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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na volbu optimální právní formy podnikání pro konkrétní 

podnikatelské subjekty. Hlavním kritériem výběru je minimalizace daňové povinnosti. 

Práce specifikuje vybrané formy podnikání a s nimi související rozdíly ve stanovení 

výsledné daňové povinnosti a navrhuje optimální variantu. 

 

 

 

Abstract 

The bachelor´s thesis is focused on choice of optimal legal form of business organization 

for actual business subjects. Main choice criterion is minimalisation of tax liability. The 

thesis specifies chosen forms of business organization, related differences in determining 

resulting tax liability and suggests the most optimal form.  
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ÚVOD 

Volba vhodné právní formy podnikání je stěžejním rozhodnutím každého potenciálního 

podnikatele. Výběr není nezvratný, avšak každý podnikatel by měl při rozhodování 

postupovat s rozvahou. Může si tím ušetřit spoustu starostí, a nakonec i peněz.  

Legislativa České republiky připouští hned několik variant, které se vzájemně liší 

a přináší s sebou výhody i nevýhody. Proto by si podnikatel měl zvolit takovou formu 

podnikání, která bude nejvíce vyhovovat jeho požadavkům. Faktory, které mají na 

rozhodnutí vliv jsou například výše základního kapitálu, způsob a rozsah ručení, počet 

zakladatelů, účast na zisku a ztrátě a výše daňového zatížení, která je v bakalářské práci 

klíčovým aspektem. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout konkrétním podnikatelským subjektům takovou 

právní formu podnikání, která bude z hlediska daňového zatížení potažmo veškerých 

zákonných odvodů znamenat nejvyšší úsporu. 

Práce je rozdělena do tří částí, a to na část teoretickou, analytickou a návrhovou. 

Teoretická část charakterizuje jednotlivé formy podnikání dle aktuální právní úpravy 

včetně faktorů, které by mohly významně ovlivnit volbu formy podnikání. Následně se 

zaměřuje u vybraných podnikatelských forem na postup stanovení výsledné daňové 

povinnosti a analyzuje ostatní zákonné odvody, mezi které patří sociální a zdravotní 

pojištění. 

V analytické části jsou nejdříve rozebrány konkrétní podnikatelské subjekty, které právě 

stojí před volbou formy podnikání, jelikož se rozhodly spojit síly. Následně jsou 

analyzovány změny, kterých bude v rámci celkových odvodů dosaženo v případě, že 

budou podnikatelské subjekty transformovány na jiné formy podnikání. 

Poslední část práce hodnotí dosažené výsledky z analytické části a navrhuje optimální 

variantu podnikání.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Primárním cílem bakalářské práce je navrhnout optimální právní formu podnikání pro 

zvolené podnikatelské subjekty na základě srovnání daňového zatížení, respektive 

celkových zákonných odvodů vybraných právních forem podnikání tak, aby vznikla 

nejvyšší úspora. 

Dílčím cílem je identifikace jednotlivých forem podnikání (fyzické osoby podnikající na 

základě živnostenského oprávnění, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní 

společnosti a komanditní společnosti) včetně zákonných odvodů s nimi souvisejících.  

Mezi další dílčí cíle patří analýza vybraných podnikatelských subjektů, stanovení 

výsledné daňové povinnosti a ostatních odvodů v případě transformace subjektů na 

odlišné formy podnikání a následné vyhodnocení dosažených výsledků a doporučení 

vhodné právní formy podnikání. 

K dosažení primárního cíle bylo použito několik vědeckých metod, a to zejména metoda 

analýzy, komparace a syntézy. 

Pomocí analýzy, která rozkládá celek na dílčí části, byly v teoretických východiscích 

rozebrány jednotlivé formy podnikání a zákonné odvody. Využita byla odborná literatura, 

právní předpisy platné k 31. 12. 2017 i samotné webové stránky významných institucí. 

V praktické části byla analýza aplikována na zpracování informací konkrétních 

podnikatelských subjektů. 

S analýzou úzce souvisí metoda komparace, která je stěžejní pro analytickou část. 

Komparace porovnává stejné i odlišné znaky daňového zatížení a odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění u jednotlivých právních forem podnikání. 

V závěrečné části je využita metoda syntézy, která je opakem analýzy. Na základě 

syntézy je z dílčích výsledků získaných v praktické části definován závěr a následně 

stanoveny vlastní návrhy řešení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Cílem následující kapitoly je seznámit se s potřebnými teoretickými aspekty k pochopení 

daného tématu. Nejdříve je charakterizován samotný pojem podnikání a jeho jednotlivé 

právní formy. Další část je zaměřena na problematiku daně z příjmů fyzických 

a právnických osob, která je součástí daňové soustavy České republiky. 

2.1 Podnikání 

Legislativní úpravu podnikání zajišťuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Podnikatel je v zákoně definován takto: „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.“ (1, § 420) 

Z právního hlediska jsou důležité ještě dva zákony, které upravují podnikání, a to zákon 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZŽP) a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK). 

2.1.1 Právní formy podnikání 

Před zahájením podnikatelské činnosti je velmi důležité vybrat správnou formu 

podnikání. Podnikatelé musí vzít na zřetel spoustu faktorů, mezi které patří např. počet 

zakladatelů, podílení se na zisku či ztrátě, výše základního kapitálu, daňové zatížení nebo 

způsob ručení (2, s. 100). 

V rámci legislativy České republiky existují dvě možnosti. Vystupovat jako osoba 

fyzická, nebo osoba právnická. Fyzická osoba může podnikat na základě živnostenského 

oprávnění, nebo dle jiných právních předpisů, kterými se řídí zejména tzv. svobodná 

povolání (např. lékaři, notáři) (3, s. 9). 

Právnické osoby neboli obchodní korporace se rozdělují na obchodní společnosti 

a družstva. Obchodní společnosti se pak dělí na osobní a kapitálové (4, § 1). Podrobné 

členění znázorňuje následující obrázek. 
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Obr. 1: Právní formy podnikání (zdroj: vlastní zpracování dle 4, § 1) 

2.1.2 Podnikání fyzických osob 

Podnikání fyzických osob má v České republice dlouholetou tradici. Velmi rozšířené je 

především živnostenské podnikání. Tato forma podnikání s sebou však přináší mnohé 

výhody i nevýhody (3, s. 9).  

Mezi hlavní výhody patří samostatné řízení a rozhodování v rámci podnikatelských 

aktivit, jednodušší administrativa, možnost vedení daňové evidence a minimální časová 

a finanční náročnost na založení podnikání (3, s. 10). 

Nevýhodou je vysoká odpovědnost podnikatele, který ručí celým svým obchodním 

i osobním majetkem. Navíc může být těžší získat potřebné finanční prostředky (3, s. 10). 

2.1.3 Podnikání právnických osob 

Podnikání právnických osob (dále jen PO) podléhá regulaci ze strany státu mnohem více 

než podnikání osob fyzických. Výhodou je, že v případě kapitálových společností ručí 

společníci pouze omezeně nebo neručí vůbec a zároveň dochází k většímu rozložení rizik 

(3, s. 10). 

Nevýhodou je především komplikovanější administrativa, finanční obtížnost založení, 

nutnost vedení účetnictví, povinnost tvořit příslušné orgány (např. statutární) 

a v některých případech základní kapitál (3, s. 9–10). 
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2.2 Živnostenské podnikání 

Živnostenské podnikání upravuje ZŽP, ve kterém je živnost definována takto: „Živností 

je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (5, § 2) 

Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba. Z hlediska získání oprávnění se 

živnosti dělí do dvou skupin, a to na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti jsou 

dále rozčleněny dle podmínek, které musí být splněny pro udělení živnostenského 

oprávnění (6, s. 10–11). 

 

Obr. 2: Rozdělení živností (zdroj: vlastní zpracování dle 6, s. 11) 

2.2.1 Ohlašovací živnosti 

Ohlašovací živnosti vznikají ohlášením na živnostenském úřadě (5, § 45). Před tímto 

krokem však musí podnikatel splňovat zákonem dané podmínky, které se dělí na 

všeobecné a zvláštní (5, § 6–7). 

Všeobecné podmínky definuje § 6 ZŽP. Řadí se mezi ně plná svéprávnost, kterou se 

rozumí dosažení věku 18 let a způsobilost k daným úkonům, a bezúhonnost (5, § 6). 

Všeobecné podmínky musí splňovat všechny fyzické osoby a v případě právnických osob 

tzv. odpovědný zástupce (6, s. 17). 

Zvláštní podmínky upravuje nejen samotný ZŽP, ale i jeho jednotlivé přílohy. Jedná se 

o odbornou či jinou způsobilost, která se liší podle druhu živnosti. Odbornou způsobilostí 

u řemeslné živnosti může být např. řádné ukončení středního vzdělání s maturitní 

zkouškou. U volné živnosti není odborná ani jiná kvalifikace podmínkou (6, s. 18). 

Živnosti

Ohlašovací

Volné

Vázané

Řemeslné
Koncesované
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Tab. 1: Ohlašovací živnosti (zdroj: vlastní zpracování dle 5, § 19–25) 

Ohlašovací 

živnost 
Podmínky Příloha ZŽP Příklady 

Volná všeobecné podmínky příloha č. 4 
výroba hnojiv, fotografické 

služby, ubytovací služby 

Vázaná 
všeobecné podmínky, 

odborná způsobilost 
příloha č. 2 

oční optika, činnost účetních 

poradců, vedení účetnictví 

Řemeslná 
všeobecné podmínky, 

odborná způsobilost 
příloha č. 1 

truhlářství, řeznictví a 

uzenářství, pivovarnictví 

2.2.2 Koncesované živnosti 

Výčet koncesovaných živností je uveden v příloze č. 3 ZŽP. Podnikatel, který chce 

provozovat tuto živnost, musí nejdříve požádat na živnostenském úřadě o povolení neboli 

tzv. koncesi (6, s. 40). 

Podmínkou udělení koncese je splnění všeobecných podmínek a odborné či jiné 

způsobilosti, která je definována pro každý typ koncesované živnosti zvlášť. Patří sem 

např. služby soukromých detektivů, provozování pohřební služby a krematoria (6, s. 41). 

2.3 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je kapitálová obchodní společnost, kterou § 132 ZOK 

definuje následovně: „Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí 

společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu 

zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.“ (4, § 132) 

Obchodní firma neboli název společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením 

omezeným“, „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“ (4, § 133). 

2.3.1 Založení společnosti 

Současná právní úprava neurčuje minimální ani maximální počet zakladatelů. Mohou 

jimi být jak osoby fyzické, tak osoby právnické. Společnost se zakládá zakladatelskou 

listinou v případě, že existuje pouze jediný zakladatel. Je-li zakladatelů více, uzavírá se 

společenská smlouva. Vždy je nutná forma veřejné listiny (7, s. 226).  
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2.3.2 Základní kapitál a vklady společníků 

Výše základního kapitálu není dle ZOK stanovena. Každý společník má však vkladovou 

povinnost v minimální výši 1 Kč. Kromě vkladu peněžitého může být vložen i vklad 

nepeněžitý. Před vznikem společnosti musí být každý peněžitý vklad splacen alespoň 

z 30 % a nepeněžitý vklad musí být vnesen celý (8, s. 29–30). 

2.3.3 Podíly společníků 

Podíl společníka určuje jak práva, tak povinnosti plynoucí z účasti ve společnosti. Existují 

různé druhy podílů, které se blíže specifikují ve společenské smlouvě. Společníci mohou 

vlastnit i několik podílů zároveň (7, s. 236–237). 

Mohou být vydány např. podíly, se kterými je spojené právo na přednostní výplatu podílů 

na zisku, nebo podíly bez hlasovacího práva (3, str. 26). 

2.3.4 Ručení společníků 

Společníci ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně do výše nesplnění vkladové 

povinnosti v době, kdy je věřitel vyzval k plnění. To znamená, že jednotliví společníci 

neručí pouze za svou nesplněnou vkladovou povinnost, nýbrž za celý nesplacený vklad 

všech společníků dohromady (3, s. 24). 

2.3.5 Orgány společnosti 

Společnost s ručením omezeným má zákonem stanovenou strukturu orgánů. Povinně 

zřizuje valnou hromadu a statutární orgán tvořený alespoň jedním jednatelem (3, s. 26). 

Nejvyšší orgán 

Nejvyšším orgánem je valná hromada, prostřednictvím které se společníci podílí na řízení 

společnosti. Svolává se minimálně jednou za účetní období. Společníci se mohou účastnit 

osobně nebo v zastoupení. Mezi kompetence valné hromady patří např. rozhodování 

o změnách výše základního kapitálu, schvalování účetní závěrky nebo schvalování 

přeměny společnosti (7, s. 244–247).  
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Statutární orgán 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Může jím být fyzická 

i právnická osoba. Jednatelé vykonávají obchodní vedení společnosti a starají se 

například o řádné vedení příslušných evidencí a účetnictví (3, s. 31–33). 

Jednatelé mají zákaz konkurence. To znamená, že nemohou podnikat ve stejném 

předmětu činnosti jako společnost, ani nesmí být společníkem nebo členem statutárního 

orgánu společnosti s obdobným předmětem činnosti (3, s. 31–33). 

Kontrolní orgán 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Není však povinné orgán zřizovat. 

Kompetence dozorčí rady stanovuje společenská smlouva. Rada dohlíží na činnost 

statutárního orgánu, může nahlížet do účetních knih a jiných dokladů (7, s. 254). 

2.4 Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společností, kterou § 95 ZOK vykládá 

takto: „Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na 

jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.“ 

(4, § 95) 

Součástí obchodní firmy musí být jedna z následujících variant: „veřejná obchodní 

společnost“, „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“ Výjimkou je, když firma obsahuje jméno 

alespoň jednoho ze společníků. V takovém případě stačí označení „a spol.“ (4, § 96). 

2.4.1 Založení společnosti 

Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou, která vyžaduje 

písemnou formu včetně úředně ověřených podpisů. Společníky musí být minimálně dvě 

osoby. Mohou to být osoby fyzické i právnické. Maximální počet společníků není 

stanoven (7, s. 176–178). 

Společníkem se nemůže stát osoba ve třech případech. Pokud byl na její majetek 

v posledních třech letech prohlášen konkurs, nebo byl zamítnut návrh na zahájení 
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insolvenčního řízení, nebo byl majetek osoby zcela nepostačující, a proto byl konkurs 

zrušen (7, s. 177). 

Podle ustanovení § 109 ZOK nesmí společník bez souhlasu ostatních společníků podnikat 

v předmětu podnikání společnosti (4, § 109). 

2.4.2 Základní kapitál a vklady společníků 

Základní kapitál ani vklady společníků nejsou ze zákona požadovány. Společníci si 

mohou vkladovou povinnost sjednat ve společenské smlouvě. V takovém případě, tvoří 

základní kapitál součet všech vkladů (7, s. 182–183). 

Společníci mohou svou vkladovou povinnost splnit formou peněžitých a nepeněžitých 

vkladů, provedením práce nebo poskytnutím služby (3, s. 17). 

2.4.3 Podíly společníků 

Společníci mají právo na podíl na zisku, který se mezi jednotlivé společníky dělí rovným 

dílem. O vyplacení podílu rozhoduje statutární orgán společnosti. Zároveň mají právo na 

vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku (7, s. 186–187). 

2.4.4 Ručení společníků 

Veřejná obchodní společnost ručí za závazky celým svým majetkem. V případě, kdy 

společnost nemůže svým závazkům dostát, může věřitel požadovat plnění od společníků. 

Společníci ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem (7, s. 189–190). 

2.4.5 Orgány společnosti 

Právo řídit společnost mají přímo společníci, tudíž jsou považováni za nejvyšší orgán 

společnosti. K rozhodování je potřeba souhlasu všech společníků, přitom každá osoba má 

jeden hlas, pokud společenská smlouva nestanoví jinak (7, s. 196–197). 

Statutární orgán mohou tvořit všichni společníci, nebo vybraní společníci. Vždy však 

pouze ti, kteří splňují požadavky stanovené v § 46 ZOK. Orgán má v kompetenci např. 

obchodní vedení společnosti (3, s. 18). 
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2.5 Komanditní společnost 

Komanditní společnost je osobní obchodní společnost vykazující osobní i kapitálové 

prvky. Zatímco osobní rysy představuje komplementář, kapitálové rysy reprezentuje 

komanditista (3, s. 20). 

V § 118 ZOK je společnost definována takto: „Komanditní společnost je společnost, v níž 

alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen „komanditista“) a alespoň 

jeden společník neomezeně (dále jen „komplementář“).“ (4, § 118) 

Obchodní firma musí obsahovat označení „komanditní společnost“, „kom. spol.“ nebo 

„k. s.“ (4, § 118). 

2.5.1 Založení společnosti 

Společnost se zakládá společenskou smlouvou. Zakladateli mohou být osoby fyzické 

i právnické. Vždy však musí být minimálně dva zakladatelé, z nichž jeden vystupuje 

v roli komanditisty a druhý v roli komplementáře. Maximální počet společníků není 

stanoven (7, s. 205–206). 

Komplementářem se ze zákona nemůže stát osoba, na jejíž majetek byl v posledních třech 

letech prohlášen konkurs, nebo z důvodu zcela nepostačujícího majetku byl konkurs 

zrušen. To neplatí pro komanditisty (7, str. 205). 

Komanditisté nemohou bez svolení všech ostatních společníků podnikat v předmětu 

podnikání společnosti. Nesmí být ani členem statutárního nebo podobného orgánu 

obchodní společnosti s obdobným předmětem podnikání (7, str. 212). 

2.5.2 Základní kapitál a vklady společníků 

Komanditní společnost má povinnost vytvářet základní kapitál, který se skládá z vkladů 

komanditistů. Je tomu tak proto, že vkladovou povinnost komplementáři nemají. 

Vkladem může být i provedení práce nebo poskytnutí služby (3, s. 22). 

Vkladová povinnost může být každému komanditistovi uložena v jiné výši, nikdy však 

nemůže být společenskou smlouvou vyloučena (7, str. 210–211). 
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2.5.3 Podíly společníků 

Podíl společníka stanovuje práva a povinnosti související s účastí ve společnosti. Obecně 

má společník právo na podíl na zisku, který bude podrobněji rozebrán v kapitole 2.9.3, 

vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku (3, s. 22). 

2.5.4 Ručení společníků 

Komplementáři ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Komanditisté ručí 

pouze omezeně, a to společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu. Existují 

však dvě výjimky (7, s. 215–216). 

První výjimkou je situace, kdy společenská smlouva určí, že komanditisté ručí do výše 

určené částky neboli komanditní sumy. Komanditní suma musí být stanovena ve vyšší 

částce než vkladová povinnost společníka. Následně se hodnota sumy sníží dle rozsahu 

splacení vkladu komanditisty (3, s. 23–24). 

Druhou výjimkou je situace, kdy je jméno některého komanditisty součástí obchodní 

firmy společnosti. V takovém případě, ručí komanditista za závazky společnosti stejně 

jako komplementář. To znamená, že ručí neomezeně neboli celým svým majetkem 

(4, § 118). 

2.5.5 Orgány společnosti 

Nejvyšší orgán společnosti tvoří všichni společníci. Společně rozhodují v zásadních 

otázkách o společnosti a právech a povinnostech komanditistů a komplementářů. Každý 

z nich má jeden hlas, přičemž zvlášť hlasují komanditisté a zvlášť komplementáři 

(7, s. 219). 

Statutární orgán společnosti mohou tvořit všichni, popřípadě pouze někteří 

komplementáři. Vždy však pouze ti, kteří splňují požadavky určené v § 46 ZOK. 

Důvodem, proč mohou orgán představovat pouze komplementáři, je neomezené ručení, 

díky kterému se vystavují většímu riziku. Pravomocí statutárního orgánu je obchodní 

vedení společnosti (7, s. 219–220).  
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2.6 Daňová soustava České republiky 

V České republice je současná daňová soustava tvořena daněmi, poplatky a obdobnými 

peněžitými plněními. Samotné daně se dělí na daně přímé a nepřímé. Typickým znakem 

přímých daní je jejich adresnost neboli možnost určení osoby, která bude daň platit. 

Nepřímé daně jsou daně, které jsou součástí ceny zboží, služeb apod. (9, s. 56–61) 

Podrobnější členění zobrazuje následující schéma. 

 

Obr. 3: Daňová soustava České republiky (zdroj: vlastní zpracování dle 9, s. 56–61) 

2.7 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou 

fyzické osoby, které se podle ZDP mohou dělit na daňové rezidenty a nerezidenty 

(10, § 2). 

Daňovými rezidenty se rozumí osoby, které mají bydliště v České republice nebo se zde 

obvykle zdržují (alespoň 183 dní v roce). Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy 

plynoucí ze zdrojů z České republiky i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (10, § 2). 
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Daňovými nerezidenty, jsou poplatníci, kterým vzniká daňová povinnost pouze z příjmů 

vyplývajících ze zdrojů z České republiky. Osoby se v České republice obvykle nezdržují 

a nemají zde bydliště (10, § 2). 

2.7.1 Předmět daně 

Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) dělí 

§ 3 ZDP do pěti skupin. Příjmem se přitom rozumí příjem peněžní i nepeněžní. Jednotlivé 

skupiny tvoří dílčí základy daně (dále jen DZD) (11, s. 2). 

Kromě příjmů, které jsou předmětem daně, definuje § 3 odst. 4 ZDP příjmy, které 

předmětem daně nejsou (11, s. 3). 

Tab. 2: Předmět daně z příjmů fyzických osob (zdroj: vlastní zpracování dle 10, § 3) 

Předmět DPFO Ustanovení ZDP  

Příjmy ze závislé činnosti § 6 

Příjmy ze samostatné činnosti § 7 

Příjmy z kapitálového majetku § 8 

Příjmy z nájmu § 9 

Ostatní příjmy   § 10 

V následujících kapitolách budou rozebrány především příjmy ze samostatné činnosti 

(§ 7 ZDP), které jsou pro daný podnikatelský subjekt stěžejní. 

2.7.2 Příjmy osvobozené od daně 

Ne všechny příjmy, které jsou předmětem daně, musí být automaticky zdaněny. Existuje 

spousta výjimek, které jsou za splnění zákonem daných podmínek od DPFO osvobozené. 

Jejich obecný výčet je uveden v § 4 a § 4a ZDP (12, s. 34). 

Osvobození příjmů ze závislé činnosti je navíc upraveno v § 6 odst. 9 ZDP a osvobození 

ostatních příjmů v § 10 odst. 3 ZDP (12, s. 34). 

2.7.3 Základ daně 

„Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období 

přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.“ 

(10, § 5) 
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V případě, že poplatník dosáhne v průběhu zdaňovacího období více příjmů uvedených 

v § 6–10 ZDP, základem daně je součet dílčích základů daně (10, § 5). Zdaňovacím 

obdobím je vždy kalendářní rok (13, s. 47). 

Stanovení základu daně dle § 7 ZDP je nutné věnovat speciální pozornost. Poplatníci 

DPFO mají dvě možnosti. Uplatnit skutečné výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů, nebo stanovit tzv. paušální výdaje, a to procentem z příjmů (12, s. 52). 

 

Obr. 4: Určení výdajů pro potřeby zjištění základu daně (zdroj: vlastní zpracování dle 12, s. 52) 

Skutečné výdaje 

Pokud se poplatník rozhodne uplatnit skutečné výdaje a vede daňovou evidenci, základ 

daně se určí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pokud vede účetnictví, základem daně je 

rozdíl mezi výnosy a náklady neboli hospodářský výsledek (10, § 23). 

Paušální výdaje 

Poplatník, který si stanoví výdaje procentem z příjmů, má povinnost evidovat příjmy 

a pohledávky související se samostatnou činností. Nevylučuje se možnost vedení 

účetnictví (11, s. 48). 

Novela zákona o daních z příjmů snižuje maximální výši limitů pro uplatnění paušálních 

výdajů na polovinu. To znamená, že v roce 2017 si může poplatník uplatnit limity platné 

před novelizací, avšak s omezením, že nemůže uplatnit slevu na manžela (manželku) 

a daňové zvýhodnění na děti. Druhou možností je, že poplatník použije limity nižší, na 

oplátku si může uplatnit jak slevu na manžela (manželku), tak daňové zvýhodnění. 

Možnost volby v roce 2018 zaniká a zůstává pouze druhá varianta (11, s. 46–47). 

Uplatnění výdajů

Ve skutečné výši

Dle účetnictví

Dle daňové evidence

Procentem z příjmů
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Tab. 3: Výdaje stanovené procentem z příjmů (zdroj: vlastní zpracování dle 10, § 7) 

Paušální 

sazba 
Druhy příjmů 

Maximální limit 

1. možnost 2. možnost 

80 % 

Z příjmů ze zemědělské výroby, lesního 

a vodního hospodářství a řemeslného 

živnostenského podnikání 

1 600 000 Kč 800 000 Kč 

60 % Z příjmů ze živnostenského podnikání 1 200 000 Kč  600 000 Kč 

30 % 
Z příjmů z nájmu majetku, který je 

součástí obchodního majetku 
600 000 Kč 300 000 Kč 

40 % 

Z jiných příjmů ze samostatné činnosti. 

Výjimka – příjem dle § 7 odst. 1 písm. d) 

a § 7 odst. 6 

800 000 Kč 400 000 Kč 

2.7.4 Nezdanitelné části základu daně 

Nezdanitelné části základu daně jsou považovány za jednu z možností, jak si může 

poplatník daňový základ (dále jen ZD) optimalizovat. Pokud poplatník splní zákonem 

stanovené podmínky, může si ZD o nezdanitelné částky snížit (14, s. 26–27). 

Nezdanitelné části jsou upraveny v § 15 ZDP. Patří sem například: 

- hodnota bezúplatného plnění (daru), pokud činí alespoň 1 000 Kč nebo 2 % ZD. 

Dohromady lze odečíst maximálně 15 % ZD. Za dar je považováno i darování 

krve, které je oceněno částkou 3 000 Kč (14, s. 27). 

- pojistné na soukromé životní pojištění maximálně ve výši 24 000 Kč (10, § 15). 

- úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, pokud je účelem 

čerpání úvěru financování bytové potřeby. Nejvýše však 300 000 Kč v rámci 

jedné domácnosti (10, § 15). 

- příspěvek na penzijní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 

za splnění podmínek v § 15 odst. 5 ZDP (10, § 15). 

2.7.5 Odčitatelné položky 

Odčitatelné položky definuje § 34 ZDP. Položkou snižující základ daně je chápána např. 

daňová ztráta, kterou lze uplatnit nejdéle v pěti následujících zdaňovacích obdobích 

bezprostředně po období, ve kterém daňová ztráta vznikla (12, s. 41). 
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Další významnou položkou je odpočet výdajů na podporu výzkumu a vývoje a na 

podporu odborného vzdělávání. Časovým limitem jsou tři zdaňovací období (12, s. 41). 

2.7.6 Slevy na dani 

Slevy se na rozdíl od nezdanitelných částí základu daně a odčitatelných položek odčítají 

přímo z daně (14, s. 28). Následující tabulky specifikuje slevy obsažené v § 35ba ZDP. 

Tab. 4: Slevy na dani pro poplatníky DPFO (zdroj: vlastní zpracování dle 10, § 35ba) 

Sleva Měsíční částka Roční částka 

Základní sleva na poplatníka nelze krátit 24 840 Kč 

Sleva na manžela (manželku) 2 070 Kč 24 840 Kč 

Základní sleva na invaliditu I. a II. stupně 210 Kč 2 520 Kč 

Rozšířená sleva na invaliditu III. stupně 420 Kč 5 040 Kč 

Sleva na držitele průkazu ZTP/P 1 345 Kč 16 140 Kč 

Sleva na studenta 335 Kč 4 020 Kč 

Základní slevu na poplatníka nelze krátit. Naopak u zbylých slev se vždy zkoumá, zda 

byly k prvnímu dni v měsíci splněny podmínky pro uplatnění slevy. Pokud ano, započítá 

se za každý takový měsíc 1/12 roční částky (14, s. 28). 

Kromě slev v tabulce si může poplatník uplatnit i slevu za umístění vyživovaného dítěte 

v předškolním zařízení dle § 35bb ZDP, slevu na evidenci tržeb stanovenou v § 35bc ZDP 

a v případě, že zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením slevu dle § 35 ZDP 

(10, § 35–35bc). 

2.7.7 Daňové zvýhodnění 

Daňovým zvýhodněním se rozumí zvýhodnění na vyživované dítě žijící ve společně 

hospodařící domácnosti. Lze jej uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo 

kombinací obou možností. Podmínky jsou stanoveny v § 35c ZDP (10, § 35c). 

Částka je odstupňována podle počtu dětí. Na první dítě lze uplatnit ročně 13 404 Kč, na 

druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a každé další dítě 24 204 Kč (11, s. 278). 

Stejně jako u slev je potřeba zkoumat, zda byly v daném měsíci splněny podmínky pro 

uplatnění daňového zvýhodnění. Rozdíl je však v tom, že podmínky mohou být splněny 

kterýkoli den v měsíci. Za každý měsíc se pak započítá 1/12 dané částky (14, s. 31). 
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2.7.8 Sazba daně 

Sazba daně činí 15 %. Pokud součet příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) a dílčího základu 

daně ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) přesáhne 48násobek průměrné mzdy, zvýší se daň 

z překročeného limitu o 7 % (tzv. solidární daň) (14, s. 25). 

2.7.9 Stanovení daňové povinnosti 

Princip zdaňování fyzických osob lze zjednodušeně popsat v několika krocích. Nejdříve 

se musí rozdělit příjmy do jednotlivých skupin (viz schéma). Pro výpočet daňové 

povinnosti jsou stěžejní příjmy, které jsou zahrnuty v dílčích základech daně stanovených 

§ 6–10 ZDP (11, s. 27). 

 

Obr. 5: Rozdělení příjmů (zdroj: vlastní zpracování dle 11, s. 27) 

V dalším kroku se vypočítají dílčí základy daně, ze kterých se následně stanoví celkový 

základ daně z příjmů fyzických osob (14, s. 59–60). 

Tab. 5: Výpočet dílčích základů daně (zdroj: vlastní zpracování dle 14, s. 59–60) 

Ustanovení 

ZDP 
Výpočet dílčích základů daně 

§ 6 
hrubé mzdy + sociální a zdravotní pojištění 

hrazené zaměstnavatelem 

§ 7 příjmy – výdaje (resp. výnosy – náklady) 

§ 8 příjmy 

§ 9 příjmy – výdaje (resp. výnosy – náklady) 

  § 10 příjmy – výdaje 

Rozdělení příjmů

Příjmy, které jsou 
předmětem daně

Příjmy, které jsou 
součástí DZD

Příjmy zdaněné 
zvláštní sazbou daně

Příjmy, které nejsou 
předmětem daně

Osvobozené příjmy
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Dohromady se nejprve sečtou dílčí základy daně § 7–10 ZDP. V případě, že výsledek 

vyjde kladný, přičte se k částce DZD § 6 ZDP a vznikne celkový základ daně. Pokud 

nastane situace opačná, základem daně bude pouze dílčí základ daně § 6 ZDP (14, s. 60). 

Postup stanovení výsledné daňové povinnosti (dále jen VDP) znázorňuje následující 

schéma. 

 

Obr. 6: Postup stanovení výsledné daňové povinnosti (zdroj: vlastní zpracování dle 11, s. 26–28) 

2.7.10 Spolupracující osoby 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) je možné rozdělit na spolupracující osoby, 

kterými mohou být například manžel (manželka) nebo jiné osoby žijící ve společně 

hospodařící domácnosti s poplatníkem (13, s. 19). 

Příjmy nelze rozdělit na druhého z manželů, pokud je na manžela (manželku) pobírána 

sleva dle § 35ba ZDP. A na dítě v případě, že nemá ukončenou povinnou školní docházku 

nebo je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění (13, s. 19). 

Pokud je spolupracující osobou pouze druhý z manželů, lze na něj uplatnit podíl 

maximálně 50 %. Přitom rozdíl, o který příjmy přesahují výdaje mohou být nejvýše 

540 000 Kč za zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce 

(14, s. 26). 

ZD

Upravený ZD

Zaokrouhlený 
ZD

Vypočtená 
daň

VDP (příp. 
daňový bonus)

 nezdanitelné částky (§ 15 ZDP) 

 odčitatelné položky (§ 34 ZDP) 

zaokrouhlení na stokoruny dolů (§ 16 ZDP) 

× sazba daně (§ 16 ZDP) 

 slevy na dani (§ 35ba ZDP) 

 daň. zvýhodnění (§ 35c ZDP) 
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V případě, že je spolupracujících osob více nebo je spolupracující osobu někdo jiný než 

manžel (manželka), lze na osoby převést maximálně podíl 30 %. Zároveň nesmí rozdíl 

přerozdělených příjmů a výdajů přesáhnout částku 180 000 Kč za zdaňovací období nebo 

15 000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce (14, s. 26). 

2.8 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob stejně jako daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). 

Poplatníky definuje § 17 ZDP. Poplatníci mohou být daňovými rezidenty, nebo daňovými 

nerezidenty (10, § 17). 

Za daňového rezidenta je považována právnická osoba se sídlem nebo místem vedení na 

území České republiky. Poplatníci mají daňovou povinnost vztahující se na příjmy ze 

zdrojů na území České republiky i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (12, s. 121). 

Daňový nerezident nemá sídlo ani místo vedení v České republice. Daňové povinnosti 

tak podléhají pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (12, s. 121). 

2.8.1 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) jsou příjmy z veškeré 

činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (10, § 18). Předmětem daně se rozumí 

i bezúplatné příjmy, pokud nejsou výslovně vyloučeny (11, s. 130). 

Kromě příjmů, které jsou předmětem daně, existují příjmy, které předmětem daně nejsou, 

nebo jsou od daně osvobozeny. Příjmy, které nejsou předmětem daně jsou definovány 

v ustanovení § 18 odst. 2 ZDP. Taxativní výčet příjmů, které jsou od daně osvobozeny 

upravuje § 19 a 19b ZDP (12, s. 122–123). 

2.8.2 Základ daně 

V § 23 ZDP je definován základ daně takto: „Základem daně je rozdíl, o který příjmy, 

s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, 

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

v daném zdaňovacím období.“ (10, § 23) 
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Pro zjištění daňového základu se vychází z výsledku hospodaření, který je nutné upravit 

o položky, které zvyšují nebo snižují výsledek hospodaření (dále jen VH). Pravidla 

transformace jsou stanovena v § 23–25 ZDP (12, s. 123). 

Zdaňovacím obdobím může být kalendářní nebo hospodářský rok. Existují však výjimky, 

kdy může být období kratší či delší (10, § 21a). 

2.8.3 Odčitatelné položky 

Odčitatelné položky jsou stejně jako u fyzických osob upraveny v § 34 ZDP. Patří sem 

např. daňová ztráta, výdaje na podporu výzkumu a vývoje nebo na podporu odborného 

vzdělávání (12, s. 128–130). 

2.8.4 Položky snižující základ daně 

Od základu daně sníženého o odčitatelné položky lze za splnění podmínek stanovených 

v § 20 odst. 8 ZDP odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru). Hodnota musí činit 

alespoň 2 000 Kč, v úhrnu však maximálně 10 % ze základu daně sníženého dle § 34 ZDP 

(11, s. 149–150). 

2.8.5 Slevy na dani 

Právnické osoby si mohou uplatnit za zdaňovací období slevu 18 000 Kč na zaměstnance 

se zdravotním postižením. Pokud zaměstnávají osoby s těžším zdravotním postižením 

sleva se zvyšuje na 60 000 Kč (10, § 35). 

2.8.6 Sazba daně 

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %. Daň se vypočte ze základu daně 

sníženého o odčitatelné položky a položky snižující základ daně zaokrouhleného na tisíce 

dolů (11, s. 151).  
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2.8.7 Stanovení daňové povinnosti 

Obecný postup stanovení výsledné daňové povinnosti je znázorněn v následujícím 

schématu. 

 

Obr. 7: Stanovení daňové povinnosti právnické osoby (zdroj: vlastní zpracování dle 15, s. 64–66) 

2.9 Specifika zdaňování příjmů vybraných obchodních společností 

V předchozí kapitole byl představen obecný vzorec pro stanovení výsledné daňové 

povinnosti. Zdaňování příjmů každé obchodní společnosti má však své specifické 

náležitosti, které musí být dodržovány. Definováno bude zdanění společnosti s ručením 

omezeným, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. 

2.9.1 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným vychází při výpočtu výsledné daňové povinnosti 

z obecného vzorce, který byl definován výše (16, s. 7–11). 

VH před 
zdaněním

ZD

ZD upravený 
o odčitatelné 

položky

ZD upravený 
o hodnotu 

darů

Zaokrouhlený 
ZD

Vypočtená daň

VDP

+ položky zvyšující základ daně (§ 23–25 ZDP) 

 položky snižující základ daně (§ 23–25 ZDP) 

 odčitatelné položky (§ 34 ZDP)  

 hodnota bezúplatného plnění (§ 20 odst. 8 ZDP) 

zaokrouhlení na tisíce dolů (§ 21 ZDP) 

× sazba daně (§ 21 ZDP) 

 slevy na dani 

   (§ 35 ZDP) 
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Mezi společníky se následně rozdělí zisk po zdanění neboli rozdíl mezi výsledkem 

hospodaření a výslednou daňovou povinností. Nemusí však společníkům připadnout celý 

zisk, o rozdělení rozhoduje valná hromada (16, s. 11–14). 

Podíl na zisku společníků spadá mezi příjmy z kapitálového majetku fyzických osob 

(§ 8 ZDP). To znamená, že ve společnosti dochází k tzv. dvojímu zdanění, jelikož je 

příjem nutné zdanit zvláštní sazbou daně, která činí 15 % (16, s. 11–14). 

2.9.2 Veřejná obchodní společnost 

Stanovení výsledné daňové povinnosti veřejné obchodní společnosti (dále jen v. o. s.) se 

obecnému postupu příliš nepodobá. Přestože se jedná o právnickou osobu, příjmy dani 

z příjmů právnických osob nepodléhají (12, s. 161). 

Výsledek hospodaření přetransformovaný na ZD se dělí mezi společníky rovným dílem. 

Pokud je společníkem fyzická osoba, zdaňuje podíl v rámci DZD § 7 ZDP. Pokud osoba 

právnická, stává se podíl součástí jejího celkového základu daně (12, s. 161). 

Následující schéma znázorňuje postup stanovení daňové povinnosti v případě, že 

společníky jsou dvě fyzické osoby (dále jen FO). 

 

Obr. 8: Stanovení výsledné daňové povinnosti v. o. s. (zdroj: vlastní zpracování dle 17) 

VH před 
zdaněním

ZD

2/2 ZD FO2

DZD § 7

ZD

Vypočítaná 
daň

VDP

1/2 ZD FO1

DZD § 7

ZD

Vypočítaná 
daň

VDP

+ položky zvyšující základ daně (§ 23–33 ZDP) 

 položky snižující základ daně (§ 23–33 ZDP) 

základ daně se rozdělí mezi společníky rovným dílem 

rozdělený základ daně tvoří DZD dle § 7 ZDP 

k DZD § 7 se přičtou ostatní DZD a stanoví se ZD 

ZD se upraví např. dle § 34 ZDP, zaokrouhlí se na 

celé stovky dolů a vynásobí se sazbou daně (15 %) 

 slevy na dani (§ 35 a § 35ba ZDP) 

 daňová zvýhodnění (§ 35bc ZDP) 
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2.9.3 Komanditní společnost 

Zdanění příjmů komanditní společnosti je komplikovanější než předchozí postupy. 

Výsledek hospodaření upravený na základ daně se dělí na polovinu mezi společnost 

a komplementáře (7, s. 212). 

Část základu daně, která připadá na společnost (komanditisty) podléhá dani z příjmů 

právnických osob. Rozdíl mezi touto částí a výslednou daňovou povinností tvoří zisk po 

zdanění, který si rozdělují komanditisté podle svých podílů. Stejně jako u společnosti 

s ručením omezeným jsou podíly na zisku zdaněny ještě zvláštní sazbou daně, která 

činí 15 % (7, s. 212). 

Komplementáři si rozdělí pro účely zdanění druhou polovinu ZD rovným dílem nebo dle 

společenské smlouvy. Jednotlivé podíly zdaní v rámci dílčího základu daně § 7 ZDP 

(12, s. 163). 

Schéma popisuje stanovení výsledné daňové povinnosti v případě, že komanditní 

společnost tvoří jeden komplementář a jeden komanditista. 

 

Obr. 9: Stanovení výsledné daňové povinnosti komanditní společnosti (zdroj: vlastní zpracování dle 17) 

  

VH před 
zdaněním

ZD

1/2 ZD 
společnost

Upravený ZD

Zaokrouhlený 
ZD

Vypočítaná daň

VDP

1/2 ZD 
komplementář

DZD § 7

Upravený a 
zaokrouhlený ZD

Vypočítaná daň

VDP

+ položky zvyšující základ daně (§ 23–33 ZDP) 

 položky snižující základ daně (§ 23–33 ZDP) 

ZD se rozdělí mezi komplementáře a komanditisty (společnost) 

          FO se řídí pravidly stanovenými v kapitole 2.7.9 

společnost vychází z pravidel v kapitole 2.8.7 
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2.10 Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

Daň z příjmů fyzických a právnických osob není jediným ze zákona povinným odvodem, 

patří sem i pojistné na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní 

pojištění, které jsou založeny na pravidelném placení příspěvku neboli pojistného 

(9, s. 151–153). 

2.10.1 Pojistné na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 

Pojistné na sociální zabezpečení je příjmem státního rozpočtu. Zahrnuje v sobě 

důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

(18, s. 112). 

Poplatníky pojistného jsou zaměstnavatelé i zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně 

činné a osoby, které se dobrovolně účastní důchodového pojištění (18, s. 112). 

Osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost účastnit se důchodového pojištění, 

pokud vykonávají jako svou hlavní činnost výdělečnou činnost anebo dosáhly určité 

hranice příjmů. V takovém případě se musí účastnit i na příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, naopak na nemocenském pojištění, ze kterého je poskytováno např. 

nemocenské nebo peněžitá pomoc v mateřství, se podílet nemusí (18, s. 112–115). 

Vyměřovací základ a výše pojistného 

Výše pojistného se stanoví procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období, které 

je u osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) kalendářní rok a u zaměstnanců 

kalendářní měsíc (19). OSVČ odvádí pojistné ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, 

zaměstnanec 6,5 % a zaměstnavatel 25 % z úhrnu vyměřovacích základů všech svých 

zaměstnanců (19). 

Vyměřovací základ zaměstnance se stanoví z hrubé mzdy (15, s. 11). Vyměřovací základ 

OSVČ si podnikatel určí sám, musí však dodržet určitá pravidla. Základ musí činit 

alespoň 50 % dílčího základu daně § 7 ZDP. Minimální měsíční vyměřovací základ pro 

hlavní činnost v roce 2017 je 7 058 Kč, pro vedlejší činnost je 2 824 Kč. Maximální činí 

112 928 Kč (11, s. 165–166). 
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2.10.2 Zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění je v České republice považováno za veřejnoprávní povinné zdravotní 

pojištění. Ze zákona jsou plátci zaměstnavatelé i zaměstnanci, osoby samostatně 

výdělečně činné, stát a osoby bez zdanitelných příjmů (18, s. 120). 

Výše pojistného činí 13,5 % vyměřovacího základu, který se stanoví obdobně jako 

u pojistného na sociální zabezpečení. Z toho odvádí zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 

9 % (18, s. 120). Vyměřovací základ OSVČ nesmí činit méně než 50 % dílčího základu 

daně § 7 ZDP. Minimální roční vyměřovací základ pro rok 2017 činí 169 392 Kč, tj. 

měsíčně 14 116 Kč, maximální stanoven není (11, s. 167). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Následující část je zaměřena na aplikaci poznatků získaných z předchozích kapitol. 

Konkrétní podnikatelské subjekty budou na základě předem zvolených kritérií 

transformovány na vybrané právní formy podnikání. Sledována bude nejen výše daně 

z příjmů, ale i ostatní zákonné odvody. Závěrečná část bude věnována srovnání 

dosažených výsledků. 

3.1 Charakteristika podnikatelských subjektů 

Pan Ladislav Jeřábek zahájil v roce 2005 podnikatelskou činnost v oboru Truhlářství. Za 

svou dosavadní praxi si získal široký okruh zákazníků. A jelikož zakázek stále přibývá, 

rozhodl se spojit síly a podnikat společně se svým starším synem Radkem Jeřábkem, 

který je v oboru vyučen, ale dosud podnikal samostatně. 

Pan Ladislav Jeřábek bydlí v Břeclavi, má 45 let, je ženatý a žije ve společné domácnosti 

s manželkou a dvěma syny ve věku 12 a 22 let. Starší syn, pan Radek Jeřábek, je 

svobodný a bezdětný (20). 

Oba podnikatelé uplatňují základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pan Ladislav 

Jeřábek má navíc dle § 35c ZDP nárok na daňově zvýhodnění na dvanáctileté dítě žijící 

ve společné domácnosti ve výši 13 404 Kč (21). 

3.2 Rozhodovací kritéria 

Podnikatelé preferují takovou právní formu podnikání, která bude představovat nejvyšší 

možnou úsporu nejen na dani z příjmu, ale ostatních zákonných odvodech, a to sociálním 

pojištění (dále jen SP) a zdravotním pojištění (dále jen ZP). Vedlejším kritériem je rozsah 

ručení a administrativní náročnost, které s jednotlivými typy podnikání souvisí. 

3.3 Vymezení předpokládaných příjmů a výdajů 

Na základě osobní konzultace s podnikateli byly stanoveny předpokládané příjmy 

(respektive výnosy) a výdaje (resp. náklady), kterých by díky společnému podnikání 

mohli dosáhnout, a to ve třech variantách: optimistické, předpokládané a pesimistické. 
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Kalkulace byla sestavena především na základě interních informací, údajů z minulých let 

a odhadu obou podnikatelů, které si nepřejí zveřejňovat. 

3.3.1 Optimistická varianta 

Optimistická varianta (dále I. varianta) reprezentuje situaci, kdy se podnikatelům velmi 

daří, získávají velké množství zakázek a dosahují přibližně 1,3krát vyšších příjmů, než 

předpokládají v pravděpodobné variantě. 

3.3.2 Pravděpodobná varianta 

Pravděpodobná varianta (dále II. varianta) představuje předpokládaný vývoj příjmů 

a výdajů, který se nejvíce blíží průměrným hodnotám minulých období obou podnikatelů. 

3.3.3 Pesimistická varianta 

Poslední varianta (dále III. varianta) vychází ze situace, kdy zájem o truhlářství kleslá 

a podnikatelé přijímají menší množství zakázek. Předpokládá se, že v takovém případě 

budou příjmy upadat asi o 20 %. 

Kalkulované příjmy, kde klíčovou část tvoří úhrady vystavených faktur za hotové 

výrobky a služby zákazníkům, výdaje, které tvoří především výdaje za materiál, energie 

a pohonné hmoty, a rozdíl mezi příjmy a výdaji, kterého lze u jednotlivých variant 

dosáhnout, zmiňuje následující tabulka. Přitom veškeré příjmy a výdaje jsou daňově 

uznatelnými a rozdíl je tak roven základu daně. 

Tab. 6: Předpokládané příjmy a výdaje (zdroj: vlastní zpracování dle 22) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Příjmy (výnosy) 2 300 000 Kč 1 800 000 Kč 1 400 000 Kč 

Výdaje (náklady) 1 100 000 Kč 1 000 000 Kč 900 000 Kč 

Rozdíl (VH) 1 200 000 Kč 800 000 Kč 500 000 Kč 
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3.4 Ostatní předpoklady pro výpočty 

Před samotným stanovením daňové povinnosti je nutné definovat i ostatní podmínky, ze 

kterých se při výpočtech bude vycházet. 

Jelikož podnikateli jsou otec a syn, nabízí se možnost podnikání fyzických osob 

s využitím institutu spolupracujících osob žijících ve společně hospodařící domácnosti. 

V takovém případě bude na syna pana Jeřábka převeden maximální možný podíl. Při 

výpočtech budou uvažovány skutečné i paušální výdaje. Pokud to bude možné, 

podnikatelé si uplatní slevu na poplatníka a pan Ladislav Jeřábek daňové zvýhodnění. 

U společnosti s ručením omezeným budou využity tři možnosti. Společníkům budou 

buď vypláceny maximální podíly na zisku, a to rovným dílem, nebo bude uvažována 

možnost pracovněprávního vztahu obou společníků, kdy bude uplatněna sleva na 

poplatníka a v případě pana Ladislava Jeřábka daňové zvýhodnění. Poslední variantou 

bude vyplácení maximálních možných mezd bez možnosti vyplácení podílů na zisku. 

V případě veřejné obchodní společnosti budou rozděleny podíly mezi společníky 

rovným dílem a následně aplikována sleva na poplatníka a u společníka Ladislava Jeřábka 

daňové zvýhodnění na nezletilé dítě. 

Obdobná situace nastane u komanditní společnosti, kdy základní slevu na poplatníka, 

případně daňové zvýhodnění, uplatní pouze komplementář. 

3.5 Model podnikání fyzických osob 

Prvním modelem je podnikání fyzických osob s využitím rozdělení příjmů a výdajů na 

spolupracující osoby. Za fyzickou osobu je považován pan Ladislav Jeřábek. 

Spolupracující osobou je syn Radek Jeřábek. Tato varianta nepředstavuje pro podnikatele 

příliš velkou změnu, jelikož se nejvíce blíží výchozí situaci. 

3.5.1 Administrativní náročnost 

V případě podnikání fyzických osob by podnikatelům nevznikly prakticky žádné starosti. 

Oba podnikatelé již vlastní oprávnění k provozování živnosti, navíc nemají povinnost 

zápisu do obchodního rejstříku. 
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Předpokládá se, že subjekty budou využívat daňovou evidenci příjmů a výdajů, jelikož 

podmínky, podle kterých by měli povinnost vést účetnictví, nesplňují. 

3.5.2 Ručení za závazky 

Pro podnikatele by ani v tomto ohledu nenastala žádná změna, oba by ručili za závazky 

vyplývající z podnikání celým svým majetkem. 

3.5.3 Výše daňového zatížení 

Díky využití institutu spolupracujících osob má pan Ladislav Jeřábek možnost převést na 

syna až 30 % celkových příjmů a výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, které budou na 

spolupracující osobu převedeny, je limitován částkou 180 000 Kč. 

Podnikatelé mohou uplatňovat výdaje ve skutečné výši nebo výdaje paušální, které 

v případě řemeslné živnosti činí 80 % z příjmů. V roce 2017 se navíc mohou poplatníci 

rozhodnout, zda uplatní limit 1 600 000 Kč a nebudou aplikovat daňové zvýhodnění, 

nebo uplatní limit poloviční, kdy je možné využít i daňové zvýhodnění. Jelikož možnost 

volby v dalším zdaňovacím období zaniká, nebude výsledné daňové povinnosti s vyšším 

limitem přisuzována taková váha jako ostatním variantám. 

Každý z podnikatelů si část příjmů, která na něj připadá, zdaní ve svém daňovém přiznání. 

Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 %. 

Varianta A – Uplatnění skutečných výdajů 

Tab. 7: Zdanění pana Ladislava Jeřábka – skutečné výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 

 
I. varianta 

(85 %) 

II. varianta 

(78 %) 

III. varianta 

(70 %) 

Příjmy 1 955 000 Kč 1 404 000 Kč 980 000 Kč 

Skutečné výdaje 935 000 Kč 780 000 Kč 630 000 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 1 020 000 Kč 624 000 Kč 350 000 Kč 

Základ daně 1 020 000 Kč 624 000 Kč 350 000 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 153 000 Kč 93 600 Kč 52 500 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň po slevě na poplatníka 128 160 Kč 68 760 Kč 27 660 Kč 

Daňové zvýhodnění (sleva na dani) 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 114 756 Kč 55 356 Kč 14 256 Kč 
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Tab. 8: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění pana L. Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ pro SP 510 000 Kč 312 000 Kč 175 000 Kč 

Sociální pojištění (29,2 %) 148 920 Kč 91 104 Kč 51 100 Kč 

Vyměřovací základ pro ZP 510 000 Kč 312 000 Kč 175 000 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 68 850 Kč 42 120 Kč 23 625 Kč 

Tab. 9: Zdanění pana Radka Jeřábka – skutečné výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta 

(15 %) 

II. varianta 

(22 %) 

III. varianta 

(30 %) 

Příjmy 345 000 Kč 396 000 Kč 420 000 Kč 

Skutečné výdaje 165 000 Kč 220 000 Kč 270 000 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 180 000 Kč 176 000 Kč 150 000 Kč 

Základ daně 180 000 Kč 176 000 Kč 150 000 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 27 000 Kč 26 400 Kč 22 500 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Výsledná daňová povinnost 2 160 Kč 1 560 Kč 0 Kč 

Tab. 10: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění pana R. Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ pro SP 90 000 Kč 88 000 Kč 84 696 Kč 

Sociální pojištění (29,2 %) 26 280 Kč 25 696 Kč 24 731 Kč 

Vyměřovací základ pro ZP 169 392 Kč 169 392 Kč 169 392 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 22 868 Kč 22 868 Kč 22 868 Kč 

Podnikatel Ladislav Jeřábek má možnost převést na syna celých 30 % příjmů a výdajů 

pouze u III. (pesimistické) varianty. V ostatních variantách tuto možnost nemá, jelikož je 

limitován rozdílem převedených příjmů a výdajů, který může činit maximálně 

180 000 Kč. Proto u varianty pravděpodobné převede pouze 22 % a v případě 

optimistické varianty 15 %. 

Pro pana Ladislava Jeřábka je výhodou použití skutečně prokazatelných výdajů možnost 

snížení vypočtené daně o daňové zvýhodnění na nezletilého syna formou slevy na dani. 
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Varianta B – Uplatnění paušálních výdajů s vyšším limitem (1 600 000 Kč) 

Tab. 11: Zdanění pana Ladislava Jeřábka – paušální výdaje s vyšším limitem (zdroj: vlastní zpracování) 

 
I. varianta 

(75 %) 

II. varianta 

(70 %) 

III. varianta 

(70 %) 

Příjmy 1 725 000 Kč 1 260 000 Kč 980 000 Kč 

Paušální výdaje 1 200 000 Kč 1 008 000 Kč 784 000 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 525 000 Kč 252 000 Kč 196 000 Kč 

Základ daně 525 000 Kč 252 000 Kč 196 000 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 78 750 Kč 37 800 Kč 29 400 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň po slevě na poplatníka 53 910 Kč 12 960 Kč 4 560 Kč 

Daňové zvýhodnění (sleva na dani) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výsledná daňová povinnost 53 910 Kč 12 960 Kč 4 560 Kč 

Tab. 12: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění pana L. Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ pro SP 262 500 Kč 126 000 Kč 98 000 Kč 

Sociální pojištění (29,2 %) 76 650 Kč 36 792 Kč 28 616 Kč 

Vyměřovací základ pro ZP 262 500 Kč 169 392 Kč 169 392 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 35 438 Kč 22 868 Kč 22 868 Kč 

Tab. 13: Zdanění pana Radka Jeřábka – paušální výdaje s vyšším limitem (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta 

(25 %) 

II. varianta 

(30 %) 

III. varianta 

(30 %) 

Příjmy 575 000 Kč 540 000 Kč 420 000 Kč 

Paušální výdaje 400 000 Kč 432 000 Kč 336 000 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 175 000 Kč 108 000 Kč 84 000 Kč 

Základ daně 175 000 Kč 108 000 Kč 84 000 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 26 250 Kč 16 200 Kč 12 600 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Výsledná daňová povinnost 1 410 Kč 0 Kč 0 Kč 

Tab. 14: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění pana R. Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ pro SP 87 500 Kč 84 696 Kč 84 696 Kč 

Sociální pojištění (29,2 %) 25 550 Kč 24 732 Kč 24 732 Kč 

Vyměřovací základ pro ZP 169 392 Kč 169 392 Kč 169 392 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 22 868 Kč 22 868 Kč 22 868 Kč 

Pokud podnikatelé uplatní paušální výdaje, které jsou limitovány částkou 1 600 000 Kč, 

vznikne panu Ladislavu Jeřábkovi možnost u II. a III. varianty převést na syna 30 % 
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z celkových příjmů a výdajů. V optimistické variantě bude z důvodu nemožnosti 

překročení zákonem stanoveného rozdílu mezi převedenými příjmy a výdaji uplatněno 

pouze 25 %. 

Použití paušálních výdajů s limitem vyšším s sebou přináší nevýhodu pro pana Ladislava 

Jeřábka, kterému odpadá možnost uplatnění daňového zvýhodnění na nezletilého syna. 

Varianta C – Uplatnění paušálních výdajů s nižším limitem (800 000 Kč) 

Tab. 15: Zdanění pana Ladislava Jeřábka – paušální výdaje s nižším limitem (zdroj: vlastní zpracování) 

 
I. varianta 

(88 %) 

II. varianta 

(82 %) 

III. varianta 

(70 %) 

Příjmy 2 024 000 Kč 1 476 000 Kč 980 000 Kč 

Paušální výdaje 704 000 Kč 656 000 Kč 560 000 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 1 320 000 Kč 820 000 Kč 420 000 Kč 

Základ daně 1 320 000 Kč 820 000 Kč 420 000 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 198 000 Kč 123 000 Kč 63 000 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň po slevě na poplatníka 173 160 Kč 98 160 Kč 38 160 Kč 

Daňové zvýhodnění (sleva na dani) 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 159 756 Kč 84 756 Kč 24 756 Kč 

Tab. 16: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění pana L. Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ pro SP 660 000 Kč 410 000 Kč 210 000 Kč 

Sociální pojištění (29,2 %) 192 720 Kč 119 720 Kč 61 320 Kč 

Vyměřovací základ pro ZP 660 000 Kč 410 000 Kč 210 000 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 89 100 Kč 55 350 Kč 28 350 Kč 

Tab. 17: Zdanění pana Radka Jeřábka – paušální výdaje s nižším limitem (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta 

(12 %) 

II. varianta 

(18 %) 

III. varianta 

(30 %) 

Příjmy 276 000 Kč 324 000 Kč 420 000 Kč 

Paušální výdaje 96 000 Kč 144 000 Kč 240 000 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 

Základ daně 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 27 000 Kč 27 000 Kč 27 000 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Výsledná daňová povinnost 2 160 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč 
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Tab. 18: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění pana R. Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ pro SP 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 

Sociální pojištění (29,2 %) 26 280 Kč 26 280 Kč 26 280 Kč 

Vyměřovací základ pro ZP 169 392 Kč 169 392 Kč 169 392 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 22 868 Kč 22 868 Kč 22 868 Kč 

Pokud podnikatelé uplatní paušální výdaje s nižším limitem, který činí 800 000 Kč, může 

pan Ladislav Jeřábek převést na Radka Jeřábka celých 30 % pouze v případě III. varianty. 

U pravděpodobné varianty lze přerozdělit pouze 18 % a v případě optimistické varianty 

dokonce jen 12 %. 

Výhodou použití tohoto způsobu je možnost uplatnění daňového zvýhodnění na nezletilé 

dítě pana Ladislava Jeřábka. 

3.5.4 Shrnutí 

V následujících třech tabulkách je shrnuto, kolik by podnikatelé Jeřábkovi zaplatili na 

celkových zákonných odvodech (dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění) 

v případě, že by uplatňovali výdaje skutečné, paušální výdaje s vyšším limitem, nebo 

s limitem nižším. 

Tab. 19: Daňové zatížení – skutečné výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Pan Ladislav Jeřábek 332 526 Kč 188 580 Kč 88 981 Kč 

Pan Radek Jeřábek 51 308 Kč 50 124 Kč 47 599 Kč 

Celkové daňové zatížení 383 834 Kč 238 704 Kč 136 580 Kč 

Tab. 20: Daňové zatížení – paušální výdaje s vyšším limitem (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Pan Ladislav Jeřábek 165 998 Kč 72 620 Kč 56 044 Kč 

Pan Radek Jeřábek 49 828 Kč 47 600 Kč 47 600 Kč 

Celkové daňové zatížení 215 826 Kč 120 220 Kč 103 644 Kč 

Tab. 21: Daňové zatížení – paušální výdaje s nižším limitem (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Pan Ladislav Jeřábek 441 576 Kč 259 826 Kč 114 426 Kč 

Pan Radek Jeřábek 51 308 Kč 51 308 Kč 51 308 Kč 

Celkové daňové zatížení 492 884 Kč 311 134 Kč 165 734 Kč 
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Významnou úsporu na celkovém daňovém zatížení přináší uplatnění paušálních výdajů, 

které jsou limitovány částkou 1 600 000 Kč. Tuto variantu však nelze brát v úvahu 

z dlouhodobého hlediska, jelikož možnost uplatnit paušální výdaje s vyšším limitem lze 

uplatnit pouze v roce 2017. V dalších letech již tato možnost zaniká a zůstává na výběr 

pouze mezi výdaji ve skutečné výši, anebo paušálními výdaji s nižším limitem. Rozdíl 

mezi celkovým daňovým zatížením těchto dvou variant je však rapidní, paušální výdaje 

s nižším limitem se v žádné z možností nevyplatí uplatnit. 

Zároveň je nevýhodou nepoměr daňového zatížení jednotlivých podnikatelů, kdy 

zákonné odvody pana Ladislava Jeřábka jsou podstatně vyšší, avšak pracovní úsilí obou 

podnikatelů rovnoměrné. 

3.6 Model společnosti s ručením omezeným 

Druhým modelem je založení společnosti s ručením omezeným Truhlářství Jeřábek 

s. r. o., kde podnikatelé vystupují jako společníci. 

3.6.1 Administrativní náročnost 

Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou, která musí mít 

formu veřejné listiny, s čímž se pojí poplatky notáři. Se společností je rovněž spojena 

povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Poplatek za takový zápis činí v případě využití 

notáře 2 700 Kč a v případě soudu 6 000 Kč. 

3.6.2 Základní kapitál a vklady společníků 

Jelikož není výše základního kapitálu ze zákona stanovena, avšak minimální vklad 

každého společníka musí činit alespoň 1 Kč, rozhodl se každý ze společníků vložit 

peněžitý vklad ve výši 5 000 Kč. Základní kapitál se tak bude rovnat 10 000 Kč. 

3.6.3 Ručení za závazky 

Společníci ručí za dluhy společnosti omezeně, a to společně a nerozdílně do výše 

nesplnění vkladové povinnosti obou společníků v době, kdy byly věřitelem vyzváni 

k plnění. 
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3.6.4 Výše daňového zatížení 

V případě společnosti s ručením omezeným lze využít tří možností vyplácení odměn 

společníkům. První možností je vyplácení maximálních možných podílů na zisku, a to 

rovným dílem. V takové situaci bude docházet k tzv. dvojímu zdanění, kdy společnost 

nejprve zdaní zisk 19 % a následně každý podíl na zisku, který bude společníkům 

vyplacen, srážkovou daní 15 %. 

Druhou možností je kombinace vyplácení mezd na základě pracovněprávních vztahů 

společníků vůči společnosti a podílů na zisku, kdy výše mezd bude stanovena tak, aby 

zálohy na daň z příjmů fyzických osob byly minimální. V případě zaměstnání společníků 

vznikne společnosti povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance. 

Poslední možností bude vyplácení maximálních možných mezd na základě uzavřených 

pracovních smluv se společníky. Jelikož budou vyšší odměny vypláceny pravidelně 

každý měsíc, nezahrnuje tato varianta výplatu podílů na zisku. 

Varianta A – Vyplácení maximálních podílů na zisku 

Tab. 22: Zdanění společnosti s ručením omezeným (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Výnosy 2 300 000 Kč 1 800 000 Kč 1 400 000 Kč 

Náklady 1 100 000 Kč 1 000 000 Kč 900 000 Kč 

Výsledek hospodaření 1 200 000 Kč 800 000 Kč 500 000 Kč 

Základ daně 1 200 000 Kč 800 000 Kč 500 000 Kč 

Daň z příjmů PO (19 %) 228 000 Kč 152 000 Kč 95 000 Kč 

VH po zdanění 972 000 Kč 648 000 Kč 405 000 Kč 

Tab. 23: Zdanění podílů na zisku společníků (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

VH po zdanění 972 000 Kč 648 000 Kč 405 000 Kč 

Podíl na zisku jednoho společníka 486 000 Kč 324 000 Kč 202 500 Kč 

Srážková daň (15 %) 72 900 Kč 48 600 Kč 30 375 Kč 

Srážková daň za oba společníky 145 800 Kč 97 200 Kč 60 750 Kč 

Vyplácení samotných podílů na zisku představuje pro společníky nevýhodu, jelikož nelze 

uplatnit jakékoliv slevy na dani. Podnikatelé Jeřábkovi tak přichází o možnost uplatnění 

slevy na poplatníka a pan Ladislav Jeřábek navíc o daňové zvýhodnění na nezletilé dítě. 
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Podíly na zisku navíc nepodléhají zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění. 

Přesto mají společníci povinnost hradit zdravotní pojištění, a to z důvodu zařazení mezi 

osoby bez zdanitelných příjmů. Toto pojištění nelze opomenout, jelikož ovlivňuje 

celkové zákonné odvody, které jsou s touto variantou spjaty.  

Tab. 24: Výpočet odvodů na zdravotní pojištění společníků (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ ZP 11 000 Kč 11 000 Kč 11 000 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 1 485 Kč 1 485 Kč 1 485 Kč 

Roční odvody jednoho společníka 17 820 Kč 17 820 Kč 17 820 Kč 

Roční odvody obou společníků 35 640 Kč 35 640 Kč 35 640 Kč 

Vyměřovací základ pro výpočet odvodů na zdravotní pojištění činí minimální mzda, která 

v roce 2017 dosahuje 11 000 Kč. Zákonné odvody jsou ve všech třech variantách 

neměnné, každý společník měsíčně odvede 1 485 Kč. Roční odvody jednoho společníka 

tak budou činit 17 820 Kč. 

Varianta B – Kombinace vyplácení mezd a podílů na zisku 

Tab. 25: Výpočet měsíčních zákonných odvodů spojených se mzdou (zdroj: vlastní zpracování) 

 Ladislav Jeřábek Radek Jeřábek 

Hrubá mzda 11 000 Kč 11 000 Kč 

SP hrazené zaměstnavatelem (25 %) 2 750 Kč 2 750 Kč 

ZP hrazené zaměstnavatelem (9 %) 990 Kč 990 Kč 

Superhrubá mzda 14 740 Kč 14 740 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 14 800 Kč 14 800 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 2 220 Kč 2 220 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 

Daň po slevě na poplatníka 150 Kč 150 Kč 

Daňové zvýhodnění (sleva na dani) 150 Kč 0 Kč 

Daň po uplatnění slevy 0 Kč 150 Kč 

Daňový bonus 967 Kč 0 Kč 

SP hrazené zaměstnancem (6,5 %) 715 Kč 715 Kč 

ZP hrazené zaměstnancem (4,5 %) 495 Kč 495 Kč 

Z důvodu stanovení výše hrubých mezd tak, aby zálohy na daň z příjmů fyzických osob 

byly minimální, se záloha pana Radka Jeřábka po odečtení slevy na poplatníka rovná 

pouze 150 Kč. Záloha na daň pana Ladislava Jeřábka je nulová, jelikož uplatňuje daňové 

zvýhodnění na nezletilé dítě a vzniká mu tak nárok na daňový bonus. 
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Na konci zdaňovacího období provede zaměstnavatel roční zúčtovaní daně, ve kterém se 

vyčíslí výsledná daňová povinnost, která se následně sníží o zaplacené zálohy na dani 

a vznikne tak přeplatek nebo nedoplatek na dani. 

Tab. 26: Roční zúčtování daně (zdroj: vlastní zpracování) 

 Ladislav Jeřábek Radek Jeřábek 

Základ daně dle § 6 ZDP 176 880 Kč 176 880 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 176 800 Kč 176 800 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 26 520 Kč 26 520 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň po slevě na poplatníka 1 680 Kč 1 680 Kč 

Daňové zvýhodnění (sleva na dani) 1 680 Kč 0 Kč 

Výsledná daňová povinnost 0 Kč 1 680 Kč 

Daňový bonus 11 724 Kč 0 Kč 

Zaplacené zálohy na DPFO 0 Kč 1 800 Kč 

Přeplatek 120 Kč  120 Kč 

Z důvodu hrazení nízkých měsíčních záloh se roční zúčtování daně promítne do 

zákonných odvodů pouze v případě pana Radka Jeřábka, kterému vznikne přeplatek ve 

výši 120 Kč. Výsledná daňová povinnost pana Ladislava Jeřábka je nulová. Přeplatek 

tvoří pouze rozdíl v zaokrouhlení základu daně, který se promítne u daňového bonusu. 

Tab. 27: Zdanění společnosti s r. o. v případě zaměstnání společníků (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Výnosy 2 300 000 Kč 1 800 000 Kč 1 400 000 Kč 

Náklady 1 100 000 Kč 1 000 000 Kč 900 000 Kč 

Mzdové náklady 353 760 Kč 353 760 Kč 353 760 Kč 

Výsledek hospodaření 846 240 Kč 446 240 Kč 146 240 Kč 

Základ daně 846 240 Kč 446 240 Kč 146 240 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 846 000 Kč 446 000 Kč 146 000 Kč 

Daň z příjmů PO (19 %) 160 740 Kč 84 740 Kč 27 740 Kč 

VH po zdanění 685 260 Kč 361 260 Kč 118 260 Kč 

Tab. 28: Zdanění podílů na zisku společníků (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

VH po zdanění 685 260 Kč 361 260 Kč 118 260 Kč 

Podíl na zisku jednoho společníka 342 630 Kč 180 630 Kč 59 130 Kč 

Srážková daň (15 %) 51 395 Kč 27 095 Kč 8 870 Kč 

Srážková daň za oba společníky 102 790 Kč 54 190 Kč 17 740 Kč 
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V této variantě podíly na zisku jednotlivých společníků odvodům na sociální a zdravotní 

pojištění nepodléhají. A to proto, že jsou společníkům vypláceny mzdy, díky čemuž 

nejsou považováni za osoby bez zdanitelných příjmů jako v předchozí variantě, a tudíž 

ani z tohoto titulu povinnost odvádět zdravotní pojištění nevznikne. 

Varianta C – Vyplácení maximálních mezd 

Tab. 29: Výpočet měsíčních zákonných odvodů ze mzdy Ladislava Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

Ladislav Jeřábek I. varianta II. varianta III. varianta 

Hrubá mzda 37 312 Kč 24 875 Kč 15 546 Kč 

SP za zaměstnavatele (25 %) 9 328 Kč 6 219 Kč 3 887 Kč 

ZP za zaměstnavatele (9 %) 3 359 Kč 2 239 Kč 1 400 Kč 

Superhrubá mzda 49 999 Kč 33 333 Kč 20 833 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 50 000 Kč 33 400 Kč 20 900 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 7 500 Kč 5 010 Kč 3 135 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 

Daň po slevě na poplatníka 5 430 Kč 2 940 Kč 1 065 Kč 

Daňové zvýhodnění (sleva na dani) 1 117 Kč 1 117 Kč 1 065 Kč 

Daň po uplatnění slevy 4 313 Kč 1 823 Kč 0 Kč 

Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 52 Kč 

SP hrazené zaměstnancem (6,5 %) 2 426 Kč 1 617 Kč 1 011 Kč 

ZP hrazené zaměstnancem (4,5 %) 1 680 Kč 1 120 Kč 700 Kč 

Tab. 30: Výpočet měsíčních zákonných odvodů ze mzdy Radka Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

Radek Jeřábek I. varianta II. varianta III. varianta 

Hrubá mzda 37 312 Kč 24 875 Kč 15 546 Kč 

SP za zaměstnavatele (25 %) 9 328 Kč 6 219 Kč 3 887 Kč 

ZP za zaměstnavatele (9 %) 3 359 Kč 2 239 Kč 1 400 Kč 

Superhrubá mzda 49 999 Kč 33 333 Kč 20 833 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 50 000 Kč 33 400 Kč 20 900 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 7 500 Kč 5 010 Kč 3 135 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 

Daň po slevě na poplatníka 5 430 Kč 2 940 Kč 1 065 Kč 

SP hrazené zaměstnancem (6,5 %) 2 426 Kč 1 617 Kč 1 011 Kč 

ZP hrazené zaměstnancem (4,5 %) 1 680 Kč 1 120 Kč 700 Kč 

Jelikož varianta simuluje situaci, kdy jsou společníci ve společnosti zaměstnaní a vyplácí 

si maximální možné mzdy s ohledem na výsledek hospodaření, jsou zákonné odvody 

podstatně vyšší než u předchozí varianty. Nulové zálohy na daň z příjmů fyzických osob 

dosáhne pan Ladislav Jeřábek pouze v případě pesimistické varianty, kdy mu zároveň 

vzniká nárok na daňový bonus z titulu daňového zvýhodnění na nezletilé dítě. 
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Na konci zdaňovacího období bude zaměstnavatelem opět provedeno roční zúčtování 

daně. Konkrétní výpočty obsahuje následující tabulka. 

Tab. 31: Roční zúčtovaní daně – Ladislav Jeřábek (zdroj: vlastní zpracování) 

Ladislav Jeřábek I. varianta II. varianta III. varianta 

Základ daně dle § 6 ZDP 599 977 Kč 399 990 Kč 249 980 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 599 900 Kč 399 900 Kč 249 900 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 89 985 Kč 59 985 Kč 37 485 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň po slevě na poplatníka 65 145 Kč 35 145 Kč 12 645 Kč 

Daňové zvýhodnění (sleva na dani) 13 404 Kč 13 404 Kč 12 645 Kč 

Výsledná daňová povinnost 51 741 Kč 21 741 Kč 0 Kč 

Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 759 Kč 

Zaplacené zálohy na DPFO 51 756 Kč 21 876 Kč 0 Kč 

Přeplatek 15 Kč 135 Kč 135 Kč 

Tab. 32: Roční zúčtování daně – Radek Jeřábek (zdroj: vlastní zpracování) 

Radek Jeřábek I. varianta II. varianta III. varianta 

Základ daně dle § 6 ZDP 599 977 Kč 399 990 Kč 249 980 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 599 900 Kč 399 900 Kč 249 900 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 89 985 Kč 59 985 Kč 37 485 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Výsledná daňová povinnost 65 145 Kč 35 145 Kč 12 645 Kč 

Zaplacené zálohy na DPFO 65 160 Kč 35 280 Kč 12 780 Kč 

Přeplatek 15 Kč 135 Kč 135 Kč 

Z ročního zúčtování daně vyplývá, že oběma podnikatelům vzniknou přeplatky na dani, 

avšak pouze v nepatrné výši, a to pouze z důvodu zaokrouhlení základu daně při 

výpočtech v jednotlivých měsících. U optimální varianty vznikne přeplatek ve výši 

15 Kč, v ostatních variantách 135 Kč. 

Tab. 33: Zdanění společnosti s r. o. v případě vyplácení maximálních mezd (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Výnosy 2 300 000 Kč 1 800 000 Kč 1 400 000 Kč 

Náklady 1 100 000 Kč 1 000 000 Kč 900 000 Kč 

Mzdové náklady 1 199 976 Kč 799 992 Kč 499 992 Kč 

Výsledek hospodaření 24 Kč 8 Kč 8 Kč 

Základ daně 24 Kč 8 Kč 8 Kč 

Daň z příjmů PO (19 %) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

VH po zdanění 24 Kč 8 Kč 8 Kč 
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Rozdělení maximálních možných mezd rapidně zvýší celkové náklady společnosti, které 

se tak dostanou téměř na úroveň výnosů. To se promítne ve výsledku hospodaření, který 

dosahuje tak nízkých hodnot, že není možné podrobit výsledek hospodaření 

přetransformovaný na základ daně dani z příjmů právnických osob. Odvody společnosti 

se budou skládat pouze ze sociálního a zdravotního pojištění hrazeného za zaměstnance. 

3.6.5 Shrnutí 

V následujících tabulkách budou shrnuty celkové zákonné odvody, které se pojí 

s jednotlivými variantami. 

Tab. 34: Celkové zákonné odvody – výplata maximálních podílů na zisku (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Pan Ladislav Jeřábek 17 820 Kč 17 820 Kč 17 820 Kč 

Pan Radek Jeřábek 17 820 Kč 17 820 Kč 17 820 Kč 

Společnost s ručením omezeným 373 800 Kč 249 200 Kč 155 750 Kč 

Celkové daňové zatížení 409 440 Kč 284 840 Kč 191 390 Kč 

Tab. 35: Celkové zákonné odvody – výplata mezd a podílů na zisku (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Pan Ladislav Jeřábek 14 520 Kč 14 520 Kč 14 520 Kč 

Pan Radek Jeřábek 34 680 Kč 34 680 Kč 34 680 Kč 

Společnost s ručením omezeným 353 290 Kč 228 690 Kč 135 240 Kč 

Celkové daňové zatížení 402 490 Kč 277 890 Kč 184 440 Kč 

Tab. 36: Celkové zákonné odvody – výplata maximálních mezd (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Pan Ladislav Jeřábek 101 013 Kč 54 585 Kč 20 532 Kč 

Pan Radek Jeřábek 114 417 Kč 67 989 Kč 33 177 Kč 

Společnost s ručením omezeným  304 488 Kč 202 992 Kč 126 888 Kč 

Celkové daňové zatížení 519 918 Kč 325 566 Kč 180 597 Kč 

Z výsledků je patrné, že z hlediska celkových zákonných odvodů vychází nejlépe druhá 

varianta, kdy se kombinuje vyplácení mezd a podílů na zisku. Jelikož byla stanovena 

minimální mzda, která činí 11 000 Kč, měli by se společníci držet spíše nižších mezd. 

Výhodou této varianty je i skutečnost, že si společníci odvádí sociální pojištění, čímž se 

podílí na důchodovém spoření. 
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Naopak nejhorších výsledků dosáhla varianta, kdy se vyplácí pouze maximální možné 

mzdy. V takovém případě sice výsledek hospodaření, který se rovná základu daně, 

dosahuje téměř nulových hodnot a nepodrobuje se dani z příjmů právnických osob, avšak 

ostatní zákonné odvody se několikanásobně zvýší. 

3.7 Model veřejné obchodní společnosti 

Třetím modelem je založení veřejné obchodní společnosti Truhlářství Jeřábek v. o. s., 

kde podnikatelé Jeřábkovi vystupují v roli společníků. Společníci ve společnosti fyzicky 

pracují, avšak nepobírají mzdu, jelikož nejsou v postavení zaměstnanců. 

3.7.1 Administrativní náročnost 

Veřejná obchodní společnost se zakládá uzavřením společenské smlouvy, kterou musí 

podepsat minimálně dva společníci. Podpisy společníků musí být úředně ověřeny, s čímž 

se váží poplatky notáři.  

Poplatky za ověření podpisů však nejsou jediné, které je nutné hradit, se společností se 

totiž pojí povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Poplatek v takovém případě činí 

2 700 Kč nebo 6 000 Kč, a to podle toho, zda využijeme služeb notáře či soudu. 

Fyzická osoba, která se stává společníkem, musí splňovat podmínky provozování 

živnosti. Výhodou pro podnikatele Jeřábkovi je skutečnost, že již živnostenské oprávnění 

vlastní. 

3.7.2 Základní kapitál a vklady společníků 

Tato právní forma podnikání nevyžaduje tvořit základní kapitál ani vklady společníků. 

Společníci si mohou sjednat vkladovou povinnost ve smlouvě, pro to se však nerozhodli. 

3.7.3 Ručení za závazky 

Veřejná obchodní společnost představuje nevýhodu pro společníky v tom, že ručí za 

závazky společnosti celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně. 

  



 

53 
 

3.7.4 Daňové zatížení 

Přestože je veřejná obchodní společnost považována za právnickou osobu a má 

registrační povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinna podávat daňové 

přiznání k dani z příjmů právnických osob. 

Společníci si totiž základ daně neboli výsledek hospodaření upravený o položky zvyšující 

a snižující základ daně rozdělí rovným dílem. Podíl na základu daně, který na jednotlivé 

společníky připadá, se stává dílčím základem daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP. 

Daň z příjmů fyzických osob činí 15 %. 

Přestože činí podíl na základu daně dílčí základ daně dle § 7 ZDP, ze zákona nelze uplatnit 

paušální výdaje, ani rozdělit část na spolupracující osoby žijící ve společně hospodařící 

domácnosti. 

Tab. 37: Vyčíslení základu daně (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Výnosy 2 300 000 Kč 1 800 000 Kč 1 400 000 Kč 

Náklady 1 100 000 Kč 1 000 000 Kč 900 000 Kč 

Výsledek hospodaření 1 200 000 Kč 800 000 Kč 500 000 Kč 

Základ daně 1 200 000 Kč 800 000 Kč 500 000 Kč 

Tab. 38: Zdanění společníka Ladislava Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Dílčí základ daně dle § 7 600 000 Kč 400 000 Kč 250 000 Kč 

Základ daně 600 000 Kč 400 000 Kč 250 000 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 90 000 Kč 60 000 Kč 37 500 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň po slevě na poplatníka 65 160 Kč 35 160 Kč 12 660 Kč 

Daňové zvýhodnění (sleva na dani) 13 404 Kč 13 404 Kč 12 660 Kč 

Výsledná daňová povinnost 51 756 Kč 21 756 Kč 0 Kč 

Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 744 Kč 

Tab. 39: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění Ladislava Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ pro SP 300 000 Kč 200 000 Kč 125 000 Kč 

Sociální pojištění (29,2 %) 87 600 Kč 58 400 Kč 36 500 Kč 

Vyměřovací základ pro ZP 300 000 Kč 200 000 Kč 169 392 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 40 500 Kč 27 000 Kč 22 868 Kč 



 

54 
 

Výhodou zdanění podílu na základu daně jako dílčího základu daně dle § 7 ZDP je 

možnost uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daňového zvýhodnění. 

Z tohoto titulu panu Ladislavu Jeřábkovi vzniká u pasivní varianty nulová výsledná 

daňová povinnost a daňový bonus ve výši 744 Kč. 

Tab. 40: Zdanění společníka Radka Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Dílčí základ daně dle § 7 600 000 Kč 400 000 Kč 250 000 Kč 

Základ daně 600 000 Kč 400 000 Kč 250 000 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 90 000 Kč 60 000 Kč 37 500 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Výsledná daňová povinnost 65 160 Kč 35 160 Kč 12 660 Kč 

Tab. 41: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění Radka Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ pro SP 300 000 Kč 200 000 Kč 125 000 Kč 

Sociální pojištění (29,2 %) 87 600 Kč 58 400 Kč 36 500 Kč 

Vyměřovací základ pro ZP 300 000 Kč 200 000 Kč 169 392 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 40 500 Kč 27 000 Kč 22 868 Kč 

Pan Radek Jeřábek zaplatí na dani z příjmů fyzických osob podstatně více než druhý 

společník. A to především z důvodu, že jedinou slevu, kterou uplatňuje, je sleva na 

poplatníka. Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou pro oba společníky 

neměnné. 

3.7.5 Shrnutí 

V následující tabulce jsou zobrazeny celkové zákonné odvody, které se s modelem 

veřejné obchodní společnosti pojí. Tyto odvody tvoří nejen daň z příjmů fyzických osob, 

ale i sociální a zdravotní pojištění. 

Tab. 42: Celkové zákonné odvody spojené s veřejnou obchodní společností (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Pan Ladislav Jeřábek 179 856 Kč 107 156 Kč 59 368 Kč 

Pan Radek Jeřábek 193 260 Kč 120 560 Kč 72 028 Kč 

Celkové daňové zatížení 373 116 Kč 227 716 Kč 131 396 Kč 

Celkové daňové zatížení je srovnatelné s modelem společnosti s ručením omezeným, kdy 

si společníci vyplácí zároveň mzdy a podíly na zisku. Výhodou veřejné obchodní 
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společnosti je jednodušší založení oproti ostatním formám podnikání. Naopak nevýhodu 

představuje neomezené ručení společníků, které s sebou přináší velké riziko. Plusem 

společnosti s ručením omezeným je právě omezené ručení a vzbuzování větší důvěry 

a stability v očích obchodních partnerů. 

3.8 Model komanditní společnosti 

Posledním modelem je založení komanditní společnosti Truhlářství Jeřábek k. s., která 

vykazuje rysy společnosti s ručením omezeným i veřejné obchodní společnosti. 

Tato forma podnikání vyžaduje alespoň dva zakladatele, z nichž jeden bude vystupovat 

v roli komanditisty (pan Radek Jeřábek) a druhý v roli komplementáře (pan Ladislav 

Jeřábek). 

3.8.1 Administrativní náročnost 

Komanditní společnost se zakládá společenskou smlouvou, která nemusí mít formu 

veřejné listiny, avšak podpisy společníků v ní obsažené musí být úředně ověřeny. Kromě 

toho má společnost povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Výše poplatků za tento 

úkon se od předešlých modelů nemění. Pokud společníci využijí služeb notáře, zaplatí 

2 700 Kč, u soudu 6 000 Kč. 

3.8.2 Základní kapitál a vklady společníků 

Společnost má zákonem danou povinnost tvořit základní kapitál, který představují vklady 

komanditistů. Pan Radek Jeřábek se do společnosti rozhodl vložit peněžitý vklad ve výši 

5 000 Kč. Komplementář vklad nevytváří. Základní kapitál by tak činil 5 000 Kč. 

3.8.3 Ručení za závazky 

Ručení za závazky společnosti se bude v případě jednotlivých společníků lišit. 

Komanditista ručí za závazky společnosti omezeně, a to pouze do výše svého 

nesplaceného vkladu. Komplementář ručí neomezeně celým svým majetkem. 
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3.8.4 Daňové zatížení 

Výsledek hospodaření upravený o položky zvyšující či snižující základ daně se dělí na 

polovinu mezi společnost a komplementáře. Jelikož je ve společnosti pouze jeden 

komanditista, část, která připadá na společnost, bude celá automaticky podrobena dani 

z příjmů právnických osob, která činí 19 %. Společnost má povinnost k této dani podat 

daňové přiznání. 

Zisk po zdanění, který připadá jedinému komanditistovi, panu Radku Jeřábkovi, podléhá 

zvláštní sazbě daně ve výši 15 %. Povinnost daň srazit a odvést má společnost. 

Společníkovi je tak vyplacen až podíl snížený o patnáctiprocentní daň. 

Část základu daně, která připadá na komplementáře, tvoří u pana Ladislava Jeřábka dílčí 

základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP. Komplementářovi tak vzniká povinnost 

tuto část podrobit dani z příjmů fyzických osob, která činí 15 % a podat přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob. 

Tab. 43: Stanovení základu daně (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Výnosy 2 300 000 Kč 1 800 000 Kč 1 400 000 Kč 

Náklady 1 100 000 Kč 1 000 000 Kč 900 000 Kč 

Výsledek hospodaření 1 200 000 Kč 800 000 Kč 500 000 Kč 

Základ daně 1 200 000 Kč 800 000 Kč 500 000 Kč 

Tab. 44: Zdanění komanditní společnosti (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Základ daně společnosti 600 000 Kč 400 000 Kč 250 000 Kč 

Daň z příjmů PO (19 %) 114 000 Kč 76 000 Kč 47 500 Kč 

VH po zdanění 486 000 Kč 324 000 Kč 202 500 Kč 

Tab. 45: Zdanění podílu na zisku komanditisty (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

VH po zdanění 486 000 Kč 324 000 Kč 202 500 Kč 

Srážková daň (15 %) 72 900 Kč 48 600 Kč 30 375 Kč 

Podíly na zisku nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění, avšak na pana Radka 

Jeřábka je z hlediska legislativy nahlíženo jako na tzv. osobu bez zdanitelných příjmů. 

Z tohoto titulu mu vzniká povinnost odvést zdravotní pojištění, které se promítne do 
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celkových odvodů spojených s komanditní společností. Hrazení sociálního pojištění je 

dobrovolné. 

Tab. 46: Výpočet odvodů na zdravotní pojištění – Radek Jeřábek (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ ZP 11 000 Kč 11 000 Kč 11 000 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 1 485 Kč 1 485 Kč 1 485 Kč 

Celkové roční odvody na ZP 17 820 Kč 17 820 Kč 17 820 Kč 

Vyměřovacím základem pro stanovení výše odvodů na zdravotní pojištění je minimální 

mzda, která v roce 2017 činí 11 000 Kč. Komanditista tak má povinnost měsíčně odvést 

1 485 Kč neboli 17 820 Kč ročně. 

Tab. 47: Zdanění komplementáře Ladislava Jeřábka (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Dílčí základ daně dle § 7 600 000 Kč 400 000 Kč 250 000 Kč 

Základ daně 600 000 Kč 400 000 Kč 250 000 Kč 

Daň z příjmů FO (15 %) 90 000 Kč 60 000 Kč 37 500 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň po slevě na poplatníka 65 160 Kč 35 160 Kč 12 660 Kč 

Daňové zvýhodnění (sleva na dani) 13 404 Kč 13 404 Kč 12 660 Kč 

Výsledná daňová povinnost 51 756 Kč 21 756 Kč 0 Kč 

Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 744 Kč 

Tab. 48: Výpočet sociálního a zdravotního pojištění – Ladislav Jeřábek (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Vyměřovací základ pro SP 300 000 Kč 200 000 Kč 125 000 Kč 

Sociální pojištění (29,2 %) 87 600 Kč 58 400 Kč 36 500 Kč 

Vyměřovací základ pro ZP 300 000 Kč 200 000 Kč 169 392 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 40 500 Kč 27 000 Kč 22 868 Kč 

Na rozdíl od komanditisty má komplementář Ladislav Jeřábek povinnost ze zákona 

odvádět sociální i zdravotní pojištění. Výhodou pro komplementáře je, že si může uplatnit 

slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na jedno nezletilé dítě. 

V případě III. (pesimistické) varianty mu tak vznikne daňový bonus ve výši 744 Kč. 

Způsob a výše zdanění pana Ladislava Jeřábka se neliší od zdanění společníka veřejné 

obchodní společnosti. Neměnné zůstávají i odvody na sociální a zdravotní pojištění. 
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3.8.5 Shrnutí 

V následující tabulce budou shrnuty celkové povinné odvody, které z titulu komanditní 

společnosti vznikají. Daňovou zátěž tvoří daň z příjmů fyzických i právnických osob, 

srážková daň a odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Tab. 49: Celkové zákonné odvody spojené s komanditní společností (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

Pan Ladislav Jeřábek 179 856 Kč 107 156 Kč 59 368 Kč 

Pan Radek Jeřábek 17 820 Kč 17 820 Kč 17 820 Kč 

Komanditní společnost 186 900 Kč 124 600 Kč 77 875 Kč 

Celkové daňové zatížení 384 576 Kč 249 576 Kč 155 063 Kč 

Z tabulky je patrné, že komanditista, pan Radek Jeřábek, odvede na celkových zákonných 

odvodech několikanásobně menší částku. To je způsobeno tím, že si sám hradí pouze 

zdravotní pojištění. Odvody komplementáře a komanditní společnosti jsou téměř na 

stejné úrovni. Nepoměr daňového zatížení může být nevýhodou především pro 

komplementáře, který navíc ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. 

Komplementář si však zároveň hradí sociální pojištění, díky čemuž si přispívá na 

důchodové spoření. 

Celkové daňové zatížení lze srovnat s celkovými odvody veřejné obchodní společnosti 

a společnosti s ručením omezeným, kdy si společníci vyplácí jak mzdy, tak podíly na 

zisku. Daňové zatížení komanditní společnosti je mírně vyšší. 

3.9 Srovnání dosažených výsledků 

V předchozích kapitolách byly analyzovány jednotlivé právní formy podnikání a s nimi 

spojené daňové zatížení. Nyní budou srovnány dosažené výsledky každého modelu. 

Nejprve bude porovnána výše daně z příjmů, která s jednotlivými formami podnikání 

souvisí. Následně budou zhodnoceny celkové zákonné odvody, kam kromě daně z příjmů 

patří i platby na sociální a zdravotní pojištění. 

  



 

59 
 

Tab. 50: Daň z příjmů dosažená u jednotlivých právních forem podnikání (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

FO – skutečné výdaje 116 916 Kč 56 916 Kč 14 256 Kč 

FO – paušální výdaje (vyšší limit) 55 320 Kč 12 960 Kč 4 560 Kč 

FO – paušální výdaje (nižší limit) 161 916 Kč 86 916 Kč 26 916 Kč 

Společnost s r. o. – podíly na zisku 373 800 Kč 249 200 Kč 155 750 Kč 

Společnost s r. o. – mzdy a podíly 283 690 Kč 159 090 Kč 65 640 Kč 

Společnost s r. o. – maximální mzdy 116 886 Kč 56 886 Kč 12 645 Kč 

Veřejná obchodní společnost 116 916 Kč 56 916 Kč 12 660 Kč 

Komanditní společnost 238 656 Kč 146 356 Kč 77 875 Kč 

 

Graf 1: Výše daně z příjmů u jednotlivých forem podnikání (zdroj: vlastní zpracování) 

Z dosažených výsledků vyplývá, že nejvyšší úspory na dani z příjmů lze docílit 

podnikáním fyzických osob s využitím institutu spolupracujících osob, a to při použití 

paušálních výdajů, které činí 80 % z dosažených příjmů a jsou limitovány částkou 

1 600 000 Kč. 

Naopak nejvyšší míry zdanění dosáhl model společnosti s ručením omezeným, kdy si 

jednotliví společníci rozdělují pouze podíly na zisku a nepobírají žádné mzdy. To je 

způsobeno tzv. dvojím zdaněním, kdy má společnost povinnost odvést ze základu daně 

společnosti daň z příjmů právnických osob, kdy sazba daně činí 19 % a následně 

vyplacené podíly na zisku zdanit zvláštní sazbou daně 15 %. 

Téměř identická je výše daně z příjmů v případě podnikání spolupracujících fyzických 

osob, které využívají skutečné výdaje, společnosti s ručením omezeným, kdy se vyplácí 

maximální mzdy a veřejné obchodní společnosti. 
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Srovnání samostatné výše daně z příjmů však nemá příliš velkou vypovídací schopnost. 

Daň z příjmů totiž není jediným odvodem, který může daňové zatížení ovlivnit. Podstatné 

jsou i platby na sociální a zdravotní pojištění. Přehled celkových odvodů, které jsou 

s jednotlivými formami podnikání spojeny, obsahuje následující tabulka.  

Tab. 51: Celkové zákonné odvody spojené s jednotlivými právními formami (zdroj: vlastní zpracování) 

 I. varianta II. varianta III. varianta 

FO – skutečné výdaje 383 834 Kč 238 704 Kč 136 580 Kč 

FO – paušální výdaje (vyšší limit) 215 826 Kč 120 220 Kč 103 644 Kč 

FO – paušální výdaje (nižší limit) 492 884 Kč 311 134 Kč 165 734 Kč 

Společnost s r. o. – podíly na zisku 409 440 Kč 284 840 Kč 191 390 Kč 

Společnost s r. o. – mzdy a podíly 402 490 Kč 277 890 Kč 184 440 Kč 

Společnost s r. o. – maximální mzdy 519 918 Kč 325 566 Kč 180 597 Kč 

Veřejná obchodní společnost 373 116 Kč 227 716 Kč 131 396 Kč 

Komanditní společnost 384 576 Kč 249 576 Kč 155 063 Kč 

 

Graf 2: Celkové zákonné odvody jednotlivých forem podnikání (zdroj: vlastní zpracování) 

Zahrnou-li se do celkových zákonných odvodů kromě daně z příjmů i platby na sociální 

a zdravotní pojištění, zůstává jednoznačně nejvýhodnější variantou podnikání 

spolupracujících fyzických osob s využitím paušálních výdajů s vyšším limitem, který si 

podnikatelé mohou od svých příjmů odečíst. V současnosti tento limit u řemeslné živnosti 

činí 1 600 000 Kč. 

Nevýhodou však zůstává, že na tento způsob uplatnění výdajů nelze nahlížet 

z dlouhodobého hlediska. Výdaje, které mohou tvořit až 80 % celkových příjmů, avšak 
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s ohledem na limit 1 600 000 Kč, lze uplatnit pouze za rok 2017. V následujícím roce 

zůstává pouze možnost uplatnění výdajů ve skutečně prokazatelné výši nebo paušálních 

výdajů s limitem polovičním, tj. 800 000 Kč. 

Druhou nejvýhodnější variantu z hlediska celkových odvodů státu představuje založení 

veřejné obchodní společnosti. Příjmy společníků jsou v takovém případě považovány za 

příjmy ze samostatné činnosti a podléhají tak dani z příjmů fyzických osob. Společníci 

mají možnost uplatnit slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění. Veřejná obchodní 

společnost se od předchozí varianty liší v tom, že si společníci smí uplatnit pouze 

skutečné výdaje a nesmí využít institut spolupracujících osob. 

Nepatrně vyšší jsou zákonné odvody spojené s podnikáním spolupracujících fyzických 

osob, které si snižují příjmy o prokazatelně vynaložené výdaje, a komanditní společnosti. 

Jako nejméně výhodný se jeví model společnosti s ručením omezeným, kdy jsou 

společníci ve společnosti zaměstnáni a vyplácí si maximální možné mzdy. V takové 

situaci sice vychází výsledek hospodaření téměř nulový, tudíž se společnost vyhne 

hrazení daně z příjmů právnický osob, avšak daň z příjmů fyzických osob a odvody na 

sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců jsou tak vysoké, že nakonec odvedou státu 

více, než kdyby si vypláceli pouze podíly na zisku, nebo tyto podíly kombinovali 

s výplatou nižších mezd. 

Výjimkou je vývoj pesimistické varianty, kdy celkové odvody v případě vyplácení 

maximálních mezd a samotných podílů na zisku, jsou téměř identické. 

Nepříliš výhodnou variantou je i podnikání fyzických osob, které si uplatní paušální 

výdaje s nižším limitem. V takovém případě lze sice uplatnit výdaje ve výši 80 % 

z celkových příjmů, avšak podnikatelé jsou limitováni částkou 800 000 Kč. Ta je pro ně 

nepřijatelná, protože ani v případě pesimistické varianty nepředpokládají, že by jejich 

skutečné náklady mohly pod tuto hranici klesnout a zbytečně by si tak zvyšovali základ 

daně pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. 



 

62 
 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Cílem této kapitoly je závěrečné zhodnocení jednotlivých právních forem podnikání 

a doporučení nejoptimálnější varianty, přičemž hlavním kritériem je nejen výše daně 

z příjmů, ale i ostatních zákonných odvodů. Zároveň je nutné sledovat administrativní 

náročnost a způsob a rozsah ručení, který se pojí s jednotlivými formami podnikání. 

Zvažovány byly čtyři právní formy podnikání, a to podnikání fyzických osob s využitím 

spolupracujících osob, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost 

a společnost komanditní. U podnikání fyzických osob a společnosti s ručením omezeným 

byly sledovány tři varianty. 

4.1 Podnikání fyzických osob 

V modelu podnikání fyzických osob byly vytvořeny tři varianty, a to s možností uplatnění 

skutečných výdajů, paušálních výdajů, které činí 80 % celkových příjmů, s limitem 

vyšším a limitem nižším. Navíc, jelikož jsou podnikatelé v příbuzenském vztahu, kdy se 

konkrétně jedná o otce a syna, lze u všech variant využít institut spolupracujících osob. 

Pokud by se podnikatelé rozhodovali pouze podle výše daně z příjmů potažmo celkových 

odvodů státu, byla by varianta, kdy si uplatní paušální výdaje s vyšším limitem, který činí 

1 600 000 Kč, nejoptimálnější. 

Využití vyššího limitu je však omezené, a to pouze pro rok 2017. V dalších zdaňovacích 

obdobích již zůstává pouze možnost uplatnit paušální výdaje s limitem nižším, nebo 

výdaje ve skutečné výši. Přitom varianta uplatnění paušálních výdajů s nižším limitem 

pro podnikatele nepřipadá v úvahu, jelikož jsou skutečné výdaje ve všech variantách 

vyšší než limit 800 000 Kč. 

Nevýhodou podnikání spolupracujících fyzických osob je i neúměrné rozdělení příjmů 

a výdajů, s čímž souvisí nerovnoměrná výše odvodů na dani z příjmů fyzických osob, 

sociálním a zdravotním pojištění. Rizikem je i skutečnost, že oba podnikatelé ručí za 

závazky neomezeně celým svým majetkem. 
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4.2 Společnost s ručením omezeným 

V případě společnosti s ručením omezeným byly opět vytvořeny tři varianty. 

Společníkům jsou buď vypláceny samotné podíly na zisku, nebo mzdy, anebo jsou tyto 

varianty kombinovány. 

Z hlediska výše celkových zákonných odvodů vychází nejlépe možnost, kdy jsou 

společníkům vypláceny mzdy i podíly na zisku. Přesto tato varianta z hlediska daňové 

zátěže nepatří k nejoptimálnějším. 

Velkou výhodou společnosti s ručením omezeným je, že působí důvěryhodně a seriózně 

a ručení společníků za závazky společnosti je pouze omezené do výše nesplaceného 

vkladu všech společníků. Pokud společníci budou preferovat tyto skutečnosti na úkor 

mírně vyšší daňové zátěže, je tato forma podnikání ideální. 

Výhodou vyplácení mezd i podílů na zisku je skutečnost, že mzdy podléhají odvodům na 

sociální pojištění, jehož součástí je důchodové spoření, a zdravotní pojištění. Mzdové 

náklady navíc představují daňově uznatelné náklady, o které lze snížit základ daně 

společnosti. 

Pokud by podnikatelé pobírali pouze podíly na zisku, povinnost hradit sociální pojištění 

by nevznikla. Zdravotní pojištění by si však museli hradit jako tzv. osoby bez 

zdanitelných příjmů, kdy měsíční pojistné činí 1 485 Kč. 

4.3 Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost se z pohledu celkových zákonných odvodů jeví jako druhá 

nejoptimálnější varianta.  

Výhodou veřejné obchodní společnosti je, že přestože je považována za právnickou 

osobu, dani z příjmů právnických osob nepodléhá. Společníci si zisk dělí rovným dílem, 

tudíž rovným dílem nesou i ztrátu. Nevýhodou veřejné obchodní společnosti je 

neomezené ručení, kdy společníci ručí celým svým majetkem. 
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Společnost sice nemůže uplatnit institut spolupracujících osob ani paušální výdaje, avšak 

pokud skutečné výdaje společnosti neklesnou pod hranici 800 000 Kč, což u žádné 

z variant podnikatelé nepředpokládají, uplatnění paušálních výdajů by se ani nevyplatilo. 

4.4 Komanditní společnost 

Založení komanditní společnosti není příliš vhodnou variantou, přestože se řadí mezi 

modely s nižším daňovým zatížením. 

Nevýhodou je především rozdílné ručení za závazky společnosti, kdy komanditista ručí 

omezeně, zatímco komplementář ručí celým svým majetkem, a způsob zdanění 

jednotlivých osob. Zatímco část zisku, která připadá na komanditistu, podléhá dvojímu 

zdanění, část připadající na komplementáře se stává dílčím základem daně z příjmů ze 

samostatné činnosti a podléhá pouze dani z příjmů fyzických osob. 

Dalším rozdílem je povinnost komplementáře odvádět platby na sociální a zdravotní 

pojištění, zatímco komanditista má povinnost hradit pouze zdravotní pojištění, jelikož je 

považován za osobu bez zdanitelných příjmů. 

4.5 Závěrečné doporučení 

Ze zhodnocení jednotlivých právních forem podnikání plyne, že z hlediska předem 

stanovených kritérií, a to především výše celkových zákonných odvodů (daně z příjmů, 

sociálního a zdravotního pojištění), je nejoptimálnější formou podnikání veřejná 

obchodní společnost. 

V případě, že by podnikatelé preferovali omezené ručení a větší jistotu a serióznost 

v očích obchodních partnerů i na úkor vyššího daňového zatížení, doporučuji založení 

společnosti s ručením omezeným za předpokladu, že si společníci budou vyplácet mzdy 

v nižších částkách v kombinaci s podíly na zisku. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout konkrétním podnikatelským subjektům takovou 

právní formu podnikání, která bude na základě předem stanovených kritérií, a to 

především z pohledu výše daně z příjmů a ostatních zákonných odvodů, kterými jsou 

sociální a zdravotní pojištění, nejoptimálnější. 

Nejdříve byly v teoretické části rozebrány základní pojmy a specifika jednotlivých forem 

podnikání. Definováno bylo podnikání fyzických osob na základě živnostenského 

oprávnění, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost a komanditní 

společnost. Následně byl vytyčen postup stanovení výsledné daňové povinnosti, výše 

sociálního a zdravotního pojištění jednotlivých subjektů. 

Z teoretických poznatků se vycházelo v analytické části, kde byly rozebrány konkrétní 

podnikatelské subjekty, Ladislav a Radek Jeřábkovi, kteří podnikají jako fyzické osoby 

v oboru Truhlářství, chtějí spojit síly a podnikat společně. Subjekty byly transformovány 

na vybrané právní formy podnikání. U každé varianty byla stanovena výsledná daňová 

povinnost včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Zároveň byly sledovány 

náklady na založení, které s jednotlivými formami podnikání souvisí, a způsob a rozsah 

ručení za závazky společnosti. 

Na základě dosažených výsledků byly navrženy dvě varianty podnikání. V případě, že by 

se podnikatelé rozhodovali pouze podle výše celkových zákonných odvodů, 

nejoptimálnější variantou by bylo založení veřejné obchodní společnosti. Pokud by však 

podnikatelé preferovali omezené ručení za závazky společnosti a důvěryhodnější 

a serióznější postavení vůči třetím osobám na úkor vyššího daňového zatížení, je 

doporučena varianta společnosti s ručením omezeným, kdy budou podnikatelé ve 

společnosti zaměstnáni a budou tak pobírat mzdu v nižších částkách i podíly na zisku. 
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