

a jiné samostatn� výd�le�né �innosti. [10]

Uplat�ovat výdaje procentem z p�íjm� m�že i poplatník, který vede ú�etnictví. 

Ú�etnictví mu poskytne skute�ný obraz jeho podnikání. Ten ale nemusí být základem 

pro zdan�ní, pokud splní zákonné podmínky a rozhodn� se tak.  

Zákon zakazuje použití tohoto zp�sobu v p�ípad�, že: 

� poplatník podniká ve sdružení (§ 12 ZDP), a to za situace, kdy nejsou p�íjmy 

a výdaje rozd�leny mezi ú�astníky sdružení rovným dílem, anebo 

� poplatník má p�íjmy ze spoluvlastnictví v�ci, pokud na n�j nejsou p�íjmy a výdaje 

rozd�lovány stejným dílem (§ 11 ZDP). 

V p�ípad� vedení ú�etnictví nem�že poplatník ú�tovat v hospodá�ském roce. [5]

Tato metoda uplatn�ní výdaj� je v posledních letech velice oblíbená. Pro velkou �ást 

drobných podnikatel�, zejména �emeslník�,  p�edstavuje obrovskou úsporu na daních.   

Bezesporu nemén� zajímavou výhodou je jednoduchost zpracování agendy související 

s takto uplat�ovanými výdaji. Podnikatel má pouze povinnost evidovat p�íjmy 

a pohledávky a da�ové p�iznání je vykouzleno za chvilku.  

A poslední velkou výhodou je to, že na podnikatele, uplat�ujícího výdaje paušálem, 

pravd�podobn� nikdy nep�ijde da�ová kontrola. Nem�la by totiž co kontrolovat.  

Da�ový subjekt m�že tedy klidn� spát. 

2.5.3 Rozd�lení p�íjm	 a výdaj	 na spolupracující osoby 

Zákon o dani z p�íjmu umož�uje v rámci optimalizace da�ové povinnosti poplatníka, 

rozd�lit p�íjmy podle § 7, na spolupracující osoby, což najdeme v § 13. Výjimku tvo�í 

podíly na zisku spole�níka v. o. s. nebo komplementá�e k. s. [5] 
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Spolupracující osobou m�že být:  

� druhý z manžel�, 

� další osoba (i nep�íbuzenského stavu), která žije s poplatníkem ve spole�né 

domácnosti. T�chto osob m�že být i více.  

Pokud se poplatník rozhodne rozd�lit své p�íjmy na druhého z manžel�, je t�eba 

respektovat ur�itá pravidla: 

� podíl p�íjm� a výdaj�, které p�evezme druhý z manžel�, nesmí p�ekro�it 50 %, 

� díl�í základ dan� spolupracující osoby nesmí p�ekro�it 540.000 K� za celé 

zda�ovací období, respektive 45.000 K� za každý zapo�atý m�síc spolupráce. 

Pokud se poplatník rozhodn� rozd�lit své p�íjmy na ostatní �leny spole�né domácnosti, 

jsou pravidla trochu odlišná:  

� podíl p�ipadající na všechny spolupracující osoby se rozd�lí tak, aby �inil v úhrnu 

nejvýše 30 %, 

� výše podílu na spole�ných p�íjmech a výdajích musí být maximáln� 180.000 K�

p�i spolupráci po celé zda�ovací období, 15.000 K� za každý zapo�atý m�síc 

spolupráce, 

� p�íjmy a výdaje nelze rozd�lit na d�ti až do ukon�ení jejich povinné školní 

docházky, 

� p�íjmy a výdaje nelze rozd�lit na druhého z manžel� a na d�ti, pokud jsou 

uplat�ovány jako vyživované osoby. 

Podstatou této optimaliza�ní metody je plné využití nezdanitelných základ� dan�, 

na které mají �lenové rodiny nárok. 

2.6 P�íjmy z kapitálového majetku - § 8 

P�íjmy z kapitálového majetku podrobn� upravuje § 8 zákona o dani z p�íjm�. Pat�í sem 

p�íjmy z kapitálového majetku, které nejsou závislou �inností, a ani nejsou p�íjmy 

z podíl� na zisku spole�ník� ve�ejné obchodní spole�nosti a komplementá�� komanditní 

spole�nosti. 



18 

2.6.1  Co je považováno za p�íjmy z kapitálového majetku 

� Podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové spole�nosti, 

na spole�nosti s ru�ením omezeným a komanditní spole�nosti, podíly na zisku 

z �lenství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy z držby cenných papír�, 

� podíly na zisku tichého spole�níka z ú�asti na podnikání, pokud se nepoužijí 

k dopln�ní vkladu sníženého o podíly na ztrátách do p�vodní výše, 

� úroky, výhry a jiné výnosy z vklad� na vkladních knížkách, úroky z pen�žních 

prost�edk� na vkladovém ú�tu, s výjimkou úrok� a jiných výnos� z vklad�

p�ijímaných zam�stnavatelem od jeho zam�stnanc�, není-li zam�stnavatel 

k p�ijímání vklad� od ve�ejnosti nebo od zam�stnanc� oprávn�n podle zvláštního 

p�edpisu, 

� výnosy z vkladových list� a z vklad� jim na rove� postavených, 

� dávky penzijního p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem po snížení podle odstavce 7, 

� pln�ní ze soukromého životního pojišt�ní podle odstavce 8, 

� úroky a jiné výnosy z poskytnutých úv�r� a p�j�ek, úroky z prodlení, poplatek 

z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vklad� na b�žných ú�tech a úroky 

z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši spole�ník� obchodních spole�ností. 

Úroky z vklad� na b�žných ú�tech, které podle podmínek banky nejsou ur�eny 

k podnikání (sporožirové ú�ty, devizové ú�ty apod.) se posuzují podle § 8, odst. 1, 

písm. c), 

� úrokové a jiné výnosy z držby sm�nek (nap�. diskont z �ástky sm�nky, úrok 

na sm�ne�né sumy). 

Za p�íjmy z kapitálového majetku se dále považují: 

� rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu v�etn� vkladního listu 

nebo vkladu jemu na rove� postaveného a emisním kurzem p�i jejich vydání, 

v p�ípad� p�ed�asného zp�tného nákupu se použije místo jmenovité hodnoty cena 

zp�tného cenného papíru 

� p�íjmy z p�edkupního práva na cenné papíry (Kop�iva, Polák, s. 81, 82). 
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2.6.2 Díl�í základ dan�  

Díl�í základ dan� je p�íjem snížený o výdaje. Jde-li o p�íjmy z prodeje p�edkupního 

práva na cenné papíry je výdajem cena na po�ízení p�edkupního práva, avšak jen 

do výše p�íjm� z prodeje p�edkupního práva na cenné papíry.   

Z p�íjm� podle §8 nevzniká da�ová ztráta. 

2.7  P�íjmy z pronájmu - § 9 

P�íjmy z pronájmu podrobn� upravuje § 9 zákona �. 586/1992Sb., o daních z p�íjm�. 

2.7.1  Co jsou p�íjmy z pronájmu 

Podle § 9 se zda�ují p�íjmy z pronájmu majetku, který není obchodním majetkem. 

� p�íjmy z pronájmu nemovitostí a jejich �ástí nebo bytu a jejich �ástí, 

� p�íjmy z pronájmu movitých v�cí, s výjimkou p�íležitostného pronájmu, který se 

zda�uje podle § 10. 

2.7.2  Díl�í základ dan�

Díl�ím základem dan� jsou p�íjmy snížené o výdaje na dosažení, zajišt�ní a udržení 

p�íjm�.  

Poplatník m�že uplatnit výdaje ve skute�né výši, potom je povinen vést: 

� evidenci p�íjm� a výdaj�, 

� evidenci hmotného majetku, 

� evidenci o tvorb� a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud je 

vytvá�ena, 

� evidenci o pohledávkách a závazcích, 

� mzdové listy, jsou-li vypláceny mzdy. 
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Poplatník m�že také uplatnit výdaje procentem z p�íjm� ve výši 30 % z p�íjm�. V této 

paušální �ástce jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka na dosahování p�íjm�

z pronájmu. 

V tomto p�ípad� je poplatník povinen vést pouze záznamy o p�íjmech a evidenci 

pohledávek, vzniklých v souvislosti s pronájmem. 

2.8 Ostatní p�íjmy - § 10 

§ 10 upravuje p�íjmy, které svým charakterem nespadají do žádného z p�edchozích 

paragraf�. Pro tento paragraf je klí�ovým slovem „p�íležitostný“, které charakterizuje 

v�tšinu p�íjm� zda�ovaných podle § 10.  

2.8.1 Co je ostatním p�íjmem 

Jedná se zejména o:  

� p�íjmy z p�íležitostných �inností nebo p�íležitostného pronájmu movitých v�cí, 

v�etn� p�íjm� ze zem�d�lské výroby, která není provozována podnikatelem, 

� p�íjmy z p�evodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo 

spoluvlastnického podílu na nich, movité v�ci, cenného papíru a p�íjmy plynoucí 

jako protihodnota menšinovým akcioná��m p�i uplatn�ní práva hlavního akcioná�e 

na výkup ú�astnických cenných papír� podle zvláštního právního p�edpisu 

s výjimkou uvedenou v § 4, 

� p�íjmy z p�evodu ú�asti na spole�nosti s ru�ení omezeným, komanditisty 

na komanditní spole�nosti nebo p�evodu �lenských práv a povinností k družstvu 

a majetkových podíl� na transformovaném družstvu a výjimkou uvedenou v § 4, 

� p�íjmy ze zd�d�ných práv z pr�myslového a jiného duševního vlastnictví, v�etn�

práv autorských a práv p�íbuzných právu autorskému, 

� p�ijaté výživné, d�chody a obdobné opakující se požitky s výjimkou uvedenou 

v § 4, 

� podíl spole�níka obchodní spole�nosti s výjimkou spole�níka ve�ejné obchodní 

spole�nosti, komplementá�e komanditní spole�nosti nebo podíl �lena družstva 

na likvida�ním z�statku p�i likvidaci družstva, 
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� vypo�ádací podíl p�i zániku ú�asti spole�níka obchodní spole�nosti, s výjimkou 

spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti a komplementá�e komanditní spole�nosti, 

nebo p�i zániku �lenství v družstvu a další podíl na majetku družstva, 

� výhry v loteriích a jiných podobných hrách a výhry z reklamních sout�ží 

a slosování s výjimkou uvedenou v odst. 3, písm. b) a v § 4, 

� ceny z ve�ejných sout�ží, ze sportovních sout�ží a ceny ze sout�ží v nichž je okruh 

sout�žících omezen podmínkami sout�že, anebo jde o sout�žící vybrané 

po�adatelem sout�že, s výjimkou uvedenou v § 4, 

� p�íjmy, které spole�ník ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komplementá�

komanditní spole�nosti obdrží v souvislosti s ukon�ením ú�asti na ve�ejné 

obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti od jiné osoby než od ve�ejné 

obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti, v níž ukon�il �innosti, 

� p�íjmy z p�evodu jm�ní na spole�níka a p�íjmy z vypo�ádání podle zvláštního 

právního p�edpisu, 

� p�íjmy z jednorázového odškodn�ní budoucích nárok� na náhradu za ztrátu p�íjmu 

na základ� písemné dohody o jejich úplném a kone�ném vypo�ádání mezi 

oprávn�ným a pojiš�ovnou s výjimkou uvedenou v § 4.[10]

2.9  Ostatní p�íjmy osvobozené od dan�

N�které p�íjmy jsou od dan� z p�íjmu  osvobozeny. 

� Cena z ve�ejné sout�že, z reklamní sout�že, z reklamního slosování a cena 

ze sportovní sout�že v hodnot� nep�evyšující 1.000 K�, s výjimkou ceny 

ze sportovní sout�že u poplatníka, u n�hož je sportovní �innost podnikáním, 

a ocen�ní v oblasti kultury, 

� cena z ve�ejné sout�že a obdobná cena plynoucí ze zahrani�í je osvobozena zcela, 

pokud byla v plné výši darována p�íjemcem na ú�ely stanovené v § 15, odst. 5, 

ZDP, 

� výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základ� povolení 

vydaného MF nebo na základ� obdobných p�edpis� vydaných v �lenských státech 

EU nebo v dalších státech, které tvo�í Evropský hospodá�ský prostor, 
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� p�íjmy z p�íležitostných �inností nebo z p�íležitostného pronájmu movitých v�cí 

v�etn� p�íjm� ze zem�d�lské výroby, která není provozována podnikatelem, pokud 

jejich úhrn nep�esáhne ve zda�ovacím období 20.000 K�, p�i�emž p�íjmem 

poplatníka, kterému plyne p�íjem z chovu v�el a u kterého nep�ekro�í 

ve zda�ovacím období po�et v�elstev 40, je �ástka 500 K� na 1 v�elstvo. 

2.9.1  Díl�í základ dan�

Základem dan� z p�íjm� podle § 10 je souhrn p�íjm�, snížený o výdaje prokazateln�

vynaložené na dosažení zisku. 

P�i p�íjmech podle § 10 není možnost uplatnit výdaje procentem z p�íjm�. Výdaje se 

vždy uplat�ují ve skute�né výši, a to jen do výše p�íjm�. Jsou-li výdaje vyšší než p�íjmy 

z této �innosti, díl�ím základem dan� bude 0. 

Z p�íjm� podle § 10 nevzniká da�ová ztráta. 

2.9.2 Nezdanitelná �ást základu dan� - § 15 

Fyzická osoba si m�že za každý rok snížit sv�j da�ový základ o ur�ité položky, které 

jsou také ozna�ovány jako nezdanitelná �ást základu dan�.[5] 

Jedná se o:  

� poskytnuté dary, 

� úroky ze stavebního spo�ení, 

� pojistné na penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem, 

� pojistné na soukromé životní pojišt�ní, 

� p�ísp�vek uhrazený odborovému svazu, 

� úhrady za zkoušky ov��ující výsledky dalšího vzd�lávání. 

2.9.3  Poskytnuté dary 

Od základu si m�že poplatník ode�íst hodnotu poskytnutého daru. Hodnota daru musí 

být vyšší než 2 % ze základu dan� anebo �init alespo� 1.000 K�. V úhrnu lze ode�íst 
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maximáln� 10 % z da�ového základu poplatník, a to za podmínek stanovených v § 15, 

odst.1. 

Dar musí být poskytnut nap�.: 

� kraj�m, obcím, organiza�ním složkám státu, 

� právnickým osobám, se sídlem na území �eské republiky, které jsou po�adateli 

sbírek, a to na financování v�dy, vzd�lání, kultury, školství, zdravotnictví, apod., 

� fyzickým osobám, které jsou poživateli invalidního d�chodu a nebo jsou 

nezletilými d�tmi závislými na pé�i jiné osoby, 

� apod.  

Darem se rozumí i dárcovství krve. Dárce si m�že snížit da�ový základ o 2.000 K�

za každý odb�r uskute�n�ný v p�íslušném zda�ovacím období. 

2.9.4  Úroky ze stavebního spo�ení nebo hypote�ního úv�ru

Poplatník si m�že snížit sv�j da�ový základ o hodnotu úrok�, zaplacených za p�j�ené 

peníze, vynaložené na uspokojení bytových pot�eb.  

Jedná se o úroky z úv�ru ze stavebného spo�ení, úroky z hypote�ního úv�ru 

poskytnutého bankou nebo pobo�kou zahrani�ní banky, snížené o státní p�ísp�vek. 

Zásadní podmínkou je využití úv�ru pro bytové pot�eby, které specifikuje § 15, odst. 3. 

Jedná se nap�íklad o: 

� výstavbu bytu, bytového nebo rodinného domu, 

� koupi pozemku, pokud na n�m bude postaven d�m, 

� koup� bytového nebo rodinného domu, v�etn� rozestav�né stavby, 

� splacení �lenského vkladu, 

� údržba �i zm�na stavby bytového domu, rodinného domu �i bytu ve vlastnictví, 

� vypo�ádání bezpodílového spoluvlastnictví manžel� nebo spolud�dic� ve spojitosti 

se získáním bytu, bytového �i rodinného domu, 

� apod. 

Použije-li se bytová pot�eba nebo její �ást k podnikatelské �innosti, lze ode�et úrok�

uplatnit pouze pom�rnou �ástí.  
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V § 15, odst. 4 jsou uvedeny další podmínky, které je t�eba dodržet pro možnost 

odpo�tu úrok�.  

D�ležité je, že pokud si chce poplatník úroky ode�íst, musí p�edm�t bytové pot�eby 

využívat pro trvalé bydlení vlastní nebo trvalé bydlení druhého z manžel�, potomk�, 

rodi�� �i prarodi��, a to po dobu celého zda�ovacího období. 

V roce nabytí však sta�í, aby poplatník vlastnil p�edm�t bytové pot�eby na konci 

zda�ovacího období.  

Úhrnná �ástka úrok� v jednom zda�ovacím období nesmí p�ekro�it 300.000 K�. Tento 

limit je t�eba dodržet i v sou�tu s úv�ry ostatních poplatník�, žijících ve spole�né 

domácnosti.[5]

P�i uplatn�ní úroku je za �ást roku, nesmí tato �ástka p�ekro�it jednu dvanáctinu 

za každý uplat�ovaný m�síc. 

2.9.5  Pojistné na penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem 

Další možností odpo�tu je pojistné zaplacené na penzijní p�ipojišt�ní se státním 

p�ísp�vkem. O této možnosti pojednává § 15, odst. 5. 

�ástka, kterou lze ode�íst se rovná úhrnu p�ísp�vk�, snížená o 6.000 K�, maximáln�

však 12.000 K� za zda�ovací období. 

Pokud poplatníkovi jeho p�ipojišt�ní zaniklo bez nároku na penzi a sou�asn� mu bylo 

vyplaceno odbytné, nárok na odpo�et zaniká. V tomto p�ípad� je t�eba ve zda�ovacím 

období, kdy k této skute�nosti došlo, vykázat p�íjem podle § 10, ve výši všech odpo�t�, 

uplatn�ných po dobu trvání smlouvy.  

2.9.6  Soukromé životní pojišt�ní 

Od základu dan� lze ode�íst pojistné, zaplacené poplatníkem na soukromé životní 

pojišt�ní, za podmínek p�esn� vymezených v § 15, odst. 6.  

Základními p�edpoklady pro nárok na odpo�et je výplata pojistného pln�ní je sjednána 

až po 60-ti m�sících od uzav�ení smlouvy a sou�asn� nejd�íve v kalendá�ním roce, 

ve kterém dosáhne poplatník v�ku 60 let. 
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U pojistných smluv s pevn� sjednanou �ástkou pro p�ípad dožití navíc ješt�: 

• pojistná doba 5-15 let - minimální sjednaná pojistná �ástka 40.000 K�, 

• pojistná doba nad 15 let - minimální sjednaná �ástka 70.000 K�. 

Maximální �ástka, kterou lze za zda�ovací období ode�íst je 12.000 K�, a to i v p�ípad�, 

že má poplatník uzav�eno více pojistných smluv.  

V p�ípad�, že pojišt�ní zanikne, stávají se všechny ode�tené p�ísp�vky p�íjmem podle 

§ 10 a je t�eba je ve zda�ovacím období, kdy k této skute�nosti došlo, dodanit. 

2.10 Sleva na dani  - § 35 

Již vypo�tenou da� m�žeme ješt� snížit o tzv. slevy na dani. 

U fyzických osob se jedná se zejména o: 

� slevu na  poplatníka, 

� slevu na manželku, 

� slevu na dít�, 

� slevy na invaliditu poplatníka, 

� slevu na studium poplatníka. 

2.10.1 Sleva na poplatníka  

Sleva na dani poplatníka slouží ke snížení dan� z p�íjmu fyzické osoby. Ro�ní výše 

slevy �iní v roce 2012, 24.840 K�.  

Na slevu má nárok každý poplatník, který je fyzickou osobou, a to v�etn� starobního 

d�chodce.[5] 

2.10.2  Sleva na druhého z manžel	

Tuto slevu, ve výši 24.840 K�, lze uplatnit v p�ípad�, že manžel �i manželka žijící 

s poplatníkem ve spole�né domácnosti, nemá vlastní p�íjem p�esahující �ástku 

68.000 K� za zda�ovací období.  
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Pokud je manžel �i manželka držitelem pr�kazu ZTP/ZP, zvyšuje se tato �ástka 

na dvojnásobek, tj. 49.680 K� ro�n�. 

2.10.3  Sleva na invaliditu poplatníka 

Poplatník, který je fyzickou osobou, má také nárok na slevu na dani z titulu invalidity. 

Tyto slevy se rozlišují: 

� sleva ve výši 2.520 K� ro�n�, p�i invalidit� 1. nebo 2. stupn�, 

� sleva ve výši 5.040 K� ro�n�, p�i invalidit� 3. stupn�, 

� sleva ve výši 16.140 K� ro�n�, je-li poplatník držitelem pr�kazu ZTP/P. 

Tuto slevu p�esn� popisuje § 35 ba, odst. 1, písm. c, d, e. 

2.10.4 Da
ové zvýhodn�ní na dít�

Poplatník, fyzická osoba, m�že uplatnit da�ové zvýhodn�ní na každé vyživované dít�

ve výši 13.404 K�, p�ípadn� ve výši 26.808 K� pokud jde o dít�, které je držitelem 

pr�kazu ZTP/P, a to bu� formou slevy na dani nebo da�ového bonusu.  

Za vyživované dít� se považuje jak dít� vlastní, tak osvojené, nebo dít� v pé�i, která 

nahrazuje pé�i rodi��, dít� druhého z manžel� a vnou�ata, pokud jeho rodi�e nemají 

p�íjmy, z nichž by mohli da�ové zvýhodn�ní uplatnit.  

V souladu s tímto musí jit o: 

� nezletilé dít�, 

� zletilé dít� až do dovršení v�ku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní d�chod a  

� soustavn� se p�ipravuje na budoucí povolání, nebo 

� se nem�že soustavn� p�ipravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výd�le�nou 

�innost pro nemoc �i úraz, nebo 

� z d�vodu dlouhodob� nep�íznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 

soustavnou výd�le�nou �innost.[5]

Toto zvýhodn�ní se aplikuje až po ode�tení všech výše uvedených slev.  

Slevu m�že poplatník uplatnit pouze za ty m�síce, kdy spl�oval podmínky pro nárok 

na slevu.  

Nap�. na dít� narozené v b�eznu uplatní poplatník 10/12 z �ástky ro�ního nároku. 
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2.11 Da
ový bonus 

Je-li nárok poplatníka vyšší než jeho da�ová povinnost za p�íslušné zda�ovací období, 

je vzniklý rozdíl ozna�ován jako da�ový bonus. Tato �ástka m�že být poplatníkovi 

vrácena v p�ípad�, že jeho výše �iní alespo� 100 K�, maximáln� však do výše 

52.200 K� ro�n�. 

Uplatnit vrácení da�ového bonusu m�že pouze ten poplatník, který m�l ve zda�ovacím 

období p�íjem alespo� ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro posouzení nároku se 

nezahrnují p�íjmy podle § 10. 

2.12  Výpo�et dan� z p�íjmu fyzických osob 

Prvním krokem výpo�tu dan� z p�íjmu je výpo�et díl�ích základ� dan�. Následn� potom 

sou�et díl�ích základ� dan� podle § 7, § 8, § 9 a § 10, se�teme s p�íjmy podle § 6 

a dostaneme první základ dan�. Ten snížíme o ode�itatelné položky podle § 34 

a nezdanitelné �ásti dan� podle § 15. Tento druhý základ dan� zaokrouhlíme na celá sta 

dol�.  

Z této �ástky vypo�teme da� p�ed slevami. Ode�teme slevy na dani, da�ové zvýhodn�ní 

na d�ti a p�ípadné zaplacené zálohy. Výsledkem je da�ový p�eplatek �i nedoplatek. 

Pro názornost uvádím zjednodušené schéma výpo�tu. 

Graf 1: Schéma výpo�tu [14]
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2.13   Spole�nost s ru�ením omezeným

- Je to kapitálová obchodní spole�nost, jejíž základní kapitál je tvo�en spole�enskou 

smlouvou stanovenými vklady spole�ník�,

- spole�nost m�že být založena jednou osobou (FO nebo PO), maximální po�et 

spole�ník� je 50.

Spole�níci uzav�ou spole�enskou smlouvu, která musí obsahovat:

- obchodní firmu,

- sídlo spole�nosti,

- p�edm�t podnikání,

- základní kapitál spole�nosti,

- ur�ení správce vklad�,

- jména spole�ník� + R�, adresa, výše vkladu…

- údaje o prvním jednateli,

- údaje o prvních �lenech dozor�í rady, pokud je z�izována.

- Základní kapitál �iní minimáln� 200.000 K�, je tvo�en vklady spole�ník�, p�i�emž 

minimální hodnota jednoho vkladu musí �init 20.000 K�,

- ZK je tvo�en pen�žními i nepen�žními vklady, p�ed podáním návrhu na zápis 

do obchodního rejst�íku musí být splaceno 30 % základního kapitálu, dohromady 

však min. 100.000 K� (pokud je jeden zakladatel, musí být splacen celý ZK), 

- spole�nost ru�í za závazky celým svým majetkem, jednotliví spole�níci ru�í 

za závazky do výše nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejst�íku, 

- spole�nost s ru�ením omezeným vytvá�í také rezervní fond a to z �istého zisku 

spole�nosti, dalším zdrojem kapitálu je vytvo�ený zisk používaný pro další rozvoj 

spole�nosti, 

- spole�nost s ru�ením omezeným se povinn� zapisuje do obchodního rejst�íku, 

- vede ú�etnictví, 

- sazba dan� z p�íjmu je 19 %. 
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Orgány spole�nosti 

Valná hromada 

- nejvyšší orgán spole�nosti 

Rozhoduje o t�chto otázkách: 

- schvalování stanov a jejich zm�n, 

- jmenování, odvolávání a odm��ování jednatel�, 

- zm�ny spole�enské smlouvy, 

- rozhodování o zvýšení ZK, 

- rozhodování o zániku spole�nosti. 

Jednatelé

- statutární orgán, 

- pokud je jmenováno více jednatel�, jedná každý z nich samostatn�, 

- jednatel jedná zásadn� ve všech otázkách spole�nosti, které spol. smlouva nebo 

zákon nevyhradí jiným orgán�m. 

Jednatelé jsou povinni: 

- zajistit obchodní vedení spole�nosti, 

- vést p�edepsanou evidenci a ú�etnictví, 

- vést seznam spole�ník�, 

- informovat spole�níky o záležitostech spole�nosti, 

- pro jednatele platí zákaz konkurence a za výkon funkce nesou odpov�dnost. 

Dozor�í rada

- fakultativní orgán (tzn. nemusí být z�izován), 

- dohlíží na �innost jednatel�, p�ezkoumává ú�etní záv�rku. 
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Zánik ú�asti spole�níka a zánik spole�nosti 

- spole�ník nem�že ze spole�nosti vystoupit jeho �lenství lze zrušit rozhodnutím 

soudu, nebo p�evodem podílu na jiného spole�níka, 

- spole�nost m�že požádat, aby soud vylou�il spole�níka, který závažným zp�sobem 

porušuje své povinnosti, o ukon�ení ú�asti se také m�že dohodnout s ostatními 

spole�níky, 

- spole�nost zaniká z obecných d�vod� (dohoda, spln�ní úkolu…) nebo rozhodnutím 

soudu na základ� žaloby spole�ník�, 

- p�i zániku s likvidací se likvida�ní z�statek rozd�lí mezi spole�níky v pom�ru jejich 

obchodních podíl�.[15]
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3 ANALÝZA STÁVAJÍCÍ SITUACE 

3.1 Popis p�ípadu 

Pan Josef B. za�al podnikat v roce 1998 jako fyzická osoba, kdy založil malou reklamní 

agenturu. Postupn� rozši�oval své služby až do sou�asnosti, kdy již tém�� všechny 

nabízené služby, od grafického návrhu až po realizaci, je schopen provád�t samostatn�. 

Subdodávky využívá jen velmi výjime�n�. Pronajal si prostory a postupn� zakoupil 

digitální tiskárny, tiska�ské stroje, plotr a automobil. S provozem mu pomáhají dva 

zam�stnanci. 

Jeho obrat v sou�asné dob� p�esahuje 3 mil. K�. 

Dalším p�íjmem pana Josefa je p�íjem z pronájmu bytu ve výši 15.000/m�s.  Dále si 

platí na soukromé životní pojišt�ní 1.500 K�/m�s. a na penzijní p�ipojišt�ní �ástku 1.000 

K�/m�s. V roce 2012 dvakrát daroval krev.  

S podnikáním mu p�íležitostn� pomáhá jeho p�ítelkyn� Eliška, která je na mate�ské 

dovolené. Žijí ve spole�né domácnosti a spole�n� se starají o t�íleté dít�, které má 

Eliška z p�edchozího manželství. 

Paní Eliška nemá v sou�asnosti žádný vlastní p�íjem. Pobírá pouze rodi�ovský 

p�ísp�vek. Platí si na penzijní p�ipojišt�ní 1.000 K�/m�s. a spole�n� s panem Josefem 

také dvakrát darovala krev.  

V sou�asné dob� uvažují o tom, že by Eliška za�ala v agentu�e pracovat oficiáln�.  

P�edm�tem této práce je volba vhodné formy podnikání pro tuto situaci.  Rozhodovacím 

kriteriem  je co nejmenší da�ové zatížení. 

V této �ásti práce shrnu sou�asnou situaci pana Josefa. Vycházet budu z da�ové 

evidence za rok 2012. Dále navrhnu možnosti, jakou cestou je možné se v budoucnu 

dát. V návrhové �ásti vypo�ítám da�ovou zát�ž ve všech navrhovaných p�ípadech 
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a nakonec vyhodnotím, která z variant bude pro pot�eby pana Josefa nejvhodn�jší 

z hlediska da�ového zatížení a následn� pak z hlediska ru�ení. 

3.1.1 Shrnutí  podklad	 pro výpo�et odvod	 pana Josefa v roce 2012 

P�íjmy z podnikání dle § 7       3.230.342 K�

Výdaje na dosažení a udržení p�íjm�   2.563.558 K�

Odpisy dle odpisových plán�  

  Renault Kangoo             75.628 K�

  Tiskový stroj Konica Minolta            5.742 K�

  Velkoplošný stroj MIMAKI JV3       21.538 K�

  Ploter ROLAND              140.620 K�

Odpisy celkem                243.528 K�

P�íjmy z pronájmu dle § 9             180.000 K�

Výdaje 30 % z p�íjm�              54.000 K�

Nezdanitelné �ásti dan� dle § 15 

  Penzijní p�ipojišt�ní            12.000 K�

  Soukromé životní pojišt�ní             18.000 K�

  Darování krve – 2 x 2.000 K�          4.000 K�
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3.1.2 Odpisové plány hmotného majetku 

Tab. 1: Odpisy – hmotný majetek (Zdroj: vlastní zpracování) 

RENAULT KANGOO 

Majetek hmotný odepisovaný 

        

Vstupní cena: 339 900,00 K�  
Zp�sob odepisování:     
rovnom�rn�

     Opisová skupina: 2 

Datum po�ízení:  3.1.2010  Doba odepisování 5 let 

Datum za�azení: 3.1.2010     

            

        

rok vstupní cena odepsáno v roce odepsáno celkem z�statková cena procento 
2010 339 900,00 K�  37 389,00 K�         37 389,00 K�     302 511,00 K�  11,00 % 

2011 339 900,00 K�  75 628,00 K�       113 017,00 K�     226 883,00 K�  22,25 % 

2012 339 900,00 K�  75 628,00 K�       188 645,00 K�     151 255,00 K�  22,25 % 

2013 339 900,00 K�  75 628,00 K�       264 273,00 K�       75 627,00 K�  22,25 % 

2014 339 900,00 K�  75 627,00 K�       339 900,00 K�                     0 22,25 % 

  

Tab. 2: Odpisy – hmotný majetek (Zdroj: vlastní zpracování) 

TISKOVÝ STROJ KONICA MINOLTA bizhub PRO 1051/1200 

Majetek hmotný odepisovaný 

        

Vstupní cena: 52 200,00 K�         Zp�sob odepisování: rovnom�rn�

     Opisová skupina: 2 

Datum po�ízení: 16.2.2012 Doba odepisování 5 let 

Datum za�azení: 16.2.2012    

           

        

rok vstupní cena odepsáno v roce odepsáno celkem z�statková cena procento 

2012    52 200,00 K�    5 742,00 K�      5 742,00 K�   46 458,00 K�      11,00 % 

2013    52 200,00 K�  11 615,00 K�       17 357,00 K�   34 843,00 K�  22,25 % 

2014    52 000,00 K�  11 615,00 K�       28 972,00 K�   23 228,00 K�  22,25 % 

2015    52 200,00 K�  11 615,00 K�       40 587,00 K�   11 613,00 K�  22,25 % 

2016    52 200,00 K�  11 613,00 K�       52 200,00 K�                -   K� 22,25 % 
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Tab. 3: Odpisy – majetek hmotný (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tab. 4: Odpisy – majetek hmotný (Zdroj: vlastní zpracování) 

TISKOVÝ PLOTER ROLAND SJ-740 

Majetek hmotný odepisovaný 

        

Vstupní cena: 632 000,00 K�       Zp�sob odepisování: rovnom�rn�

     Opisová skupina: 2 

Datum po�ízení: 1.8.2009 Doba odepisování 5 let 

Datum za�azení: 1.8.2009    

            

        

rok vstupní cena odepsáno v roce odepsáno celkem z�statková cena procento 

2009 63 2000   69 520   69 520 562 480 11,00 % 

2010 63 2000 14 0620 210 140 421 860 22,25 % 

2011 63 2000 14 0620 350 760 281 240 22,25 % 

2012 63 2000 14 0620 491 380 140 620 22,25 % 

2013 63 2000 14 0620 632 000            0 22,25 % 

VELKOPLOŠNÝ DIGITÁLNÍ TISKOVÝ STROJ MIMAKI JV3 

Majetek hmotný odepisovaný 

  

Vstupní cena: 96 800,00 K�        Zp�sob odepisování: rovnom�rn�

     Opisová skupina:    2  

Datum po�ízení: 12.5.2010  Doba odepisování:  5 let  

Datum za�azení: 12.5.2010   

  
  

  

rok vstupní cena odepsáno v roce odepsáno celkem z�statková cena procento 

2010    96 800,00 K�  10 648,00 K�  10 648,00 K�  86 152,00 K�  11,00 % 

2011    96 800,00 K�  21 538,00 K�  32 186,00 K�  64 614,00 K�  22,25 % 

2012    96 800,00 K�  21 538,00 K�  53 724,00 K�  43 076,00 K�  22,25 % 

2013    96 800,00 K�  21 538,00 K�  75 262,00 K�  21 538,00 K�  22,25 % 

2014    96 800 ,00 K� 21 538,00 K�  96 800,00 K�               -   K�  22,25 % 
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3.2 Výpo�et odvod	

3.2.1 Výpo�et dan� z p�íjmu 2012 

Tab. 5: P�íjmy z podnikání (Zdroj: vlastní zpracování) 

§ 7 - p�íjmy z podnikání - reklamní agentura 

P�íjmy            3 230 342,00 K�  

Výdaje            2 563 558,00 K�  

Výsledek hospoda�ení               666 784,00 K�  

Odpisy               243 528,00 K�  

Základ dan� dle § 7               423 256,00 K�  

    

§ 9 - p�íjmy  z pronájmu  -  pronájem bytu 

P�íjmy               180 000,00 K�  

Výdaje 30 %                 54 000,00 K�  

Základ dan� dle § 9               126 000,00 K�  

    

Základ dan� celkem               549 256,00 K�  

Penzijní p�ipojišt�ní                   6 000,00 K�  

Soukromé živ. pojišt�ní                 12 000,00 K�  

Dar                   4 000,00 K�  

Základ dan� snížený               527 256,00 K�  

Základ dan� zaokrouhlený               527 200,00 K�  

Da� 15 %                 79 080,00 K�  

Nezdanitelná �ást na poplatníka   24 840,00 K�

    

Da
 k úhrad�                 54 240,00 K�  
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3.2.2 Sociální a zdravotní pojišt�ní 

Tab. 6: Sociální pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

SOCIÁLNÍ POJIŠT�NÍ 
Da
ový základ            423 256,00 K�

Vypo�tený vym��ovací základ                      
50 % z da�ového základu            211 628,00 K�

Vym��ovací základ ze SV�                        
uvede se �ástka z p�edchozího �ádku, pokud není nížší, než 
74.220 K� a vyšší než 1.781.280 K�            211 628,00 K�

Pojistné na DP-29,2 % z vym��ovacího základu              61 796,00 K�

Tab. 7: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ 
Da
ový základ            423 256,00 K�  

vym��ovací základ                                        
50 % z da�ového základu            211 628,00 K�  

Pojistné na ZP-13,5 % z vym��ovacího základu              28 570,00 K�  

Celkem v tomto p�ípad� zaplatil pan Josef na odvodech 144.606 K�. Nem�že si uplatnit 

odpo�et na manželku bez p�íjm�, protože s Eliškou nejsou manželé a ani odpo�et 

na vyživované dít�, protože to má Eliška z p�edchozího vztahu.  

Paní Eliška neplatila nic, protože je na mate�ské dovolené a nemá žádný vlastní p�íjem.  
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4  NÁVRH �EŠENÍ  

Na základ� získaných poznatk� o panu Josefovi jsem doporu�ila posouzení t�chto 

variant formy podnikání: 

� spolupracující osoba, 

� sdružení, 

� spole�nost s ru�ením omezeným. 

4.1 Spolupracující osoba 

Paní Eliška bude spolupracující osobou pana Josefa. Protože není jeho manželkou, ale 

jinou osobou, žijící s poplatníkem ve spole�né domácnosti podle § 13 ZDP, m�že pan 

Josef rozd�lit své p�íjmy tak, že paní Elišce p�ipadne 30 % p�íjm� a výdaj�, jejich rozdíl 

však nesmí �init více, než 180.000.  

Výhodou této varianty je, že se p�i zda�ování využije nezdanitelná �ást na poplatníka 

paní Elišky podle § 35a ZDP a da�ové zvýhodn�ní na dít�.  

4.1.1 Rozd�lení p�íjm	 a výdaj	 na spolupracující osoby 

Tab. 8: P�íjmy a výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Podíl Josef  Podíl Eliška  Celkem 

P�íjmy    2 358 142,00 K�       872 200,00 K�    3 230 342,00 K�  

Výdaje   1 871 358,00 K�       692 200,00 K�    2 563 558,00 K�  

Rozdíl      486 784,00 K�       180 000,00 K�       666 784,00 K�  
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4.1.2 Výpo�et dan� z p�íjmu 2012 – pan Josef 

Tab. 9: Da
 z p�íjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

§ 7 - p�íjmy z podnikání - reklamní agentura 

P�íjmy            2 358 142,00 K�  

Výdaje            1 871 358,00 K�  

Výsledek hospoda�ení               486 784,00 K�  

Odpisy               243 528,00 K�  

Základ dan� dle § 7               243 256,00 K�  

    

§ 9 - p�íjmy z pronájmu  -  pronájem bytu 

P�íjmy               180 000,00 K�  

Výdaje 30 %                 54 000,00 K�  

Základ dan� dle § 9               126 000,00 K�  

    

Základ dan� celkem               369 256,00 K�  

Penzijní p�ipojišt�ní                   6 000,00 K�  

Soukromé živ. pojišt�ní                 12 000,00 K�  

Dar                   4 000,00 K�  

Základ dan� snížený               347 256,00 K�  

Základ dan� zaokrouhlený               347 200,00 K�  

Da� 15 %                 52 080,00 K�  

Nezdanitelná �ást na poplatníka                 24 840,00 K�  

    

Da
 k úhrad� 27 240,00 K�
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4.1.3 Sociální pojišt�ní a zdravotní pojišt�ní – Josef 

Tab. 10: Sociální pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

SOCIÁLNÍ POJIŠT�NÍ 
Da
ový základ                         243 256,00 K�

Vypo�tený vym��ovací základ                
50 % z da�ového základu                         121 628,00 K�

Vym��ovací základ ze SV�                       
uvede se �ástka z p�edchozího �ádku, pokud není  
nižší než 74.220 K� a vyšší než 1.781.280 K�                         121 628,00 K�

Pojistné na DP-29,2 % z vym��ovacího 
základu                          35 516,00 K�

Tab. 11: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ 

Da
ový základ                         243 256,00 K�

vym��ovací základ                                    
50 % z da�ového základu ( min. 148.440 K�)                         148 440,00 K�

Pojistné na ZP-13,5 % z vym��ovacího 
základu                          20 040,00 K�

4.1.4 Výpo�et dan� z p�íjmu 2012 -  Eliška 

Tab. 12: Da
 z p�íjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

§ 7 - p�íjmy z podnikání - reklamní agentura 
P�íjmy               872 200,00 K�  
Výdaje               692 200,00 K�  
Výsledek hospoda�ení               180 000,00 K�  
Odpisy                              -   K�  
Základ dan� dle § 7               180 000,00 K�  
Základ dan� celkem               180 000,00 K�  
Penzijní p�ipojišt�ní                   6 000,00 K�  
Soukromé živ. pojišt�ní                              -   K�  
Dar                   4 000,00 K�  
Základ dan� snížený               170 000,00 K�  
Základ dan� zaokrouhlený               170 000,00 K�  
Da� 15 %   25 500,00 K�
Nezdanitelná �ást na poplatníka   24 840,00 K�
Da�ové zvýhodn�ní na dít�   13 404,00 K�
Da
 k úhrad�               - 12 744,00 K�
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4.1.5 Sociální a zdravotní pojišt�ní – Eliška 

Tab. 13: Sociální pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

SOCIÁLNÍ POJIŠT�NÍ 
Da
ový základ                         180 000,00 K�  

Vypo�tený vym��ovací základ                
50 % z da�ového základu                           90 000,00 K�  

Vym��ovací základ ze SV�                       
uvede se �ástka z p�edchozího �ádku, pokud není  
nížší než 74.220 K� a vyšší než 1.781.280 K�                           90 000,00 K�  

Pojistné na DP-29,2 % z vym��ovacího základu                          26 280,00 K�  

Tab. 14: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ 
Da
ový základ                         180 000,00 K�  

vym��ovací základ                                    
50 % z da�ového základu (min. 148.440 K�)                         148 440,00 K�  

Pojistné na ZP-13,5 % z vym��ovacího základu                          20 040,00 K�  

4.1.6 Shrnutí varianty spolupracující osoba 

V níže uvedené tabulce vidíme, že odvodová povinnost celkov� výrazn� klesla. A to 

zejména díky možnosti uplatn�ní slevy na poplatníka paní Elišky a da�ového 

zvýhodn�ní na její dít�.  

Celkové odvody p�i použití této varianty by �inily 116.372 K�.  
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Tab. 15: Shrnutí varianty (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Josef Eliška   

Da
 z p�íjmu 27 240,00 K� -12 744,00 K� 14 496,00 K�

Socilální pojišt�ní      35 516,00 K�       26 280,00 K�       61 796,00 K�  

Zdravotní pojišt�ní      20 040,00 K�       20 040,00 K�       40 080,00 K�  

Celkem     82 796,00 K�      33 576,00 K�  116 372,00 K�

4.2 Sdružení 

Podnikání formou sdružení je o n�co složit�jší, než formou spolupracující osoby. Je 

t�eba sepsat smlouvu o sdružení, ve které se vyty�í, jakým zp�sobem bude spolupráce 

probíhat a jakým pom�rem se budou d�lit p�íjmy a výdaje.  

Protože sdružení nemá právní subjektivitu, nem�že tedy vést ú�etnictví, uzavírat 

smlouvy, zam�stnávat zam�stnance apod., musí tato smlouva také obsahovat, jak budou 

ú�astníci sdružení �ešit tyto záležitosti.  

Dalším rozdílem oproti p�edchozí variant� je, že v tomto p�ípad� musí být všichni 

ú�astníci sdružení podnikateli, tedy musí mít i Eliška živnostenské oprávn�ní.  

Sdružení není právnickou osobou, a tudíž m�že vést da�ovou evidenci. Vede ji jeden 

pov��ený ú�astník sdružení, tedy m�že ji i nadále vést pan Josef. 

Obvykle, pokud není ur�eno smlouvou o sdružení jinak, se p�íjmy a  výdaje d�lí nap�l. 

Tuto variantu jsem vybrala i já, pro Josefa a Elišku.  
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4.2.1 Rozd�lení p�íjm	 a výdaj	 na ú�astníky sdružení 50 % 

Tab. 16: Rozd�lení p�íjm	 a výdaj	 (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Podíl Josef  50% Podíl Eliška  50% Celkem 

P�íjmy    1 615 171,00 K�           1 615 171,00 K�           3 230 342,00 K�  

Výdaje   1 281 779,00 K�           1 281 779,00 K�           2 563 558,00 K�  

Rozdíl      333 392,00 K�              333 392,00 K�              666 784,00 K�  

4.2.2  Výpo�et dan� z p�íjmu 2012 – Josef 

Tab. 17: Da
 z p�íjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

§ 7 - p�íjmy z podnikání - reklamní agentura 

P�íjmy            1 615 171,00 K�  

Výdaje            1 281 779,00 K�  

Výsledek hospoda�ení               333 392,00 K�  

Odpisy               121 764,00 K�  

Základ dan� dle § 7               211 628,00 K�  

§ 9 - p�íjmy  z pronájmu  -  pronájem bytu 

P�íjmy               180 000,00 K�  

Výdaje 30 %                 54 000,00 K�  

Základ dan� dle § 9               126 000,00 K�  

Základ dan� celkem               337 628,00 K�  

Penzijní p�ipojišt�ní                   6 000,00 K�  

Soukromé živ. pojišt�ní                 12 000,00 K�  

Dar                   4 000,00 K�  

Základ dan� snížený               315 628,00 K�  

Základ dan� zaokrouhlený               315 600,00 K�  

Da� 15 %                 47 340,00 K�  

Nezdanitelná �ást na poplatníka                 24 840,00 K�  

    

Da
 k úhrad�                 22 500,00 K�  
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4.2.3  Výpo�et sociálního a zdravotního pojišt�ní 2012 – Josef 

Tab. 18: Sociální pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

SOCIÁLNÍ POJIŠT�NÍ 
Da
ový základ                         211 628,00 K�  

Vypo�tený vym��ovací základ                
50 % z da�ového základu                         105 814,00 K�  

Vym��ovací základ ze SV�                       
uvede se �ástka z p�edchozího �ádku, pokud není  
nížší než 74.220 K� a vyšší než 1.781.280 K�                         105 814,00 K�  

Pojistné na DP-29,2 % z vym��ovacího základu                           30 898,00 K�  

Tab. 19: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ 
Da
ový základ                         211 628,00 K�  

vym��ovací základ                                    
50 % z da�ového základu ( min. 148.440 K�)                         148 440,00 K�  

Pojistné na ZP-13,5 % z vym��ovacího základu                          20 040,00 K�  

4.2.4 Výpo�et dan� z p�íjmu 2012 – Eliška 

Tab. 20: Da
 z p�íjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

§ 7 - p�íjmy z podnikání - reklamní agentura 
P�íjmy            1 615 171,00 K�  
Výdaje            1 281 779,00 K�  
Výsledek hospoda�ení               333 392,00 K�  
Odpisy               121 764,00 K�  
Základ dan� dle § 7               211 628,00 K�  
Základ dan� celkem               211 628,00 K�  
Penzijní p�ipojišt�ní                   6 000,00 K�  
Soukromé živ. pojišt�ní                              -   K�  
Dar                   4 000,00 K�  
Základ dan� snížený               201 628,00 K�  
Základ dan� zaokrouhlený               201 600,00 K�  
Da� 15 %                 30 240,00 K�  
Nezdanitelná �ást na poplatníka                 24 840,00 K�  
Da�ové zvýhodn�ní na dít�                 13 404,00 K�  
Da
 k úhrad� -                 8 004,00 K�  
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4.2.5 Výpo�et sociálního a zdravotního pojišt�ní 2012 – Eliška 

Tab. 21: Sociální pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

SOCIÁLNÍ POJIŠT�NÍ 
Da
ový základ                         201 628,00 K�  

Vypo�tený vym��ovací základ                
50 % z da�ového základu                         105 814,00 K�  

Vym��ovací základ ze SV�                       
uvede se �ástka z p�edchozího �ádku, pokud není  
nížší než 74.220 K� a vyšší než 1.781.280 K�                         105 814,00 K�  

Pojistné na DP-29,2 % z vym��ovacího základu                          30 898,00 K�  

Tab. 22: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ 
Da
ový základ                         180 000,00 K�  

vym��ovací základ                                    
50 % z da�ového základu (min. 148.440 K�)                         148 440,00 K�  

Pojistné na ZP-13,5 % z vym��ovacího 
základu                          20 040,00 K�  

4.2.6 Shrnutí varianty sdružení 

Jak vidíme v níže uvedené tabulce, výše Josefových odvod� se sice snížila, 

ale p�esunula se k paní Elišce. A to proto, že již p�i rozd�lení výsledku na 30 % a 70 % 

v p�edchozí variant� bylo využito všech nezdanitelných �ástí i da�ového zvýhodn�ní 

na oba zú�astn�né poplatníky.  

Tudíž m�žeme konstatovat, že tato varianta nám nep�inesla žádný pozitivní výsledek.   

Celková �ástka odvod� ve výši 116.372 K�, je shodná s variantou spolupracující osoba.  
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Tab. 23: Shrnutí varianty (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Josef Eliška   

Da
 z p�íjmu      22 500,00 K�  -      8 004,00 K�       14 496,00 K�  

Sociální pojišt�ní      30 898,00 K�        30 898,00 K�      61 796,00 K�  

Zdravotní pojišt�ní      20 040,00 K�        20 040,00 K�       40 080,00 K�  

Celkem      73 438,00 K�        42 934,00 K�     116 372,00 K�  

4.3  Spole�nost s ru�ením omezeným 

Tato varianta je pon�kud složit�jší. Spole�nost s ru�ením omezeným je právnickou 

osobou a jako taková je povinna vést ú�etnictví, nikoliv da�ovou evidenci. Dále pokud 

si Josef s Eliškou cht�jí vyplácet n�jaký p�íjem ze spole�nosti s ru�ením omezeným 

v pr�b�hu roku, je nutné, aby se stali zam�stnanci spole�nosti.  

Pro získání relevantních podklad� pro provedení simulace výpo�tu odvod� v roce 2012 

jsem použila hospodá�ský výsledek z da�ové evidence pana Josefa, snížený o závazky 

neuhrazené k 31.12.2012 a zvýšený o pohledávky neuhrazené k 31.12.2012. Dále jsem 

tento výsledek snížila o potenciální mzdy Elišky 10.000 K�/m�s. a Josefa 

20.000 K�/m�s. a o odvody z t�chto mezd.  

4.3.1 Výpo�et hospodá�ského výsledku spole�nosti s ru�ením omezeným 

Varianta 1 

Varianta 1 po�ítá s hlavním pracovním pom�rem pro Josefa i Elišku. V p�ípad�, že 

budou oba zam�stnáni na HPP, zvýší se náklady o 34 % z jejich mezd.  
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Tab. 24: Hospodá�ský výsledek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hospodá�ský výsledek FO     423 256,00 K�  

Mzdy Josef + Eliška -   360 000,00 K�  

Odvody z mezd -   122 400,00 K�  

Závazky neuhrazené k 31.12.2011 -     86 200,00 K�  

Pohledávky neuhrazené k 31.12.2011     216 500,00 K�  

Hospodá�ský výsledek PO       71 156,00 K�  

Da
 z p�íjmu PO 19 % (z 71 000 K�)       13 490,00 K�  

Da� z p�íjmu právnických osob by v tom to p�ípad� �inila 13.490 K�. 

4.3.2 Výpo�et dan� z p�íjmu – Josef 

Proti p�edchozím variantám, v tomto p�ípad� nebude mít pan Josef žádné p�íjmy podle 

§ 7. P�íjem ze spole�nosti s ru�ením omezeným je ve form� mzdy, tedy podle § 6. 

Tab: 25: Da
 z p�íjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

§ 6 - p�íjmy ze závislé �innosti - zam�stnanec s. r. o. 
Hrubá mzda               240 000,00 K�  
Pojistné                 81 600,00 K�  
Základ dan� dle § 6               321 600,00 K�  
§ 9 - p�íjmy  z pronájmu  -  pronájem bytu 
P�íjmy               180 000,00 K�  
Výdaje 30 %                 54 000,00 K�  
Základ dan� dle § 9               126 000,00 K�  
Základ dan� celkem               447 600,00 K�  
Penzijní p�ipojišt�ní                   6 000,00 K�  
Soukromé živ. pojišt�ní                 12 000,00 K�  
Dar                   4 000,00 K�  
Základ dan� snížený               425 600,00 K�  
Základ dan� zaokrouhlený               425 600,00 K�  
Da� 15 %                 63 840,00 K�  
Nezdanitelná �ást na poplatníka                 24 840,00 K�  
Da
 k úhrad�                 39 000,00 K�  
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4.3.3 Výpo�et zdravotního a sociálního pojišt�ní – Josef 

Pom�rn� velkou finan�ní ztrátou je platba sociálního a zdravotního pojišt�ní, které musí 

za zam�stnance odvád�t zam�stnavatel. Tento odvod �iní 25 % z hrubé mzdy 

zam�stnance na sociální pojišt�ní a 9 % na zdravotní pojišt�ní.  

Tuto �ástku, tedy 34 % z hrubých mezd, p�i podnikání jako fyzická osoba, m�žeme 

ušet�it. 

Tab. 26: Sociální pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

SOCIÁLNÍ POJIŠT�NÍ z p�íjm	 dle § 6 

Da�ový základ - hrubá mzda                         240 000,00 K�

Odvod za zam�stnance 6,5 %                           15 600,00 K�

Odvod za zam�stnavatele 25 %                           60 000,00 K�

Pojistné na DP                           75 600,00 K�

Tab. 27: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ z p�íjm	 dle §6 

Da�ový základ                         240 000,00 K�

Odvod za zam�stnance 4,5 %                           10 800,00 K�

Odvod za zam�stnavatele 9 %                           21 600,00 K�

Pojistné na ZP                           32 400,00 K�
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4.3.4 Výpo�et dan� z p�íjmu - Eliška 

Tab. 28: Da
 z p�íjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

§ 6 - p�íjmy ze závislé �innosti - zam�stnanec s. r. o. 

Hrubá mzda               120 000,00 K�  

Pojistné                 40 800,00 K�  

Základ dan� dle § 6               160 800,00 K�  

Základ dan� celkem               160 800,00 K�  

Penzijní p�ipojišt�ní                   6 000,00 K�  

Soukromé živ. pojišt�ní                              -   K�  

Dar                   4 000,00 K�  

Základ dan� snížený               150 800,00 K�  

Základ dan� zaokrouhlený               150 800,00 K�  

Da� 15 %                 22 620,00 K�  

Nezdanitelná �ást na poplatníka                 24 840,00 K�  

Da�ové zvýhodn�ní na dít�                 13 404,00 K�  

Da
 k úhrad� -               13 404,00 K�  

4.3.5 Výpo�et sociálního a zdravotního pojišt�ní - Eliška 

    Tab. 29: Sociální pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

SOCIÁLNÍ POJIŠT�NÍ z p�íjm	 dle § 6 

Da�ový základ - hrubá mzda                   120 000,00 K�

Odvod za zam�stnance 6,5 %                       7 800,00 K�

Odvod za zam�stnavatele 25 %                     30 000,00 K�

Pojistné na DP                     37 800,00 K�

Tab. 30: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní 
zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ z p�íjm	 dle § 6 

Da�ový základ                   120 000,00 K�

Odvod za zam�stnance 4,5 %                       5 400,00 K�

Odvod za zam�stnavatele 9 %                     10 800,00 K�

Pojistné na ZP                     16 200,00 K�
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4.3.6 Shrnutí varianty 1 

Z níže uvedené tabulky vy�teme, že ve variant� podnikání jako spole�nost s ru�ením 

omezeným, s ob�ma partnery zam�stnanými na hlavní pracovní pom�r, bude 

na odvodech zaplaceno celkem 204.086 K�.  

Tab. 31: Shrnutí varianty (Zdroj: vlastní zpracování) 

  PO Josef Eliška Celkem 

Da
 z p�íjmu     13 490,00 K�   40 200,00 K� -11 604,00 K�     42 086,00 K�

Sociální pojišt�ní     90 000,00 K�   15 600,00 K�     7 800,00 K�   113 400,00 K�

Zdravotní 
pojišt�ní     32 400,00 K�   10 800,00 K�     5 400,00 K�     48 600,00 K�

Celkem   135 890,00 K�   66 600,00 K�     1 596,00 K�   204 086,00 K�

Disponibilní zisk, který spole�nost vytvo�ila, si mohou spole�níci rozd�lit, ovšem až 

po p�edchozím druhém zdan�ní 15% srážkovou daní.  

Disponibilní zisk vypo�ítáme ode�tením dan� z p�íjmu od hospodá�ského výsledku.  

V našem p�ípad� tedy 71 156 – 13 490 = 57 666 K�. Da� 15 % = 8640 K�. 

4.3.7 Výpo�et dan� z p�íjmu spole�nosti s ru�ením omezeným 

Varianta 2 

Varianta 2 p�edpokládá, že si paní Eliška nevyd�lá víc než 10.000 K�. Její 

zam�stnanecký vztah lze tedy �ešit tzv. dohodou o provedení prací, ze které se neodvádí 

sociální a zdravotní pojišt�ní. Proto se náklady na odvody zvednou jen o 34 % z mezd 

pana Josefa. Hospodá�ský výsledek je vyšší a v návaznosti na to, je vyšší i da� z p�íjmu.  
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Tab. 32: Da
 z p�íjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hospodá�ský výsledek FO      423 256,00 K�  

Mzdy Josef + Eliška  -   360 000,00 K�  

Odvody z mezd  -     81 600,00 K�  

Závazky neuhrazené k 31.12.2011  -     86 200,00 K�  

Pohledávky neuhrazené k 31.12.2011      216 500,00 K�  

Hospodá�ský výsledek PO      111 956,00 K�  

Da
 z p�íjmu PO 19 % (z 111 000 K� )        21 090,00 K�  

4.3.8 Výpo�et dan� z p�íjmu – Josef 

Pro variantu 2 z�stávají odvody pana Josefa stejné jako pro variantu 1.  

Tab. 33: Da
 z p�íjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

§ 6 - p�íjmy ze závislé �innosti - zam�stnanec s. r. o. 

Hrubá mzda               240 000,00 K�  

Pojistné                 81 600,00 K�  

Základ dan� dle § 6               321 600,00 K�  

§ 9 - p�íjmy  z pronájmu  -  pronájem bytu 

P�íjmy               180 000,00 K�  

Výdaje 30 %                 54 000,00 K�  

Základ dan� dle § 9               126 000,00 K�  

Základ dan� celkem               447 600,00 K�  

Penzijní p�ipojišt�ní                   6 000,00 K�  

Soukromé živ. pojišt�ní                 12 000,00 K�  

Dar                   4 000,00 K�  

Základ dan� snížený               425 600,00 K�  

Základ dan� zaokrouhlený               425 600,00 K�  

Da� 15 %                 63 840,00 K�  

Nezdanitelná �ást na poplatníka                 24 840,00 K�  

Da
 k úhrad�                 39 000,00 K�  
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4.3.9 Výpo�et sociálního a zdravotního pojišt�ní – Josef 

Tab. 34: Sociální pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

SOCIÁLNÍ POJIŠT�NÍ z p�íjm	 dle § 6 

Da�ový základ-hrubá mzda 
                        240 000,00 
K�  

Odvod za zam�stnance 6,5 % 
                          15 600,00 
K�  

Odvod za zam�stnavatele 25 % 
                          60 000,00 
K�  

Pojistné na DP 
                          75 600,00 
K�  

Tab. 35: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní 
zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ z p�íjm	 dle § 6 

Da�ový základ 
                        240 000,00 
K�  

Odvod za zam�stnance 4,5 % 
                          10 800,00 
K�  

Odvod za zam�stnavatele 9 % 
                          21 600,00 
K�  

Pojistné na ZP 
                          32 400,00 
K�  

4.3.10 Výpo�et dan� z p�íjmu - Eliška 

V této variant� se po�ítá s tím, že si paní Eliška vyd�lá do 10.000 K�. V tom p�ípad� je 

možné,  aby  ve spole�nosti pracovala na tzv. dohodu o provedení prací. Z tohoto 

vztahu se neodvádí sociální a zdravotní pojišt�ní za zam�stnance, ani za zam�stnavatele.  

V p�ípad� paní Elišky se sice sníží základ dan� a tím i da�, ale jelikož je v obou 

variantách da� nižší, než nezdanitelná �ástka na poplatníka, ve výsledku to výši 

skute�n� zaplacené dan� z p�íjmu neovlivní.  
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Tab. 36: Da
 z p�íjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

§ 6 - p�íjmy ze závislé �innosti - zam�stnanec v. o. s. 
Hrubá mzda               120 000,00 K�  
Pojistné   
Základ dan� dle § 6               120 000,00 K�  

Základ dan� celkem               120 000,00 K�  
Penzijní p�ipojišt�ní                   6 000,00 K�  
Soukromé živ. pojišt�ní                              -   K�  
Dar                   4 000,00 K�  
Základ dan� snížený               110 000,00 K�  
Základ dan� zaokrouhlený               110 000,00 K�  
Da� 15 %                 16 500,00 K�  
Nezdanitelná �ást na poplatníka                 24 840,00 K�  
Da�ové zvýhodn�ní na dít�                 13 404,00 K�  
Da
 k úhrad� -               13 404,00 K�  

4.3.11 Výpo�et sociálního a zdravotního pojišt�ní – Eliška 

Eliška již nebude na mate�ské dovolené a tudíž za ni nebude plátcem pojistného stát, 

stává se pro pot�eby pojistného osobou bez zdanitelných p�íjm� a má povinnost platit 

zdravotní pojišt�ní jako samoplátce, ve výši 1.084 K� m�sí�n�. 

Povinnost platit sociální pojišt�ní nemá, ale je t�eba si uv�domit, že roky, kdy si sociální 

pojišt�ní neplatíme, se nám nezapo�ítávají do odpracovaných let na d�chod. 

Tab. 37: Sociální pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

SOCIÁLNÍ POJIŠT�NÍ z p�íjm	 dle § 6 

Da�ový základ - hrubá mzda                         120 000,00 K�

Odvod za zam�stnance 6,5 %                                       -   K�

Odvod za zam�stnavatele 25 %                                       -   K�

Pojistné na DP                                       -   K�
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Tab. 38: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ - OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH P�ÍJM�

13,5 % z platné minimální mzdy                        1084 K�/m�s. 

Odvod 12 x 1084,- K�                            13 008,00 K�

Odvod za zam�stnavatele 9 %                                         -   K�

Pojistné na ZP                            13 008,00 K�

4.3.12 Shrnutí varianty 2 

Z níže uvedené tabulky m�žeme vy�íst, že proti variant� 1 jsme zm�nou pracovního 

pom�ru na dohodu o provedení prací, ušet�ili 33.240 K�. Tento rozdíl vznikl tím, že 

ze mzdy paní Elišky nebylo odvád�no sociální a zdravotní pojišt�ní za zam�stnance, ani 

za zam�stnavatele. Byla provád�na pouze snížená platba na zdravotní pojišt�ní, ve výši 

1.084 K� m�sí�n�.  

Nevýhodou této varianty je, že se takto odpracované roky nebudou zapo�ítávat 

do odpracované doby na d�chod. 

Tab. 39: Shrnutí varianty (Zdroj: vlastní zpracování) 

  PO Josef Eliška Celkem 

Da
 z p�íjmu     21 090,00 K�       40 200,00 K�    -  11 604,00 K�       49 686,00 K�  

Sociální pojišt�ní     60 000,00 K�       15 600,00 K�                    -   K�       75 600,00 K�  

Zdravotní pojišt�ní     21 600,00 K�       10 800,00 K�       13 008,00 K�       45 408,00 K�  

Celkem   102 690,00 K�       66 600,00 K�         1 404,00 K�     170 694,00 K�  

Disponibilní zisk, který spole�nost vytvo�ila, si mohou spole�níci rozd�lit, ovšem až 

po p�edchozím druhém zdan�ní 15 % srážkovou daní.  

Disponibilní zisk vypo�ítáme ode�tením dan� z p�íjmu od hospodá�ského výsledku.  

V našem p�ípad� tedy 111 956 – 21 090 = 90 866 K�. Da� 15 % = 13 630 K�. 
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4.4 Výpo�et hospodá�ského výsledku spole�nosti s ru�ením omezeným 

Varianta 3 

Varianta 3 je �ist� modelovým p�íkladem pro zobecn�ní práce a její možné použití 

i v jiných, než v tomto konkrétním p�ípad�. Jedná se o variantu, kdy spole�níci nejsou 

zam�stnanci spole�nosti, nevyplácejí si tedy mzdy, ale jen podíly na zisku. Tyto podíly 

je možné vyplatit po ukon�ení zda�ovacího období, po schválení uzáv�rky valnou 

hromadou, na základ� zápisu z valné hromady. Tyto podíly jsou p�ed vyplacením 

podruhé zdan�ny srážkovou daní 15 %. 

V našem p�ípad� není možné tuto variantu aplikovat, jelikož se jedná o mladou rodinu 

a je nemyslitelné, aby dostávali peníze pouze jednou za rok.  

Tab. 40: Hospodá�ský výsledek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hospodá�ský výsledek FO      423 256,00 K�  

Závazky neuhrazené k 31.12.2011 -      86 200,00 K�  

Pohledávky neuhrazené k 31.12.2011      216 500,00 K�  

Hospodá�ský výsledek PO      553 556,00 K�  

Da
 z p�íjmu PO 19 % (z 553 000,- K�)      105 070,00 K�  

4.4.1 Výpo�et dan� z p�íjmu – Josef 

Panu Josefovi z�stane v tomto p�ípad� ke zdan�ní pouze p�íjem z pronájmu bytu a po 

ode�tení všech položek, snižujících základ dan� a nezdanitelné �ásti na poplatníka, 

nebude platit žádnou da� z p�íjmu. 
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Tab. 41: Da
 z p�íjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

§ 9 - p�íjmy  z pronájmu  -  pronájem bytu 

P�íjmy               180 000,00 K�  

Výdaje 30 %                 54 000,00 K�  

Základ dan� dle § 9               126 000,00 K�  

Základ dan� celkem               126 000,00 K�  

Penzijní p�ipojišt�ní                   6 000,00 K�  

Soukromé živ. pojišt�ní                 12 000,00 K�  

Dar                   4 000,00 K�  

Základ dan� snížený               104 000,00 K�  

Základ dan� zaokrouhlený               104 000,00 K�  

Da� 15%                 15 600,00 K�  

Nezdanitelná �ást na poplatníka                 24 840,00 K�  

Da
 k úhrad�                              -   K�  

4.4.2 Výpo�et sociálního a zdravotního pojišt�ní – Josef 

V tomto p�ípad� by na Josefa bylo pohlíženo jako na osobu bez zdanitelných p�íjm�

a tedy by  nem�l povinnost platit sociální pojišt�ní. Je t�eba mít na pam�ti, že se rok, 

kdy neplatí sociální pojišt�ní, nezapo�ítává do d�chodu.  

Zdravotní pojišt�ní si jako osoba bez zdanitelných p�íjm�, musí platit ve výši 

1.084 K�/m�s.  

Tab. 42: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ - OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH P�ÍJM�

13,5 % z platné minimální mzdy                  1 084 K�/m�s. 

Odvod 12 x 1084 K�                         13 008,00 K�  
Odvod za zam�stnavatele 9 %                                      -   K�  

Pojistné na ZP                         13 008,00 K�  
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4.4.3 Výpo�et sociálního a zdravotního pojišt�ní – Eliška 

U Elišky v tomto p�ípad� platí stejný model jako pro Josefa. Nemá povinnost platit 

sociální pojišt�ní a zdravotní pojišt�ní bude platit jako osoba bez zdanitelných p�íjm�

ve výši 1.084 K�. 

Tab. 43: Zdravotní pojišt�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZDRAVOTNÍ POJIŠT�NÍ - OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH P�ÍJM�

13,5 % z platné minimální mzdy                  1 084 K�/m�s. 

Odvod 12 x 1084 K�                         13 008,00 K�  

Odvod za zam�stnavatele 9 %                                      -   K�  

Pojistné na ZP                         13 008,00 K�  

4.4.4 Výpo�et zdan�ní podíl	

Podíly se mohou vyplatit z disponibilního zisku, po schválení valnou hromadou. Pro 

srovnatelnost jsem v našem p�ípad� zvolila stejnou �ástku, jako byly v p�edchozích 

p�ípadech mzdy. P�ed vyplacením se zdaní srážkovou daní ve výši 15  %. 

Tab. 44: Podíly a zdan�ní (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Josef Eliška Celkem 

Podíl    240 000,00 K�   120 000,00 K�    360 000,00 K�  

Da
 z p�íjmu 15 %      36 000,00 K�     18 000,00 K�      54 000,00 K�  
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4.4.5  Shrnutí varianty 3 

Z níže uvedené tabulky vidíme, že se nám v tomto p�ípad� poda�ilo ušet�it na sociálním 

a zdravotním pojišt�ní, ale naopak se zvýšila da� z p�íjmu právnických osob. Je to 

zp�sobeno tím, že se do náklad� spole�nosti nedostaly mzdy obou spole�ník� a tím se 

zvýšil da�ový základ.  Dalším negativním aspektem je dvojí zdan�ní p�i vyplácení 

podíl�, které také zvýší položku da� z p�íjmu.  

V tomto p�ípad� nejsou využity nezdanitelné �ástky na poplatníka a paní Eliška si 

nem�že uplatnit ani slevu na dít�, protože  nespl�uje podmínku dosažení p�íjmu podle 

§ 6, 7,8  nebo 9, ve výši šestinásobku minimální mzdy. 

Tab. 45: Shrnutí varianty (Zdroj: vlastní zpracování) 

  PO Josef Eliška Zdan�ní podíl	 Celkem 

Da
 z p�íjmu  105 080,00 K�               -   K�                -   K�     54 000,00 K�  159 080,00 K�

Sociální 
pojišt�ní                -   K�               -   K�                -   K�                 -   K�                -   K�

Zdravotní 
pojišt�ní                -   K�   13 008,00 K�   13 008,00 K�                -   K�   26 016,00 K�

Celkem  105 080,00 K�   13 008,00 K�   13 008,00 K�    54 000,00 K�  185 096,00 K�
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ZÁV�R 

Graf 2: Odvody (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výše uvedeného grafu vidíme, že �ástky odvod� u formy spole�nosti s ru�ením 

omezeným, a to ve všech variantách jsou velmi vysoké v pom�ru k ostatním formám. 

Jak jsem již zmínila, je to zp�sobeno zejména vysokými odvody sociálního 

a zdravotního pojišt�ní za zam�stnavatele. U varianty 3 je nevýhoda ve dvojím zdan�ní. 

Jednou se zisk daní ve spole�nosti daní z p�íjmu právnických osob a podruhé, 

p�ed vyplacením, srážkovou daní. Další nevýhodou této formy podnikání je to, že je 

složitá. V tom objemu, ve kterém Josef podniká, to považuji za zbyte�né.  

Spole�nost s ru�ením omezeným z t�chto d�vod� vylu�uji a nedoporu�uji realizaci této 

formy podnikání.  

Z grafu je dále patrno, že spolupracující osoba a podnikání formou sdružení mají 

na odvodech stejnou �ástku, která je nižší, než �ástka, kterou by pan Josef zaplatil, 

kdyby podnikal sám. Toto je zp�sobeno využitím nezdanitelné �ástky na poplatníka 

paní Elišky a také odpo�tu na dít� paní Elišky, které si samostatn� podnikající Josef 

nemohl uplatnit.  

Pokud tedy máme dv� formy podnikání se stejnými odvody, m�žeme jako další 

kriterium ur�it složitost. V tomto p�ípad� jednozna�n� up�ednost�uji spolupracující 

osobu. Paní Eliška pouze oznámí spolupráci finan�nímu ú�adu, správ� sociálního 
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zabezpe�ení a zdravotní pojiš�ovn�. Bude platit zálohy na sociální a zdravotní pojišt�ní 

a po uzav�ení zda�ovacího období podá da�ové p�iznání a p�ehledy.   

Nemusí mít živnostenské oprávn�ní, vést ú�etnictví ani da�ovou evidenci. Smlouva 

o spolupráci není t�eba, na rozdíl od sdružení, které vyžaduje pon�kud složit�jší úkony.  

Pokud jsme tedy jako kriterium pro výb�r formy podnikání ur�ili co nejnižší da�ové 

zatížení a nejjednodušší administrativu a realizaci, jednozna�n� mohu doporu�it formu 

spolupracující osoby.  

V p�ípad� nár�stu podniku, pot�eb� investic a dalšího kapitálu, doporu�uji ur�it ješt�

jedno kriterium, a to formu ru�ení. Z tohoto pohledu by bylo dobré uvažovat o p�echodu 

na spole�nost s ru�ením omezeným, která sice bude administrativn� náro�n�jší a da�ové 

zatížení bude vyšší, ale spole�níci spole�nosti s ru�ením omezeným ru�í za závazky 

spole�nosti pouze do výše svých nesplacených vklad�, což je mnohem bezpe�n�jší než 

podnikání jako fyzická osoba, která ru�í za své závazky celým svým majetkem.  

V tomto p�ípad� bych doporu�ila použít variantu 2, kde Eliška pracuje na dohodu 

o provedení prací. Na odvodech by bylo zaplaceno 170.694 K�.  



60 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�

1. Dan� 2011 a p�edpisy související. Olomouc: Anag, 2011. 1183 s. ISBN 978-80-7263-
648-8.  

2. JAROŠ, T. Zdan�ní p�íjm� 2011. Komplexní pr�vodce. Praha: Grada Publishing, 
2011. 237 s. ISBN 978-80-247-3822-2. 

3. K	EMEN, B. 100 legálních da�ových trik�, jak získat více 2010-2011. Esap, 2010. 
196 s. ISBN 978-80-254-8034-2. 

4. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2011. Praha: Grada Publishing 2011. 263 s. ISBN 
978-80-247-3944-1. 

5. Meritum Da� z p�íjmu 2011. Praha: Wolters Kluwer �R, 2011. 640 s. ISBN 978-80-
7208-826-3. 

6. ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie, stru�ný p�ehled. Zlín: Ceed, 2006. ISBN 80-903433-3-3. 

7. HRSTKOVÁ, DUBŠEKOVÁ, L. Správa daní podle da�ového �ádu. Akademické 
nakladatelství CERM, 2010. 87 s. ISBN 978-80-214-4159-0. 

8. MELUZÍN, T., MELUZÍN, V. Základy ekonomiky podniku. Akademické 
nakladatelství CERM, 2007. 119 s. ISBN 978-80-214-3472-1. 

9. POLÁK, M., KOP	IVA, J., BARANYKOVÁ, M. Da� z p�íjmu fyzických osob 2009.

Akademické nakladatelství CERM, 2009. 107 s. ISBN 978-80-214-3965-8. 

10. �esko. Zákon �. 586/1992 Sb., o dani z p�íjm�. In: Sbírka zákon�. 1992. 

11. �esko. Zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví. In: Sbírka zákon�. 1991.  

12. �esko. Zákon �. 263/2002 Sb., o sociálním zabezpe�ení. In: Sbírka zákon�. 2002.  

13. �esko. Zákon �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. In: Sbírka zákon�. 1991.  

14. Da�ový portál profesionál� a da�ových poradc�: P�íjmy fyzických osob z 

kapitálového majetku [online]. 2013 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: 
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d9786v12659-prijmy-fyzickych-osob-
z-kapitaloveho-majetku/ 

15. TOP SECRET: AKCIOVKA,S.R.O.,K.S.... [online]. 2007 [cit. 2013-12-18]. 
Dostupné z: http://topolino.txt.cz/clanky/19698/akciovka-s-ro-k-s/ 

16. Business Center Mariánský Dv�r [online]. 2009 [cit. 2012-12-03]. Dostupné z: 
http://www.business-center.cz/  



61 

17. Finance.cz - dan�, banky, kalkula�ky, spo�ení, kurzy m�n [online]. 2013 [cit. 2013-
01-04]. Dostupné z: http://www.finance.cz/ 

18. Ministerstvo financí �eské republiky [online]. 2013 [cit. 2013-02-04]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/  


