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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací daňové zátěže fyzických i právnických 

osob. Pro porovnání jsou vybrané různé typy forem podnikání. Hlavním cílem práce je 

vypracovat a poskytnout návrh daňové optimalizace daňovému subjektu na základě 

výběru nejvhodnější formy podnikání. V závěru jsou výsledky vyhodnoceny a navržena 

nejvhodnější varianta podnikání pro vybraný subjekt. 
 

 

Abstract 

 

The present Dissertation deals with optimisation of tax burden of both natural persons 

and legal entities. Different types of business forms are selected for comparison purposes. 

The main objective of the Dissertation is to draw up and provide a draft strategy of tax 

optimisation for tax entities on the basis of selection of the most suitable form of doing 

business. The results are evaluated in the conclusion of the Dissertation, where also the 

most suitable variant of doing business is proposed for selected tax entities. 
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ÚVOD  

Tato diplomová práce se zabývá tématem zdanění podnikatelských subjektů v České 

republice, respektive daňovou optimalizací jednotlivých variant právních forem 

podnikání. 

Daň je vnímána jako částka, která se odvede do veřejného rozpočtu, kde se následně 

přerozdělí. V české daňové soustavě se nachází mnoho daní, které dopadají více či méně 

na podnikající subjekty. 

V České republice každoročně začíná několik desítek tisíc subjektů svojí podnikatelskou 

činnost a před každým takovým začínajícím subjektem stojí rozhodnutí, jakou formu 

podnikání zvolí. Legislativa České republiky nabízí výběr z několika možností, a to 

obchodní korporaci – akciová společnost, společnost s ručením omezením, komanditní 

společnost, veřejná obchodní společnost, anebo jako osoba samostatně výdělečně činná 

podnikající na základě živnostenského oprávnění. Důležitým faktorem při výběru právní 

formy je, kolik odvede do státního rozpočtu na daních. Snahou každého státu je, aby byl 

přítok peněz ve formě daní co nejvyšší, zatímco poplatníci se snaží zaplatit co nejméně. 

Proto stát musí nastavit takové sazby daně, které jsou subjekty ochotny platit a 

nepřeváděli svojí podnikatelskou činnost do jiných států, kde by to pro ně bylo výhodnější 

– daňové ráje.  

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

V teoretické části budou vymezené základní pojmy daňové soustavy, informace o fyzické 

a právnické osobě se schématy pro výpočet základu daně. V analytické části bude 

provedena analýza současného stavu vybrané obchodní korporace, která podniká jako 

fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění. V poslední části diplomové práce 

budou porovnány různé varianty podnikání s následným vyhodnocením. 

Tato diplomová práce může pomoct vybranému subjektu při optimalizaci své daňové 

povinnosti.    
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je vypracovat návrhy daňové optimalizace vybranému 

subjektu na základě nejvhodnější právní formy podnikání. Zásadním úkolem je najít, 

vhodnou možnost, která poskytne poplatníkovi nejnižší daňové zatížení. Dále budou 

porovnány jednotlivé právní formy podnikání z pohledu náročnosti založení společnosti, 

a to z pohledu administrativní či ručením za závazky. 

Metodika práce bude probíhat v analýze výkazů vybraného subjektu k dosažení vyčíslení 

daně z příjmu. A následně na základě vypracování výsledných daňových povinností 

různých variant bude provedena komparace pro výběr nejvhodnější formy podnikání pro 

vybraný daňový subjekt.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola bude obsahovat teoretické poznatky o zdanění osoby samostatně výdělečně 

činné a společnosti s ručením omezeným. Budou zde definovány základní pojmy, které 

do této oblasti patří. 

2.1 Základní pojmy 

V této části jsou obsaženy nejčastější pojmy, které se s touto problematikou týkají, a to 

podnikání, podnik, podnikatel a jiné.  

2.1.1 Podnikání 

Podnikání je podnikatelská činnost, při které se daný subjekt snaží docílit k zisku. Pojem 

podnikání definuje živnostenský zákon, NOZ nedefinuje přímo pojem podnikání, ale 

z definice podnikatele nepřímo vychází. 

Definice podnikání v živnostenském zákonu: 

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“(1). 

V zákoně, kde je definovaný pojem podnikání, se vyskytují důležité pojmy. 

Soustavná činnost  

Neznamená to činnost vykonávanou nepřetržitě, ale s vidinou, že bude vykonávaná i 

nadále v budoucnu. Nesmí se jednat o činnost náhodnou či jednorázovou (2).  

Samostatná činnost  

Osoba, která činnost provozuje, může sama rozhodovat o době a místě výkonu činnosti. 

Finančně sama zajišťuje chod podnikání a rozhoduje o použití zisku. Podnikatel jako 

fyzická osoba jedná samostatně a právnická osoba statutárním orgánem (2). 

Vlastní jméno  
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Podnikatel provádí svojí podnikatelskou činnost pod vlastním jménem, v případě 

právnické osoby pod názvem společnosti, který je uvedený v obchodním rejstříku. Z toho 

vyplývá, že nelze podnikat na někoho jiného (2). 

Vlastní odpovědnost  

Je důležitým faktorem podnikání, nelze se zbavit rizika a odpovědnosti vyplývající 

z podnikání. Podnikatel podnikající jako fyzická osoba odpovídá za své závazky 

veškerým svým majetkem, a to i určeným pro vlastní potřebu. Společníci společnosti 

s ručením omezeným ručí za závazky společnosti pouze do výše svých nesplacených 

vkladů a společnost za své závazky ručí prvotně svým základním kapitálem (2). 

Dosažení zisku  

Je hlavním cílem podnikatelského subjektu. Za podnikání se považuje i to, kdy 

hospodaření skončí ztrátou. Pokud není úmyslem společnosti generovat zisk, potom se 

nejedná o podnikání (2). 

2.1.2 Podnikatel 

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a odpovědnost vykonává 

výdělečnou činnost za účelem zisku. Pojem podnikatel je vymezen v novém obchodním 

zákoníku v §420, odst. 1 a 2. 

Definice podnikatel v NOZ: 

,,(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. 

(2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také 

každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která 

jedná jménem nebo na účet podnikatele“(3). 
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2.1.3 Podnik 

Pojem podnik je zastaralý název podle starého občanského zákoníku, ale častěji 

využívaný oproti novému pojmu obchodní závod, který definuje NOZ v § 502. 

Definice obchodního závodu v NOZ: 

,,Obchodní závod (dále jen "závod") je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří 

vše, co zpravidla slouží k jeho provozu“ (3).  

2.1.4 Obchodní korporace 

Obchodní korporace je nově používaný pojem, který nahradil dřívější název obchodní 

společnost. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích definuje tento pojem takto: 

,,(1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen "společnost“) a 

družstva. 

(2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen 

"osobní společnost"), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen 

"kapitálová společnost") a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové 

sdružení. 

(3) Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost. 

(4) Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní 

společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo 

použitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské 

hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost“ (4).  

Zákon o obchodních korporacích rozlišuje osobní a kapitálové korporace. Mezi osobní 

korporace řadí obchodní a komanditní a mezi kapitálové řadí společnost s ručením 

omezeným a akciové společnosti. 
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2.1.5 Obchodní firma 

Pojem obchodní firma definuje NOZ §423 odst. 1 a 2.  Obchodní firma je rozdílný pojem 

oproti obchodní společnosti. 

NOZ definuje obchodní firmu takto: 

..(1) Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. 

Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem. 

(2) Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo byl 

dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou 

soutěží“(3). 

2.1.6 Daň 

Daňové příjmy jsou pro stát důležitý přítok peněz, jelikož tvoří velkou položku ve státním 

rozpočtu. Daň je nenávratná, zákonem určená platba. Je buď jednorázová nebo v časovém 

intervalu opakující se. Veškeré daně se stávají součástí celkového příjmu veřejného 

rozpočtu (5).  

 

Obr.1: Příjmy státního rozpočtu v roce 2017. (7) 
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Na obrázku číslo 1 lze vidět, jak jsou daňové příjmy pro stát velmi důležité a jak velkou 

položku ve státním rozpočtu zaujímají.  

2.1.7 Daňová soustava 

Daňová soustava ČR představuje souhrn všech daní, které tu existují. Základní 

podmínkou je, aby byla zajištěna efektivnost zdanění (8). 

V rámci základního dělení rozlišujeme daně přímé a nepřímé (6). 

 

Obr.2: Daňový systém. (9) 

Přímé daně jsou vyměřeny poplatníkovi na základě jeho příjmů nebo majetku. U přímé 

daně z příjmů, rozlišujeme, jestli se jedná o právnickou či fyzickou osobu a u majetkové 

daně je daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí (6). 

Nepřímé daně jsou placeny a vybírány v cenách zboží či služeb. Nepřímé daně jsou 

neadresné, to znamená, že nezáleží na výši příjmu, ale na počet nakoupených komodit 

(6). 
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Obr.3: Nepřímé daně. (9) 

 

2.1.8 Zdravotní pojištění 

Zákonné zdravotní pojištění Tomáš Červinka ve své knize uvádí jako: „Veřejné zdravotní 

pojištění je druh zákonného pojištění, na jehož základě je plně nebo částečně hrazena 

zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav“ 

(11, str.15). 

Plátci zdravotního pojištění 

• pojištěnec – zaměstnanec v pracovním poměru, OSVČ nebo osoba bez 

zdanitelných příjmů, 

• zaměstnavatel odvádí pojistné za zaměstnance, 

• stát platí pojistné za definované skupiny osob (11). 

 

Zdravotní pojištění je podle zákona povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem na 

území České republiky a pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, ale jsou 

zaměstnány u českého zaměstnavatele (11).  
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Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. 

Zaměstnanci srazí z platu jednu třetinu této částky, tedy 4,5 %, zbývající dvě třetiny, tedy 

9 % uhradí zaměstnavatel ze svých prostředků (11). 

OSVČ platí pojistné na zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Platí ho 

formou záloh na pojistné a doplatku pojistného (11).  

2.1.9 Pojistné na sociální zabezpečení 

Sociální pojištění má tři složky, a to důchodové pojištění, nemocenské pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Platí ho zaměstnanci i OSVČ. Za zaměstnance 

odvádí sociální pojištění zaměstnavatel, podnikatelé a živnostníci odvádí sami (12).  

Zaměstnanec se musí účastnit na všech třech složkách sociálního pojištění, pro OSVČ je 

nemocenské pojištění dobrovolné, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti platí povinně. Sociální pojištění nemusí platit osoby bez zdanitelných 

příjmů (12). 

Zaměstnavatel zaměstnanci každý měsíc z platu strhává 6,5 % z vyměřovacího základu a 

25 % za něj platí zaměstnavatel. Pro OSVČ je sazba sociálního pojištění 29,2 %, z toho 

28 % důchodové pojištění a 1,2 % státní politika zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je 

pro živnostníky dobrovolné (12). 

2.2 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je nejčastější obchodní korporací v České republice. Dle 

českého statistického úřadu je k 1.2.2017 v ČR 451 561 obchodních podniků a z toho 

425 744, tedy 94,3 % společností s ručením omezeným. Každým rokem se počet 

obchodních společností navyšuje (13). 
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Obr.4: Počet společností v jednotlivých letech. (13) 

2.2.1 Charakteristické znaky 

Společnost s ručením omezeným se zapisuje do obchodního rejstříku a má vlastní právní 

subjektivitu – způsobilost k právům a povinnostem. Je to kapitálová společnost – za své 

závazky společníci ručí společně a nerozdílně ve výši svého nesplaceného vkladu. 

Označení společnost s ručením omezeným může být nahrazen zkratkou spol. s r.o. nebo 

pouze s.r.o. (4). 

2.2.2 Vznik a založení  

Založení společnosti dochází při sepsání společenské smlouvy, v případě společnosti o 

jednom společníkovi se sepisuje zakladatelská listina, tyto listiny musí mít vždy formu 

notářského zápisu. Společenská smlouva dovoluje připustit vznik více druhů podílu, ke 

kterým se vážou různá práva a povinnosti. Společnost může mít maximálně 50 

společníků. Společníkem společnosti může být jak fyzická osoba, tak i právnická. 

Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Před zápisem musí společnost splatit 

celé vkladové ážio a nejméně 30 % každého peněžitého vkladu. Dále se musí 

zaregistrovat na finančním úřadě (14). 

Od 1.1.2014 je minimální základní kapitál s.r.o. stanoven 1,-Kč, ale společníci se můžou 

domluvit na vyšší sumě. Vklad společníků může být jak peněžitý, tak i nepeněžitý.  

V případě pro ulehčení administrativní zátěže si lze koupit tzv. ready made společnost, 

která je již založená a připravená k podnikání (14). 
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Společenská smlouva je důležitý dokument pro vznik obchodní korporace. Smlouva musí 

obsahovat určité náležitosti, a to název společnosti, předmět podnikání, popis společníků, 

popis rozdělení podílů společníků ve společnosti, výše vkladů jednotlivých společníků, 

výši základního kapitálu a počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost (14). 

Každý společník má určitá práva a povinnosti ke společnosti. Základním právem 

společníka je podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku. Dále má společník právo na 

informace, právo účastnit se hlasovat na valné hromadě a právo na společnickou žalobu. 

Povinností společníka jsou splacení vkladu, odevzdat kmenový list, povinnost loajality 

(4),(14). 

2.2.3 Orgány společnosti 

Společnost s.r.o. musí tvořit ze zákona dva orgány, a to valnou hromadu a jednatele. Dále 

si mohou ve společenské smlouvě stanovit, zda vytvoří kontrolní orgán, kterým by byla 

dozorčí rada (14).  

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Společníci vykonávají své právo podílet se 

na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Společník se účastní valné 

hromady osobně či v zastoupení na základě písemné plné moci. Každý společník má 

jeden hlas na 1 Kč vkladu, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Jednatel 

svolává valnou hromadu minimálně jednou za účetní období, ledaže zákon či společenská 

smlouva nestanoví jinak. Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou přítomni 

společníci s více jak polovinou všech hlasů (14),(4). 

Jednatelé  

Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé či jednatel. Jednatelům přísluší obchodní 

vedení společnosti. Jednatelé nesmí být členy jiného statutárního orgánu s podobným 

předmětem podnikání (14),(4). 

Dozorčí rada 
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Dozorčí rada je zřízena, pokud tak určí společenská smlouva. Dozorčí rada je kontrolní 

orgán společnosti a členem dozorčí rady nesmí být jednatel či jiná osoba, která jedná za 

společnost. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do výkazů společnosti a 

musí jednou ročně podat zprávu o své činnosti (14),(4). 

2.2.4 Zánik, zrušení a likvidace společnosti 

Právnická osoba se ruší buď právním jednáním z moci veřejné nebo dobrovolně. Po 

zrušení právnické osoby se vyžaduje likvidace společnosti, pokud zákon nestanoví jinak 

(3).  

Právnická osoba zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Pokud není právnická 

osoba zapsaná v obchodním rejstříku, zaniká skončením likvidace (3). 

Účelem likvidace je vypořádání majetku zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy a 

rozdělit majetkový zůstatek, podle zákona (3). 

2.3 Osoba samostatně výdělečně činná 

Osoby samostatně výdělečně činné patří mezi nejpočetnější podnikatelskou skupinu 

v České republice. Mezi OSVČ patří živnostníci, osoby podnikající podle zvláštních 

předpisů a další. K 31.12.2016 je dle statistického úřadu celkem 1 996 337 podnikajících 

fyzických osob a meziročně počet roste (13). 

2.3.1 Podnikání podle živnostenského zákona 

Na základě živnostenského zákona může začít podnikat každá osoba, která obdrží 

živnostenský list od příslušného živnostenského úřadu. Aby žádající osoba obdržela 

živnostenské oprávnění, musí splňovat všeobecné podmínky a v některých případech i 

zvláštní podmínky, dle předmětu podnikání (1). 

Všeobecné podmínky dle živnostenského zákona:   

a) ,,dosažení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost, 
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d) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, 

nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání, 

e) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, 

nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, 

f) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, 

nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, pokud živnostenský 

zákon nestanoví jinak“(1). 

Založení živnosti 

Živnost se ohlašuje na příslušném živnostenském úřadě vyplněním registračního 

formuláře. Při živnosti řemeslné a vázané je potřeba nejen občanský průkaz, ale i 

osvědčení o odborné způsobilosti. Poplatek za ohlášení živnosti je 1000 Kč (15). 

U ohlašovací živnosti vzniká oprávnění užívat živnost dnem ohlášení a u koncesované 

živnosti vzniká oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese (15). 

Dělení živností 

Živnosti jsou rozděleny do 2 základních skupin, a to ohlašovací a koncesované. 

Ohlašovací živnost se dále dělí na 3 druhy – živnost řemeslná, vázaná a volná. Volná 

živnost je nejrozšířenější a není u ní potřeba odborná způsobilost (1). 

Živnost ohlašovací  

Živnost ohlašovací lze užívat dnem ohlášení, tedy vyplněním registračního formuláře. 

Ohlašovací živnost se dále dělí na 3 druhy: 

Živnost volná – taxativní výčet v živnostenském zákoně v příloze č. 4. Nutné splnit pouze 

všeobecné podmínky (1). 

Živnost řemeslná – taxativní výčet v živnostenském zákoně v příloze č. 1, část A,B,C. 

Nutné splnit všeobecné a zvláštní podmínky (1). 
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Živnost vázaná – taxativní výčet v živnostenském zákoně v příloze č. 2. Nutné splňovat 

všeobecné podmínky a odbornou způsobilost (1). 

Koncesovaná živnost 

Živnost koncesovaná vzniká dnem nabytí právní moci rozdělení o udělení koncese. 

Předmět podnikání, požadovaná odbornost a orgán státní moci, který se vyjadřuje 

k žádosti o koncesi jsou taxativně vyčteny v živnostenském zákoně v příloze č. 3. (1). 

 

Obr.5: Rozdělení živností. (10) 

2.3.2 Podnikání podle jiných právních předpisů 

Jde o podnikání, které nevyžaduje vydání živnostenského oprávnění od živnostenského 

úřadu. Jedná se o svobodné povolání, při kterém se podniká jako fyzická osoba 

podnikající podle jiného než živnostenského zákona. Povolení k podnikání vydává 

profesní komora, například komora daňových poradců, advokátní komora a jiné. Mezi 

takové svobodné podnikání patří například advokát, auditor, lékař, daňový poradce a další 

(3). 

2.3.3 Daňová evidence a podvojné účetnictví  

OSVČ může vést své účetnictví ve dvou podobách, a to buď ve formě daňové evidence 

nebo může účtovat o svých příjmech, respektive výdajích podvojným účetnictvím. 

Podnikající osoba si způsob účtování může libovolně vybrat, pokud zákon nestanoví jinak 

(15). 
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Daňová evidence 

Podle zákona o dani z příjmů v §7b se daňovou evidenci rozumí - evidence pro účely 

stanovení základu daně a daně z příjmů. Evidence obsahuje informace o příjmech a 

výdajích, majetku a dluzích (16). 

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Pokud se podnikající osoba 

rozhodne, že v daňovém přiznání bude uplatňovat skutečné výdaje, musí vést daňovou 

evidenci. Zákon stanovuje pouze obsah daňové evidence (15). 

Na obrázku je možné vidět nejjednodušší daňovou evidenci. 

 

Obr.6: Daňová evidence. (17) 

Podvojné účetnictví 

Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech společnosti 

v peněžních jednotkách (15). 
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Metodický účetní princip – každá hospodářská operace vstupující do účetnictví vyvolává 

změnu vždy na dvou účtech – na jednom účtu na straně Má dáti, na druhém účtu na straně 

Dal (15). 

Zákon o účetnictví ukládá, které subjekty mají za povinnost vést podvojné účetnictví. 

Mezi takové subjekty patří: 

• právnická osoba se sídlem v ČR, 

• podnikatel, jehož obrat přesáhl předchozí účetní období 25 milionů Kč, 

• podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, 

• podnikatelé, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

• FO, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis, 

• a další (18). 

Účetnictví má několik zásad, které je nutné dodržovat. Účtovat se musí – správně, 

průkazně, úplně, v české měně, ode dne vzniku do zániku, vést jako celek, zásada 

opatrnosti a dodržovat zásadu bilanční kontinuity (15). 

2.4 Daň z příjmů fyzických osob 

Tato kapitola obsahuje informace z oblasti dani z příjmů fyzických osob. Daň z příjmů 

fyzických osob patří mezi univerzální, přímou daň. Je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb. 

o daních z příjmů (16). 

2.4.1 Poplatník daně §2 

Poplatníkem daně jsou fyzické osoby. Dále se rozlišuje, jestli se jedná o rezidenta nebo 

nerezidenta České republiky (15). 

Daňový rezident 

,,Poplatníci jsou daňovými rezidenty ČR, pokud mají na území ČR bydliště nebo se zde 

obvykle zdržují. Daňoví rezidenti ČR mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na 
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příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí“ 

(16, s. 8). 

Obvykle se zdržovat znamená, pobývat na území ČR alespoň 183 dnů v příslušném roce. 

Bydlištěm se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt a má úmysl se tu trvale zdržovat 

(16). 

Daňový nerezident 

Daňoví nerezidenti jsou ostatní poplatníci, kteří se v ČR obvykle nezdržují. Mají 

omezenou daňovou povinnost – daňová povinnost pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na 

území ČR. Osoby, které se na území ČR zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou 

daňovými nerezidenty (16).  

2.4.2 Předmět daně §3 

Mezi předmět daně z příjmů fyzických osob patří: 

• §6 ZDP – příjmy ze závislé činnosti, 

• §7 ZDP – příjmy ze samostatné činnosti, 

• §8 ZDP – příjmy z kapitálového majetku, 

• §9 ZDP – příjmy z nájmu, 

• §10 ZDP – ostatní příjmy (16). 

Příjmem se rozumí peněžitý i nepeněžitý dosažený i směnkou (16). Poplatník musí 

rozdělit veškeré příjmy do příslušných paragrafů a z každého druhu příjmu stanovit dílčí 

základ daně (15). 

2.4.3 Příjmy ze samostatné činnosti §7  

Do §7 příjmy ze samostatné činnosti patří příjem, který nepatří do příjmů uvedených v 

§6 příjmy ze závislé činnosti. Mezi příjmy spadající do §7 patří: 

a) ,,příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
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b) příjem ze živnostenského podnikání, 

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

podnikatelské oprávnění, 

d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti na zisku“ (16, s. 21). 

ZDP dále uvádí příjem, který patří do §7 

a) ,,příjem z užití nebo poskytování práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 

včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, 

rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 

b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

c) příjem z výkonu nezávislého povolání“ (16, s. 21). 

2.4.4 Základ daně 

Dílčím základem daně jsou veškeré příjmy uvedené v §7 ZDP s výjimkou odstavce (6) – 

příjmy autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize. Veškeré příjmy 

uvedené v §7 je možné snížit o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení 

(16). 

Pokud poplatník neuplatní skutečně vynaložené výdaje, které musí vést v účetnictví nebo 

daňové evidenci, může je uplatnit procentem z příjmů (paušál), podle §7, odstavce 7 

v ZDP (16). 

a) ,,80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 

z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 

800 000 Kč, 

b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do 

částky 600 000 Kč, 

c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však 

uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč, 



28 
 

d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 

písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč“ (16, 

s. 21). 

Pokud má poplatník v daném zdaňovacím období souběžně více druhů příjmů podle §6 - 

§10 v ZDP, pak je základem daně součet všech dílčích základů daně (16). 

Úprava základu daně 

Celkový základ daně, který je vypočítán jako součet všech dílčích základů daní, se snižuje 

o nezdanitelné položky, odčitatelné položky ale i o slevy na dani (16). 

Pro zjištění základu daně se podle §23 ZDP vychází: 

a) z výsledku hospodaření, je jedno, jestli je zisk nebo ztráta. U poplatníků, kteří 

vedou účetnictví, vždy bez vlivů Mezinárodních účetních standardů, 

b) poplatníci, kteří nevedou účetnictví nebo vedou jen jednoduché účetnictví, zjistí 

základ daně z rozdílu mezi příjmy a výdaji (16). 

2.4.5 Prostředky daňové optimalizace 

Poplatník může provést daňovou optimalizaci a tím ovlivnit výslednou daň. Tuto 

optimalizaci může provést určitými možnostmi, které budou popsány níže. 

Nezdanitelné části základu daně §15 

Nezdanitelná část základu daně je jedna z možností, která umožňuje optimalizovat 

daňovou zátěž. Podmínky a nezdanitelné části základu daně jsou popsány v §15 v ZDP 

(15). Jedná se například o:  

a) poskytnutá bezúplatná plnění, 

b) úroky z úvěrů na bydlení, 

c) zaplacené pojistné na životním pojištění, 

d) penzijní připojištění, 
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e) úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (15),(16). 

Bezúplatná plnění 

Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, které je poskytnuté obcím, 

krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, fyzickým osobám, které 

poskytují určité služby a dalším. Jedná se o prospěšné účely. Bezúplatné plnění musí 

splňovat určité podmínky, a to hodnota musí přesáhnout 2 % ze ZD anebo činí alespoň 

1000 Kč a nejvýše lze odečíst 15 % ze ZD (16). 

Úroky z úvěru na bydlení 

Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím 

období na úvěru za bydlení (stavební spoření, hypoteční banka). Maximální částka, která 

lze odečíst od základu daně je 300 000 Kč (15),(16). 

Příspěvky na životní pojištění 

Příspěvky na životní pojištění lze odečíst při splnění podmínek, které jsou v §15, odstavce 

6 v ZDP. Maximální částka k odečtení je 24 000 Kč (15). 

Penzijní připojištění 

Jedná se o penzijní připojištění uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností. 

Podmínky, které musí být splněny jsou uvedeny v §15, odstavce 5 v ZDP. Maximální 

částka, která lze odečíst je 24 000 Kč (15). 

Položky odčitatelné od základu daně §34 

Od základu daně dle §34 ZDP lze odečíst: 

a) daňovou ztrátu, která vznikla za předchozí zdaňovací období, a to nejdéle v 5 

zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová 

ztráta vyměřuje, 
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b) odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného 

vzdělávání. Pokud nelze uplatnit odpočet v daném roce, lze ho odečíst nejpozději 

ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznik (15). 

Slevy na dani, daňové zvýhodnění §35 a následující 

Poplatník, který splní podmínky, může uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění. Slevy 

lze uplatnit při ročním zúčtování daně v případě živnostníků nebo každý měsíc přes 

zaměstnavatele v zaměstnaneckém poměru (16). 

Slevy, které si poplatník může odečíst: 

a) základní slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka, 

b) slevu na manžela ve výši 24 840 Kč, pokud nemá vlastní příjem přesahující za 

zdaňovací období 68 000 Kč. Pokud má manžel průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 

na dvojnásobek, 

c) základní sleva na invaliditu prvního nebo druhého stupně ve výši 2 520 Kč, 

d) rozšířená sleva na invaliditu třetího stupně ve výši 5 040 Kč, 

e) sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, 

f) slevu na studenta ve výši 4 020 Kč, který se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem, maximálně do 26 let, při doktorském studiu do 28 let, 

g) částku 18 000 Kč za každého zaměstnance s lehkým zdravotním postižením, 

h) částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, 

i) částku 5000 Kč na evidenci tržeb. Maximálně však částku ve výši kladného 

rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy 

na poplatníka. Slevu lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém byla 

tržba poprvé zaevidována (15). 
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Daňové zvýhodnění na děti 

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné 

domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 19 404 Kč ročně na druhé dítě a 24 204 

Kč na třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění na dítě se může chovat jako daňový 

bonus, na rozdíl od jiných slev. Daňový bonus lze čerpat, pokud je vyšší než 100 Kč, 

maximálně však do výše 60 300 Kč ročně (15),(16). 

2.4.6 Spolupracující osoba 

Dle zákona o dani z příjmu lze rozdělit příjmy ze samostatné činnosti na spolupracující 

osoby. 

Spolupracující osobou může být: 

a) manžel, na kterého není uplatněna sleva na dani dle § 35ba ZDP, kdy na 

spolupracující osobu lze rozdělit podíl nejvýše 50 % a zároveň částka příjmu 

převyšuje výdaje maximálně o 540 000 Kč nebo 45 000 Kč za každý započatý 

měsíc spolupráce, 

b) osoba žijící ve společné domácnosti s poplatníkem, s výjimkou dětí, na které je 

uplatněno daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP, na spolupracující osobu lze převést 

podíl nejvýše 30 % a zároveň částka příjmu převyšuje výdaje maximálně o 

180 000 Kč nebo 15 000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce (25). 

2.4.7 Sazba daně 

,,Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§15) a od odčitatelné 

položky od základu daně (§34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15%“(16, s. 31). 
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2.4.8 Schéma výpočtu daně z příjmů fyzických osob 

 

Obr.7: Schéma výpočtu daně z příjmů FO. (19) 

2.5 Sociální a zdravotní pojištění 

V této kapitole budou informace ohledně sociálního a zdravotního pojištění. 

2.5.1 Sociální pojištění 

Hlavním právním předpisem upravující sociální pojištění je zákon č. 589/1992 Sb. o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V České 

republice je sociální pojištění rozděleno na veřejné zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení. Sociální zabezpečení se dále dělí na nemocenské pojištění, důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (12). 
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Každý podnikatel má povinnost hradit důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti (SP), nemocenské pojištění je u OSVČ dobrovolné. OSVČ má za 

povinnost platit veřejné zdravotní pojištění (ZP) (12).  

Samostatně výdělečná činnost se dělí na hlavní a vedlejší podle které se stanový výše 

plateb záloh na pojistném. Platby SP a ZP pro OSVČ nejsou daňově uznatelným výdajem. 

Vyměřovacím základem pro OSVČ na platbu důchodového pojištění a SP je částka, 

kterou si sama OSVČ určí, ale nesmí být menší než 50% daňového základu (12),(20).  

Přehled sazeb pojistného 

Tab. 1: Přehled sazeb pojistného SP. (21) 

 OSVČ Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Nemocenské pojištění X X 2,3 % 

Důchodové pojištění 28 % 6,5 % 21,5 % 

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

Celkem 29,2 % 6,5 % 25 % 

 

2.5.2 Veřejné zdravotní pojištění 

Veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 592/1992 Sb., 

o pojistném na veřejném zdravotním pojištění (11). 

U zdravotního pojištění jsou u OSVČ stejné povinnosti jako u sociálního pojištění. 

Zdravotní pojištění se platí formou měsíčních záloh a jsou splatné do 8. dne následujícího 

měsíce (11). 

Přehled sazeb pojistného 

Tab. 2: Přehled sazeb pojistného ZP. (21) 

 OSVČ Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění 13,5 % 4,5 % 9,5 % 
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2.6 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob je upravena stejně jako daň z příjmů fyzických osob 

v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP). V této kapitole bude popsáno, kdo je 

poplatníkem daně §17 a co je předmětem daně §18 (16). 

2.6.1 Poplatníci daně z příjmů §17 

Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: 

a) právnická osoba, 

b) organizační složka státu, 

c) podílový fond, 

d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, 

e) fond penzijní společnosti, 

f) svěřenecký fond, 

g) jednotka, 

h) fond ve správě Garančního systému finančního trhu (16). 

Poplatníci jsou buď daňovými rezidenty nebo daňovými nerezidenty. Poplatník se stane 

daňovým rezidentem, pokud má na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení (16). 

ZDP v §17a definuje, co je to veřejně prospěšný poplatník. Je to poplatník, pro kterou 

hlavní činnost není podnikání (obchodní korporace, Česká televize, zdravotní pojišťovna, 

profesní komora, …) (16). 

2.6.2 Předmět daně z příjmů §18 

,,Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, 

není-li dále stanoveno jinak“ (16, s.32) . 
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2.6.3 Základ daně z příjmů §23 

Základ daně se vypočítá jako rozdíl mezi příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou 

osvobozeny a výdaji za zdaňovací období. Pro zjištění základu daně se vychází 

z výsledku hospodaření nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří vedou 

daňovou evidenci. Tento rozdíl nebo výsledek hospodaření lze upravit zvýšením či 

snížením základu daně, jak uvádí ZDP v §23 odstavci 3 (16). 

Částky, které zvyšují ZD jsou popsány v ZDP v §23 odstavci 3 písmene a), naopak o 

částky, které snižují ZD, jsou v písmenu b) a c) (16). 

2.6.4 Schéma výpočtu daně z příjmů právnických osob 

 

Obr.8: Schéma výpočtu daně z příjmů PO. (Vlastní zpracování) 
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2.7 Srovnání výhod a nevýhod podnikání OSVČ a s.r.o. 

Na začátku každého podnikání, by si začínající podnikatel měl uvědomit, jaká forma 

podnikání má své výhody a nevýhody. Následně poté by si měl vybrat, jestli bude 

podnikat jako OSVČ nebo jako právnická osoba. V této kapitole budou uvedené základní 

rozdíly mezi OSVČ a s.r.o.. 

2.7.1 Výhody a nevýhody podnikání OSVČ 

Výhody: 

• jednoduché, rychlé a levné získání oprávnění k podnikání, 

• možnost využití paušálních výdajů – šetření administrativy,  

• není povinnost vést účetnictví, 

• příjmy a výdaje z podnikání lze rozdělit na spolupracující osobu (22). 

Nevýhody: 

• OSVČ ručí celým svým majetkem, 

• špatné zastoupení – jedna osoba podnikající, 

• sociální a zdravotní pojištění nelze odečíst z daní – za OSVČ, 

• OSVČ musí podnikat pod svým jménem, 

• švarcsystém, 

• podnikatel nemůže zaměstnat sebe ani svoji manželku, 

• dobré jméno, které si FO vybuduje, většinou padá s ukončením aktivního 

pracovního života, 

• menší prestiž u obchodních partnerů (22). 
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2.7.2 Výhody a nevýhody podnikání s.r.o. 

Výhody: 

• za své závazky ručí do výše svého nesplaceného vkladu, pokud dle NOZ neporuší 

jistá pravidla, 

• společnost může založit jedna osoba, 

• může být více jednatelů – zastupitelnost, 

• hodnota společnosti se v čase zvyšuje, 

• možnost prodat či předat potomkům, 

• společnost může podnikat pod libovolným názvem, pokud již neexistuje, 

• sociální a zdravotní pojištění hrazené za zaměstnance je daňově uznatelným 

nákladem, 

• jednatel může uzavřít pracovní smlouvu, tzv. smlouva o výkonu funkce a může 

být za jistých podmínek ve společnosti zaměstnancem (odborná činnost, která plní 

předmět podnikání), společník i jednatel můžou být sociálně pojištění a čerpat 

výhody ze zákoníku práce a zákona o dani z příjmů FO a PO, 

• sídlo s.r.o. nemusí být vázáno na trvalý pobyt jednatele či společníka, 

• právnická osoba působí důvěryhodněji (22).  

Nevýhody: 

• finančně a časově náročnější než u OSVČ, 

• povinnost vést účetnictví, 

• daň z příjmů 19 % a srážková daň ze zisku 15 %, 

• povinnost zveřejňovat své závěrky ve sbírce listin, 
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• více společníků – neshody (22). 

2.8 Přechod z OSVČ na s.r.o. 

Přímý přechod z podnikání formou FO na s.r.o. není možné. Jmění OSVČ do s.r.o. lze 

realizovat následujícími možnostmi. 

Prodej jednotlivých složek majetku 

Jde o jednoduchou a běžnou záležitost, která je pro OSVČ daňově výhodná, jelikož při 

prodeji lze uplatnit zůstatkovou cenu plně jako daňový výdaj (až na určité výjimky - 

pozemky, pohledávky,..). FO se může rozhodnout, která aktiva do s.r.o. prodá a která si 

ponechá. Prodat může dlouhodobý hmotný majetek, zásoby a pohledávky, zatímco 

neprodejné jsou závazky, které musí sama uhradit. Při prodeji je nutné pohlídat převodní 

cenu, jelikož se jedná o spojené osoby. Proto je lepší u hodnotnějších položek využít 

ocenění znalcem (22). 

Prodej celého nebo části obchodního závodu  

Je právně a administrativně náročnější. Prodej obchodního závodu se uskutečňuje na 

základě smlouvy o prodeji obchodního závodu. Výhodou je možnost převodu obchodních 

závazků, jakož i smlouvy pracovní, nájemních, úvěrových a dalších. Při prodeji celého 

obchodního závodu FO osoba nezaniká a z titulu prodeje jí vznikne pohledávka. Prodej 

obchodního závodu je označován za velmi rychlý a efektivní přechod z FO na PO (22). 

Vklad majetku či jednotlivých složek do základního kapitálu s.r.o. 

Vkladem majetku do základního kapitálu s.r.o. může FO přímo založit s.r.o., pokud ještě 

společnost neexistuje. Při vkladu do základního kapitálu společnosti se jedná o nepeněžitý 

vklad. U nepeněžitého vkladu je potřeba provést znalecké ocenění. Předmětem vkladu do 

základního kapitálu může být hmotný majetek, zásoby či pohledávky, zatímco závazky 

nemůžou být převedeny do obchodního majetku společnosti. Tento způsob je finančně 

náročnější, jelikož se platí hodně administrativních poplatků (notářské zápisy, znalecká 

ocenění,...) (22). 

Vklad celého nebo části obchodního závodu do základního kapitálu s.r.o. 
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Jde o složitější variantu, kdy se do obchodní společnosti dostává veškerý podnikatelský 

majetek vkladatele. Ve vkládají části jsou i zaměstnanci a závazky s nimi spojené. 

Výhodou je kompletní převedení jmění OSVČ do s.r.o., a to včetně obchodních, 

úvěrových a pracovněprávních smluv. Při vkladu celého obchodního závodu do 

základního kapitálu FO ukončuje své podnikání a stává se vlastníkem obchodního podílu 

s.r.o. (22). 

Jestliže bude zvolena varianta prodeje nebo vkladu obchodního závodu OSVČ do s.r.o., 

je výhoda, že tyto transakce nepodléhají DPH. Aby nedocházelo, že se majetek dostane 

k neplátci, automaticky se stane z s.r.o. plátce DPH. 

Každá metoda převodu má své výhody i nevýhody. Prodej majetku vždy vyžaduje nemalé 

finanční prostředky a s tím spojený problém s určením ceny obvyklé, jelikož se jedná o 

spojené osoby. V případě vkladu majetku do základního kapitálu společnosti není spojen 

s finanční náročností, ale bariérou je právní regulace, kdy jsou zapotřebí znalecké 

posudky majetku či zvýšená administrativa se zápisy do obchodního rejstříku a do 

společenské smlouvy. 

Prodej či vklad nemovitých věcí do obchodní společnosti podléhá dani z nabytí 

nemovitých věcí. 

Další variantou pro OSVČ může být, že si ponechá hodnotnější dlouhodobý majetek ve 

svém vlastnictví a obchodní společností ho pouze pronajímá. Tato varianta je velice 

jednoduchá, rychlá a levná. Problém je opět se stanovením ceny obvyklé, jelikož se jedná 

o spojené osoby a dále, že FO bude muset platit daň z příjmů z nájmu.  

U variant prodeje bude muset OSVČ zdanit příjem z prodeje. Vklady do s.r.o. 

nepředstavují zdanitelný příjem vkladatele, ale pouze zvyšují nabývací cenu podílu (22).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce bude představená analyzovaná společnost a následně bude provedena 

analýza současného stavu. Budou zde využity poznatky z teoretické části pro srovnání 

daňového zatížení jednotlivých forem podnikání. 

3.1 Charakteristika společnosti  

Pro účely práce byla vybrána rodinná firma zabývající se nákupem a prodejem stavebního 

materiálu. 

3.1.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní společnost   Stavebniny Libor Smejkal 

Majitel     Libor Smejkal 

Datum vzniku    1.6.1993 

Sídlo centrály    Oslavická 8, Velké Meziříčí 594 01 

Sídlo pobočky    Budišov 59, 675 03 

Právní forma živnostenské oprávnění jako fyzická osoba vedoucí 

účetnictví 

Identifikační číslo   41001036 

Daňové identifikační číslo  CZ6708240407 

Zápis     MÚ Velké Meziříčí k č.j. Živ/2/998/2002/P 

Předmět podnikání   Nákup a prodej stavebního materiálu 

Autodoprava 

Webové stránky   www.stavebninysmejkal.cz (23)   

http://www.stavebninysmejkal.cz/
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3.1.2 Popis společnosti 

Společnost Stavebniny Libor Smejkal je malá korporace, která se zabývá prodejem a 

nákup stavebního materiálu již více než dvacet dva let. Založena byla v červnu roku 1993. 

Hlavní sídlo společnosti se nachází ve Velkém Meziříčí v ulici Oslavická 8 (23). 

Stavebniny Libor Smejkal vlastní jednu pobočku. Pobočka sídlí v Budišově na adrese 

Budišov 59, v nedaleké vesnici od Velkého Meziříčí směr Třebíč. Podnikání na pobočce 

se provozuje v pronajatých prostorách, zatímco hlavní sídlo firmy je v současné době ve 

vlastnictví majitele firmy Libora Smejkal (23). 

Firma Stavebniny Libor Smejkal má celkem 7 zaměstnanců, z toho je 1 žena. V hlavním 

sídle pracuje 6 zaměstnanců a na pobočce 1 zaměstnanec, respektive zaměstnankyně (23). 

 

 

Obr. 9: Logo společnosti. (23) 

3.2 Současný stav – fyzická osoba 

Majitel společnosti podniká na základě živnostenského oprávnění jako fyzická osoba. 

Společnost vede podvojné účetnictví a je měsíční plátce DPH. Ředitel a zároveň majitel 

společnosti zaměstnává celkem 7 zaměstnanců. Společnost podniká ve vlastních 

prostorách. Ke svému podniká využívá vlastní stroje – vysokozdvižné vozíky, nákladní a 

osobní vozy.  

Pro vyčíslení výsledné daňové povinnosti pro stávající formu podnikání se vychází 

z reálných údajů společnosti. Analyzované účetní období je 2016. 

3.3 Zdanění příjmu fyzických osob 

Pan Libor Smejkal vede od založení společnosti dobrovolně podvojné účetnictví. Jelikož 

v průběhu podnikání přesáhl stanovený limit obratu, tak by mu to zákon nařizoval 

povinně. Následující tabulka vychází z výsledovky za období 2016. Tyto podklady 

předložila společnost pro vypracování této diplomové práce. 
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Tab. 3: Vyčíslení daně aktuální varianty. (Vlastní zpracování) 

Výnosy z provozní činnosti 52 973 180 Kč 

Náklady z provozní činnosti 52 672 117 Kč 

Výsledek hospodaření 301 063 Kč 

Nedaňové náklady 390 006 Kč 

Část VH rozdělena na spolupracující osobu (44%) 304 070 Kč 

Dílčí základ daně §7 386 999 Kč 

Nezdanitelné části ZD       Bezúplatné plnění (dar) 3 000 Kč 

                                           Penzijní pojištění 6 000 Kč 

                                           Životní pojištění 7 794 Kč 

ZD snížení o nezdanitelné části ZD 370 205 Kč 

ZD zaokrouhlený 370 200 Kč 

Daň 15 % 55 530 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daň po slevě 30 690 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč 

Doplatek na dani 17 286 Kč 

Pro výpočet dílčího základu daně pan Libor Smejkal využívá skutečné náklady, jelikož 

jsou pro něj výhodnější. Pomocí podvojného účetnictví eviduje veškeré výnosy a náklady. 

Společnost v roce 2016 vykázala nedaňové náklady ve výši 390 006 Kč. Mezi tyto 

náklady patří například, pohonné hmoty tykající se osobní spotřeby, náklady na 

reprezentaci, telefonické poplatky týkající se osobní spotřeby, dary, dále v příloze.  

Jelikož se jedná o rodinný podnik a majitel společnosti pan Libor Smejkal nemůže být 

v pracovněprávním vztahu se svojí manželkou, proto je využita možnost rozdělení 

nákladů a výnosů dle § 13 v zákoně o daních z příjmů mezi poplatníka a s ním 

spolupracující osobu – manželku. V tomto případě se výnosy a náklady rozdělují tak, aby 

podíl výnosů a nákladů připadajících na manžela načinil více než 50 % a částka o kterou 

výnosy převyšují náklady činila za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč a za každý 

započatý měsíc spolupráce nejvýše 45 000 Kč. V roce 2016 na spolupracující osobu, 

respektive manželku přerozdělil pan Libor Smejkal 44 % VH. Spolupracující osoba, tedy 

manželka nemá další jiný příjem, z toho plyne, že se jedná o její hlavní zdroj příjmu a má 

povinnost odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění, dle přehledů za předcházející 

zdaňovací období. Dále musí podávat daňové přiznání, kde uvádí osobu, která na ní 

příjmy přerozděluje a procento přerozdělených příjmů. 
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Nezdanitelné části ZD v podobě bezúplatného plnění, penzijního pojištění a životního 

pojištění činily ve výši 16 794 Kč. Tato suma byla odečtena od dílčího základu daně z §7. 

Výše daně pro osoby podnikající jako fyzická osoba je zákonem stanovena na 15 %. Pan 

Libor Smejkal, podnikající jako fyzická osoba, má nárok na roční slevu na poplatníka. 

Dále využívá daňové zvýhodnění na vyživované dítě, jehož výše v roce 2016 

představovala částku 13 404 Kč. Slevu na manželku nelze uplatnit z důvodu nesplnění 

podmínek dle § 35ba odstavec 1, písmena b v zákoně o daních z příjmů. Po odečtení slevy 

na poplatníka, vyšla výsledná daňová povinnost 30 690 Kč a při následném uplatnění 

daňového zvýhodnění na dítě panu Smejkalovi vznikl doplatek na dani ve výši 17 286 

Kč, který musel uhradit na příslušný finanční úřad. 

3.3.1 Zdravotní a sociální pojištění 

V souvislosti se zahájením podnikání byla provedena registrace k platbám na Všeobecné 

zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení, kde bude odvádět zálohy 

se své podnikatelské činnosti podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném 

zdravotním pojištění a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (20), (24).  

Zdravotní pojištění 

OSVČ je podle zákona povinna odvést 13,5 % z vyměřovacího základu. Pokud je 

dosažený vyměřovací základ nižší než minimálně stanovený, je OSVČ povinna odvést 

pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ je 

dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (24). 

Vyměřovací základ pro analyzované období podnikatele, tedy 2016 je 162 036 Kč. 

Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2016 je 13 503 Kč a minimální záloha na 

pojistné je tedy 1823 Kč (24). 

Minimální vyměřovací základ se pro každý rok mění, v roce 2018 je 179 874 Kč (24). 

Tab. 4: Zdravotní pojištění. (Vlastní zpracování) 

Daňový základ 386 999 Kč 

Vyměřovací ZD 193 500 Kč 

Minimální vyměřovací ZD 162 036 Kč 
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ZP 13,5 % 26 123 Kč 

Úhrn zaplacených záloh 22 000 Kč 

Doplatek 4 123 Kč 

Pan Libor Smejkal měl celkový dílčí základ daně z §7 386 999 Kč. Pro výpočet 

vyměřovacího základu daně se tato hodnota vynásobí 50 %. Po vynásobení vyšel 

vyměřovací základ daně po zaokrouhlení 193 500 Kč, což je vyšší než minimální 

vyměřovací základ daně pro rok 2016. Výše pojistného se tedy vypočítá z dosaženého 

vyměřovacího základu. Roční pojistné pro pana Smejkala je ve výši 26 123 Kč. Pan Libor 

Smejkal měl nastavený nižší měsíční zálohy a na zálohách za rok 2016 zaplatil celkem 

22 000 Kč. Z toho důvodu mu vznikl doplatek 4 123 Kč. 

Sociální pojištění 

Sociální pojištění obsahuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění a také příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti. OSVČ je ze zákona povinna odvést 29,2 % 

z vyměřovacího základu. Jako u zdravotního pojištění je stanovený minimální 

vyměřovací základ, který se využije, pokud je vyšší než dosažený. Minimální vyměřovací 

základ pro hlavní činnosti podnikání za rok 2016 je stanovený 81 024 Kč. Výše 

minimálních měsíčních záloh na sociální pojištění pro rok 2016 je 1 972 Kč (21). 

Minimální vyměřovací základ se každý rok mění, v roce 2018 je pro hlavní činnost 

89 940 Kč (21). 

Tab. 5: Sociální pojištění. (Vlastní zpracování) 

Daňový základ 386 999 Kč 

Vyměřovací ZD  193 500 Kč 

Minimální vyměřovací ZD 81 024 Kč 

SP 29,2 %  56 502 Kč 

Úhrn zaplacených záloh 24 000 Kč 

Doplatek 32 502 Kč 

Vyměřovací základ daně se vypočítá jako 50 % z daňového základu podle §7 zákona o 

daních z příjmů po úpravě podle téhož zákona §5 a §23. Hodnota dosaženého 

vyměřovacího základu daně je 193 500 Kč a je vyšší než minimální vyměřovací základ 

daně. Pojistné 29,2 % se vypočítá z dosaženého vyměřovacího základu daně a činní 56 

502 Kč. Pan Libor Smejkal měl nastavený měsíční zálohy na 2 000 Kč a za rok tedy 
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zaplatil 24 000 Kč na zálohách. Z toho vyplývá, že mu vznikl doplatek 32 502 Kč, který 

musí zaplatit do 8 dnů po podání přehledu o příjmech a výdajích (21). 

3.3.2 Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance  

Pan Libor Smejkal zaměstnává celkem 7 zaměstnanců. Vedení účetnictví má externí a 

manželka pracuje jako spolupracující osoba, jelikož nesmí být v pracovněprávním 

vztahu. OSVČ musí odvádět zdravotní a sociální pojištění jak za sebe, tak i za 

zaměstnance.  

Tab. 6: Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance. (Vlastní zpracování) 

Zaměstnanci Druh smlouvy 
Hrubá mzda 

Rok 

ZP 

9 % 

SP 

25 % 

Klímová Hana HPP 239 427 Kč 21 548 Kč 59 857 Kč 

Smejkal Dušan HPP 337 620 Kč 30 386 Kč 84 405 Kč 

Kružík Karel HPP 273 522 Kč 24 617 Kč 68 381 Kč 

Juračka Karel HPP 282 379 Kč 25 414 Kč 70 595 Kč 

Šoukal David HPP 256 689 Kč 23 102 Kč 64 172 Kč 

Vrbka Milan HPP 274 390 Kč 24 695 Kč 68 598 Kč 

Pokorný Josef HPP 318 778 Kč 28 690 Kč 79 695 Kč 

Celkem  1 982 805 Kč 178 452 Kč 495 703 Kč 

Pan Libor Smejkal za své zaměstnance zaplatil na zdravotním pojištění 178 452 Kč za 

rok a na sociálním pojištění 495 703 Kč za rok. Celkem za své zaměstnance zaplatil na 

povinném pojištění 674 155 Kč za rok. Jelikož manželka pracuje jako spolupracující 

osoba, tak si povinné pojištění za sebe odvádí sama. 

3.4 Čistý zisk FO – aktuální varianta 

Čistý zisk pana Libora Smejkala se vypočítá tak, že od dílčího základu daně z §7 se 

odečtou, respektive přičtou přeplatky či doplatky na dani z příjmu a na povinném 

sociálním a zdravotním pojištění.    

Tab. 7: Čistý zisk – aktuální varianta. (Vlastní zpracování) 

Výsledek hospodaření 301 063 Kč 

Doplatek na dani - 17 286 Kč 

Doplatek na ZP - 4 123 Kč 

Doplatek na SP ₋ 32 502 Kč 

Čistý zisk 247 152 Kč 
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Pan Libor Smejkal v analyzovaném roce 2016 podnikající na základě živnostenského 

oprávnění jako fyzická osoba dosáhl čistého zisku 247 152 Kč. V daném roce byla 

k optimalizaci daně využita spolupracují osoba, na kterou bylo převedeno 44 % výsledku 

hospodaření. Dílčí základ daně z §7 se ponížil o nezdanitelné části základu daně, a to 

v podobě daru, penzijního pojištění a zdravotního pojištění. Dále byla využita sleva na 

poplatníka a daňové zvýhodnění na vyživované dítě.  

V následujících tabulkách bude znázorněno, jak by to vypadlo, kdyby pan Libor Smejkal 

nepřevedl část VH na spolupracující osobu.  

Tab. 8: Vyčíslení daně bez spolupracující osoby. (Vlastní zpracování) 

Výnosy z provozní činnosti 52 973 180 Kč 

Náklady z provozní činnosti 52 672 117 Kč 

Výsledek hospodaření 301 063 Kč 

Nedaňové náklady 390 006 Kč 

Část VH rozdělena na spolupracující osobu  0 Kč 

Dílčí základ daně §7 691 069 Kč 

Nezdanitelné části ZD       Bezúplatné plnění (dar) 3 000 Kč 

                                           Penzijní pojištění 6 000 Kč 

                                           Životní pojištění 7 794 Kč 

ZD snížení o nezdanitelné části ZD 674 275 Kč 

ZD zaokrouhlený  674 200 Kč 

Daň 15 % 101 130 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daň 76 290 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč 

Doplatek na dani 62 886 Kč 

Pokud by pan Libor Smejkal nevyužil spolupracující osobu, potom by mu vznikl doplatek 

na dani 62 886 Kč. 

Pro úplnost bude přepočítané zdravotní a sociální pojištění a následný čistý zisk bez 

spolupracující osoby. 

Tab. 9: Zdravotní pojištění bez spolupracující osoby. (Vlastní zpracování) 

Daňový základ 691 069 Kč 

Vyměřovací ZD 345 535 Kč 

Minimální vyměřovací ZD 162 036 Kč 

ZP 13,5 % 46 647 Kč 

Úhrn zaplacených záloh 22 000 Kč 



47 
 

Doplatek 24 647 Kč 

Pokud by pan Libor Smejkal nevyužil spolupracující osobu, zaplatil by na zdravotním 

pojištění 46 647 Kč. Při stejné výši uhrazených záloh by mu vznikl doplatek 24 647 Kč. 

Ani tentokrát by nevyužíval minimální vyměřovací základ ale dosažený vyměřovací 

základ. 

Tab. 10: Sociální pojištění bez spolupracující osoby. (Vlastní zpracování) 

Daňový základ 691 069 Kč 

Vyměřovací ZD  345 535 Kč 

Minimální vyměřovací ZD 81 024 Kč 

SP 29,2 %  100 896 Kč 

Úhrn zaplacených záloh 24 000 Kč 

Doplatek 76 896 Kč 

U sociálního pojištění by pan Libor Smejkal bez spolupracující osoby měl povinnost 

uhradit 100 896 Kč. Při ponechání stejné výši záloh by mu vznikl doplatek 76 896 Kč. 

Tab. 11: Čistý zisk bez spolupracující osoby. (Vlastní zpracování) 

Výsledek hospodaření 301 063 Kč 

Doplatek na dani - 62 886 Kč 

Doplatek na ZP - 24 647 Kč 

Doplatek na SP - 76 896 Kč 

Čistý zisk  136 634 Kč 

Jestliže by pan Libor Smejkal nevyužíval spolupracující osobu, dosáhl by čistého zisku 

136 634 Kč.  

Pro porovnání bude v následující tabulce uvedeno, kolik odvedl pan Libor Smejkal na 

dani a povinném pojištění v aktuální variantě a kolik by odvedl při nevyužití 

spolupracující osoby. 

Tab. 12: Povinné odvody – porovnání. (Vlastní zpracování) 

 Aktuální varianta Bez spolupracující 

osoby 

Daň z příjmů   17 286 Kč 62 886 Kč 

Zdravotní pojištění pan Libor Smejkal 26 123 Kč 46 647 Kč 

Sociální pojištění pan Libor Smejkal 56 502 Kč 100 896 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnanci 99 933 Kč 178 452 Kč 
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Sociální pojištění zaměstnanci 277 594 Kč 495 703 Kč 

Celkem 477 438 Kč 884 584 Kč 

Při aktuální variantě pan Libor Smejkal odvede na povinných odvodech celkem 477 438 

Kč za rok, zatímco kdyby nevyužíval spolupracující osobu, tak by odvedl 884 584 Kč za 

rok. Při aktuální variantě, kdy pan Libor Smejkal využívá k optimalizaci spolupracující 

osobu, odvede na povinných odvodech o 407 146 Kč méně než při variantě bez 

spolupracující osoby. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Cílem této diplomové práce je porovnat zdanění fyzických a právnických osob, aby se 

podnikatel pan Libor Smejkal mohl rozhodnout, jestli nadále bude podnikat jako OSVČ 

či změní formu podnikání na právnickou osobu. Kritériem výběru formy podnikání je 

čistě na podnikali. Jestli je pro něj důležitější výše ručení majetku, míra zdanění, 

administrativní zátěž či jiné kritérium. Tato práce by mu měla usnadnit rozhodování.  

V každé formě podnikání se bude vycházet ze stejných dat, aby se daly výsledky 

porovnávat. Aktuální stav pana Libora Smejkala je zhodnocen v analytické části této 

práce. V této části práce bude namodelovaná situace, kdyby pan Libor Smejkal podnikal 

jako právnická osoba.  

První modelovou situací bude, že pan Libor Smejkal podniká jako právnická osoba ve 

společnosti s ručením omezeným a zároveň je v této společnosti i zaměstnaný. Druhou 

modelovou situací bude, že pan Libor Smejkal podniká jako právnická osoba ve 

společnosti s ručením omezeným a je ve společnosti pouze jako společník. Třetí 

modelovou situací bude, že pan Libor Smejkal bude podnikat jako právnická osoba ve 

formě veřejné obchodní společnosti. A poslední modelovou situací bude, že pan Libor 

Smejkal bude podnikat jako právnická osoba ve formě komanditní společnosti v pozici 

komplementáře.  

4.1 Modelové příklady 

V této části budou namodelované situace tak, že podnikatel podniká jako právnická osoba 

s různými variantami.  

4.1.1 Modelový příklad č. 1 

Pan Libor Smejkal se rozhodl, že začne podnikat jako právnická osoba ve formě 

společnosti s ručením omezeným a zároveň bude v této společnosti i zaměstnaný. Ve 

společnosti bude figurovat jako jediný společník. Jelikož původní název Stavebniny 

Libor Smejkal má dlouholetou tradici, tak se rozhodl, že ho ponechá. Nový název 

společnosti tedy bude Stavebniny Smejkal s.r.o.. 
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V této situaci, pan Libor Smejkal ručí za své závazky do výše nesplaceného vkladu, 

pokud se však při úpadku společnosti prokáže, že společník jednal nehospodárně, řádně 

dle § 20 NOZ, tak ručí za závazky celým svým majetkem, jako v případě OSVČ.  

Základní kapitál si pan Libor Smejkal zvolil ve výši 200 000 Kč. Nevyužil tak nejnižší 

hranici, kterou zákon dovoluje, a to 1 Kč, jelikož si je vědom, že by společnost nemusela 

vypadat důvěryhodně pro obchodní partnery.    

Při založení společnosti, musí mít podnikatel vyřízeno živnostenské oprávnění, které pan 

Libor Smejkal už z podnikání jako FO má. Dále musí za přítomnosti notáře sepsat 

zakladatelskou listinu. Společenská smlouva se ho netýká, jelikož bude pouze jediný 

společník společnosti. Ta se sepisuje, pokud bude ve společnosti více společníků. Přehled 

poplatků pro založení společnosti s ručením omezeným budou vyčísleny v následující 

tabulce. 

 Tab. 13: Poplatky na založení s.r.o.. (Vlastní zpracování) 

Činnost Částka 

Sepsání notářského zápisu 2 000 Kč 

Odměna notáře za sepsání listiny 1 000 Kč 

Odměna notáře za zapsání do OR 300 Kč 

Výpis z evidence Rejstříku trestů 100 Kč 

Ověřený podpis 30 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí 100 Kč 

Živnostenské oprávnění 1 000 Kč 

Celkem 4 530 Kč 

Náklady na založení s.r.o. ve výši 4 530 Kč jsou teoretické a od skutečnosti se mohou 

lišit. K těmto zřizovacím výdajům, které podnikatel musí vynaložit pro založení 

společnosti se musí přičíst i základní kapitál, který si podnikatel zvolil 200 000 Kč.  

Jelikož pan Libor Smejkal již jako fyzická osoba vedla podvojné účetnictví, tak povinnost 

u právnické osoby není komplikací. Dále musí podávat daňové přiznání právnických osob 

k DPPO, nyní podával daňové přiznání fyzických osob k DPFO. 

Pro zjištění výsledku hospodaření se využijí stejné příjmy, které dosáhl pan Libor 

Smejkal jako fyzická osoba, ale výdaje budou navýšené o odvody a odměnu, kterou si 
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vyplácí. K optimalizaci bude využita položka snižující základ daně dle § 20 ZDP, a to 

v podobě bezúplatného plnění – daru.  

V následující tabulce bude vypočítána výsledná daňová povinnost a hospodářský 

výsledek po zdanění společnosti. 

Tab. 14: Výsledná daňová povinnost s.r.o.. (Vlastní zpracování) 

Výnosy z provozní činnosti 52 973 180 Kč 

Náklady z provozní činnosti 52 712 797 Kč 

Hospodářský výsledek  260 383 Kč 

Nedaňové náklady 390 006 Kč 

I. základ daně  650 389 Kč 

Položky odčitatelné od ZD (§ 34 ZDP) 0 Kč 

II. základ daně 650 389 Kč 

Odečtení položek snižující ZD (§ 20 ZDP) 3 000 Kč 

III. základ daně 647 389 Kč 

Základ daně – zaokrouhlení (§ 21 (1) ZDP) 647 000 Kč 

Daň před slevami (19 % dle § 21 (1) ZDP) 122 930 Kč 

Slevy na dani (§ 35, § 35a, §35b ZDP) 0 Kč 

Daň po slevách 122 930 Kč 

Hospodářský výsledek po zdanění 137 453 Kč 

Na základě výpočtu daně z příjmů právnických osob při dodržení postupu dle schématu 

z kapitoly 2.6.4 byla vypočítána výsledná daňová povinnost společnosti Stavebniny 

Smejkal s.r.o. na 122 930 Kč. Hospodářský výsledek společnosti je 137 453 Kč. 

Pan Libor Smejkal si bude ve společnosti vyplácet odměnu na základě uzavřené smlouvy 

o výkonu funkce jednatele, která pro něj bude příjmem ze závislé činnosti, podle § 6 

odstavce 1, písmene c).  Výše odměny, kterou si bude podnikatel vyplácet závisí čistě na 

jeho rozhodnutí, respektive rozhodnutí společnosti. 

Společník se rozhodl, že si bude vyplácet odměnu ve výši 2 499 Kč, tato odměna byla 

zvolena z důvodu nulového odvodu sociálního pojištění jak z pohledu zaměstnance, tak i 

zaměstnavatele. Zdravotní pojištění musí odvádět vždy, a to z minimální mzdy. 

Minimální mzda pro rok 2016 byla stanovena na 9 900 Kč, a tedy celková výše 

minimálního pojistného je pro rok 2016 celkem 1 337 Kč. V roce 2018 se minimální 

mzda zvýšila na 12 200 Kč a minimální výše pojistného je 1 647 Kč. 
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Aby byly všechny modelové případy možné porovnat, roční výše odměny zároveň 

s povinným pojištěním za zaměstnavatele byly navýšeny v nákladové položce. Jedná se 

o super hrubou mzdu. 

V následující tabulce bude vyčíslena měsíční odměna pana Libora Smejkala, kterou si 

bude vyplácet za odvedenou práci ve společnosti. Jelikož není splněna podmínka, nemůže 

zde být uplatněna sleva na dani na vyživované dítě, jako tomu bylo u fyzické osoby.  

Tab. 15: Měsíční odměna společníka. (Vlastní zpracování) 

Hrubý příjem 2 499 Kč 

ZP 9 % - zaměstnavatel (z minimální mzdy) 891 Kč 

SP 25 % - zaměstnavatel 0 Kč 

ZP 4,5 % - zaměstnanec (z minimální mzdy) 446 Kč 

SP 6,5 % - zaměstnanec 0 Kč 

Super hrubá mzda 3 390 Kč 

Zaokrouhlení 3 400 Kč 

Daň 15 % 510 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 

Daň po slevách 0 Kč 

Výsledná daňová povinnost 0 Kč 

Výše odměny společníka 2 003 Kč 

Měsíční odměna pana Libora Smejkala ve společnosti je 2 003 Kč. Celková výše měsíční 

odměny společníka se vypočítá jako hrubý příjem mínus zdravotní pojištění zaplacené 

zaměstnancem.  

Pokud se společník, respektive pan Libor Smejkal, rozhodne vyplatit zisk, musí podrobit 

výsledek hospodaření po zdanění srážkovou daní 15 %, podle § 36 ZDP, aby dosáhl 

čistého zisku, který mu bude skutečně vyplacen. Výpočet čistého zisku bude znázorněn 

v následující tabulce.  

Tab. 16: Zdanění zisku společnosti. (Vlastní zpracování) 

Zisk společnosti  137 453 Kč 

Srážková daň 15 % 20 618 Kč 

Čistý zisk společníka 116 835 Kč 

Po zdanění srážkovou daní, která činí 15 %, si společník vyplatí roční zisk společnosti ve 

výši 116 835 Kč. 
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V následující tabulce bude vytvořeno roční zúčtování společníka za odvedenou práci ve 

společnosti. Společník si vyplácí měsíční odměnu ve výši 2 499 Kč. Pan Libor Smejkal 

využívá slevu na poplatníka a příspěvky na životní a penzijní pojištění. V tomto případě 

není nutné dělat roční zúčtování, jelikož se během roku neodváděla žádná záloha na dani.  

Tab. 17: Výpočet daně a daňového zvýhodnění. (Vlastní zpracování) 

Úhrn příjmů z § 6 29 988 Kč 

Úhrn pojistného  10 692 Kč 

Dílčí základ daně § 6 40 680 Kč 

Nezdanitelné části ZD         Penzijní pojištění 6 000 Kč 

                                             Životní pojištění   7 794 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné částky 26 886 Kč 

Základ daně – zaokrouhlený  26 800 Kč 

Daň 15 % 4 020 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daň po slevě 0 Kč 

Kompenzace vzniklých rozdílů na dani a na bonusu 0 Kč 

Na základě výpočtu daně a daňového zvýhodnění vyšla roční kompenzace na dani a na 

bonusu 0 Kč. Z toho vyplývá, že celková roční odměna za vykonanou práci společníka 

činní po úpravách 24 036 Kč. 

V následující tabulce bude vypočítán celkový roční příjem pana Libora Smejkala, kterého 

dosáhne ze zisku společnosti a za vyplácené odměny. 

Tab. 18: Čistý zisk společníka. (Vlastní zpracování) 

Příjem § 6 24 036 Kč 

Příjem ze společnosti 116 835 Kč 

Čistý zisk  140 871 Kč 

Pokud by pan Libor Smejkal podnikal jako právnická osoba ve společnosti s ručním 

omezeným, kde by si zároveň vyplácel měsíční odměnu 2 499 Kč, dosáhl by celkového 

čistého zisku 140 871 Kč. 

Pro možnost porovnání budou v následující tabulce vyčíslené celkové odvody, které by 

pan Libor Smejkal musel státu odvést, při této formě podnikání, respektive modelovém 

příkladu č. 1. 
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 Tab. 19: Povinné odvody – modelový příklad č.1. (Vlastní zpracování) 

Daň z příjmů PO 19 % 122 930 Kč 

Srážková daň 15 % 20 618 Kč 

Daň z příjmů FO 15 %  0 Kč 

Kompenzace vzniklých rozdílů na dani a na bonusu 0 Kč 

Sociální pojištění společník 0 Kč 

Zdravotní pojištění společník 16 044 Kč 

Sociální pojištění zaměstnanci 495 703 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnanci 178 452 Kč 

Celkové odvody 833 747 Kč 

Pokud by pan Libor Smejkal podnikal v této variantě modelového příkladu č. 1, odvedl 

by státu na povinných odvodech ročně 833 747 Kč. Sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnanců zůstává stejné, jelikož se předpokládá, že zůstanou stejné podmínky jako u 

aktuální varianty.  

4.1.2 Modelový příklad č. 2 

Druhý modelový příklad bude podobný jako předchozí modelový příklad, respektive 

modelový příklad č.1, s tím rozdílem, že si pan Libor Smejkal nebude vyplácet žádnou 

odměnu. 

Náležitosti a poplatky na založení společnosti zůstávají stejné, také název společnosti 

Stavebniny Smejkal s.r.o.. 

Aby se daly jednotlivé výsledky porovnat, opět zůstávají vstupní hodnoty stejné, jak tomu 

je v případě původní varianty – fyzická osoba.   

Tab. 20: Výsledná daňová povinnost s.r.o., 2.příklad. (Vlastní zpracování) 

Výnosy z provozní činnosti 52 973 180 Kč 

Náklady z provozní činnosti 52 672 117 Kč 

Hospodářský výsledek 301 063 Kč 

Nedaňové náklady 390 006 Kč 

I. základ daně 691 069 Kč 

Položky odčitatelné od ZD (§ 34 ZDP) 0 Kč 

II. základ daně 691 069 Kč 

Odečtení položek snižující ZD (§ 20 ZDP) 3000 Kč 

III. základ daně 688 069 Kč 

Základ daně – zaokrouhlený (§ 21 (1) ZDP) 688 000 Kč 

Daň před slevami (19 % dle § 21 (1) ZDP) 103 200 Kč 
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Slevy na dani (§ 35, § 35a, § 35b ZDP) 0 Kč 

Daň po slevách 103 200 Kč 

Hospodářský výsledek po zdanění 197 863 Kč 

Na základě výpočtu daně z příjmu právnických osob 2. modelového příkladu, byla 

vypočítána výsledná daňová povinnost společnosti ve výši 103 200 Kč a hospodářský 

výsledek po zdanění 197 863 Kč. 

Pan Libor Smejkal jako jediný společník, si bude celkový zisk společnosti vyplácet. 

Hospodářský výsledek po zdanění bude v následující tabulce podroben srážkové dani, 

která činí 15 %. 

Tab. 21: Zdanění zisku společnosti, 2. příklad. (Vlastní zpracování) 

Zisk společnosti 197 863 Kč 

Srážková daň 15 % 29 679 Kč 

Čistý zisk společníka 168 184 Kč 

Pan Libor Smejkal si vyplatí roční čistý zisk ve výši 168 184 Kč. 

I když není pan Smejkal nikde zaměstnaný, tak i přesto má jako každý jiný občan 

povinnost za sebe platit zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění se vypočítává z minimální 

mzdy, která se stává minimálním vyměřovacím základem. Jak již bylo zmíněno, v roce 

2016 byla minimální mzda 9 900 Kč a z toho vypočítaný minimální vyměřovací základ 

1 337 Kč. V roce 2018 je minimální mzda ve výši 12 200 Kč a minimální vyměřovací 

základ 1 647 Kč. 

Z toho plyne, že pan Libor Smejkal za svoji osobu musí zaplatit minimální roční výši 

zdravotního pojištění ve výši 16 044 Kč, jak tomu bylo v prvním modelovém případě, 

kdy si vyplácel odměnu. 

Tab. 22: Čistý zisk společníka, 2. příklad. (Vlastní zpracování) 

Příjem ze společnosti 168 184 Kč 

Sociální pojištění 0 Kč 

Zdravotní pojištění - 16 044 Kč 

Čistý zisk  152 140 Kč 
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Pokud by pan Libor Smejkal, podnikal jako právnická osoba ve společnosti s ručením 

omezeným a nevyplácel by si žádnou odměnu, tak by dosáhl čistého ročního zisku 152 

140 Kč. 

V následující tabulce budou vyčíslené celkové povinné odvody státu, které by musel pan 

Libor Smejkal odvést při této variantě podnikání. 

Tab. 23: Povinné odvody – modelový příklad č.2. (Vlastní zpracování) 

Daň z příjmů PO 19 % 103 200 Kč 

Srážková daň 15 % 29 679 Kč 

Sociální pojištění společník 0 Kč 

Zdravotní pojištění společník 16 044 Kč 

Sociální pojištění zaměstnanci 495 703 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnanci 178 452 Kč 

Celkové odvody 823 078 Kč 

Pokud by se pan Libor Smejkal rozhodl podnikat při této variantě, odvedl by státu na 

povinných odvodech 823 078 Kč. Sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců zůstává 

stejné, jak tomu bylo při původní variantě.  

4.1.3 Modelový příklad č. 3 

Třetí modelový příklad opět bude vycházet se stejných vstupních hodnot, aby byla 

možnost následného porovnání. 

V této variantě bude pan Libor Smejkal podnikat jako právnická osoba ve formě veřejné 

obchodní společnosti. Název společnosti bude Stavebniny Smejkal v.o.s.. Při této formě 

podnikání, ručí za své závazky neomezeně, stejně jak tomu je při aktuální variantě – 

fyzická osoba. V této variantě podnikání musí být zakladateli a společníky nejméně dvě 

osoby. Proto se pan Libor Smejkal rozhodl, že založí obchodní společnost se svojí 

manželkou. Pro možnost porovnání, je stanovené ve společenské smlouvě, že pan Libor 

Smejkal vlastní majoritní většinu, a to 99 % obchodní společnosti a zbylé 1 % náleží 

manželce. Tímto poměrem bude i vyplácený celý zisk obchodní společnosti, který nelze 

v této formě ukládat do rezerv. Obchodní společnost nepodává daňové přiznání za sebe, 

ale každý společník podává daňové přiznání sám za sebe. 
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Ze zákona nemusí společníci vložit do veřejné obchodní společnosti žádný kapitál. Pro 

tuto variantu se rozhodl i pan Libor Smejkal se svojí manželkou.  

Náklady na založení veřejné obchodní společnosti budou vyčísleny v následující tabulce. 

Celková suma je orientační, od reality se může lehce lišit.  

Tab. 24: Poplatky na založení v.o.s.. (Vlastní zpracování) 

Činnost Částka 

Sepsání notářského zápisu 2 000 Kč 

Odměna notáře za sepsání listiny 1 000 Kč 

Odměna notáře za zapsání do OR 300 Kč 

Výpis z evidence Rejstříku trestů 100 Kč 

Ověřený podpis 30 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí 100 Kč 

Živnostenské oprávnění 1 000 Kč 

Celkem 4 530 Kč 

Náklad na založení v.o.s. jsou ve výši 4 530 Kč, ale jak již bylo zmíněno výše, jsou 

teoretické a od skutečnosti se mohou lišit. 

Pro zjištění výsledku hospodaření obchodní společnosti budou využity stejné příjmy, 

respektive výdaje, které pan Libor Smejkal měl při podnikání jako fyzická osoba. 

K optimalizaci daně bude uplatněna položka snižující základ daně dle § 20 ZDP jak tomu 

bylo u ostatních forem podnikání. 

V následující tabulce bude vyčíslen hospodářský výsledek veřejné obchodní společnosti. 

Tab. 25: Hospodářský výsledek v.o.s., 3.příklad. (Vlastní zpracování) 

Výnosy z provozní činnosti 52 973 180 Kč 

Náklady z provozní činnosti 52 672 117 Kč 

Nedaňové náklady 390 006 Kč 

Hospodářský výsledek 301 063 Kč 

Hospodářský výsledek veřejné obchodní společnosti je 301 063 Kč. Společnost uplatňuje 

nedaňové náklady ve výši 390 069 Kč. Mezi nedaňové náklady společnosti patří 

například, pohonné hmoty týkající se osobní spotřeby, náklady na reprezentaci, 

telefonické poplatky týkající se osobní spotřeby, poskytnuté dary a jiné. 
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Následující tabulka uvádí výpočet daně z příjmů právnických osob veřejné obchodní 

společnosti. 

U veřejné obchodní společnosti je situace rozdílná než u společnosti s ručním omezeným. 

Podíl na zisku je každému společníkovi vyplácen v poměru, jaký je uveden ve 

společenské smlouvě. Na pana Libora Smejkala připadá 99 % základu daně a na jeho 

manželku 1 %. 

Pan Libor Smejkal si může odečíst životní a penzijní pojištění, které splňují veškeré 

zákonné podmínky pro nezdanitelné části ZD. Dále pan Libor Smejkal využije daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě. 

Tab. 26: Daňová povinnost pan Smejkal v.o.s.. (Vlastní zpracování) 

Rozdělený hospodářský výsledek  298 052 Kč 

Rozdělené nedaňové náklady 386 106 Kč 

Rozdělený dílčí základ daně  684 158 Kč 

Nezdanitelné části ZD         Penzijní pojištění 6 000 Kč 

                                             Životní pojištění   7 794 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné částky 670 364 Kč 

Základ daně – zaokrouhlený  670 300 Kč 

Daň 15 % 100 545 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daň po slevě 75 705 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 62 301 Kč 

Pan Libor Smejkal má přiděleno podle společenské smlouvy 99 % základu daně. Jeho 

výsledná daňová povinnost je ve výši 62 301 Kč. Zbytek základu daně připadá na jeho 

manželku. Výsledná daňová povinnost manželky je 0 Kč. Při této variantě by mohl pan 

Libor Smejkal převést na svoji manželku větší podíl základu daně, aby si lépe 

optimalizoval daňovou povinnost, ale pro účely porovnání s ostatními varianty byl zvolen 

tento poměr rozdělení.   

V následujících tabulkách bude znázorněn přehled sociálního a zdravotního pojištění. 

Tab. 27: Zdravotní pojištění v.o.s. (Vlastní zpracování) 

Daňový základ 684 158 Kč 

Vyměřovací ZD 342 079 Kč 
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Minimální vyměřovací ZD 162 036 Kč 

ZP 13,5 % 46 181 Kč 

Úhrn zaplacených záloh 22 000 Kč 

Doplatek 24 181 Kč 

Tab. 28: Sociální pojištění v.o.s. (Vlastní zpracování) 

Daňový základ 684 158 Kč 

Vyměřovací ZD  342 079 Kč 

Minimální vyměřovací ZD 81 024 Kč 

SP 29,2 %  99 887 Kč 

Úhrn zaplacených záloh 24 000 Kč 

Doplatek 75 887 Kč 

Pan Libor Smejkal má nastavené stejné zálohy při platbách pojistného jako u aktuální 

varianty. U zdravotního pojištění mu vznikl doplatek 24 181 Kč a celkově zaplatí na 

zdravotním pojištění 46 181 Kč. U sociálního pojištění mu vznikl, při stejné výši zálohy, 

doplatek 75 887 Kč a celkově zaplatí na sociálním pojištění 99 887 Kč. 

Tab. 29: Čistý zisk společníka, 3. příklad. (Vlastní zpracování) 

Rozdělený hospodářský výsledek 298 052 Kč 

Daňová povinnost  - 62 301 Kč 

Doplatek na ZP - 24 181 Kč 

Doplatek na SP - 75 887 Kč 

Čistý zisk  135 683 Kč 

Pokud by pan Libor Smejkal, podnikal jako právnická osoba ve veřejné obchodní 

společnosti a nevyplácel by si žádnou odměnu, tak by dosáhl čistého ročního zisku 135 

683 Kč. 

V následující tabulce budou vyčíslené celkové povinné odvody státu, které by musel pan 

Libor Smejkal odvést při této variantě podnikání. 

Tab. 30: Povinné odvody – příklad č.3. (Vlastní zpracování) 

Daň z příjmů  62 301 Kč 

Sociální pojištění společník 99 887 Kč 

Zdravotní pojištění společník 46 181 Kč 

Sociální pojištění zaměstnanci 495 703 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnanci 178 452 Kč 

Celkové odvody 882 524 Kč 
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Pokud by se pan Libor Smejkal rozhodl podnikat při této variantě, odvedl by státu povinné 

odvody ve výši 882 524 Kč. Sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců zůstává stejné, 

jak tomu bylo při původní variantě.  

4.1.4 Modelový příklad č. 4 

Poslední modelový příklad bude opět vycházet ze stejných hodnot, aby došlo 

k následnému porovnání.  

Tentokrát se jedná o právnickou osobu ve formě komanditní společnosti. Název 

společnosti při této formě bude Stavebniny Smejkal k.s.. Komanditní společnost, tak jak 

veřejná obchodní společnost, musí být založena minimálně dvěma společníky. Rozdíl je 

v tom, že jeden společník má stejné postavení jako ve veřejné obchodní společnosti, 

zatímco druhý společník se účastní do výše svého majetkového vkladu. Společnost vždy 

vyžaduje přítomnost obou typů společníků. Jeden typ společníků je komplementář a 

druhý typ je komanditista. Pan Libor Smejkal bude vystupovat ve formě komplementáře 

a ručit za své závazky neomezeně, jak tomu je v aktuální variantě a manželka bude 

vystupovat ve formě komanditisty a ručit za své závazky do výše nesplaceného vkladu. 

Minimální výše základního kapitálu pro komanditisty není určena, dle zákoníku o 

obchodních korporací. Výše základního kapitálu je určena ve společenské smlouvě. 

Náklady na založení veřejné obchodní společnosti budou vyčísleny v následující tabulce. 

Celková suma je orientační, od reality se může lehce lišit.  

Tab. 31: Poplatky na založení k.s.. (Vlastní zpracování) 

Činnost Částka 

Sepsání notářského zápisu 2 000 Kč 

Odměna notáře za sepsání listiny 1 000 Kč 

Odměna notáře za zapsání do OR 300 Kč 

Výpis z evidence Rejstříku trestů 100 Kč 

Ověřený podpis 30 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí 100 Kč 

Živnostenské oprávnění 1 000 Kč 

Celkem 4 530 Kč 
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Náklad na založení k.s. jsou ve výši 4 530 Kč, ale jak již bylo zmíněno výše, jsou 

teoretické a od skutečnosti se mohou lišit. V zřizovacích nákladech není započítaný 

základní kapitál, jelikož je to povinnost komanditisty a výše není určena. 

I v případě varianty komanditní společnosti se musí zjistit výsledek hospodaření. Ke 

zjištění této sumy budou opět využity stejné hodnoty, jak tomu bylo v předešlých 

případech. 

V následující tabulce bude vyčíslen hospodářský výsledek komanditní společnosti. 

Tab. 32: Hospodářský výsledek k.s., 4.příklad. (Vlastní zpracování) 

Výnosy z provozní činnosti 52 973 180 Kč 

Náklady z provozní činnosti 52 672 117 Kč 

Nedaňové náklady 390 006 Kč 

Hospodářský výsledek 301 063 Kč 

Hospodářský výsledek komanditní společnosti je ve výši 301 063 Kč. Společnost opět 

uplatňuje nedaňové náklady ve výši 390 069 Kč.  

Komanditní společnost je specifická tím, že komplementáři si zisk zdaní v rámci svých 

příjmů a komanditisti v rámci společnosti.  

Podle společenské smlouvy, připadá na komplementáře pana Libora Smejkala 99 % 

základu daně a zbylé 1 % na manželku, která je v roli komanditisty. 

V následující tabulce bude vypočítaná výsledná daňová povinnost za společnost. Podíl, 

který připadá na společnost, se rovná podílu, který připadá na všechny komanditisty ve 

společnosti, v tomto případě na manželku. 

Tab. 33: Výsledná daňová povinnost k.s., 4.příklad. (Vlastní zpracování) 

Rozdělený výsledek hospodaření 3 011 Kč 

Rozdělené nedaňové náklady 3 900 Kč 

Rozdělený základ daně 6 911 Kč 

I. základ daně 6 911 Kč 

Položky odčitatelné od ZD (§ 34 ZDP) 0 Kč 

II. základ daně 6 911 Kč 

Odečtení položek snižující ZD (§ 20 ZDP) 3 000 Kč 

III. základ daně 3 911 Kč 
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Základ daně – zaokrouhlený (§ 21 (1) ZDP) 3 000 Kč 

Daň před slevami (19 % dle § 21 (1) ZDP) 570 Kč 

Slevy na dani (§ 35, § 35a, § 35b ZDP) 0 Kč 

Daň po slevách 570 Kč 

Hospodářský výsledek po zdanění 2 441 Kč 

Výsledná daňová povinnost za společnost je ve výši 570 Kč. Hospodářský výsledek 

společnosti po zdanění je 2 441 Kč.  

Manželce pana Libora Smejkala, která vystupuje v roli komanditisty bude vyplacen podíl 

na zisku z části, která připadla na společnost. 

Tab. 34: Vyčíslení zvláštní sazby daně z podílů k.s.. (Vlastní zpracování) 

Část zisku připadající na společnost před zdaněním  3 011 Kč 

Daň 570 Kč 

Část zisku připadající na společnost po zdanění 2 441 Kč 

Mezi komanditisty rozděleno  2 441 Kč 

Manželka  

Podíl komanditisty 2 441 Kč 

Základ daně 2 441 Kč 

Zvláštní sazba daně (§ 36) 15 % 365 Kč 

Příjem komanditisty po zdanění 2 076 Kč 

Příjem komanditisty, respektive manželky za společnost činí 2 076 Kč. 

Pan Libor Smejkal ve společnosti vystupuje jako jediný komplementář a ze společenské 

smlouvy na něj připadá 99 % základu daně, a to 684 158 Kč. Rozdělený hospodářský 

výsledek ve výši 298 052 Kč a část nedaňových nákladů ve výši 386 106 Kč. 

Pan Libor Smejkal si může odečíst životní a penzijní pojištění, které splňují veškeré 

zákonné podmínky pro nezdanitelné části ZD. Dále pan Libor Smejkal využije daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě. 

Tab. 35: Daňová povinnost pan Smejkal k.s.. (Vlastní zpracování) 

Rozdělený výsledek hospodaření 298 052 Kč 

Rozdělené nedaňové náklady 386 106 Kč 

Rozdělený dílčí základ daně  684 158 Kč 

Nezdanitelné části ZD         Penzijní pojištění 6 000 Kč 

                                             Životní pojištění   7 794 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné částky 670 364 Kč 



63 
 

Základ daně – zaokrouhlený  670 300 Kč 

Daň 15 % 100 545 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daň po slevě 75 705 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 62 301 Kč 

Pan Libor Smejkal má přiděleno podle společenské smlouvy 99 % základu daně. Jeho 

výsledná daňová povinnost je ve výši 62 301 Kč.  

Příjem pana Libora Smejkala po odečtení daňové povinnosti je ve výši 235 751 Kč. 

Při této variantě by mohl pan Libor Smejkal převést na svoji manželku větší podíl základu 

daně, aby si lépe optimalizoval daňovou povinnost, ale pro účely porovnání s ostatními 

varianty byl zvolen tento poměr rozdělení.   

V následujících tabulkách bude znázorněn přehled sociálního a zdravotního pojištění. 

Tab.36: Zdravotní pojištění k.s.. (Vlastní zpracování) 

Daňový základ 684 158 Kč 

Vyměřovací ZD 342 079 Kč 

Minimální vyměřovací ZD 162 036 Kč 

ZP 13,5 % 46 181 Kč 

Úhrn zaplacených záloh 22 000 Kč 

Doplatek 24 181 Kč 

Tab. 37: Sociální pojištění k.s.. (Vlastní zpracování) 

Daňový základ 684 158 Kč 

Vyměřovací ZD  342 079 Kč 

Minimální vyměřovací ZD 81 024 Kč 

SP 29,2 %  99 887 Kč 

Úhrn zaplacených záloh 24 000 Kč 

Doplatek 75 887 Kč 

Výše zdravotního a sociálního pojištění pro komplementáře v komanditní společnosti je 

stejná, jak tomu bylo v předchozím modelovém příkladu, a to veřejné obchodní 

společnosti.  
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Tab. 38: Čistý zisk společníka, 4. příklad. (Vlastní zpracování) 

Rozdělený hospodářský výsledek 298 052 Kč 

Daňová povinnost  - 62 301 Kč 

Doplatek na ZP - 24 181 Kč 

Doplatek na SP - 75 887 Kč 

Čistý zisk  135 683 Kč 

Čistý zisk pana Libora Smejkala v této formě podnikání je ve výši 135 683 Kč. 

V následující tabulce budou vyčíslené celkové povinné odvody státu, které by musel pan 

Libor Smejkal odvést při této variantě podnikání. 

Tab. 39: Povinné odvody – příklad č.4. (Vlastní zpracování) 

Daň z příjmů  62 301 Kč 

Sociální pojištění společník 99 887 Kč 

Zdravotní pojištění společník 46 181 Kč 

Sociální pojištění zaměstnanci 495 703 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnanci 178 452 Kč 

Celkové odvody 882 524 Kč 

Celkové povinné odvody, které musí pan Libor Smejkal odvést v komanditní společnosti 

jsou ve výši 882 524 Kč. Sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců zůstává stejné, jak 

tomu bylo při původní variantě.  

4.2 Porovnání variant právních forem 

V této kapitole budou porovnány jednotlivé varianty podnikání pana Libora Smejkala 

z různých pohledů.  

4.2.1 Výběr nejvhodnější právní formy podnikání z hlediska daně z příjmu  

Prvním kritériem, které bude použito pro porovnání modelových příkladů s aktuální 

variantou bude z hlediska daně z příjmu.  

Všechny modelové příklady byly co nejvíce přiblíženy aktuálnímu stavu, aby hodnoty 

byly co nejlépe porovnatelné.  

Následný graf zobrazuje odvody na dani z příjmu jednotlivých právních forem, které by 

musel pan Libor Smejkal odvést. 
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Graf 1: Výše daňové povinnosti. (Vlastní zpracování) 

Jak vyplývá z grafu, podnikání ve formě společnosti s ručením omezeným se jeví jako 

nejméně výhodná. Podnikatel musí v první řadě odvádět státu daň z příjmu 19 % a 

následně po vyplacení zisku musí státu odvést zvláštní sazbu daně, respektive srážkovou 

daň ve výši 15 %. Následné formy podnikání, jak veřejná obchodní společnost či 

komanditní společnost se výrazně neliší od původní varianty, kdy pan Smejkal podniká 

jako fyzická osoba. Kdyby se pan Libor Smejkal rozhodoval pro volbu formy podnikání 

pouze podle výše odvodu na dani z příjmu, tak by se rozhodl pro veřejnou obchodní 

společnost nebo komanditní společnost, jelikož při této formě podnikání je odvod 

nejnižší.  

4.2.2 Výběr formy podniká z hlediska odvodů na pojistném   

Dalším kritériem, které je velmi důležité pro volbu podnikání je, kolik podnikatel odvede 

státu na zdravotním a sociálním pojištění. Pouze při jediné variantě, a to u společnosti 

s ručením omezeným, respektive modelový příklad číslo 1, je pan Libor Smejkal 

zaměstnaný a vyplácí si pravidelnou měsíční odměnu.  

Následný graf zobrazuje, jakou výši pojistného odvede za danou variantu. 
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 Graf 2: Povinné pojistné. (Vlastní zpracování)  

Jak lze vidět z grafu, tak nejméně výhodná je aktuální varianta. U společnosti s ručením 

omezeným společník za sebe neodvádí sociální pojištění a na zdravotním pojištění za 

sebe odvádí minimální částku, a to 16 044 Kč. V každé variantě platí stejnou výši 

pojistného za zaměstnance, a to 674 155 Kč, z toho 178 452 Kč na zdravotním pojištění 

a 495 703 Kč na sociálním pojištění.   

Při aktuální variantě jako fyzická osoba odvede pan Libor Smejkal celkově na pojistném 

821 698 Kč za rok. Nejméně by odvedl ve společnosti s ručením omezeným, a to 690 199 

Kč. U veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti by odvedl celkové pojistné 

ve výši 820 223 Kč.  

Pokud by se pan Libor Smejkal rozhodoval pro volbu podnikání z pohledu celkového 

odvodu na pojistném, tak by byla nejvýhodnější varianta společnost s ručením 

omezeným. 

4.2.3 Výběr formy podnikání z pohledu čistého zisku  

Nejdůležitějším kritériem každého podnikatele při podnikání je, jaký zisk z daného 

podniku má. Pouze u prvního modelového příkladu si pan Libor Smejkal ve společnosti 

s ručením omezeným vyplácí pravidelnou měsíční odměnu. V ostatních variantách si 
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vyplácí pouze roční zisk. V následujícím grafu bude znázorněn čistý zisk jednotlivých 

forem podnikání.  

   

Graf 3: Čistý zisk. (Vlastní zpracování)  

Z grafu, který znázorňuje čistý zisk jednotlivých forem podnikání, lze vidět, že 

nejvýhodnější formou podnikání, která vygeneruje nejvyšší zisk pro pana Libora 

Smejkala je společnost s ručením omezeným bez vyplácení měsíční odměny. Zatímco 

nejméně výhodnou formou podnikání se jeví veřejná obchodní společnost a komanditní 

společnost, jelikož dosahuje nejnižších hodnot, a to 135 683 Kč, což je o více jak 16 tis 

Kč méně než nejvýhodnější varianta. Při aktuální variantě dosáhne pan Libor Smejkal 

čistého zisku ve výši 136 634 Kč. 

4.2.4 Výběr formy podnikání podle ručení za závazky 
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komplementáři a komanditisté. Pan Libor Smejkal vystupuje ve formě komplementáře a 

ten ručí za své závazky neomezeně, jak tomu je u OSVČ a veřejné obchodní společnosti. 

Manželka pana Libora Smejkala ve společnosti vystupuje jako komanditista a ten ručí za 

závazky společnosti omezeně, tedy do výše svého nesplaceného vkladu. Rozsah vkladu 

je určen ve společenské smlouvě.  

Podle tohoto kritéria vychází nejlépe podnikat ve formě společnosti s ručením 

omezeným, kde při řádném podnikání ručí podnikatel za své závazky jen do výše svého 

nesplaceného vkladu. U ostatních variant podnikatel ručí celým svým majetkem. 

4.2.5 Výběr formy podnikání dle podmínek pro založení 

Dalším kritériem pro začínajícího podnikatele při volbě formy podnikání je, kolik činní 

náklady na založení společnosti a jaké podmínky musí splnit.  

Náklady na založení společnosti jsou rozdílné. Dle Novely, kterou parlament schválil 

v květnu 2016 a účinnosti nabyla dnem 7.6. 2016, Česká republika implementovala 

požadavek evropského práva, který má podpořit malé a střední společnosti a posílit jejich 

konkurenceschopnost. Evropská komise vyzvala všechny členské státy, aby přijaly 

opatření, které má zkrátit dobu potřebnou pro založení nové společnosti na tři pracovní 

dny a snížit náklady na 100 eur.  

 

Graf 4: Zřizovací náklady. (Vlastní zpracování)  
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Z grafu lze vidět, že náklady na založení společnosti převyšují požadovaný limit. I přesto, 

že Novela snížila odměnu notáře za sepsání notářského zápisu o založení společnosti ze 

4 000 Kč na polovinu, tedy 2 000 Kč. 

Náklady na založení jsou teoretické a od skutečnosti se mohou lišit. Z pohledu tohoto 

kritéria vychází nejlépe forma podnikání jako OSVČ, jelikož její zřizovací náklady jsou 

nejnižší, a i doba na založení je výrazně nižší než u ostatních společností, kde se musí 

sepisovat společenská smlouva a je nutná přítomnost notáře.  

4.2.6 Celkové porovnání právních forem 

V následujícím grafu budou porovnány veškeré kritéria společně. V každé formě 

podnikání se vycházelo ze stejných výnosů, respektive výdajů, aby mohlo dojít 

k následné komparaci. Pan Libor Smejkal k daňové optimalizaci využíval slevu na 

poplatníka, daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě a dále jako nezdanitelné části 

základu daně, bezúplatné plnění ve formě daru, penzijní a životní pojištění. Dále pan 

Libor Smejkal eviduje nedaňové náklady ve výši 390 006 Kč, které představují například, 

materiál pohonných hmot pro osobní potřebu, náklady na reprezentaci, služby v podobě 

telefonických poplatků pro osobní spotřebu, pojistné podnikatele a další.  

  

Graf 5: Celkové porovnání. (Vlastní zpracování)  
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4.3 Roční změny 

V následující kapitole bude znázorněn vývoj změn ve vybraných slevách na dani a 

daňovém zvýhodnění od analyzovaného roku 2016 do roku 2018.  

Tab. 40: Vývoj slev a daňového zvýhodnění (24). (Vlastní zpracování) 

Slevy 2016 2017 2018 

Na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Na druhého z manželů bez příjmů  24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Držitel průkazů ZTP/P 16 140 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč 

Student 4 020 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 

Na evidenci tržeb 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

Daňové zvýhodnění 2016 2017 2018 

Na první dítě 13 404 Kč 13 404 Kč 15 204 Kč 

Na druhé dítě 17 004 Kč 19 404 Kč 19 404 Kč 

Na třetí a každé další dítě 20 604 Kč 24 204 Kč 24 204 Kč 

Jak lze v tabulce uvedené výše vidět, vývoj slev a daňového zvýhodnění se razantně 

nezměnil mezi analyzovaným rokem 2016 a letošním rokem 2018. Jedinou změnou mezi 

rokem 2016 a rokem 2018 je v daňovém zvýhodněním na dítě, respektive děti. Každá 

sleva či daňové zvýhodnění má určité podmínky, které musí poplatník splnit, aby na ně 

dosáhl. Minimální částka pro vyplacení daňového bonusu ve zdaňovacím období je 

stanovena na 100 Kč a maximální částka pro vyplacení je 60 300 Kč (16). 

V další tabulce bude znázorněn vývoj minimální mzdy a vyměřovacího základu, který 

souvisí s minimální zálohou na zdravotní pojistné.  

Tab. 41: Vývoj záloh (24). (Vlastní zpracování) 

 2016 2017 2018 

Minimální mzda 9 900 Kč 11 000 Kč 12 200 Kč 

Minimální vyměřovací základ (měsíční) 13 503 Kč 14 116 Kč 14 989,50 Kč 

Minimální záloha na pojistné 1 823 Kč 1 906 Kč 2 024 Kč 

Průměrná měsíční mzda v národním 

hospodářství 

27 006 Kč 28 232 Kč 29 979 Kč 

Minimální pojistné 1 337 Kč 1 485 Kč 1 647 Kč 

V tabulce lze vidět vývoj minimálního zdravotního pojistného a souvisejících položek. 

Výše pojistného se každoročně mění v souvislosti se změnou minimální mzdy, která se 

každoročně od roku 2014 zvyšuje. Se zvyšováním minimální mzdy se zvyšuje i průměrná 
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měsíční mzda v národním hospodářství a tím i minimální vyměřovací základ, který se 

vypočítá jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. 

Se zvyšováním minimálního vyměřovacího základu se zvyšují i minimální zálohy na 

pojistné (24).  

Sazby daně jako daň z příjmů fyzických osob 15 %, daň z příjmů právnických osob 19 % 

a srážková daň 15 % zůstaly v analyzovaným roce 2016 a v letošním roce 2018 stejné.   
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5  ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá volbou právní formy podnikání na základě určitých 

kritériích, které jsou pro každého, jak začínajícího, tak současné podnikatele, velmi 

důležité. Práce vychází z reálných údajů konkrétního vybraného subjektu. 

V první části této práce byly shrnuty teoretické poznatky, které se týkají oblasti daně 

z příjmů fyzických a právnických osob. 

V další části diplomové práce byl představen vybraný subjekt Stavebniny Libor Smejkal, 

který v současné době podniká jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění 

vedoucí podvojné účetnictví. Dále byla provedena analýza současného stavu. 

V poslední části byly v modelových příkladech znázorněny další formy podnikání, které 

vycházejí z reálných hodnot, které jsou uvedeny v části analytické. V závěru této části 

jsou jednotlivé formy mezi sebou porovnány a následně zhodnoceny. 

Pan Libor Smejkal podniká necelých dvacet pět let v odvětví stavebnictví v oboru nákupu 

a prodeje stavebního materiálu. Při zahájení podnikání se rozhodl, že bude podnikat jako 

fyzická osoba, jelikož založení této formy podnikání bylo velmi jednoduché a podnikatel 

nepotřeboval žádný počáteční kapitál, což byla velká výhoda. Pan Libor Smejkal v té 

době určitě nepředpokládal, že se jeho podnikatelský záměr rozroste do dnešních 

rozměrů, kde bude zaměstnávat 7 zaměstnanců, bude vlastnit takový vozový park, bude 

podnikat ve vlastních rozsáhlých prostorách a bude dosahovat takových ročních tržeb, 

které se každoročně pohybují okolo 60 mil Kč. 

Tato diplomová práce panu Smejkalovi ukáže i jiné formy podnikání, mezi kterýma by si 

mohl vybrat. Každá forma podnikání má své klady a zároveň protiklady. Záleží čistě na 

pana Libora Smejkala, která forma podnikání mu bude vyhovovat nejvíce a kterou si 

popřípadě vybere. Jestli bude vybírat formu podnikání podle výši odvodů státu, podle 

výši čistého zisku či podle způsobu ručení za závazky společnosti.  
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