
 
 

Abstrakt 

Bakalářská  práce  se  zabývá  volbou  formy  podnikání  v  případě  fyzických  osob.  Jde 

o společnost  s  anebo  bez  spolupracující  osoby,  dále  vstup  další  fyzické  osoby 

do společnosti,  společnost  s  ručením  omezeným,  komanditní  společnost  a  veřejnou 

obchodní  společnost.  Obsahuje  vymezení  těchto  forem  podnikání.  Cílem  je  odpověď 

na zadaná  kritéria,  zjištění  daňového  dopadu  a  určení  nejvýhodnějšího  způsobu 

podnikání. 

 

Abstract 

The bechelor thesis deals with choice od form business in the case of individual people. 

It  is  about  company  with  or  without  a  cooperating  person  and  the  entry 

of more individuals into the company, limited liability company, limited partnership and 

general partnership. It includes a definition of these forms of business. The objectives is 

to answer and determine the most advantageous way of doing business. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací základu daně na základě právních norem 

platných  v  roce  2015.  Spolupracovala  jsem  s  účastníkem  společnosti,  který  podniká 

společně s další fyzickou osobou podnikatelem, a s jeho manželkou.  

Ani jeden z účastníků společnosti si však nepřeje být v této bakalářské práci jmenován, 

proto jim pro tyto účely budeme říkat pan Hrubý, paní Hrubá, pan Svoboda a společnost 

pojmenujme  Vtp.  Důvodem  je,  že  jsem  spolupracovala  především  s  panem  Hrubým, 

který  má  na  starosti  administrativu,  vedení  daňové  evidence  a  zpracování  daňových 

přiznání.  Pan  Svoboda  zde  vystupuje  pouze  jako  společník.  Dalším  důvodem  je,  že 

podnikají  na  základě  živnostenských  oprávnění  a  nemají  povinnost  být  zapsáni 

v obchodním  rejstříku  a  nejsou  zde  zapsáni  ani  dobrovolně.  Proto  nejsou  povinni 

zveřejňovat  interní  informace  z  jejich  podnikání,  jako  jsou  například  jejich  příjmy, 

výdaje, nebo základ pro výpočet daně z příjmu. 

Zmiňovaní  podnikatelé  se  zabývají  instalatérskou  a  architektonickou  činností 

a poradenstvím  s  tím  souvisejícím.  Jedná  se  o  stabilní  podnik  bez  finančních  potíží, 

bez dluhů  a  dlouhodobých  cizích  zdrojů  financování,  s  finanční  rezervou.  Působí 

na trhu  už  více  než  10  let  a  jejich  klientela  je  z  řad  velkých  podniků,  ale  i  drobných 

podnikatelů nebo domácností. 

Paní  Hrubá  je  v  současnosti  zaměstnaná.  Její  mzda  však  není  příliš  vysoká,  proto 

se rozhodla  spolupracovat  s  manželem  a  jeho  společníkem.  Jedna  z  možností  je,  že 

se stane spolupracující osobou, a to ať už souběžně s výkonem svého zaměstnání, nebo 

je  ochotná  ukončit  svůj  pracovní  poměr.  Nabízí  se  i  další  možnost,  a  to  její  vstup 

do podnikání  jako  třetí  společník  stávající  společnosti  nebo  nově  vzniklé  společnosti 

s ručením omezeným, komanditní společnosti nebo veřejné obchodní společnosti. 

Tuto společnost  jsem si vybrala kvůli ochotě společníků spolupracovat, ale především 

proto,  že  samotné  podnikatele  zajímalo,  jaké  výhody  a  nevýhody  by  měla  případná 

úprava  formy  podnikání.  Proto  doufám,  že  budou  s  mojí  prací  spokojeni,  a  že  je 

případně inspiruje k jistým změnám v podnikání. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této části popisuji cíle práce a zvolené metodiky pro jejich dosažení. 

 

1.1  Cíl práce 

Hlavním cílem  této práce  je optimalizace daňové povinnosti  vybraných  subjektů,  a  to 

úpravou  stávající  formy  podnikání,  což  je  společnost.  Jedná  se  o  vliv  vstupu 

spolupracující  osoby,  manželky  jednoho  z členů,  dále  o  přijetí  další  fyzické  osoby 

do společnosti,  vznik  společnosti  s  ručením  omezeným,  veřejné  obchodní  společnosti 

nebo komanditní společnosti. 

Dalším  cílem  je  porovnání  vybraných  kritérií  u  každého  způsobu  podnikání,  jejich 

hodnocení a zvolení nejvýhodnější varianty pro společníky. 

 

1.2  Zvolené metodiky práce 

V této bakalářské práci jsem jako metodiku práce k dosažení cíle použila nejprve popis 

současné  situace  pana  Hrubého,  pana  Svobody  a  paní  Hrubé.  Jde  o  popis  a  základní 

informace  týkající  se  jejich  podnikání  a  daňové  povinnosti.  Tyto  údaje  jsem  získala 

pomocí  dotazování  a  pozorování.  Dalším  krokem  bylo  stanovení  jednotlivých  cílů. 

K jejich dosažení  jsem provedla výpočet  daně z  příjmů. Dále  jsem zjištěné  informace 

porovnávala,  vzala  jsem  v  potaz  i  zbylá  kritéria  a  přání  podnikatelů.  Nakonec  jsem 

navrhla  nejpříznivější  způsob  jejich  podnikání  a  porovnala  ho  s  názory  společníků 

a paní Hrubé.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část se zabývá jednotlivými pojmy v oblasti daní a popsáním vybraných způsobů 

podnikání. 

 

2.1  Základní daňové pojmy 

V této části se řeší vybrané pojmy týkající se daní. Především daně z příjmu. 

 

2.1.1 Daň 

„Daně jsou neúčelové, neekvivalentní, jednostranné zákonem určené platby bez nároku 

plátce na plnění ze strany státu.“ Daně  jsou dále nedobrovolné, povinné, vynutitelné, 

nenávratné a obvykle se opakující platby v penězích. Jsou stanoveny zákonem dle čl. 11 

odst.  5  Listiny  základních  práv  a  svobod.  Po  odvedení  daní  se  nedá  očekávat  příjem 

přiměřené  protihodnoty  a  plátce  daně  neovlivní  to,  na  co  se  příjem  z  daní  využije 

(15, s. 9-10). 

 

2.1.2 Daňový subjekt 

Pojmem daňový subjekt označujeme osoby, kterých se daň dotýká. To znamená, že mají 

zákonnou povinnost strpět a odvádět nebo platit daň (6, s. 14). 

 

2.1.3 Plátce 

Plátce  daně  je  daňový  subjekt.  Jeho  zákonnou  povinností  je  odvést  daň  vybranou 

od jiných subjektů do státního rozpočtu (6, s. 15).  
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2.1.4 Poplatník 

Poplatník  je  daňový  subjekt  a  spadá  na  něj  daňové  břemeno.  To  znamená,  že  jeho 

majetek  a  příjmy  jsou  dani  podrobeny  a  právě  jeho  disponibilní  zdroje  daň  krátí 

(6, s. 14).  Poplatníkem  daně  z  příjmů  právnických  osob  jsou  právnické  osoby, 

organizační složka státu, podílové a svěřenecké fondy a další (3, §17). Pokud se jedná 

o poplatníka  daně  z  příjmů  fyzických  osob,  patří  sem  pouze  fyzické  osoby.  Tito 

poplatníci  se  dělí  na to,  jestli  patří  nebo  nepatří  mezi  daňové  rezidenty  v  České 

republice.  Daňovým  rezidentem  jsou  osoby  s  bydlištěm  a  s  neomezenou  daňovou 

povinností  v  České  republice.  Neomezená  daňová  povinnost  se  vztahuje  na  příjmy 

vzniklé  ze  zdrojů  na území  České  republiky  i  v  zahraničí.  Pokud  tyto  podmínky 

poplatníci nesplňují, jedná se o daňové nerezidenty a jejich daňová povinnost zahrnuje 

pouze příjmy vzniklé ze zdrojů v České republice (8, s. 7-8).  

 

2.1.5 Základ daně 

Základ  daně  se  vyjadřuje  ve  fyzikálních  jednotkách  nebo  v  hodnotovém  vyjádření. 

Od tohoto způsobu vyjádření odvozujeme typ použité sazby daně (6, s. 16-20). Základ 

daně  je  rozdíl  příjmů,  které  jsou  předmětem  daně,  a  výdajů,  za  podmínky  věcné 

a časové  souvislosti  s  určitým  zdaňovacím  obdobím.  V případě  poplatníků  vedoucích 

účetnictví  se  vychází  z výsledku  hospodaření.  Veřejná  obchodní  společnost 

a komanditní společnost zjišťuje základ daně upravením výsledku hospodaření o převod 

podílů  společníkům  nebo  komplementářům.  A  poplatníci,  kteří  nevedou  účetnictví, 

stanovují  základ  daně  z rozdílu  příjmů  a  výdajů.  Takto  vypočítaný  základ  daně 

se zvyšuje  o  částky,  které  neoprávněně  snížily  základ  daně,  které  byly  uplatněné  již 

v předchozím  zdaňovacím  období  a  o  další,  které  nespadají  do  výpočtu  daňové 

povinnosti (3, §23).  

 



  15   

2.1.6 Nezdanitelná část základu daně 

Od  základu  daně  mohou  poplatníci  odečíst  hodnotu  bezúplatného  plnění,  které  bylo 

poskytnuto  obcím,  krajům,  organizačním  složkám  státu,  za  účelem  vzdělávání,  vědy 

a výzkumu,  nebo  třeba  kultury,  školství  a  dalších  prospěšných  činností.  Celková 

hodnota  bezúplatného  plnění  u  fyzických  osob  za  zdaňovací  období  však  musí 

přesáhnout  2%  ze základu  daně  nebo  1 000  Kč.  A  poplatník  si  může  odečíst  až  15% 

ze základu  daně  (3, §15).  Právnické  osoby  si  mohou  odečíst  hodnotu  bezúplatného 

plnění,  pokud  jeho  hodnota  je  nejméně  2 000  Kč  a  to  až  do  výše  10%  ze  sníženého 

základu daně (3, §20). 

 

2.1.7 Položky odčitatelné od základu daně 

Od  základu  daně  je  možnost  odečíst  určité  odčitatelné  položky.  Jedná  se  o  daňovou 

ztrátu  vzniklou  v  předchozím  zdaňovacím  období.  Nejdéle  však  v pátém  zdaňovacím 

období  bezprostředně  po  období,  kdy  tato  ztráta  vnikla.  Dále  lze  odečíst  částku 

na podporu  výzkumu,  vývoje  a  odborného  vzdělání,  a  to  nejpozději  třetí  zdaňovací 

období po období, ve kterém tyto výdaje vznikly (3, §34). 

 

2.1.8 Zdaňovací období 

Zdaňovacím  obdobím  rozumíme  pravidelný  časový  interval,  ke  kterému  se  stanoví 

základ daně a vybírá  se daň. Zdaňovací období může být  dlouhé 12 měsíců, většinou 

se jedná  o  kalendářní  rok.  V případě  některých  daní  je  tímto  obdobím  kalendářní 

čtvrtletí nebo jeden měsíc (6, s. 21).  

 

2.1.9 Sazba daně 

Sazba  daně  je  nepostradatelnou  částí  stanovení  samotné  daně.  Pomocí  sazby  daně 

určíme ze základu daně sníženého o odpočty základní částku daně. Máme různé druhy 

sazeb daně, které můžeme vidět na následujícím obrázku  (6,  s. 23). Pro výpočet daně 
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z příjmů  fyzických  osob  použijeme  sazbu  15%  ze  sníženého  základu  daně 

zaokrouhleného na stovky Kč dolů (3, §16) a v případě daně z příjmů právnických osob 

počítáme se sazbou 19% ze sníženého základu daně zaokrouhleného na tisíce Kč dolů 

(3, §21). 

Obr. 1: Druhy sazeb daně. (6, s. 24) 

 

2.1.10 Přímé daně  

Přímé daně jsou takové, u kterých je možné přesně určit daňový subjekt, který bude daň 

odvádět. V těchto případech je plátce daně zároveň i poplatníkem a daň se odvádí z jeho 

příjmů nebo majetku  (17). Přímé daně  jsou velmi  sledované a  využívané  jako nástroj 

regulace (6, s. 55-56). 
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Obr. 2: Druhy daní. (15, s. 12-14) 

 

2.1.11 Daň z příjmů 

Daně z příjmů rozlišujeme dvě, a  to daň z příjmů fyzických osob a právnických osob 

(6, s.  57).  Daň  z příjmů  a  případné  penále  se  nepředepisují  ani  neplatí,  pokud 

nepřesahují  částku  200  Kč.  Stejně  je  to  i  v případě  fyzické  osoby,  jejíž  celkové 

zdanitelné příjmy nepřesahují částku 15 000 Kč, což ale neplatí, pokud z těchto příjmů 

byla již vybrána daň nebo záloha na daň srážkou (3, §38b). 

 

2.1.12 Daň z příjmu FO 

Dani  z  příjmů  fyzických  osob  podléhají  zdanitelné  příjmy  jednotlivých  osob 

(6, s. 57-58). „Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti, 

příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní 

Daně

Přímé

Důchodové DPFO, DPPO

Majetkové
Daň z nemovitostí, daň 

z nabytí nem. Věcí, 
silniční daň

Nepřímé
DPH, spotřební a 
energetické daně
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příjmy“ (3, §1). Dále to jsou příjmy, které nejsou předmětem této daně, a to například 

úvěry  a  půjčky  s  jistou  výjimkou,  příjmy  z  vypořádání  společného  jmění  manželů 

a další uvedené v §3 odstavce 4 Z. č. 586/1992 Sb., (8, s. 4). Určité příjmy mohou být 

osvobozeny  od  daně.  Tyto  příjmy  jsou  vymezeny  v  §4  Z.  č.  586/1992  Sb.,  a  jedná 

se například  o  „příjem v podobě ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo 

reklamního slosování a další“ (3,  §4). Základem  této  daně  je  částka  příjmů,  která 

převyšuje výdaje poplatníka za zdaňovací období (3, §5).  

Příjmy  spadající  pod  §6  zdanění  příjmů  ze  závislé  činnosti  jsou  mimo  jiné  příjmy 

z pracovněprávního  poměru,  příjmy  za  práci  společníka  společnosti  s ručením 

omezeným  nebo  komanditisty  komanditní  společnosti  a  nezahrnují  se  sem  příjmy 

podléhající  srážkové  dani.  Pro  zjištění  základu  daně  ze  závislé  činnosti  musíme  tyto 

příjmy  zvýšit  o  povinné  pojistné  hrazené  zaměstnavatelem  ve  výši  34%.  Částka 

zvyšující  základ  daně  odpovídá  „pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti“ (25%) a „pojistnému na veřejné zdravotní pojištění“ 

(9%).  Bývá  to  označováno  jako  superhrubý  příjem.  Zaměstnavatel  odvádí  zálohy 

vypočtené  z měsíčních  příjmů  a  zaměstnanec  si  to  poté  zúčtuje  v rámci  daňového 

přiznání za kalendářní rok nebo ročního zúčtování (8, s. 69-74). 

V případě  základu  daně  §7  ze  samostatné  činnosti  si  poplatník  nemusí  uplatnit 

prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu, ale může použít 

výdaje  stanovené  procentem,  a  to  až  „80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního 

a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,“ až do výše 

1 600 000  Kč,  dále  „60% z příjmů ze živnostenského podnikání“ maximálně  však 

nejvýše  1 200 000  Kč,  „30% z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním 

majetku“ do částky 600 000 Kč a 40% z jiných příjmů do výše 800 000 Kč (3, §7).  
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Obr. 3: Schéma výpočtu DPFO. (13) 
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2.1.13  Daň z příjmů PO 

Předmětem  daně  z  příjmů  právnických  osob  jsou  veškeré  příjmy  poplatníka,  ať  už 

vzniklé  jeho  činností  nebo  z nakládání  s veškerým  majetkem,  pokud  není  stanoveno 

jinak. Výjimku tvoří například příjmy z dotací, příjmy získané po nabytí akcií a další. 

Od  daně  jsou  osvobozeny  příjmy  jako  členské  příspěvky  podle  stanov,  příjmy 

z kostelních sbírek nebo  třeba příjmy České národní banky. Dále  se mezi osvobozené 

příjmy zahrnují ty, které jsou daněny srážkovou daní (3, §18-19).  

 

 

Obr. 4: Schéma výpočtu DPPO. (14) 
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2.1.14 Slevy na dani 

Slevy  na  dani  se  odečítají  od  základní  stanovené  daně.  Jedním  z  druhů  slev  jsou 

absolutní  slevy,  příkladem  je  sleva  na  dani  z  příjmů  na  každého  zaměstnance 

se zdravotním  postižením.  Dalším  druhem  jsou  slevy  standardní.  Jedná  se  o  pevnou, 

zákonem stanovenou částku za zdaňovací období. Příkladem standardní slevy  je  sleva 

na poplatníka v případě daně z příjmů fyzických osob (6, s. 30-31). 

Mezi  další  slevy  na  dani  patří  ty,  které  se  vztahují  na  poplatníky  daně  z  příjmů 

fyzických  osob.  Jedná  se  o  slevu  24  840  Kč  na  poplatníka,  dále  sleva  ve  stejné  výši 

na manžela, jehož příjmy nepřesahují 68 000 Kč za zdaňovací období, žijícího v jedné 

domácnosti  s  poplatníkem.  Dále  lze  uplatnit  slevu  na  invaliditu,  držitele  průkazu 

zdravotně tělesně postiženého nebo slevu na studenta (3, §35ba). 

 

Obr. 5: Typy slev na dani. (6, s. 31) 
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2.1.15 Daňové zvýhodnění 

Poplatník  daně  z  příjmů  fyzických  osob  má  nárok  na  odpočet  daňového  zvýhodnění 

ve výši 13 404 Kč ročně na vyživované dítě, které s ním žije ve společně hospodařící 

domácnosti. V případě druhého dítěte je toto zvýhodnění 15 804 Kč ročně a 17 004 Kč 

ročně u každého dalšího dítěte. Pokud daňové zvýhodnění přesahuje daňovou povinnost 

za  zdaňovací  období,  je  tento  rozdíl,  pokud  je  vyšší  jak  100  Kč,  brán  jako  daňový 

bonus. Maximální částka daňového bonusu za rok je 60 300 Kč (3, §35c). 

 

2.1.16 Zálohy na daň z příjmu 

Zálohou  na  daň  z  příjmů  chápeme  určité  platby během zdaňovacího  období.  „Zálohy 

neplatí poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, obec 

nebo kraj, zůstavitel ode dne jeho smrti.“ Výše zálohy u poplatníka, v případě, že jeho 

daňová  povinnost  za  předešlé  zdaňovací  období  byla  v  rozmezí  30 000  Kč  až 

150 000 Kč, je 40% z poslední přiznané daňové povinnosti a jsou splatné do 15. června 

a 15. prosince. Pokud daňová povinnost byla vyšší jak 150 000 Kč, je poplatník povinen 

odvést  zálohy  ve  výši  jedné  čtvrtiny  poslední  přiznané  daňové  povinnosti  nejpozději 

k 15. březnu, 15. červnu, 15. září a 15. prosinci (3, §38a). 

Pokud se však  jedná o poplatníka,  jehož základ daně je  tvořen z dílčích základů daně 

a jedním z nich  je i dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, který má povinnost 

snížit o sražené zálohy na daň, a je roven nebo vyšší než polovina hodnoty celkového 

základu daně, pak  tyto zálohy platit nemusí. Pokud  je ale dílčí základ daně ze závislé 

činnosti, ze kterého plátce srazil zálohy na daň, nižší než 15%, počítají  se  tyto zálohy 

z celkové částky základu daně. A v situaci, kdy je dílčí základ daně ze závislé činnosti, 

ze kterého plátce srazil zálohy na daň, vyšší jak 15% a menší jak polovina základu daně, 

platí  se  tyto  zálohy  pouze  poloviční.  V  případě  daňové  povinnosti  jen  za  část 

zdaňovacího období  je  nutné poslední  známou daňovou  povinnost  propočítat  tak,  aby 

na ni  mohlo  být  nahlíženo  jako  na  daňovou  povinnost  za  běžné  zdaňovací  období 

(3, §38a).  
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2.1.17 Srážková daň 

Podíly  na  zisku  z účastí  na  společnosti  s ručením  omezeným  a  z účasti  komanditisty 

na komanditní společnosti se daní zvláštní sazbou daně, a to 15%. Tato daň je placena 

srážkou (3, §36). 

 

2.2  Vybrané způsoby podnikání fyzických osob 

Tato  část  vymezuje  základní  pojmy  pro  vybrané  způsoby  podnikání  fyzických  osob. 

Jedná se o sdružení fyzických osob, a to buď s anebo bez spolupracující osoby, o vstup 

další  fyzické  osoby  do  sdružení  nebo  transformaci  sdružení  na  společnost  s  ručením 

omezeným. 

 

2.2.1 Daňová evidence 

Daňová evidence slouží pro stanovení základu daně a tím pro vypočtení samotné daně 

z příjmů v případě poplatníka, který nemusí nebo nechce vést účetnictví. V této evidenci 

se  zaznamenávají příjmy a výdaje  a  informace o  majetku a dluzích. Přesné vymezení 

obsahu  zaznamenávaného  v  této  evidenci  se  řídí  §6  až  §9  vyhlášky  č.  500/2002  Sb., 

pokud není určeno jinak (3, §7b). V daňové evidenci se hospodářský výsledek zjišťuje 

jako  rozdíl  příjmů  a  výdajů.  Příjmy  chápeme  jako  „přijaté peníze v pokladně nebo 

na bankovním účtu za provedené práce a služby, za prodané výrobky, zboží, popř. další 

majetek“,  a  výdaje  jako  „úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu, 

tj. provedené úhrady za nákupy pro podnikatelskou činnost, s výjimkou nákupu 

dlouhodobého majetku“ (16, s. 9).  

 

2.2.2 Účetnictví 

Účetnictví  je  další  způsob  evidence  příjmů  a  výdajů.  Účetnictví  slouží  ke  zjištění 

věrného  a  poctivého  obrazu  finanční  situace  podniku,  který  ukazuje  účetní  závěrka 

za patřičné účetní období. Do účetní závěrky patří účetní výkazy, což je rozvaha a výkaz 
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zisku  a  ztrát,  výkaz  o  cash-flow  a  související  písemnosti.  Účetnictví  vedou  takzvané 

účetní  jednotky,  za  které  považujeme  právnické  osoby  se  sídlem  v  České  republice, 

zahraniční  právnické  osoby  a  zahraniční  jednotky  podnikající  nebo  provozující  jinou 

činnost v České republice dle zvláštních právních předpisů. Účetní jednotkou dále jsou 

organizační složky státu, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku jako podnikatelé, 

fyzické  osoby,  které  se  dobrovolně  staly  účetní  jednotkou,  nebo  fyzické  osoby 

podnikatelé,  jejichž  obrat  za  předcházející  kalendářní  rok  převýšil  částku 

25 milionů Kč.  Dále  jsou  účetní  jednotkou  svěřenecké  fondy,  fondy  penzijních 

společností,  investiční  fondy, které nemají  právní osobnost,  a všechny ostatní,  kterým 

tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis (9, s. 22-24). 

Základ daně při vedení účetnictví se počítá jako rozdíl výnosů a nákladů. Výnosy jsou 

„výkony vyjádřené v Kč, tj. tržby za provedené práce a služby, za prodané výrobky nebo 

zboží a rozhodující není okamžik zaplacení, ale okamžik provedení úkonu“  a  náklady 

vnímáme  jako  „spotřebu hospodářských prostředků, cizích výkonů nebo práce 

pracovníků podniku. Ani zde není rozhodující okamžik úhrady“ (16, s. 9). 

 

2.2.3 Podnikatel 

Podnikatel  je  člověk,  který  po  objevení  příležitosti  soustředí  všechny  své  dostupné 

prostředky  na  to,  aby  té  příležitosti  využil.  Zároveň  na  sebe  přebírá  rizika  spojená 

s realizací  plánu  (1,  s.  23).  Podnikatelé  jsou  zapsáni  v  obchodním  rejstříku,  což  je 

veřejný seznam, do kterého se zapisují „obchodní společnosti a družstva podle zákona 

o korporacích, tj. obchodní korporace, dále fyzické osoby, které jsou podnikateli, mají 

bydliště v ČR a požádají o zápis a fyzické osoby, které podnikají a požádají o zápis 

a další osoby, o kterých tak stanoví zákon.“ Obchodní rejstřík vede tzv. rejstříkový soud 

v elektronické podobě a jeho součástí je i sbírka listin (10). Pokud podnikatel provozuje 

svoji  činnost  na  základě  živnostenského  oprávnění,  je  zapsán  také  v  živnostenském 

rejstříku,  což  je  z  části  veřejný  seznam  všech  živnostníků  podnikajících  v  daném 

územním obvodu (11). 
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Obr. 6: Zařazení živností dle živnostenského zákona. (12, s. 87) 

 

2.2.4 Společnost bez právní subjektivity 

Jedná se o spolupráci dvou fyzických osob podnikatelů na základě smlouvy o sdružení 

(2).  Sdružení  je  právně  upraveno  v  §829  a  následujících  Občanského  zákoníku. 

V novém občanském zákoníku však došlo k přejmenování sdružení na společnost (7).  

Smlouva o  sdružení podnikatelů  je písemná a měla by být úředně ověřená. Vymezuje 

účastníky smlouvy a určuje, jakým způsobem se budou podílet na činnosti sdružení, jak 

se  bude  postupovat  při  rozdělování  zisku,  popř.  uhrazování  ztráty.  Dále  určuje,  který 

z účastníků  bude  oprávněn  uzavírat  smlouvy,  vést  účetnictví  nebo  podávat  daňové 

přiznání (2). 

Výhodami  společnosti  je,  že  mohou  spojit  své  síly  bez  zakládání  nové  obchodní 

společnosti  a  není  potřeba  ani  žádný  základní  kapitál.  Podnikatelé  vedou  zpravidla 

jednoduché účetnictví, jako běžné fyzické osoby (2). 
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Nevýhodou  ale  je,  že  účastníci  společnosti  ručí  celým  svým  majetkem  za  závazky 

sdružení  nerozdílně.  Další  nevýhodou  je,  že  pokud  je  jeden  člen  společnosti  plátce 

DPH, musí se i ostatní registrovat k této dani (2). 

 

2.2.5 Spolupracující osoba 

Jako  spolupracující  osobu  rozumíme  spolupracujícího  manžela,  osobu  žijící 

s poplatníkem  ve  společně  hospodařící  domácnosti  nebo  člena  rodiny,  který  se  podílí 

na provozu  podniku.  Výjimkou  je  komplementář  v komanditní  společnosti  nebo 

společník  veřejné  obchodní  společnosti.  Nejedná  se  však  o  dítě  s  povinnou  školní 

docházkou, dítě, na které je uplatňované daňové zvýhodnění nebo o manžela, na kterého 

se uplatňuje sleva (3, §13). Další výjimku tvoří situace, kdy mají členové rodiny mezi 

sebou  pracovněprávní  vztah,  jsou  sdruženi  do  společnosti  nebo  se  účastní  obchodní 

korporace. Spolupracujících osob může být i více (8, s. 62). 

Při zahájení spolupráce je povinnost do patnácti dnů podat přihlášku k registraci správci 

daně.  Je  nutné  tuto  skutečnost  oznámit  i  na  správě  sociálního  zabezpečení  a  přihlásit 

se k  sociálnímu  pojištění.  Datum  zahájení  spolupráce  a  další  údaje  se  musí  nahlásit 

„do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala tato 

skutečnost.“  Dále  je  oznamovací  povinnost  na  příslušné  zdravotní  pojišťovně,  kde  je 

třeba datum zahájení ohlásit do osmi dnů ode dne zahájení spolupráce (8, s. 64). 

Spolupracující  osoba  musí  mít  výši  podílů  příjmů  a  výdajů  stejnou  a  to  tak,  že  podíl 

příjmů  a  výdajů  připadající  na  spolupracující  osobu  není  vyšší  než  30%.  Příjmy 

nepřevyšují výdaje o více než 180 000 Kč za zdaňovací období a zároveň rozdíl příjmů 

a výdajů není větší než 15 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc (3, § 13). 

Pokud  je ale spolupracující osobou pouze manžel, příjmy a výdaje se rozdělí  tak, aby 

jejich  podíl  na  manžela  nebyl  více  jak  50%  a  příjmy  nepřevyšovaly  výdaje 

o 540 000 Kč za zdaňovací období a o 45 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc 

(3, §13). 
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Příjmy a výdaje lze takto rozdělit i v případě, že poplatník neuplatňuje skutečné výdaje, 

ale stanovuje si je procentem z příjmu (8, s. 64). 

 

2.3          Obchodní společnosti 

Obchodní  společnosti  vznikají  dnem  zápisu  do  obchodního  rejstříku  a  jsou  založeny 

sepsáním společenské smlouvy (12, s. 83).   

 

2.3.1 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je nejpoužívanější formou obchodní společnosti u nás, 

a to zejména v případě malých a drobných podnikatelů. Patří mezi takzvané kapitálové 

společnosti (4). 

„Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", postačí 

však zkratka "spol. s r. o." nebo "s. r. o.".“ Tato společnost může být založena jednou 

fyzickou  nebo  právnickou  osobou,  avšak  nejvyšší  počet  společníků  nesmí  přesáhnout 

50 osob  (12,  s.  80).  Minimální  výše  vkladu  činí  1  Kč  a  může  být  pro jednotlivé 

společníky  různá.  Vklady  mohou  být  peněžité  i  nepeněžité  (4,  §142).  Společnost  ručí 

za své  závazky  celým  majetkem  a  „společníci ručí za závazky společnosti společně 

a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladu od všech společníků podle 

stavu zápisu v obchodním rejstříku.“ Avšak  po  zapsání  zaplacení  zbývajících  vkladů 

do obchodního rejstříku společníci za závazky společnosti neručí (12, s. 81-81). 

Orgány  společnosti  jsou  statutární  orgán,  valná  hromada  a  v  určitých  případech 

i dozorčí rada. Činnost statutárního orgánu, tedy vedení obchodní společnosti, vykonává 

jeden nebo více  jednatelů. Pokud je jich více, každý z nich může jednat za společnost 

samostatně,  pokud  společenská  smlouva  a  stanovy  nerozhodnou  jinak.  Tyto  jednatele 

jmenuje  valná  hromada  společníků.  Valná  hromada  je  nejvýše  postaveným  orgánem 

ve společnosti. Musí se konat minimálně jednou ročně a rozhoduje o důležitých věcech 

ve  společnosti,  jednou  z  nich  je  například  způsob  rozdělení  hospodářského  výsledku. 

Další,  nepovinný,  orgán  je  dozorčí  rada,  která  se  zřizuje  na  základě  společenské 
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smlouvy. Dozorčí  rada  je volena valnou hromadou a musí  se skládat minimálně ze  tří 

členů,  členem  však  nesmí  být  jednatel  společnosti.  Činnost  dozorčí  rady  spočívá 

v kontrole  činnosti  jednatelů,  obchodních  a  účetních  knih  a  dalších  dokladů.  Dále 

přezkoumává  účetní  závěrky  a  návrhy  na  rozdělení  zisku  nebo  způsob  úhrady  ztráty. 

O svých zjištěních předkládá zprávu valné hromadě (12, s. 81-81). 

 

Obr. 7: Schéma výpočtu DPPO v případě s. r. o. (14) 

 

2.3.2 Veřejná obchodní společnost 

Veřejná  obchodní  společnost  patří  mezi  osobní  společnosti.  „Firma musí obsahovat 

označení "veřejná obchodní společnost", "veř. obch. spol." nebo v. o. s.“ Principem je, 

že  alespoň  dvě  osoby  podnikají  společně.  Společník  může  být  buď  fyzická  osoba 

splňující  podle  živnostenského  zákona  všeobecné  podmínky  pro  vykonávání  živnosti, 

nebo  právnická  osoba,  za  kterou  ve  společnosti  vystupuje  její  statutární  orgán 
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(12, s. 78). Tato „společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem a společníci 

ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně.“ Říká 

se tomu  tzv. neomezené  ručení.  Statutárním  orgánem,  který  má  právo  jednat 

za společnost  navenek,  jsou  všichni  společníci.  V  rámci  společenské  smlouvy 

se dohodnou na tom,  jaký společník jakým dílem povede společnost. Lze pro částečné 

nebo úplné vedení  společnosti  pověřit  pouze  jednoho  společníka, který však musí  ctít 

společné zájmy všech společníků. V určitých případech se také pověří prokurista, který 

má na starost všechny právní úkony týkající se společnosti. Minimální výše základního 

kapitálu  v případě  této  společnosti  není  zákonem  stanovená,  a  to  z  důvodu  způsobu 

ručení za závazky společnosti (12, s. 79). 

 

 

Obr. 8: Schéma výpočtu DPPO v případě v. o. s. (14) 

 

ZD

½ ZD – FO1

DZD §7

ZD po

Daň FO1
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½ ZD – FO2
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- odč. položky §34

- Dary §20
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2.3.3 Komanditní společnost 

Komanditní společnost je osobní společnost složená z jednoho nebo více komanditistů 

a jednoho  nebo  více  komplementářů.  „Firma společnosti musí obsahovat označení 

"komanditní společnost", postačí však zkratka "kom. spol." nebo "k. s.".“ 

Komplementář  je  jediná  osoba  splňující  dle  zvláštního  právního  předpisu  všeobecné 

podmínky  pro  provozování  živnosti  a  nemá  stanovené  ani  žádné  další  překážky 

pro výkon  živnosti.  V  případě,  že  je  komplementářem  právnická  osoba,  v  rámci 

komanditní  společnosti za ni  jedná její  statutární orgán nebo pověřený zástupce, který 

však  musí  splňovat  výše  uvedené  podmínky.  Zákon  nestanovuje  minimální  výši 

základního  kapitálu  ani  vkladu  komplementáře,  avšak  komanditista  musí  vložit 

minimálně  5 000  Kč,  které  má  povinnost  splatit  bez  zbytečného  odkladu  a  ve  lhůtě, 

kterou stanoví společenská smlouva (12, s. 81-82). 

„Společnost odpovídá za svoje závazky celým svým majetkem.“ V  případě 

komplementáře  a  komanditisty  je  ručení  rozdílné.  „Komplementář ručí za závazky 

společnosti veškerým svým majetkem a to společně a nerozdílně.“ Kdežto „komanditisté 

ručí za závazky společnosti pouze do výše svých nesplacených vkladů zapsaných 

v obchodním rejstříku.“ Pokud společenská smlouva neurčí jinak, statutárním orgánem 

společnosti  je každý z  komplementářů. Komanditisté mohou kontrolovat účetní knihy 

a doklady,  účetní  závěrky  a  mají  přístup  ke  všem  informacím  v  záležitostech 

společnosti.  V  některých  případech  však  mohou  rozhodovat  komanditisté  společně 

s komplementáři (12, s. 81-82). 
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Obr. 9: Schéma výpočtu DPPO v případě k. s. (14)  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části popisuji vybranou společnost,  její činnost a způsob vedení evidence. Dále 

provedu výpočty zdanění příjmů pro všechny vybrané způsoby podnikání. 

 

3.1          Charakteristika společnosti 

Společnost,  se  kterou  spolupracuji,  byla  založena  dvěma  fyzickými  osobami,  panem 

Hrubým  a  panem  Svobodou  v roce  1999.  Podnikají  především  na  Vysočině  v oblasti 

instalatérských  prací,  rovněž  se  zabývají  revizí  plynu  a  související  projektovou 

dokumentací.  Své  služby  poskytují  domácnostem  i  firmám.  Jsou  plátci  DPH.  Řadí 

se mezi  drobné  podnikatele,  a  to  proto,  že  mají  obrat  do  5  mil.  Kč  a  méně  než  pět 

zaměstnanců.  Počet  zaměstnanců  se  v průběhu  podnikání  lišil,  vždy  se  ale  jednalo 

o méně jak pět zaměstnanců (18).  

 

3.1.1 Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Pan  Hrubý  má  v kompetenci  administrativní  činnost  včetně  vedení  daňové  evidence, 

kontrolu  financí  společnosti  a  zajišťuje  komunikaci  s úřady.  Pan  Svoboda  se  naopak 

zabývá  zpracováním  zadaných  projektů,  jejich  propočítáním,  následným  zajištěním 

 

 

 

 

Obr. 10: Organizační struktura společnosti. (18) 
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a kontrolou jejich realizace. Oba společníci pak dle možností nabízí služby společnosti, 

případně  vyhledávají  další  možné  zakázky.  Jejich  zaměstnanci  provádějí  realizaci 

projektu  a  instalatérské  práce.  Pracují  vždy  ve  dvojici.  První  zaměstnanec  práci  řídí 

a také za ni zodpovídá. Druhý zaměstnanec provádí pomocné a přípravné práce (18).  

 

3.1.2  Vedení evidence 

Společníci vedou daňovou evidenci. Dle zákona nemají povinnost vést účetnictví a ani 

se tak dobrovolně nerozhodli (18).  

V  rámci  daňové  evidence  však  vedou  vše,  tak  jak  má  být.  Vedou  peněžní  deník 

s podrobně zaznamenanými a přehledně zapsanými příjmy a výdaji na bankovním účtu 

nebo v hotovosti. Dále vedou záznamy o závazcích a pohledávkách, kde můžeme vidět 

velikost pohledávek nebo závazků, zda  jsou zaplaceny nebo kdy mají dobu splatnosti. 

Další  evidenci  vedou  pro  majetek,  a  to  konkrétně  evidenci  dlouhodobého  majetku 

a drobného  majetku.  Dlouhodobým  majetkem  jsou  v  tomhle  případě  dva  osobní 

automobily. První byl pořízen běžnou koupí a druhý koupí přes leasing, oba dva jsou již 

zcela  odepsané.  Jako  drobný  majetek  eviduje  subjekt  věci  potřebné  v  kanceláři, 

např. osobní  počítač  nebo  kopírku,  ale  také  speciální  věci  potřebné  pro  výkon  jejich 

práce, jako třeba závitořez, pila, nebo vrtací či bourací kladivo. I drobný majetek podnik 

vnímá  jako  dlouhodobý.  Zásoby  podnik  žádné  neeviduje,  protože  vykonává  služby 

a všechen nakoupený materiál  jde  rovnou do výkonu práce. Stejné  je  to  i  s  ceninami, 

které  podnik  využívá,  ale  po  nakoupení  je  ihned  spotřebuje.  Bohužel  subjekt  nevede 

žádné  záznamy  o  tom,  kolik  do  podnikání  vložily  na  začátku,  čili  jaký  měli  základní 

kapitál (18). 

O výsledku hospodaření podniku, se můžeme dočíst v peněžním deníku, kde nalezneme 

údaje  o  základu  daně  pro  výpočet  daně  z  příjmu.  Obě  fyzické  osoby  mají  poloviční 

podíl. Z toho důvodu i základ daně, zisk nebo případnou ztrátu dělí napůl. Každý sám 

si pak počítá dan z příjmu fyzických osob a vyplňuje daňové přiznání sám. Z možných 

slev si uplatňují pouze tu na poplatníka (18).  
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Jako  plátci  DPH  odvádí  i  daň  z  přidané  hodnoty  a  to  tak,  že  za  odvod  DPH  je 

zodpovědný pan Svoboda, který ji odvádí celou, a pan Hrubý má DPH nulové (18).  

 

3.2           Charakteristika třetí osoby 

Jedná  se  v tomto  případě  o  paní  Hrubou,  manželku  pana  Hrubého.  Je  zaměstnaná 

ve státní  správě  s hrubým  platem  okolo  20  tis.  Kč.  O  podnikatelskou  činnost  svého 

manžela  se  už  dlouho  zajímá  a  mohla  by  být  nápomocná  především  v komunikaci 

s úřady  a  v administrativní  činnosti.  Nemá  možnost  uplatnit  si  daňové  zvýhodnění 

na děti a uplatňuje tedy pouze slevu na poplatníka (19). 

 

3.3           Podmínky a kritéria pro volbu formy podnikání 

Všichni  tři  účastníci mají  zájem na optimalizace  daně z příjmů,  a  to výběrem vhodné 

formy podnikání. Pan Hrubý ani pan Svoboda neukončí podnikaní, paní Hrubá si může 

vybrat mezi variantou zůstat v zaměstnání nebo z něj odejít.  

Kromě  optimalizace  daně  je  dalším  kritériem  pro  tuto  volbu  také  způsob  a  velikost 

ručení za závazky společnosti, množství příjmů, nutnost odvádění záloh na daň z příjmu 

a další související věci spojené se změnou formy podnikání. 

Abychom  jednotlivé  výpočty  mohly  porovnávat,  tak  v případě,  kdy  je  nutnost  použít 

náklady a výnosy, používáme částky příjmů a výdajů. Každý účastník uplatňuje slevu 

na  poplatníka.  Jiné  slevy,  daňová  zvýhodnění  ani  položky  snižující  základ  daně 

nevyužívají. Společníci ani paní Hrubá doposud neměli povinnost odvádět zálohy. Zisk 

si dělí rovným dílem.  

 

3.3.1  Jednotlivé způsoby zdanění 

Vypočtením  zdanění  v případě  jednotlivých  forem  podnikání  pro  různé  kombinace 

společníků zjistíme nejvýhodnější daňovou povinnost pro společnost i společníky.  
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Výchozí  situace  je  taková,  že  paní  Hrubá  je  zaměstnaná  a  její  průměrný  hrubý  plat 

za měsíc  je  kolem  20 000  Kč,  ročně  to  tedy  vychází  na  232 115  Kč  (19).  Po  přičtení 

sociálního  a  zdravotního  pojištění,  tedy  34%  z této  hrubé  mzdy,  zjistíme  dílčí  základ 

daně  §6,  který  činí  311 035  Kč.  Jiné  příjmy  paní  Hrubá  nemá,  proto  je  tato  částka 

základem pro výpočet DPFO. Zaokrouhlí se na 311 000 Kč a vynásobí 15%. Vychází 

částka 46 650 Kč, od které odečteme slevu na poplatníka 24 840 Kč, výsledná daňová 

povinnost činí 21 810 Kč. 

V případě  společníků  pana  Hrubého  a  pana  Svobody  vycházíme  z toho,  že  zdanitelné 

příjmy společnosti jsou 2 099 639 Kč a výdaje 1 473 641 Kč. Na každého ze společníků 

připadá  stejný  díl  těchto  částek,  tzn.  ½  příjmů  a  ½  výdajů.  Základ  daně  §7  každého 

společníka  vychází  na  312 999  Kč.  Po  zaokrouhlení  vychází  15%  ze  základu  daně 

46 935  Kč  a  po  odečtení  slevy  na  poplatníka  je  výsledná  daňová  povinnost  každého 

společníka 22 095 Kč.  

 

Společnost 

Při  zachování  společnosti  je  dále  možná  varianta,  že  paní  Hrubá  bude  spolupracující 

osoba  pana  Hrubého  nebo  že  s nimi  začne  podnikat  jako  třetí  společník.  V obou 

případech může být zaměstnaná na svém stávajícím místě nebo odejít. Příjmy a výdaje 

se  tedy  v případě  třetího  společníka  dělí  třemi.  Pokud  se  řeší  varianta  spolupracující 

osoby, tak se příjmy a výdaje z podnikání dělí mezi manžele napůl. 

 

Tab. 1:  Zdanění společníků a pí. Hrubé - Společnost 

 

 

Zaměstnaná Nezaměstnaná

DZD §7 = 208 666 Kč DZD §7 = 208 666 Kč DZD §6 = 311 035 Kč DZD §7 = 208 666 Kč

VDP = 6 450 Kč VDP = 6 450 Kč DZD §7 = 208 666 Kč VDP = 6 450 Kč

VDP = 53 115 Kč

50% DZD §7 = 156 499 Kč DZD §7 = 312 999 Kč DZD §6 = 311 035 Kč 50% DZD §7 = 156 499 Kč

VDP = 0 Kč VDP = 22 095 Kč 50% DZD §7 = 156 499 Kč VDP = 0 Kč

VDP = 45 285 Kč

p. Hrubá

p. Hrubá jako třetí 

společník

p. Hrubá jako 

spolupraující osoba 

p. Hrubého

p. Hrubý p. Svoboda
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Společnost s ručením omezeným 

Další  zvolenou  možností  je  podnikání  formou  společnosti  s ručením  omezeným.  Zde 

se postupuje podle zvolené formy příjmů a to buď formou mzdy, nebo podílů ze zisku. 

Základ  daně  spadá  pod  DPPO.  V případě  příjmů  formou  mzdy  jsme  si  orientačně 

stanovili  výši  mzdových  nákladů,  která  odpovídá  výši  rozdělovaného  výsledku 

hospodaření  po  zdanění.  Příjmy  formou  mzdy  daníme  DPFO  a  podíly  na  zisku 

společníků  srážkovou  daní.  V obou  případech  celkovou  sumu  příjmů  dělíme  dvěma 

nebo třemi podle počtu společníků. Ve všech variantách musíme počítat s případy, kdy 

paní Hrubá je nebo není navíc zaměstnaná ve svém stávajícím zaměstnání. 

 

Tab. 2: Zdanění společníků a pí. Hrubé - S. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnaná Nezaměstnaná

ZD = 625 998 Kč DZD §6 = 253 624 Kč DZD §6 = 253 624 Kč DZD §6 = 311 035 Kč

VDP = 118 750 Kč VDP = 13 200 Kč VDP = 13 200 Kč VDP = 21 810 Kč

ZD = 625 998 Kč DZD §6 = 169 083 Kč DZD §6 = 169 083 Kč DZD §6 = 311 035 Kč DZD §6 = 169 083 Kč

VDP = 118 750 Kč VDP = 510 Kč VDP = 510 Kč DZD §6 = 169 083 Kč VDP = 510 Kč

VDP = 47 175 Kč

ZD = 625 998 Kč podíl = 253 624 Kč podíl = 253 624 Kč DZD §6 = 311 035 Kč

VDP = 118 750 Kč srážková daň = 38 044 Kč srážková daň = 38 044 Kč VDP = 21 810 Kč

ZD = 625 998 Kč podíl = 169 083 Kč podíl = 169 083 Kč DZD §6 = 311 035 Kč podíl = 169 083 Kč

VDP = 118 750 Kč srážková daň = 25 362 Kč srážková daň = 25 362 Kč VDP = 21 810 Kč srážková daň = 25 362 Kč

podíl = 169 083 Kč

srážková daň = 25 362 Kč

p. HrubáDPPO p. Hrubý p. Svoboda

změna 

společnosti

p. Hrubá jako 

třetí společník

Příjmy 

vyplácené 

formou podílů 

ze zisku

změna 

společnosti

p. Hrubá jako 

třetí společník

Příjmy 

vyplácené 

formou mzdy
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Veřejná obchodní společnost 

Pokud  by  se  společníci  rozhodli  změnit  formu  podnikání  na  veřejnou  obchodní 

společnost,  tak zdanění bude stejné  jako v případě společnosti bez právní subjektivity. 

Avšak nelze použít variantu spolupracující osoby. 

 

Tab. 3: Zdanění společníků a pí. Hrubé -V. o. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnaná Nezaměstnaná

DZD §7 = 312 999 Kč DZD §7 = 312 999 Kč DZD §6 = 311 035 Kč

VDP = 22 095 Kč VDP = 22 095 Kč VDP = 21 810 Kč

DZD §7 = 208 666 Kč DZD §7 = 208 666 Kč DZD §6 = 311 035 Kč DZD §7 = 208 666 Kč

VDP = 6 450 Kč VDP = 6 450 Kč DZD §7 = 208 666 Kč VDP = 6 450 Kč

VDP = 53 115 Kč

p. Hrubá 

jako třetí 

společník

změněná 

společnost

p. Hrubý p. Svoboda p. Hrubá
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Komanditní společnost 

Při  zvolení  komanditní  společnosti  základ  daně  dělíme  na  poloviny  mezi 

komplementáře  a  komanditisty,  mezi  sebou  si  to  dělí  také  rovným  dílem. 

Komplementáři daní  svou část  jak DPFO a komanditisté nejprve celou svou polovinu 

dani podle DPPO a dále se všechny podíly na zisku snižují o srážkovou daň. Do všech 

možností musíme  také zahrnout  situaci, kdy má paní Hrubá navíc příjmy se současné 

závislé činnosti. 

 

Tab. 4: Zdanění společníků a pí. Hrubé - K. s. 

 

 

Zaměstnaná Nezaměstnaná

DZD §7 = 312 999 Kč ZD =  312 999 Kč DZD §6 = 311 035 Kč

VDP = 22 095 Kč VDP = 59 280 Kč VDP = 21 810 Kč

podíl = 253 719 Kč

srážková daň = 38 058 Kč

Zaměstnaná Nezaměstnaná

DZD §7 = 156 499 Kč DZD §7 = 156 499 Kč DZD §6 = 311 035 Kč ZD =  312 999 Kč

VDP = 0 Kč VDP = 0 Kč VDP = 21 810 Kč VDP = 59 280 Kč

ZD =  312 999 Kč podíl = 253 719 Kč

VDP = 59 280 Kč srážková daň = 38 058 Kč

podíl = 253 719 Kč

srážková daň = 38 058 Kč

Zaměstnaná Nezaměstnaná

DZD §7 = 312 999 Kč ZD =  312 999 Kč DZD §6 = 311 035 Kč ZD =  312 999 Kč

VDP = 22 095 Kč VDP = 59 280 Kč VDP = 21 810 Kč VDP = 59 280 Kč

podíl = 126 860 Kč ZD =  312 999 Kč podíl = 126 860 Kč

srážková daň = 19 026Kč VDP = 59 280 Kč srážková daň = 19 026Kč

podíl = 126 860 Kč

srážková daň = 19 026Kč

Zaměstnaná Nezaměstnaná

ZD =  312 999 Kč ZD =  312 999 Kč DZD §6 = 311 035 Kč DZD §7 = 312 999 Kč

VDP = 59 280 Kč VDP = 59 280 Kč DZD §7 = 312 999 Kč VDP = 22 095 Kč

podíl = 126 860 Kč podíl = 126 860 Kč VDP = 68 760 Kč

srážková daň = 19 026Kč srážková daň = 19 026Kč

Zaměstnaná Nezaměstnaná

ZD =  312 999 Kč DZD §7 = 156 499 Kč DZD §6 = 311 035 Kč DZD §7 = 156 499 Kč

VDP = 59 280 Kč VDP = 0 Kč DZD §7 = 156 499 Kč VDP = 0 Kč

podíl = 253 719 Kč VDP = 45 285 Kč

srážková daň = 38 058 Kč

varianta 3

varianta 2

p. Hrubý - Komanditista p. Svoboda - Komanditista p. Hrubá - Komplementář

p. Hrubý - Komanditista p. Svoboda - Komplementář p. Hrubá - Komplementářvarianta 4

p. Hrubý - Komplementář p. Svoboda - Komplementář p. Hrubá- Komanditista

p. Hrubý - Komplementář p. Svoboda - Komanditista p. Hrubá

varianta 1

změna 

společnosti

p. Hrubý - Komplementář p. Svoboda - Komanditista p. Hrubá - Komanditista
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3.3.2 Velikost možných příjmů 

Velikost  možných  příjmů  je  dalším  z hodnocených  kritérií.  Posuzujeme  výši  čistých 

příjmů. Náklady na sociální a zdravotní pojištění do toho nezahrnujeme, jelikož to není 

předmětem  této  bakalářské  práce  a  je  nutné  je  hradit  jistým  způsobem  ve  všech 

případech.  U  společnosti  s ručením  omezeným  se  jedná  o  mzdu  v jednom  způsobu 

výpočtu a o podíl v dalším způsobu, nejde o příjmy vyplácené souběžně.   

 

Tab. 5: Výpočet příjmů po zdanění 

 

 

3.3.3 Způsob a velikost ručení za závazky společnosti 

Dalším  hodnoceným  kritériem  je  způsob  a  velikost  ručení  společníků  za  závazky 

společnosti.  Pro  všechny  tři  osoby  je  důležité  mít  možnost  neručit  za  závazky 

společnosti, ale je potřeba brát v úvahu i velikost zdanění a možnosti příjmů. 

 

Tab. 6: Ručení za závazky společnost. (12, s. 79-82) 

 

Zaměstnaná Nezaměstnaná

Výchozí situace 290 904 Kč 290 904 Kč 210 305 Kč

p. Hrubá jako třetí společník 202 216 Kč 202 216 Kč 387 666 Kč 202 216 Kč

p. Hrubá jako spolupracující osoba 156 499 Kč 290 904 Kč 343 329 Kč 156 499 Kč

Změna společnosti Mzda: 176 071 Kč           

Podíl: 215 580 Kč 

Mzda: 176 071 Kč           

Podíl: 215 580 Kč 

210 305 Kč

p. Hrubá jako třetí společník Mzda: 125 671 Kč          

Podíl: 143 721 Kč 

Mzda: 125 671 Kč          

Podíl: 143 721 Kč 

Mzda: 311 121 Kč                

Podíl: 354 026 Kč 

Mzda: 125 671 Kč          

Podíl: 143 721 Kč 

Změna společnosti 290 904 Kč 290 904 Kč 210 305 Kč

p. Hrubá jako třetí společník 202 216 Kč 202 216 Kč 387 666 Kč 202 216 Kč

Změna společnosti Komplementář 290 904 Kč Komanditista 215 661 Kč 210 305 Kč

varianta 1 komplementář 156 499 Kč komplementář 156 499 Kč Komanditista 425 996 Kč Komanditista 215 661 Kč

varianta 2 Komplementář 290 904 Kč Komanditista 107 834 Kč Komanditista 318 139 Kč Komanditista 107 834 Kč

varianta 3 Komanditista 107 834 Kč Komanditista 107 834 Kč Komplementář 476 354 Kč Komplementář 290 904 Kč

varianta 4 Komanditista 215 661 Kč komplementář 156 499 Kč Komplementář 343 329 Kč komplementář 156 499 Kč

Společnost

S. r. o.

V. o. s.

K. s.

p. Hrubý p. Svoboda p. Hrubá

K. s.

komplementář komanditisté

Ručení neručí za závazky 

společnosti

rovným dílem 

celým svým 

majetkem

rovným dílem 

celým svým 

majetkem

rovným dílem 

celým svým 

majetkem

do výše 

nesplaceného 

vkladu zapsaného 

v OR, jinak neručí 

do výše nesplaceného 

vkladu zapsaného v OR, 

jinak neručí 

Zaměstnanec Společnost V. o. s. S. r. o.
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3.3.4 Povinnost placení záloh a náklady spojené se změnou formy 

podnikání 

Posledním zvoleným kritériem je povinnost placení záloh, a  to z důvodu, že ani  jeden 

účastník doposud zálohy odvádět nemusel.  

Tato  povinnost  by  vznikla  po  založení  společnosti  s ručením  omezeným.  Jednalo  by 

se o zálohy na daň z příjmu právnických osob splatné k 15. červnu a 15. prosinci. Jejich 

výše se vypočte jako 40% z poslední známé povinnosti, tedy z 118 750 Kč. Výsledkem 

jsou zálohy 47 500 Kč. 

Další  situace,  kdy  by  vznikla  povinnost  hrazení  záloh  na  daň  z příjmu,  je  při  vzniku 

komanditní  společnosti. A  to  ve  všech  čtyřech  variantách  i  při  samotné  změně  formy 

podnikání  u  komanditistů.  Zálohy  by  bylo  nutné  odvádět  pololetně  na  daň  z příjmu 

právnických  osob.  Jednalo  by  se  o  40%  z 59 280  Kč,  tedy  23 712  Kč  k 15.  červnu 

a 15. prosinci. 

V případě  varianty  3  komanditní  společnosti,  kdy  pan  Hrubý  i  pan  Svoboda  jsou 

komanditisté a paní Hrubá komplementář, má povinnost platit zálohy právě paní Hrubá, 

pokud má  současně příjmy ze  závislé  činnosti  ze  svého  stávajícího zaměstnání.  Jedná 

se o pololetní zálohy k 15. červnu a 15. prosinci, avšak v poloviční výši. Důvodem je, 

že příjmy ze závislé činnosti jsou větší než 15% celkového základu daně, ale jsou menší 

než jeho polovina. Zálohy tedy počítáme jako 20% ze základu daně 68 760 Kč, budou 

tedy 13 752 Kč. 

Dalším náklady jsou spojené se změnou formy podnikání, kdy se nemyslí  jen finanční 

náklady,  například  poplatky  na  úřadě  a  podobně,  ale  i  čas  strávený  vyřizováním 

potřebných  záležitostí.  Účastníci  také  nejsou  zvyklí  vést  účetnictví,  což  by  v případě 

vzniku osobní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným bylo nutné. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této  části  navrhuji  nejvýhodnější  způsob  podnikání  pro  manžele  Hrubé  a  pana 

Svobodu  podle  zadaných  kritérií,  kdy  nejvýznamnějším  kritériem  hodnocení  je 

optimalizace  daňové  povinnosti.  Mezi  další  posuzovaná  kritéria  patří  způsob  a  míra 

ručení  za  závazky  společnosti,  velikost  příjmů  společníků  a  náklady  na  změnu  formy 

podnikání, ať už z pohledu financí nebo času. Tato kritéria budu hodnotit nejprve každé 

samostatně a poté navrhnu nejlepší kombinaci. 

 

4.1.1 Způsoby zdanění 

Výše  zdanění  je  významné  kritérium  pro  způsob  podnikání  a  také  případný  vstup 

do podnikání nebo opuštění zaměstnání v případě paní Hrubé. Samozřejmě se musí vzít 

v potaz i další kritéria. 

Daňová  povinnost  se  počítala  ve  všech  případech  ze  skutečných  výdajů.  Lze  sice 

v případě daně z příjmu FO uplatnit výdaje  stanové procentem z příjmu, a  to až 60%, 

ale  takto  vypočtené  výdaje  jsou  nižší  než  skutečně  vynaložené.  Je  také  nutné 

u komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným přihlížet k tomu, že DPPO 

se hradí za komanditisty nebo společnost dohromady a každému se pak sráží srážková 

daň. 

Porovnáváme  se  současným  stavem,  kdy  má  paní  Hrubá  při  zaměstnání  daňovou 

povinnost ve výši 21 810 Kč a společníci každý 22 095 Kč. 

Při zachování společnosti  jako takové a vstupu paní Hrubé jako  třetího společníka, by 

se daňová povinnost snížila na 6 450 Kč u všech třech společníků. Pokud by paní Hrubá 

zůstala  zároveň  ve  svém  dosavadním  zaměstnání,  tak  zvýšení  základu  daně  o  příjmy 

z podnikání by  zvýšilo  i  její  daň z příjmů a  to  až na 53 115 Kč. Podobné zvýšení by 

nastalo, i když by byla zaměstnaná a stala se spolupracující osobou pana Hrubého. Panu 

Svobodovi by zůstala daň z příjmu ve stejné výši 22 095 Kč, pan Hrubý by měl nulovou 

daňovou povinnost a jeho manželka po skončení v zaměstnání také. 
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V případě  společnosti  s ručením  omezeným  je  povinnost  k dani  z příjmu  právnických 

osob přes 100 000 Kč a všichni účastníci by dále odváděli daň z příjmu fyzických osob. 

Po změně by to činilo 13 200 Kč pro pana Hrubého a pana Svobodu a po vstupu paní 

Hrubé by to vycházelo na každého 510 Kč. Pokud by společníci byli vypláceni pouze 

formou  podílů  ze  zisku,  srážková  daň  z podílů u  dvou  společníků  je  přes  38  000  Kč. 

Po vstupu paní Hrubé tato daň srážkou činí přes 25 000 Kč.  

Veřejná  obchodní  společnost  z pohledu  zdanění  vychází  stejně  jako  společnost 

bez právní  subjektivity.  V případě  dvou  společníků  je  daň  na  jednoho  22 095  Kč 

a u třech společníků 6 450 Kč. 

Podobná daňová povinnost  vychází  i  po  změně na komanditní  společnost,  kdy DPFO 

v případě  jednoho  komplementáře,  je  22  095  Kč.  Pokud  jsou  dva,  jejich  daňová 

povinnost  je  nulová.  Daň  z příjmů  PO  za  komanditisty  je  59  280  Kč  a  srážková  daň 

pro jednoho  komanditisty  je  přes  38  000  Kč,  pro  dva  komanditisty  je  to  zhruba 

polovina.  

Ve všech případech, pokud by byla paní Hrubá stále zaměstnaná, se musí brát v potaz 

také zdanění jejích příjmů ze závislé činnosti. 

 

4.1.2 Velikost možných příjmů 

Další kritérium  je velikost příjmů, které  je bezpochyby pro všechny zúčastněné velmi 

důležité. Porovnávala jsem příjmy po zdanění, protože společníky zajímá skutečný stav 

toho, co obdrží. Skutečnost, ze které se vycházelo, ukazovala roční příjmy paní Hrubé 

ze zaměstnání ve výši 210 305 Kč a u společníků 290 904 Kč. 

Po  vstupu  paní  Hrubé  do  společnosti  se  příjmy  dělí  rovným  dílem,  takže  by  příjem 

společníků klesl asi o 80 000 Kč. Pokud by byla paní Hrubá pouze spolupracující osoba 

pana Hrubého, pak  se  příjmy pana Svobody nemění,  změna  je pouze u  manželů,  kdy 

se polovina příjmů přelije od pana Hrubého k paní Hrubé. 

Po  změně  na  společnost  s ručením  omezeným  příjmy  společníků  vyplácené  formou 

mzdy  klesnou  asi  o  115 000  Kč  a  příjmy  vyplácené  formou  podílů  na  zisku 
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o 75 000 Kč.  Po  vstupu  paní  Hrubé  se  příjmy  ostatních  dvou  společníků  sníží  asi 

o 50 000  Kč  a  ona  získá  125 000  Kč  formou  mzdy,  nebo  143 000  Kč  jako  podíly 

ze zisku. 

Po změně společnosti na veřejnou obchodní společnost  jsou příjmy společníků shodné 

se  situací  společnosti  bez  právní  subjektivity.  Po  změně  jsou  naprosto  stejné  jako  je 

výchozí situace a při třech společnících se sníží na 202 216 Kč. 

Poslední  možností  je  komanditní  společnost,  kdy  po  změně  dojde  ke  snížení  příjmů 

komanditisty  o  75 000  Kč.  Příjmy  komplementářů  komanditní  společnosti  jsou  stejné 

jako po změně, pokud je pouze jeden společník komplementář. Pokud jsou dva, vychází 

příjem každého z nich zhruba na polovinu. Podobně je tomu tak i u komanditistů. 

Paní Hrubá zároveň zaměstnaná ve stávajícím zaměstnání v jakékoli počítané variantě 

má vyšší příjmy právě o tyto příjmy ze závislé činnosti. 

 

4.1.3 Způsob a velikost ručení za závazky společnosti 

Paní Hrubá za závazky společnosti, ve které pracuje, neručí, zato společníci za závazky 

společnosti  ručí  celým svým majetkem. Přáli  by si  to  změnit,  protože  společnost  sice 

nemá finanční problémy, ale raději by měli určitou jistotu.  

Nejlepším řešením se jeví společnost s ručením omezeným, kdy společníci po splacení 

svých vkladů zapsaných v obchodním rejstříku už dále za závazky společnosti  neručí. 

V ostatních  variantách  je  to  stejné  jako  u  společnosti.  Výjimkou  je  komanditní 

společnost,  kdy  komanditisté  ručí  stejně  jako  společníci  ve  společnosti  s ručením 

omezeným,  to  by  však  bylo  nevýhodné  vůči  ostatním  společníkům  komplementářům 

(12, s. 79-82). 
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4.1.4 Povinnost placení záloh a náklady spojené se změnou formy 

podnikání 

Povinnost  platit  zálohy  doposud  neměli  ani  společníci,  ani  paní  Hrubá.  Jistě  to  není 

velká překážka, ale určité povinnosti navíc by to způsobilo. Vznikla by povinnost vést 

účetnictví v případě osobních i kapitálových společností. Počítat by se muselo i s časem 

vynaloženým na vyřizování, které souvisí se vznikem nové společnosti. 

Zálohy  by  účastníci  nemuseli  odvádět  ani  nadále,  pokud  by  zůstali  společností,  nebo 

po vzniku  veřejné  obchodní  společnosti  a  společnosti  s ručením  omezeným. 

V posledním případě by museli hradit zálohy za společnost pololetně. Zálohy na DPPO 

by nastaly i v případě komanditní společnosti. 

 

4.1.5 Souhrnné posouzení 

Jako hlavní kritérium považuji výši zdanění, proto volím za optimální řešení zachování 

společnosti  a  paní  Hrubou  pojmout  jako  spolupracující  osobu  pana  Hrubého.  Tak 

se dostane  daňová  povinnost  manželů  Hrubých  na  nulu  a  příjmy  pana  Hrubého 

se z poloviny  přesunou  na  jeho  manželku.  Příjmy  pana  Svobody  by  zůstaly  ve  stejné 

výši. Pokud by snížení daní mělo dopadnout i na pana Svobodu, tak by paní Hrubá měla 

vstoupit  do  podnikání  jako  třetí  osoba.  Tak  se  daň  zoptimalizuje  na  nejnižší  možnou 

hranici  pro  všechny  tři  účastníky,  ale  zároveň  se  příjmy  ve  společnosti  nebudou  dělit 

dvěma ale třemi. Pro pana Svobodu i Hrubého by to znamenalo snížení příjmů o víc jak 

80  000  Kč.  Nevýhodou  při  zachování  společnosti  je,  že  společníci  ručí  za  závazky 

společnosti. Naproti tomu výhodou je, že by nenastala povinnost hradit zálohy na daň, 

vést  účetnictví  a  další  náklady  by  vznikly  pouze  ve  spojitosti  se  vstupem  paní  Hrubé 

do společnosti.  Paní  Hrubá  by  také  musela  zvážit,  zda  by  zvládala  při  činnosti 

ve společnosti  i  svoji  dosavadní  práci.  Příjmy  získané  ze  závislé  činnosti  převyšují 

příjmy jen z podnikání o víc jak 180 000 Kč ročně, což je 15 000 Kč měsíčně.  

Společnost  s ručením  omezeným  je  nejvhodnějším  řešením  v případě,  pokud  by  bylo 

hlavní prioritou společníků vymanit se z ručení za závazky společnosti. Nevýhodou by 

jistě byla povinnost vést účetnictví, určité náklady spojené se změnou formy podnikání 
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a nutnost odvést zálohy na DPPO. Vznikla by povinnost k dani z příjmu PO a srážková 

daň by byla vyšší než současná daňová povinnost. Avšak při vyplácení příjmů formou 

mzdy  by  se  DPFO  snížila  o  téměř  13 000  Kč  a  v případě  tří  společníků  klesne  až 

na 510 Kč.  V případě  tří  společníků  a  příjmů  vyplácených  formou  podílů  ze  zisku  by 

došlo  ke  snížení  možných  příjmů  až  téměř  o  polovinu.  Je  to  však  nepříliš  pozitivní 

varianta.  

Další variantou je veřejná obchodní společnost. Její příjmy i velikost zdanění jsou stejné 

jako  u  společnosti  bez  právní  subjektivity.  Stejně  tak  by  nadále  nevznikla  povinnost 

hradit  zálohy  a  ani  by  se  nezměnil  způsob  ručení  společníků  za  závazky  společnosti. 

Vznikly  by  navíc  náklady  související  se  vznikem  společnosti  a  povinnost  vést 

účetnictví.  Z tohoto  důvodu  tuto  variantu  považuji  za  nejméně  vhodnou,  protože 

nepřináší žádné výhody, pouze nové povinnosti a další starosti. 

Poslední možností je změna společnosti na komanditní společnost, kdy příjmy a daňová 

povinnost  komplementářů,  pokud  se  jedná  o  jednoho,  jsou  srovnatelné  se  situací 

společnosti  nebo  veřejné  obchodní  společnosti.  U  komanditistů  se  ve  stejné  situaci 

příjmy snížily asi o 75 000 Kč. Pokud by však byli dva společníci jednoho druhu, jejich 

příjmy  by  byly  poloviční  a  DPFO  nulová.  Vznikla  by  povinnost  k DPPO  ve  výši 

56 280 Kč  a  nutnost  odvedení  srážkové  daně.  Navíc  by  vznikly  náklady  spojené 

se změnou,  nutnost  vedení  účetnictví  a  potřeba  odvádění  záloh  za  společnost 

i v některých případech DPFO. Také by nastala  situace, kdy by některý  ze  společníků 

za závazky  neručil  a  jiný  zase  ručil  celým  svým  majetkem,  což  v tomto  případě  není 

nejvhodnější. 

Společníci  i  paní  Hrubá  by  se  měli  rozhodnout,  která  priorita  je  ta  hlavní.  Pokud  by 

se jednalo  o  výši  zdanění,  tak  je  nejvýhodnější  variantou  zmiňovaná  společnost 

se spolupracující osobou nebo v jistém případě podnikání ve třech společnících. Pokud 

by byla pro společníky ale hlavní míra ručení za závazky společnosti, bylo by vhodné 

založit společnost s ručením omezeným. Na paní Hrubou také spadá volba, jestli zůstat 

v zaměstnání  při  výkonu  činnosti  v podniku  či  nikoli.  V případě  dalšího  zaměstnání 

se zvyšuje objem příjmů ale i zdanění. Také by měla více práce a bylo by to náročnější 

na čas.  
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Osobně  jako  nejvýhodnější  variantu  volím  zachování  společnosti  bez  právní 

subjektivity  se  vstupem  paní  Hrubé  jako  třetího  společníka.  Náklady  související 

se změnou  by  vznikly  pouze  paní  Hrubé.  Společníci  by  nadále  vedli  pouze  daňovou 

evidenci a neměli by povinnost odvádět zálohy. Nutnost ručení za závazky společnosti 

by sice nezanikla, ale alespoň by se rozložila mezi více společníků, stejně jako dosažené 

příjmy.  Příjmy  by  však  neklesly  příliš,  protože  se  rozloží  i  daňová  povinnost,  která 

v nové  situaci  vychází  na  jednoho  společníka  daleko  nižší.  Mezi  společníky  by 

po přijetí paní Hrubé došlo také k jiné organizaci činností ve společnosti, což by mohlo 

vést  ke  zvýšení  celkových  zisků.  Pro  paní  Hrubou  by  navíc  bylo  optimální,  kdyby 

z časového hlediska zvládla zároveň práci ve svém současném zaměstnání.  
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ZÁVĚR 

V  této  bakalářské  práci  jsem  se  zabývala  optimalizací  základu  daně  dle  platných 

legislativních  předpisů  v  roce  2015.  Jednalo  se  především  o  Zákon  č.  586/1992  Sb., 

o daních z příjmu a o Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

Společnost,  se  kterou  jsem  spolupracovala,  má  více  možností  jak  upravit  podmínky 

pro podnikání.  Hlavním  cílem  této  úpravy  je  snížení  daňové  povinnosti  pro  všechny 

zúčastněné osoby.  Dalším  cílem  bylo  porovnání  různých  kritérií,  která  jsem  stanovila 

tak, aby podnikání bylo pro společníky výhodné daňově, ale i v jiných oblastech.  

Pro  zúčastněné  osoby  je  důležité  kritérium  i  velikost  možných  příjmů.  Každý 

se samozřejmě  snaží  vydělat  co  nejvíce,  ale  berou  v potaz  i  velikost  zdanění  a  míru 

ručení za závazky. Společníci se snaží udržet podnik v dobré kondici i nadále, proto je 

zajímá dlouhodobá výnosnost a stav společnosti. 

Jedním z další  kritérií  je  způsob  ručení. Při  stávajícím způsobu podnikání  a v případě 

veřejné  obchodní  společnosti  ručí  společníci  celým  svým  majetkem.  Po  vstupu  třetí 

osoby  do  společnosti  by  se  případné  riziko  rozložilo  mezi  více  společníků. 

U společnosti  s  ručením  omezeným  však  společníci  ručí  pouze  svými  nesplacenými 

vklady,  zapsanými  v  obchodním  rejstříku  a  jinak  za  závazky  společnosti  neručí. 

U komanditní  společnosti  se  situace  komplementářů  od  současného  stavu  nemění, 

pro společníky,  kteří  by  byly  komanditisté,  by  bylo  ručení  stejné  jako  u  s.  r.  o. 

Společníci  sice  nemají  významný  pocit  rizika,  avšak  si  uvědomují,  že  neručit 

za závazky společnosti celým svým majetkem je velice výhodné a hraje to velikou roli 

v jejich rozhodování. 

Dalším  z  kritérií  byla  administrativní  náročnost.  V  tomto  případě  je  nejvýhodnější 

varianta  přetrvání  ve  společnosti.  Důvodem  je,  že  pan  Hrubý  je  zvyklý  na  vedení 

daňové evidence, která by se v případě přeměny na osobní nebo kapitálovou společnost 

uzavřela a bylo by nutné vést účetnictví, zpracovávat účetní výkazy a závěrky. S tímto 

také souvisí náklady na změnu stávajícího způsobu podnikání. V případě spolupracující 

osoby  by  tyto  náklady  pro  společníky  nevznikly.  Avšak  spolupracující  osoba  paní 
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Hrubá  by  začala  podávat  daňové  přiznání,  a  to  pokud  je  pouze  zaměstnaná,  činit 

nemusí. Určité náklady by musela vynaložit i v případě, že by vstoupila do společnosti 

jako  další  společník.  Jednalo  by  se  o  náklady  související  s  vyřízením  živnostenského 

oprávnění, registrací k dani z přidané hodnoty a sepsáním smlouvy. V případě přechodu 

na  společnost  s  ručením  omezeným,  komanditní  společnost  nebo  veřejnou  obchodní 

společnost by vznikly náklady na zápis do obchodního rejstříku a další.  

Posledním hodnoceným kritériem jsou zálohy, které ani jeden zúčastněný doposud sám 

nemusel  odvádět.  Jistě  to  není  velká  komplikace,  avšak  by  to  byla  nová  skutečnost 

a další činnost navíc.  

Konečnou  zvolenou  variantou  je  zachování  společnosti,  do  níž  přistoupí  paní  Hrubá 

jako  třetí  společník,  a  zároveň  se  pokusí  zvládnout  práci  i  ve  svém  nynějším 

zaměstnání.  Toto  řešení  sice  nesplňuje  všechna  kritéria,  jako  třeba  omezení  ručení 

společníků za závazky společnosti, ale je to v současné situaci nejvýhodnější kombinace 

požadavků  zúčastněných  osob.  Zoptimalizuje  se  tak  výše  zdanění,  příjmy  zůstanou 

v přijatelné  výši  pro  všechny  společníky  a  nevzniknou  společnosti  žádní  další 

povinnosti.  Navíc  předpokládám,  že  tyto  změny  povedou  k lepší  organizaci  práce  a 

zajistí tak ještě větší prosperitu společnosti.  
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č.       číslo 

čl.      článek 

DPFO      daň z příjmu fyzických osob 

DPH      daň z přidané hodnoty 

DPPO      daň z příjmu právnických osob 

FO      fyzická osoba 

Kč      korun českých 

kom. spol.    komanditní společnost 

k. s.      komanditní společnost 

mil.      milión 

p.      pan 

pí.      paní 

PO      právnická osoba 

popř.      popřípadě 

s.       strana 

Sb.      sbírka 

Spol. s r. o.    společnost s ručením omezeným 

s. r. o.      společnost s ručením omezeným 

tis.      tisíc 



  52   

tj.      to jest 

tzv.      takzvaně 

veř. obch. spol.  veřejná obchodní společnost 

v. o. s.     veřejná obchodní společnost 

Z.      zákon  

 

 

 

 



  53   

 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Druhy sazeb daně. (6, s. 24)              16 

Obr. 2: Druhy daní. (15, s. 12-14)              17 

Obr. 3: Schéma výpočtu DPFO. (13)             19 

Obr. 4: Schéma výpočtu DPPO. (14)             20 

Obr. 5: Typy slev na dani. (6, s. 31)              21 

Obr. 6: Zařazení živností dle živnostenského zákona. (12, s. 87)      25 

Obr. 7: Schéma výpočtu DPPO v případě s. r. o. (14)        28 

Obr. 8: Schéma výpočtu DPPO v případě v. o. s. (14)        29 

Obr. 9: Schéma výpočtu DPPO v případě k. s. (14)          31 

Obr. 10: Organizační struktura společnosti. (18)          32 



  54   

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1:  Zdanění společníků a pí. Hrubé – Společnost        35 

Tab. 4: Zdanění společníků a pí. Hrubé - S. r. o.          36 

Tab. 2: Zdanění společníků a pí. Hrubé -V. o. s.          37 

Tab. 3: Zdanění společníků a pí. Hrubé - K. s.          38 

Tab. 5: Výpočet příjmů po zdanění              39 

Tab. 6: Ručení za závazky společnost. (12, s. 79-82)        39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  55   

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Výpočet daně z příjmu paní Hrubé ze zaměstnání      I 

Příloha 2: Výpočet daně z příjmů společnosti VTP          II 

Příloha 3: Výpočet daně z příjmů VTP  jako společnosti bez právní subjektivity  s paní 

Hrubou jako třetím společníkem nebo spolupracující osobou      III 

Příloha 4: Výpočet daně z příjmů společnosti VTP,  s.  r. o. po změně a  s paní Hrubou 

jako třetím společníkem                V 

Příloha 5: Výpočet daně z příjmů společnosti VTP, v. o. s. po změně a s paní Hrubou 

jako třetím společníkem                VIII 

Příloha 6: Výpočet daně z příjmů společnosti VTP, k. s. po změně a s paní Hrubou jako 

třetím společníkem                  IX 

 

 

 

 

 

 

 



  I   

 


	OBSAH
	ÚVOD
	1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ
	1.1 	Cíl práce
	1.2 	Zvolené metodiky práce

	2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
	2.1 	Základní daňové pojmy
	2.1.1 Daň
	2.1.2 Daňový subjekt
	2.1.3 Plátce
	2.1.4 Poplatník
	2.1.5 Základ daně
	2.1.6 Nezdanitelná část základu daně
	2.1.7 Položky odčitatelné od základu daně
	2.1.8 Zdaňovací období
	2.1.9 Sazba daně
	2.1.10 Přímé daně 
	2.1.11 Daň z příjmů
	2.1.12 Daň z příjmu FO
	2.1.13  Daň z příjmů PO
	2.1.14 Slevy na dani
	2.1.15 Daňové zvýhodnění
	2.1.16 Zálohy na daň z příjmu
	2.1.17 Srážková daň

	2.2 	Vybrané způsoby podnikání fyzických osob
	2.2.1 Daňová evidence
	2.2.2 Účetnictví
	2.2.3 Podnikatel
	2.2.4 Společnost bez právní subjektivity
	2.2.5 Spolupracující osoba

	2.3          Obchodní společnosti
	2.3.1 Společnost s ručením omezeným
	2.3.2 Veřejná obchodní společnost
	2.3.3 Komanditní společnost


	3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
	3.1          Charakteristika společnosti
	3.1.1 Organizační struktura společnosti
	3.1.2  Vedení evidence

	3.2           Charakteristika třetí osoby
	3.3           Podmínky a kritéria pro volbu formy podnikání
	3.3.1  Jednotlivé způsoby zdanění
	3.3.2 Velikost možných příjmů
	3.3.3 Způsob a velikost ručení za závazky společnosti
	3.3.4 Povinnost placení záloh a náklady spojené se změnou formy podnikání


	4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ
	4.1.1 Způsoby zdanění
	4.1.2 Velikost možných příjmů
	4.1.3 Způsob a velikost ručení za závazky společnosti
	4.1.4 Povinnost placení záloh a náklady spojené se změnou formy podnikání
	4.1.5 Souhrnné posouzení

	ZÁVĚR
	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ
	 SEZNAM OBRÁZKŮ
	SEZNAM TABULEK
	SEZNAM PŘÍLOH

