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Úvod 

Obsahem mé bakalářské práce je analýza zdanění dvou forem podnikání – společnosti 

s ručením omezeným a FO, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo 

koncesní listiny.  

 

Hlavním cílem každého podnikatele je v první řadě dosažení co nejvyššího zisku. Proto 

je v zájmu každého, kdo se rozhodne podnikat, především optimalizovat své daňové 

břemeno. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla nastínit začínajícím podnikatelům daňový 

systém v České republice. Na základě mé práce by mohla například fyzická osoba, která 

chce začít podnikat, zjistit, jak legálně snížit svou daňovou povinnost a odvádět tak      

na daních co nejméně. 

 

V prvních dvou kapitolách se zaměřím na právní aspekty zmíněných forem podnikání. 

Kromě základních charakteristik bude popsán postup založení společnosti s ručením 

omezeným a činnosti, které předchází samotnému zaregistrování k dani;                          

u živnostenského podnikání budou mimo jiné uvedeny např. podmínky provozování 

živnosti, doklady potřebné při ohlašování živnosti atd. 

 

Po přečtení těchto kapitol je možné si udělat představu o náročnosti zakládání podniku 

v podmínkách české legislativy. Další část bude věnována jednotlivým daním, které 

musí s. r. o. a FO podnikatel platit. Zde podrobně rozeberu daň z příjmu FO a PO, která 

tvoří největší část daňových odvodů podnikatele. Další důležitou položkou je také 

sociální a zdravotní pojištění, jehož problematika je popsána v páté kapitole. 

 

Praktická část bude zaměřena na aplikaci teoretických poznatků z oblasti daňových 

zákonů. Zde bude kladen důraz na FO podnikatele, které nastíním možnosti, jak 

například prostřednictvím společného zdanění manželů optimalizovat daňovou 

povinnost. Na několika příkladech ukážu, jaké je daňové zatížení při různých základech 

daně a jakou částku může podnikatel ušetřit na daních, pokud využije znalosti daňových 

zákonů. 
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U společnosti s ručením omezeným poukážu na komplikace ve zdanění příjmů, které 

mohou nastat například v případě, kdy společník bude pro společnost pracovat             

na základě živnostenského nebo jiného oprávnění. Okrajově se zmíním také o zakládání 

offshore společností, které se stávají stále více populární a které kromě jiného umožňují 

právě snížení daňové povinnosti společnosti. 

 

Výsledkem mé práce by měl být návrh toho, jak nejlépe využít daňových zákonů         

ve svůj prospěch a tím si snížit daňovou povinnost.  
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1 Společnost s ručením omezeným 

„Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 

splacení vkladů do obchodního rejstříku.“1 

 

Postavení společnosti s ručením omezeným upravují § 105 – 153 písm. e) obchodního 

zákoníku.  

1.1 Základní charakteristiky 

- může být založena jednou osobou (fyzickou nebo právnickou) a maximálně 

může mít 50 společníků 

- společnost ručí za závazky celým svým majetkem, společníci ručí společně        

a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů 

všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku 

- minimální základní kapitál společnosti je 200 000 Kč 

- výše vkladu jednoho společníka musí činit alespoň 20 000 Kč, na základním 

kapitálu společnosti se může každý společník účastnit pouze jedním vkladem; 

výše vkladu může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však 

být dělitelná na celé tisíce 

- před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno celé 

emisní ážio a alespoň 30 % každého peněžitého vkladu a celková výše 

splacených peněžitých vkladů a hodnota splacených nepeněžitých vkladů musí 

činit alespoň 100 000 Kč 

- vedle základního kapitálu musí s. r. o. postupně vytvořit rezervní fond ve výši 

nejméně 10 % základního kapitálu 

- obchodní firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením 

omezeným", zkratku "spol. s r. o." nebo "s. r. o."; obchodní firma společnosti 

musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná 

s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě 

 
                                                 
1 § 105 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění p. p. 
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- statutárním orgánem je 1 nebo více jednatelů 

- nejvyšší orgán společnosti valná hromada, další orgány - kontrolní orgán            

a dozorčí rada (nepovinný) (lit. [11]) 

1.2 Orgány společnosti 

1.2.1 Valná hromada  

- nejvyšší orgán společnosti 

- do působnosti jejího rozhodování spadají některé podstatné skutečnosti, 

například se jedná o: 

 

a) odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti, 

b) schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

c) schvalování stanov a jejich změn, 

d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,  

e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, 

f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

g) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

h) vyloučení společníka, 

i) rozhodování o zrušení společnosti, jestliže to společenská smlouva 

připouští aj. (lit. [11]) 

 

„Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská smlouva vyšší počet hlasů. Každý 

společník má jeden hlas na každých 1 000 Kč svého vkladu, neurčuje-li společenská 

smlouva jiný počet hlasů.“1 

1.2.2 Jednatelé 

 -    statutární orgán společnosti 

 -  jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob 

                                                 
1 § 127 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění p. p. 



     

15 
 
 
  

 -  povinností jednatele je zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 

vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti 

 -  je-li jednatelů více je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich 

samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak 

 -  pro jednatele platí zákaz konkurence (lit. [11]) 

1.2.3 Dozorčí rada 

- dozorčí rada je nepovinná, zřizuje se, stanoví-li tak společenská smlouva 

- musí mít minimálně tři členy, které volí valná hromada 

- členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti 

- na členy se ze zákona vztahuje zákaz konkurence 

- hlavní činnosti dozorčí rady: 

 

a) dohlíží na činnost jednatelů, 

b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam 

obsažené údaje, 

c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě              

i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty 

a předkládá své vyjádření valné hromadě, 

d) podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou 

smlouvou, jinak jednou ročně. 

1.3  Založení společnosti  

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavý proces, který se 

skládá zejména z následujících úkonů: 

 

- uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 

- složení základního kapitálu společnosti, nebo jeho části, 

- získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.), 

- zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

- registrace společnosti u finančního úřadu. (lit. [24]) 
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1.3.1 Sepsání a podpis společenské smlouvy 

Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením 

omezeným. Společenskou smlouvu si nyní musíte dle § 57 obchodního zákoníku (dále 

ObZ) nechat sepsat formou notářského zápisu. Dříve byla tato povinnost stanovena 

pouze v případě jediného společníka (zakladatelská listina), nyní již se vztahuje           

na všechny nově zakládané s. r. o. (lit. [24]) 

 

„Společenská smlouva musí obsahovat alespoň: 

 

- firmu a sídlo společnosti, 

- určení  společníků  uvedením  firmy  nebo  názvu  a  sídla  právnické  osoby  

nebo  jména a bydliště fyzické osoby, 

- předmět podnikání (činnosti),  

- výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu          

a lhůty splácení vkladu, 

- jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

- jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

- určení správce vkladu, 

- jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.“1 

 

Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní 

organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské 

smlouvě. 

1.3.2 Složení základního kapitálu společnosti 

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být na každý 

peněžitý vklad splaceno nejméně 30 %. Celková hodnota splacených peněžitých vkladů 

spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč. 

                                                 
1 § 110 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění p. p. 
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Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního 

rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál. 

 

Pokud společník vkládá nepeněžitý vklad, musí to být majetek, jehož hospodářská 

hodnota je zjistitelná. Tento majetek musí být využitelný ve vztahu k předmětu 

podnikání. 

 

„Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva. Obvykle se volí složení vkladů 

na bankovní účet. Nejjednodušší způsob a zároveň rejstříkovým soudem nejuznávanější 

je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento 

účet. Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. K vydání tohoto 

potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. 

Toto potvrzení poté slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při 

podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. ...  

Vznikem společnosti, což nastane zápisem do obchodního rejstříku, se stávají vklady 

jejím majetkem a společnost s nimi může volně disponovat.“1 

1.3.3 Získání živnostenských listů 

Obchodní společnost musí mít příslušná živnostenská oprávnění ve vztahu k jejímu 

předmětu podnikání. Podrobněji rozebráno v kapitole 2 Živnostenské podnikání.  

1.3.4 Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

„Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje                

o podnikatelích. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě.“2 

 

Do obchodního rejstříku se zapisují tyto údaje: 

 

- firma či název právnické osoby a sídlo, 

- IČO, bylo-li přiděleno, 

- předmět podnikání, 
                                                 
1 KORÁB V. a MIHALISKO M. Založení a řízení společnosti. 2005. s. 146. 
2 § 27 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění p. p. 
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- právní forma (s. r. o.), 

- jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby či osob, které jsou statutárními orgány 

s uvedením způsobu, jakým jednají jménem právnické osoby a den vzniku jejich 

funkce, 

- jméno prokuristy, jeho bydliště a uvedení způsobu jednání za podnikatele, 

- jména a bydliště společníků, firma či název a sídlo právnické osoby jako 

společníka, 

- výše základního kapitálu, 

- výše vkladu každého společníka do základního kapitálu a rozsah jeho splacení, 

- výše obchodního podílu každého společníka, 

- jména a bydliště členů dozorčí rady, byla-li zřízena a den vzniku jejich funkce. 

(lit. [11]) 

 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu. 

Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, podpisy musí být úředně ověřeny. 

S podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku je spjat soudní poplatek 5 000 Kč. 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení 

společnosti nebo doručení průkazu živnostenského oprávnění.  

 

Jako přílohy se k návrhu přikládají: 

 

za společnost  

 

- společenská smlouva nebo zakladatelská listina, 

- oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.), 

- listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru 

nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám,          

do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas 

(spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce  zmocněného k udělení souhlasu    

s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce, 

- doklad(y) o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů/banky, 

posudky znalců, atp.), 
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za každého jednatele  

 

- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (výpis z evidence trestů nebo 

rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel občanem, vydaným příslušným 

soudním nebo správním orgánem; jestliže tento stát příslušný výpis z evidence 

trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné 

jednatelem před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je 

občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu), 

- čestné prohlášení jednatele, že je plně způsobilý k právním úkonům, splňuje 

podmínky provozování živnosti podle § 6 ŽZ, a nenastala u něho skutečnost, jež 

je překážkou provozování živnosti dle § 8 ŽZ, splňuje podmínky podle § 38l 

ObZ; podpis musí být úředně ověřen. (lit. [24]) 

1.3.5 Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Na zápis společnosti do obchodního rejstříku se čeká 10 dní. O zapsání společnosti     

do obchodního rejstříku dostane společnost od rejstříkového soudu Rozhodnutí              

o zápisu, které je doporučeně zasláno do sídla společnosti. V případě, že toto rozhodnutí 

pošta vrátí jako nedoručené, je stále možno ho na rejstříkovém soudu osobně 

vyzvednout. 

Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezením         

a tímto dnem nastává povinnost vést účetnictví. (lit. [24]) 

1.3.6 Registrace společnosti u finančního úřadu 

První z povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného 

finančního úřadu. Zde se vyplňuje Přihláška k registraci, ke které je nutno doložit 

zejména tyto doklady: 

 

- kopie výpisu z OR nebo kopie rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu             

do obchodního rejstříku, 

- kopie smlouvy s bankou o zřízení a vedení bankovního účtu, 

- kopie všech živnostenských listů. 



     

20 
 
 
  

Za nesplnění registrační povinnosti může finanční úřad udělit pokutu, která může           

v konečné výši dosáhnout až částky 2 000 000 Kč. 

1.3.7 Registrace společnosti u ostatních institucí 

Do 8 dnů po zápisu společnosti do obchodního rejstříku se společnost musí 

zaregistrovat u Správy sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven, u  nichž jsou 

pojištěni zaměstnanci (jednatelé). 
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2 Živnostenské podnikání 

2.1 Základní charakteristika 

Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Zde jsou uvedeny druhy živností, podmínky pro jejich provozování, náležitosti ohlášení 

živnosti atd. 

Podnikáním všeobecně se zabývá i zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  

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

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

„Soustavná činnost  

- je vykonávaná pravidelně, trvale, sezóně, nebo opakovaně, tedy nikoliv 

jednorázově, nahodile. 

Samostatnost  

- podnikatel provádí podnikání na základě svého vlastního rozhodnutí o zahájení                

a skončení podnikání, přičemž se neřídí pokyny jiné osoby... 

Pod vlastním jménem = pod obchodní firmou 

- u fyzických osob je obchodní firma tvořena jménem a příjmením podnikatele, 

popřípadě dodatkem, který může být věcný např. stolařství nebo osobní např. 

syn; u právnických osob je to jakýkoli název doplněný o právní formu 

podnikání… 

Vlastní odpovědnost 

- podnikatel nese veškerá rizika spojena s podnikatelskou činností, 

                                                 
1 § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění p. p. 
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- podnikatel odpovídá za výsledky své podnikatelské činnosti sám, nemá možnost  

přenést odpovědnost na jinou osobu,  

- odpovídá za závazky a ztráty podle typu podnikatelského subjektu, 

- odpovědnosti za výsledky své podnikatelské činnosti se podnikatel nezbavuje 

ani ustanovením odpovědného zástupce. 

Zisk   

- posledním pojmovým znakem podnikání je jeho účel, kterým je dosažení zisku; 

není přitom rozhodující, zda zisku bude či bylo skutečně dosaženo, ale záleží 

pouze na tom, zda u dané činnosti dosahování zisků objektivně přichází             

v úvahu.“1 

2.2 Podmínky provozování živnosti 

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, pokud splní podmínky 

stanovené zákonem. 

„Všeobecné podmínky provozování živnosti: 

1) dosažení věku 18 let, 

2) způsobilost k právním úkonům, 

3) bezúhonnost, 

4) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky 

podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky; doklad vyhotoví místně 

příslušný finanční úřad, 

5) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky 

podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.“2 

Zvláštní podmínky provozování živnosti 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost. 

                                                 
1 MINAŘÍKOVÁ, V. a KOPŘIVA, J. Nauka o podnikání. 2004. s. 8-9. 
2 § 6 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění p. p. 
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2.3 Rozdělení živností 

a) ohlašovací 

b) koncesované 

2.3.1 Ohlašovací živnosti 

Ohlašovací živnosti smějí být provozovány na základě ohlášení. 

Dělí se na: 

1) řemeslné - živnosti uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona; vyžaduje se 

zde odborná způsobilost získaná především vyučením v oboru a určitou délkou 

praxe, 

2) vázané - živnosti uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona; pro jejich 

provozování je předepsána speciální odborná způsobilost, 

3) volné - pro jejich provozování jsou stanoveny pouze všeobecné podmínky 

provozování živnosti. 

2.3.2 Koncesované živnosti 

Koncesované živnosti smějí být provozovány na základě koncese. Jedná se o živnosti 

uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona. Například sem patří provozování 

střelnic, směnárenská činnost, taxislužba aj. 

2.4 Ohlášení živnosti 

Ohlášení je možno podat osobně u příslušného obecního živnostenského úřadu - 

centrální registrační místo (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou. Ohlášení se podá u 

obecního živnostenského úřadu příslušného podle bydliště (trvalého pobytu) 

ohlašovatele. 
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Ohlašovatel musí předložit následující doklady: 

- ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě) – viz. Příloha 

1 a 2 

- výpis z Rejstříku trestů České republiky podnikatele, popř. jeho odpovědného 

zástupce (ne starší 3 měsíců), 

- prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením 

do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským 

zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce 

již ustanoven; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li 

odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem, 

- výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, je-li v něm fyzická osoba 

zapsána, 

- předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky 

podniká nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové 

nedoplatky z tohoto podnikání; doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad, 

doklad nesmí být starší než 3 měsíce, 

- předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky 

podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného ne sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; doklad vyhotoví 

místně příslušná správa sociálního zabezpečení, doklad nesmí být starší než       

3 měsíce, 

- doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného 

zástupce, 

- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba 

umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele, 

- doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč za každou ohlašovanou živnost              

(v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem je to 10 000 Kč), 

- v případě záměru podnikatele provozovat živnost průmyslovým způsobem 

doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým 

způsobem. 
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Za vydání živnostenského listu se platí správní poplatek 1 000 Kč (10 000 Kč u živnosti 

provozované průmyslovým způsobem), za výpis s Rejstříku trestů ČR 50 Kč. 

„Živnostenský úřad má ze zákona (§ 47 odst. 1 ŽZ) stanovenou lhůtu k vydání 

živnostenského listu, splňuje-li podnikatel podmínky pro vznik živnostenského 

oprávnění. Živnostenský úřad je tedy povinen vydat živnostenský list nejpozději do     

15 dnů ode dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti doručeno.“1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 MINAŘÍKOVÁ, V. a KOPŘIVA, J. Nauka o podnikání. 2004. s. 53.  
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3 Daň z příjmu fyzických osob 

„Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmů a zároveň nejsou od této daně osvobozeny.“1 

3.1 Poplatník 

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území 

České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (pobývají zde alespoň 183 dnů     

v příslušném kalendářním roce). Daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí 

ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.      

V případě, že osoby nesplňují výše uvedenou podmínku, daňová povinnost se vztahuje 

pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. (lit. [10]) 

3.2 Předmět daně 

„Předmětem daně  z příjmů fyzických osob jsou:  

- příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6), 

- příjmy  z  podnikání  a  z  jiné  samostatné výdělečné činnosti (§ 7), 

- příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

- příjmy z pronájmu (§ 9), 

- ostatní příjmy (§ 10).“2 

3.3 Osvobození od daně 

Od daně z příjmů je osvobozena řada příjmů, na které se nevztahuje daňová povinnost.               

V § 4 ZDP je výčet všech příjmů osvobozených od daně. Patří sem například příjmy 

z prodeje rodinného domu, bytu, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně          

po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, přijatá náhrada škody, příjmy z prodeje 

movitých věcí atd.  

                                                 
1 VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob - neplaťte víc než musíte. 2007. s. 16. 
2 § 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p.  
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„Příjmy osvobozené od daně na rozdíl od příjmů, které předmětem daně vůbec nejsou, 

dani z příjmů sice podléhají, avšak při splnění podmínek pro osvobození se u nich daň 

z příjmů neuplatní, čili není nutno kvůli nim např. podávat daňové přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob“.1 

3.4 Výpočet daně 

Při výpočtu daně se vychází ze základu daně. Základem daně je částka, o kterou příjmy 

plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období2 přesahují výdaje prokazatelně 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Do základu daně se nezahrnují 

příjmy osvobozené od daně (§ 4) a příjmy, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou daně 

podle § 36 ze samostatného základu daně. 

 

Postup výpočtu daně: 

 

- porovnání daňového základu s tzv. minimálním základem daně, 

- snížení daňového základu o tzv. nezdanitelné části základu daně, 

- snížení daňového základu o tzv. položky odčitatelné od základu daně, 

- vynásobení sníženého daňového základu příslušnou sazbou daně, 

- snížení vypočtené daně o slevy na dani. 

3.4.1 Minimální základ daně 

„Minimální vyměřovací základ se vztahuje na všechny osoby s příjmy podle § 7 odst. 1         

písm. a) - c) ZDP s výjimkou těch, které jsou od povinnosti stanovovat minimální 

základ daně vyjmuty podle § 7c odst. 3 a 4 ZDP. Těmito osobami podle § 7c odst. 3 

ZDP jsou: 

- poplatníci, spolupracující manželé (manželky) nebo ostatní spolupracující osoby            

(§ 13 ZDP) ve zdaňovacím období: 

a) ve kterém zahájili nebo ukončili podnikatelskou činnost, 

                                                 
1 VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob - neplaťte víc než musíte. 2007. s. 19. 
2 Zdaňovacím obdobím u fyzických osob je kalendářní rok (§ 5 odst. 1). 
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b) bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, ve kterém zahájili 

podnikatelskou činnost.  

 

Podle § 7c odst. 4 ZDP se minimální základ daně nevztahuje také na poplatníka:  

 

a) kterému byla stanovena daň paušální částkou podle § 7a ZDP, 

b) kterému náležel rodičovský příspěvek, a to i po část zdaňovacího období, 

c) kterému náležel příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, a to i po část 

zdaňovacího období, 

d) který byl poživatelem starobního důchodu, plného invalidního důchodu nebo 

částečného invalidního důchodu, a to i po část zdaňovacího období, 

e) který na počátku zdaňovacího období nedovršil věk 26 let a který se i po část 

zdaňovacího období soustavně připravoval na budoucí povolání studiem nebo 

předepsaným výcvikem, 

f) který ve zdaňovacím období podá daňové přiznání podle § 38gb ZDP a který   

do konce téhož zdaňovacího období neukončil podnikatelskou činnost, 

g) který má ve zdaňovacím období nárok na slevu na dani podle § 35, 35 a a 35b 

ZDP,  

h) který uplatnil ve zdaňovacím období nárok na osvobození od daně podle            

§ 4 odst. 1 písm. e) ZDP, nemá-li jiné příjmy uvedené v § 7 ZDP, 

i) který nemá příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) ZDP ve zdaňovacím 

období vyšší než 15 000 Kč, 

j) který nemá jiný příjem podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) ZDP než příjem 

z lesního hospodářství nebo z dotací, podpor, grantů nebo z příspěvků, které 

nejsou podle § 4 odst. 1 písm. t) ZDP osvobozeny od daně.“1 

 

Pro rok 2006 byl minimální základ daně stanoven na 112 950,-, v roce 2007 se tato 

částka zvyšuje na 120 800,-.  

 

                                                 
1 VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob - neplaťte víc než musíte. 2007. s. 64. 
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3.4.2 Nezdanitelné části základu daně § 15 

Počínaje 1. lednem 2006 došlo v této oblasti ke změnám. Byly zrušeny nezdanitelné 

části na poplatníka, vyživovanou osobu atd., které byly nahrazeny slevami na daních, 

uvedenými v § 35ba. 

Od základu daně lze nyní odečíst například tyto položky:   

- dary jejíž hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit 1 000 Kč,     

v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně, 

- úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo 

hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby, max. ve výši 300 000 Kč, 

- příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem; 

částka, kterou  lze  odečíst  se  rovná  celkově  zaplaceným  příspěvkům  

sníženým  o  6 000 Kč; max. výše činí 12 000 Kč, 

- pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní 

pojištění; max. lze odečíst 12 000 Kč. 

3.4.3 Odčitatelné položky od základu daně § 34 

Položky odčitatelné od základu daně zjistíme v § 34 zákona o daních z příjmů. Základ 

daně lze snížit o: 

- daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období 

nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících 

bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, 

- 30 % výdajů (nákladů) vynaložených na výuku žáků ve studijních a učebních 

oborech středních odborných učilišť a učebních oborech učilišť, které jsou 

součástí výchovně vzdělávací soustavy, 

- 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období            

při realizaci projektů výzkumu a vývoje. 
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3.4.4 Sazba daně 

Daňovou povinnost vypočítáme ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část 

základu daně a odečitatelné položky. Základ daně zaokrouhlujeme na celé sto koruny 

dolů. 

Daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně. (viz. tabulka č. 1) 

Tabulka č. 1: Daňová pásma a sazby daně z příjmů fyzických osob pro výpočet 

roční daňové povinnosti fyzických osob 

základ daně 

od (Kč) do (Kč) 
daň 

ze základu 
přesahujícího (Kč) 

0 121 200 12 %  

121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 

218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 

331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 
 

Zdroj: VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob - neplaťte víc než musíte.                                                 

Praha: GRADA Publishing, a. s., 2007. 140 s. ISBN 978-80-247-1805-7. s. 40 

Vyměřená daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

3.4.5 Slevy na dani § 35 

Jak už bylo zmíněno, do tohoto paragrafu se přemístily položky dříve označované jako 

nezdanitelné části základu daně. Výčet všech slev na dani najdeme v § 35 zákona          

o daních z příjmů. Ty nejvíce využívané jsou umístěny v § 35ba. Mezi ně mimo jiné 

patří: 

 

- 7 200 Kč na poplatníka, 

- 4 200 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá 

vlastní příjem přesahující 38 040 Kč, 

- 1 500 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod, 

- 3 000 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod, 
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- 9 600 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, 

- 2 400 Kč, připravuje-li se poplatník na budoucí povolání studiem. 

„Kromě výše uvedených slev můžou někteří poplatníci využít i tzv. daňové zvýhodnění 

na dítě. Za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti náleží poplatníkovi 

podle § 35c a 35d ZDP daňové zvýhodnění ve výši 6 000 Kč za rok.1“2 

Zaměstnavatelům se podle § 35 snižuje daň o: 

 

- 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 

- 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, 

- polovinu daně u poplatníků uvedených v § 17 zaměstnávajících nejméně 25 

zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 

postižením činí více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu všech 

jejich zaměstnanců. 

3.4.6 Společný základ daně manželů 

„Základní podmínkou pro možnost uplatnění společného zdanění manželů je, aby tito 

manželé vyživovali alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti. Pro možnost uplatnění 

společného zdanění manželů stačí, aby byly podmínky pro uplatnění společného 

zdanění manželů splněny nejpozději poslední den zdaňovacího období.“3 

Společným základem daně se pro účely tohoto zákona rozumí součet  dílčích základů  

daně podle   § 6  až 10  upravených podle § 5 a 23 u obou manželů, snížený                   

o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele. Nezdanitelné části  

základu daně může uplatnit i ten  z manželů, který neměl zdanitelné příjmy, pokud jinak 

splňuje podmínky pro jejich uplatnění. (lit. [9]) 

Společné  zdanění  uplatňuje  každý  z  manželů  ve svém daňovém přiznání, které 

podávají  oba manželé ve stejné lhůtě.  

                                                 
1 Měsíční daňové zvýhodnění činí 1/12 roční částky, tj. 500 Kč. 
2 VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob - neplaťte víc než musíte. 2007. s. 26. 
3 VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob - neplaťte víc než musíte. 2007. s. 97. 
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3.5 Daňové přiznání  

Daňové přiznání musí podat každý, komu příjmy, které jsou předmětem daně přesáhly 

částku 15 000 Kč, ale i tomu, jehož příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou 

ztrátu.  

Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně (finančnímu úřadu) a to 

nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud má poplatník 

povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem nebo má přiznání zpracované daňovým 

poradcem, podává daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího 

období. Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.  
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4 Daň z příjmu právnických osob 

4.1 Poplatník 

„Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými 

osobami, a i organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu (dále jen 

„poplatníci“).“1 

Od daně je však osvobozena Česká centrální banka. V případě, že poplatníci mají sídlo 

společnosti v České republice, musí zdanit příjmy plynoucí z tuzemska i zahraničí. 

Pokud je sídlo společnosti v cizině, zdaní se pouze příjmy z České republiky. 

4.2 Zdaňovací období 

„Zdaňovacím obdobím je:  

- kalendářní rok, 

- hospodářský rok, 

- období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo 

rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního nebo 

hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka 

anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku,  

- účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 

dvanáct měsíců.“2 

4.3 Předmět daně 

Všeobecně lze říct, že předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti              

a z nakládání s veškerým majetkem. Existuje však spousta výjimek a zvláštností, na 

které upozorňuje § 18 zákona o daních z příjmů. Předmětem daně například nejsou 

dotace, příspěvky na provoz, granty, účelové prostředky z EU, úroky na BÚ atd. 

                                                 
1 § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p.  
2 § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p. 
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4.4 Osvobození od daně 

Od daně jsou osvobozeny například příjmy z nájemného z bytů, příjmy z loterií, úroky 

z úvěrů aj. 

4.5 Výpočet daně 

Při výpočtu daně z příjmu právnických osob se používá stejně jako u fyzických osob     

§ 23 zákona o daních z příjmů. V tomto případě se vychází z výsledku hospodaření. 

Výsledek hospodaření se nejdříve snižuje o příjmy, které nejsou předmětem daně      

(viz. kapitola 4.3) a o příjmy, které jsou osvobozeny (§ 19). Dále se upravuje o položky 

snižující a zvyšující výsledek hospodaření (§ 23 ÷ 33), o odčitatelné položky (§ 34)        

a dary podle § 20 odst. 8. Takto upravený základ daně se zaokrouhluje na celé 

tisícikoruny dolů. Poté se vynásobí příslušnou sazbou daně. Takto vypočtená daň se 

sníží o slevy na dani. 

4.5.1 Odčitatelné položky 

Podobně jako u daně z příjmu fyzických osob se základ daně snižuje o odčitatelné 

položky, které již byly zmíněny v kapitole 3.4.3.  

4.5.2 Dary 

Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu sponzorských darů 

poskytnutých na zákonem vymezené účely. Podmínkou je, že hodnota jednoho daru 

musí činit alespoň 2 000 Kč. Maximálně však lze odečíst 5 % ze základu daně 

sníženého podle § 34. V případě poskytování darů vysokým školám a veřejným 

výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %.  

4.5.3 Sazba daně 

Upravený základ daně zaokrouhlený na tisícikoruny dolů se vynásobí sazbou daně. 

Sazba daně činí 24 %. Vyměřená daň se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. 
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Sazba daně může činit i 5 %, a to u investičních, podílových a penzijních fondů nebo   

15 % vztahujících se na samostatný základ daně podle § 20b zákona. 

4.5.4 Slevy na dani 

Podle § 35 se může daň snížit o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se 

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

zdravotním postižením nebo o polovinu daně za podmínek uvedených v § 35 odst. 1 

písm. c).  

4.6 Daňové přiznání 

Právnická osoba je povinna podat daňové přiznání i v případě, kdy je vykázán základ 

daně ve výši nula nebo je vykázána ztráta. Podmínky pro podání daňového přiznání        

a lhůty jsou shodné s podáním daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob (viz. 

kapitola 3.5). 
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5 Sociální a zdravotní pojištění 

5.1 Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku 

zaměstnanosti 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je příjmem 

státního rozpočtu a je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojištění na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

Pojistné zahrnuje: 

- pojistné na nemocenské pojištění, 

- pojistné na důchodové pojištění, 

- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

5.1.1 Poplatníci 

- organizace (tj. právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají více než                        

25 zaměstnanců) 

- malé organizace (tj. právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň                  

1 zaměstnance a nejsou organizacemi) 

- zaměstnanci 

- osoby samostatně výdělečně činné 

- osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění (lit. [19]) 

V dalších kapitolách se budu zabývat pouze dvěma zkoumanými subjekty - společností 

s ručením omezeným = organizací, FO živnostníkem = OSVČ.  
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5.1.2 Sazby pojistného 
 
Tabulka č. 2: Sazby pojistného z vyměřovacího základu 

  
Nemocenské 

pojištění 
Důchodové 

pojištění 
Státní politika 
zaměstnanosti 

Celkem 

Organizace a malé organizace 3,3 % 21,5 % 1,2 % 26,0 % 

Osoby samostatně výdělečně činné 28,0 % 1,6 %  - 1 29,6 % 

5.1.3 OSVČ 

Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, považuje osoba, která  

a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost,  

b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, 

c) ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku.  

Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí: 

a) podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu 

evidována podle zvláštního zákona,  

b) provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního 

zákona,  

c) činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře 

komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost,  

d) výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, 

pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon 

atd. 

Od 1. 1. 2004 se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní samostatnou 

výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Liší se rozdílnými 

podmínkami pro účast na důchodovém pojištění a výší minimálního vyměřovacího 

základu.  

                                                 
1 pokud jsou dobrovolně účastné nemocenského pojištění 4,4 % na nemocenské pojištění 
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Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, 

pokud OSVČ v kalendářním roce: 

a) vykonávala zaměstnání a příjem ze zaměstnání, kterého v tomto roce dosáhla, 

činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy, 

b) měla nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu 

nebo jí byl přiznán starobní důchod,  

c) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na příspěvek při péči o osobu blízkou,  

d) byla nezaopatřeným dítětem atd. 

Výpočet pojistného 

Při výpočtu pojistného se vychází z vyměřovacího základu. „Vyměřovacím základem 

OSVČ je pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % příjmu ze samostatné 

výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a 

udržení.“1 Maximální vyměřovací základ je 486 000 Kč, z vyššího vyměřovacího 

základu se uvedené pojistné na sociální pojištění neplatí. Částka maximálního 

vyměřovacího základu se sníží o částku 40 500 Kč za každý kalendářní měsíc, ve 

kterém OSVČ: 

 

- nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost,  

- měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně 

výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské,  

- vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu), 

- pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského 

pojištění osob samostatně výdělečně činných. 

 

Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou 

činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu 

platného v roce 2006 pro výkon hlavní činnosti, tj. 4 709 Kč a počtu kalendářních 

                                                 
1 VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob - neplaťte víc než musíte. 2007. s. 50. 
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měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pro rok 2007 je minimální 

měsíční vyměřovací základ stanoven na 5 035,-. 

Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního 

vyměřovacího základu platného v roce 2006 pro vedlejší činnost, tj. 1 884,- Kč a počtu 

kalendářních měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. 

Vyměřovací základ se poté vynásobí sazbou pojistného pro OSVČ, která činí 29,6 %.  

Formuláře týkající se registrace OSVČ u Správy sociálního zabezpečení viz Příloha č. 3 

a 4.  

5.1.4 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným musí odvádět pojistné, které je povinen platit 

zaměstnanec a dále musí vypočítat pojistné, které je povinna odvádět sama společnost.  

Vyměřovacím základem u organizace a malé organizace je částka odpovídající úhrnu 

vyměřovacích základů jejich zaměstnanců. 

 

Vyměřovacím základem u zaměstnance je úhrn příjmů zahrnující všechny jeho příjmy, 

které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb.,        

o daních z příjmů, které nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel 

(organizace, malá organizace) zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. 

 

 Z těchto příjmů se do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrnují: 

- náhrada škody podle zákoníku práce,  

- odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, 

- věrnostní přídavek horníků, 

- odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, 

- jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho 

mimořádně obtížných poměrů, 
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- plnění poskytnutá po skončení zaměstnání, jde-li o plnění poskytnutá např.                        

k životnímu jubileu nebo jinému výročí. 

Z vyměřovacího základu odvádí společnost 26 % a sazba pojistného za zaměstnance 

činí 8 %.  

Formuláře týkající se registrace společnosti s ručením omezeným u Správy sociálního 

zabezpečení viz Příloha č. 5 a 6.  

5.2 Zdravotní pojištění 

„Problematiku zdravotního pojištění upravují v České republice především 2 zákony,    

a to zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákon         

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.“1 

 

Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen "plátci pojistného") jsou:  

 

a) zaměstnanci, 

b) OSVČ, 

c) zaměstnavatelé, 

d) stát. 

5.2.1 OSVČ 

Za osobu samostatně výdělečně činnou (dále též "OSVČ") se pro účely zdravotního 

pojištění považují:  

a) osoby podnikající v zemědělství,  

b) osoby provozující živnost,  

c) osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů atd. 

Výpočet pojistného 

„Osoby samostatně výdělečně činné platí zdravotní pojištění z určité části svých 

dosažených příjmů (konkrétně ve výši 13,5 % z 50 % příjmů z podnikání a z jiné 

                                                 
1 VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob - neplaťte víc než musíte. 2007. s. 9. 
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samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, 

zajištění a udržení).  

 

OSVČ musí odvádět zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, 

ale nejvýše z maximálního vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem 

se od počátku roku 2007 rozumí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy 

v národním hospodářství - v roce 2007 činí minimální měsíční vyměřovací základ 

10 069,50 Kč a ročním minimálním základem pak je dvanáctinásobek této částky; 

maximální vyměřovací základ je 486 000 Kč.“1  

 

Vzorový formulář potřebný k registraci u zdravotní pojišťovny (VZP) viz. Příloha č. 7.  

5.2.2 Společnost s ručením omezeným 

„Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance. 

Současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho 

mzdy nebo platu,    a to i bez souhlasu zaměstnance.“2  

Za zaměstnance odvádí zaměstnavatel 13,5 % z vyměřovacího základu. Zaměstnanci 

srazí z platu jednu třetinu této částky (4,5 %), zbývající dvě třetiny (9 %) uhradí 

zaměstnavatel ze svých prostředků. 

Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné v den, který je 

zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd a platů za příslušný měsíc.  

Pojistné se odvádí na účet Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky nebo jiné 

zdravotní pojišťovny provádějící všeobecné zdravotní pojištění (dále jen "příslušná 

zdravotní pojišťovna"), u níž je pojištěnec pojištěn. 

 

Formuláře potřebné k registraci u zdravotní pojišťovny (VZP) viz. Příloha č. 8 a 9.  

                                                 
1 VALOUCH, Petr. Optimální zdanění fyzických osob - neplaťte víc než musíte. 2007. s. 10. 
2 § 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění p. p. 
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6 Praktická část 

6.1 Optimalizace zdanění FO - podnikatele 

Daňovou optimalizaci lze rozčlenit do několika oblastí: 

 

1) maximalizace daňových výdajů, 

2) plné uplatnění daňových odpočtů a slev, 

3) přerozdělování základu daně, 

4) uplatnění paušálních výdajů. 

6.1.1 Maximalizace daňových výdajů 

Maximalizace daňových výdajů spočívá v tom, že si poplatník v klidu promyslí, zda 

využil všech zákonných možností uplatnění vynaložených výdajů mezi daňově účinné. 

V tomto případě je vhodné využít aktuální znění ZDP, a to ve znění účinném k 31. 12. 

příslušného zdaňovacího období, za které je daň z příjmů stanovována, a projít všechny 

možné kategorie daňových výdajů. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů najdeme v § 24 ZDP.   

 

Jako příklad zvýšení daňových výdajů můžeme uvést zvýšení záloh na pojistné odvody 

z titulu sociálního a zdravotního pojištění, poskytnutí záloh na budoucí dodávky zboží 

či služeb, tvorbu zákonných rezerv na opravy hmotného majetku v souladu se ZoR nebo 

výpočet cestovních náhrad za použití vozidla podnikatele, které není zahrnuto 

v obchodním majetku.  

6.1.2 Plné uplatnění daňových odpočtů a slev 

6.1.2.1 Uplatnění nezdanitelných částí daně 
 
Při uplatňování nezdanitelných částí daně, které můžeme od základu daně odečíst 

vycházíme z § 15 ZDP. Podle tohoto paragrafu můžeme odečíst u FO: 

- dary jejíž úhrnná hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit 1 000 

Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně,  
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- úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo 

hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby, max. ve výši 300 000 Kč, 

- příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem; 

částka, kterou lze odečíst se rovná celkově zaplaceným příspěvkům sníženým o 

6 000 Kč; maximální výše činí 12 000 Kč, 

- pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní 

pojištění; maximálně lze odečíst 12 000 Kč. 

Příklad 

Pan Novotný je OSVČ, která dosáhla za rok 2006 zdanitelných příjmů ve výši               

1 000 000,- a skutečné daňové výdaje činily 560 000,-.  

 

Modelová situace při neuplatnění žádných nezdanitelných částí 

 

ZD = 1 000 000 - 560 000 = 440 000,- 

 

Uplatnění nezdanitelných částí 

- pan Novotný daroval 20 000 Kč na veřejnou charitativní sbírku (uplatnit by si 

mohl až   10 % ze základu daně = 44 000,-) 

- hradí si pojistné na penzijní připojištění ve výši 18 000 Kč a pojistné na životní 

pojištění v roční výši 12 000 Kč 

 

ZD  1 000 000 - 560 000 - 20 000 - (18 000 - 6 000) - 12 000 = 396 000,- 
 

Základ daně se v tomto modelovém příkladě po uplatnění nezdanitelných částí snížil     

o 44 000,-. Nejsou zde ovšem uplatněny všechny nezdanitelné části uvedené v § 15,     

tzn. že základ daně by mohl být ještě nižší.  

6.1.2.2 Uplatnění položek odčitatelných od základu daně 
 
Další možnost, jak si snížit základ daně vyplývá z § 34 ZDP, kde jsou uvedeny položky 

odčitatelné od základu daně. Zde se jedná především o daňovou ztrátu, která vznikla      

a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období. Tuto ztrátu si poplatník může odečíst 

nejdéle v  5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, ve kterém 
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vznikla. V tomto případě je nutné si vypočítat, jestli budeme uplatňovat celou výši 

daňové ztráty nebo se nám vyplatí rozpočítat si tuto částku na několik zdaňovacích 

období.  

Kromě snížení základu daně si můžeme také přímo snížit vypočtenou daň. K tomu nám 

slouží slevy na dani, které jsou uvedeny v § 35, § 35ba a daňové zvýhodnění na dítě -    

§ 35c ZDP.  

Opět budeme vycházet ze zadání předchozího příkladu a pro názornost budeme 

předpokládat, že pan Novotný neuplatňuje žádné nezdanitelné části ani odčitatelné 

položky. 

 

Pan Novotný je OSVČ, která dosáhla za rok 2006 zdanitelných příjmů ve výši               

1 000 000,- a skutečné daňové výdaje činily 560 000,-.  

 

ZD 1 000 000 - 560 000 = 440 000,- 
 

Celkovou roční daňovou povinnost vypočítáme podle tabulky uvedené v § 16 odst.       

1 ZDP. 

 

Roční daň před slevami  61 212 + (440 000 - 331 200) x 0,32 =  96 028,-  
 

Nyní budeme počítat s tím, že pan Novotný uplatňuje slevu na poplatníka a dále daňové 

zvýhodnění na své dvě děti. 

 

Výsledná daň  96 028 - 7 200 - 2 x 6 000 = 76 828,- 
 

Při uplatnění slev a daňového zvýhodnění na děti ušetřil p. Novotný na dani 19 192 Kč. 

6.1.3 Přerozdělování základu daně 

Významnou optimalizační možností je práce ze základem daně, kde se nabízejí obecně 

tři možnosti: 

1) rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu, 

2) výpočet daně z příjmů dosažený za více zdaňovacích období, 
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3) výpočet daně ze společného ZD manželů. 

6.1.3.1 Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu 
 
OSVČ mohou v určitých případech spolupracovat při svém podnikání s jinými osobami 

žijícími s nimi v domácnosti. Spolupracující osobou může být například manžel, děti aj. 

Podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nesmí činit více než 50 %; 

přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy 

přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období 

nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce. V ostatních případech 

spolupráce poplatníka a osob s ním žijících v domácnosti se příjmy dosažené při 

podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují tak, aby podíl 

spolupracujících osob činil v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu    

na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč 

při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc 

spolupráce. Také z hlediska spolupracujících osob platí ustanovení o minimálním 

základu daně. (lit. [9]) 

 

Rozdělení příjmů na spolupracující osoby je výhodné v případě, že převádíme část 

příjmů na osoby, které mají buď velmi nízké vlastní příjmy nebo žádné. Tato výhoda 

vychází z progresivní daně z příjmu fyzických osob, kdy by OSVČ musela své příjmy 

zdanit vyšší sazbou, než osoba bez příjmů, která by spadala v tabulce do nižší sazby. 

Dále je tato spolupráce výhodná v případě, že část základu daně přeneseme                  

na spolupracující osobu, která má možnost uplatnit slevy na dani, například se jedná     

o studenty. (lit. [9]) 

 

Příklad  

Paní Věra Novotná podniká jako OSVČ v oblasti prodeje potravin. Při podnikání jí 

pomáhají její dvě děti, které studují na vysoké škole. Paní Novotná se rozhodla převést 

maximální možnou část svých příjmů na děti; za rok 2006 dosáhla zdanitelných příjmů 

ve výši 1 200 000,- a daňových výdajů ve výši 450 000,-. 

Na jiné spolupracující osoby než je manžel (manželka) můžeme převést nejvýše 30 % 

příjmů a výdajů. 
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Tabulka č. 3: Výpočet podílu spolupracujících osob na příjmech a výdajích 

Podíl spolupracujících osob na příjmech 0,3 x 1 200 000 =  360 000,- 
Podíl spolupracujících osob na výdajích  0,3 x 450 000 =  135 000,- 
Rozdíl mezi převedenými příjmy a výdaji     
 u spolupracujících osob  

360 000 - 135 000 =  225 000,- 

 

Vzhledem k tomu, že rozdíl příjmů a výdajů u spolupracujících osob nesmí činit 

v úhrnu více než 180 000,-, paní Novotná nemůže převést na své děti plných 30 % 

příjmů a výdajů, ale jen poměrnou část. 

 

Poměrná část příjmů a výdajů převoditelná na děti  180 000/750 000 = 0,24 
 

Paní Novotná může tedy na své děti převést jen 24 % svých příjmů a výdajů. 

 

Tabulka č. 4: Převedení příjmů a výdajů na spolupracující osoby 

Příjmy převedené na děti  1 200 000 x 0,24 = 288 000,- 
Výdaje převedené na děti  450 000 x 0,24 = 108 000,- 
      
Rozdíl mezi příjmy a výdaji převedenými na děti  288 000 - 108 000 = 180 000,- 
      
Příjmy připadající na každé dítě  288 000 x 0,5 = 144 000,- 
Výdaje připadající na každé dítě  108 000 x 0,5 =   54 000,- 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji u každého dítěte  144 000 - 54 000 =   90 000,- 
 

Každé z dětí musí podat daňové přiznání k dani z příjmu FO, ve kterém tuto částku  

uvede. Právě z důvodu, že děti jsou studenty vysoké školy, nevztahuje se na ně 

minimální základ daně. 

 

Daň dětí 

Daň dětí před uplatněním slev  90 000 x 0,12 = 10 800,- 

Daň dětí po uplatnění slev 
 10 800 - 7 200 (sleva na poplatníka)     
  - 2 400 (sleva na studenta) = 

1 200,- 

 

 

Z toho vyplývá, že každé dítě zaplatí na dani 1 200,-. 
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Daň paní Novotné  

 

Tabulka č. 5: Výpočet daňové povinnosti pí Novotné (převod na spolupr. osoby) 

Rozdíl mezi jejími příjmy a výdaji 
 (1 200 000 - 288 000) - (450 000 -   
     - 108 000) =                 

570 000,- 

Daň před uplatněním slev  61 212 + 0,32 x (570 000 - 331 200) = 137 628,- 

Výsledná daňová povinnost  137 628 – 7 200 = 130 428,- 
 

Případ, kdy by si paní Novotná zdaňovala své příjmy sama 

 

Tabulka č. 6: Výpočet daňové povinnosti pí Novotné (bez převodu na spolupr. 

osoby) 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji  1 200 000 - 450 000 = 750 000,- 

Daň před slevami  61 212 + 0,32 x (750 000 - 331 200) = 195 228,- 

Výsledná daňová povinnost 
 195 228 - 7 200 (sleva na poplatníka) -     
 2 x 6 000 (daňové zvýhodnění na děti) = 

176 028,- 

 

Tabulka č. 7: Daňové zatížení rodiny Novotných při rozdělení příjmů                    

na  spolupracující  osoby (v Kč) 

  Příjmy Výdaje ZD 
Daň před  
slevami 

Daň po 
slevách 

pí Novotná 1 200 000 450 000 750 000 195 228 176 028 

celková daňová povinnost = 176 028 

pí Novotná 912 000 342 000 570 000 137 628 130 428 

děti 288 000 108 000 180 000 21 600 2 400 

celková daňová povinnost = 130 428 + 2 400 = 132 828 
 

Úspora na dani = 176 028 - 132 828 = 43 200,- 

 

Z výpočtů v dané situaci vyplývá, že pokud paní Novotná převede příjmy a výdaje       

na její děti, ušetří na dani 43 200 Kč.  

Tento způsob optimalizace snižuje výši příjmů, z nichž musí být odváděny povinné 

zákonné odvody - pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální pojištění. Z toho 

vyplývá, že poplatník může při rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

ušetřit také na pojistných odvodech.  



     

48 
 
 
  

6.1.3.2 Výpočet daně z příjmů dosažený za více zdaňovacích období 
 
Dalším způsobem snížení daňové povinnosti poplatníka je rozdělení příjmů do více 

zdaňovacích období. Jsou-li příjmy výsledkem několikaleté činnosti poplatníka, nebo 

plynou z využití věci a práv najednou za více let a jsou-li: 

 

1) ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

2) z činnosti restaurátorů, autorských a příbuzných práv, 

3) z činnosti správce konkurzní podstaty, předběžného správce, zvláštního správce, 

zástupce správce a vyrovnacího správce,  

 

lze je rozdělit rovnoměrně na zdaňovací období, v němž byly dosaženy a na zdaňovací 

období předcházející, ve kterých byla uvedená činnost provozována. Další úprava 

vyplývá z § 14 ZDP. 

6.1.3.3 Výpočet daně ze společného ZD manželů 
 
Manželé, kteří jsou poplatníky daně z příjmu FO a vyživují alespoň jedno dítě žijící 

s nimi v domácnosti, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně, jestliže 

tyto podmínky splní nejpozději poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují 

společné zdanění. Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich 

neměl příjmy, které jsou předmětem daně podle tohoto zákona. (lit. [9]) 

 

Společným základem se rozumí součet dílčích základů daně podle § 6 až 10 upravených 

podle  § 5 a 23 u obou manželů, snížený o nezdanitelné části základu daně podle § 15  

za oba manžele. 

 

Příklad 

Pan Koutný má roční příjem z podnikání 1 000 000,-, výdaje za daný rok činily 

500 000,-, sražené pojistné na zdravotní a sociální pojištění 50 000,-. Pan Koutný má 

dvě děti, jedno z nich se narodilo v roce 2005 a druhému jsou 3 roky. Paní Koutná je    

na mateřské dovolené a jediným příjmem pro ni byl rodičovský příspěvek a přídavky  

na děti. Pan Koutný se proto rozhodl uplatnit společné zdanění manželů za rok 2006. 

Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje pan Koutný.  
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Společný základ daně z příjmů  1 000 000 - 500 000 - 50 000 = 450 000,- 
 

Tento základ daně si manželé rozdělí na polovinu, tzn. že základ daně z příjmů               

u každého z manželů činí 225 000,-.  

 

Paní Koutná 

Daň před slevami (podle § 16 odst. 1 ZDP)  33 012 + 0,25 x (225 000 - 218 400) = 34 662,- 
Výsledná daň  34 662 - 7 200 (sleva na poplatníka) = 27 462,- 

 

Pan Koutný 

Daň před slevami  33 012 + 0,25 x (225 000 - 218 400) = 34 662,- 

Výsledná daň 
 34 662 - 7 200 (sleva na popl.) - 4 200 (sleva na manželku) -   
  - 2 x 6 000 (daň. zvýh. na dvě děti) = 

11 262,- 

 

Celková daňová povinnost rodiny = 27 462 + 11 262 = 38 724,- 

 

Pokud by nebylo využito společného zdanění manželů, výpočet daně pana Koutného by 

vypadal následovně: 

 

Tabulka č. 8: Výpočet daně v případě nevyužití společného zdanění manželů 

Základ daně z příjmů  1 000 000 - 500 000 - 50 000 = 450 000,- 
Daň před slevami  61 212 + 0,32 x (450 000 - 331 200) = 99 228,- 
Výsledná daň  99 228 - 7 200 - 4 200 - 2 x 6 000 = 75 828,- 

 

Tabulka č. 9: Daňové zatížení při společném zdanění manželů (v Kč) 

  ZD 
Daň před 
slevami 

Daň po 
slevách 

 pan Koutný 450 000 99 228 75 828 

celková daň. povinnost = 75 282 

 Společné zdanění       

 pan Koutný 225 000 34 662 11 262 

 paní Koutná 225 000 34 662 27 462 

celková daň. povinnost = 11 262 + 27 462 = 38 724 
 

 

Díky společnému zdanění manželů ušetřili manželé Koutní 37 104 Kč. 
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6.1.4 Uplatňování paušálních výdajů 

Úpravu tohoto způsobu zdanění příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti najdeme v § 7 odst. 9 a 10 ZDP. Výhodou uplatňování paušálních výdajů je 

menší administrativní náročnost, protože poplatník nemusí sledovat skutečně 

vynaložené výdaje, ale musí evidovat jen své daňové příjmy a pohledávky. 

 

Tabulka č. 10: Paušální výdaje 

Druh 
příjmu 

Podrobnější členění Citace ZDP 
Paušální výdaje 

z příjmů 

ze zem. výroby, lesního a vodního hosp. § 7 odst. 1 písm. a) 80 % 

ze živností řemeslných (příloha č. 1 ŽZ)   60 % 

z ostatních živnostní (neřemeslných) § 7 odst. 1 písm. b) 50 % 
Z 

podnikání 

z jiného podnikání podle zvl. Předpisů § 7 odst. 1 písm. c) 40 % 
 

Uplatní-li poplatník paušální výdaje, jsou v částce výdajů zahrnuty veškeré výdaje 

poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti, kromě pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti   a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které 

může poplatník uplatnit navíc v prokázané výši. I při uplatnění paušálních výdajů se    

na poplatníka vztahuje povinnost minimálního základu daně. 

 

Příklad 

Pan Černý provozuje truhlářství. V roce 2006 dosáhl zdanitelných příjmů ve výši 

450 000,- a skutečné vynaložené výdaje činili 150 000,-. Z této částky představuje 

50 000,- hrazené pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Pan Černý uplatňuje slevu  

na poplatníka ve výši 7 200,- a daňové zvýhodnění na svého syna ve výši 6 000,-.  

 

Pan Černý má ze zákona možnost uplatnit paušální výdaje, které v jeho případě činí    

60 % příjmů.  

 

Základ daně  450 000 - 270 000 (60 % z příjmů) - 45 000 (uhrazené pojistné) = 135 000,- 
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Tento základ daně se musí porovnat s minimálním základem daně pro rok 2006, který 

činí 112 950 Kč. Vypočítaný základ daně je vyšší, tzn. že daň se bude počítat z tohoto 

základu.  

 

Daň před slevami  14 544 + 0,19 x (135 000 - 121 200) = 17 166,- 
Výsledná daň  17 166 - 7 200 - 6 000 = 3 966,- 

 

Uplatnění výdajů ve skutečné výši 

 

Tabulka č. 11: Uplatnění výdajů ve skutečné výši 

Základ daně  450 000 - 150 000 = 300 000,- 
Daň před slevami  33 012 + 0,25 x (300 000 - 218 400) = 53 412,- 
Výsledná daň  53 412 - 7 200 - 6 000 = 40 212,- 

 

Uplatněním paušálních výdajů ušetří pan Černý na dani 36 246 Kč.  

6.1.5 Výpočet daňového (odvodového) zatížení u OSVČ při různých  

základech daně 

1)     ZD 100 000,-, sleva na poplatníka 7 200,- 

 

Tabulka č. 12: Výpočet daňového zatížení při ZD 100 000,- 

DPFO před slevami  0,12 x 120 8001 (min. ZD) = 14 496,- 
DPFO po slevách  14 496 - 7 200 = 7 296,- 
ZP    vyměřovací základ  100 000 x 0,5 = 50 000,- 
         min. roční vyměřovací základ2  10 069,50 x 12 = 120 834,- 
   120 834 x 0,135 = 16 313,- 
SZ    vyměřovací základ  100 000 x 0,5 = 50 000,- 
         min. roční vyměřovací základ3  5 035 x 12 =  60 420 ,- 
   60 420 x 0,296 =  17 885,- 
Čistý příjem podnikatele  100 000 - 7 296 - 16 313 - 17 885 = 58 506,- 
Daňové (odvodové) zatížení  41 494/100 000 = 0,41494 41,49% 
 

 

                                                 
1 minimální základ daně pro rok 2007 
2 minimální roční vyměřovací základ pro rok 2007 
3 minimální roční vyměřovací základ pro rok 2007 
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2)     ZD 200 000,-, sleva na poplatníka 7 200,- 

 

Tabulka č. 13: Výpočet daňového zatížení při ZD 200 000,- 

DPFO před slevami  14 544 + 0,19 x (200 000 - 121 200) = 29 516,- 
DPFO po slevách  29 516 - 7 200 = 22 316,- 
ZP     vyměřovací základ  200 000 x 0,5 = 100 000,- 
          min. roční vyměřovací základ  10 069,50 x 12 = 120 834,- 
   120 834 x 0,135 = 16 313,- 
SZ  200 000 x 0,5 x 0,296 = 29 600,- 
Čistý příjem podnikatele  200 000 - 22 316 - 16 313 - 29 600 = 131 771,- 
Daňové (odvodové) zatížení  68 229/200 000 = 0,34114 = 34,11% 

    

        

3) ZD 300 000,-, sleva na poplatníka 7 200,- 

 

Tabulka č. 14: Výpočet daňového zatížení při ZD 300 000,- 

DPFO před slevami  33 012 + 0,25 x (300 000 - 218 400) = 53 412,- 
DPFO po slevách  53 412 - 7 200 = 46 212,- 
ZP  300 000 x 0,5 x 0,135 = 20 250,- 
SZ  300 000 x 0,5 x 0,296 = 44 400,- 
Čistý příjem podnikatele  300 000 - 46 212 - 20 250 - 44 400 = 189 138,- 
Daňové (odvodové) zatížení  110 862/300 000 = 0,36954 = 36,96% 

 

 

4)  ZD 500 000,-, sleva na poplatníka 7 200,- 

 

Tabulka č. 15: Výpočet daňového zatížení při ZD 500 000,- 

DPFO před slevami  61 212 + 0,32 x (500 000 - 331 200) = 115 228,- 
DPFO po slevách  115 228 - 7 200  108 028,- 
ZP  500 000 x 0,5 x 0,135 = 33 750,- 
SZ  500 000 x 0,5 x 0,296 = 74 000,- 
Čistý příjem podnikatele  500 000 - 108 028 - 33 750 - 74 000 = 284 222,- 
Daňové (odvodové) zatížení  215 778/500 000 = 0,4315 = 43,16% 
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5)  ZD 1 000 000,-, sleva na poplatníka 7 200,- 

 

Tabulka č. 16: Výpočet daňového zatížení při ZD 1 000 000,- 

DPFO před slevami  61 212 + 0,32 x (1 000 000 - 331 200) = 275 228,- 
DPFO po slevách  275 228 - 7 200 = 268 028,- 
ZP    vyměřovací základ  1 000 000 x 0,5 =  500 000,-  
         max. roční vyměřovací základ   486 000,- 
   486 000 x 0,135 =  65 610,- 
SZ    vyměřovací základ  1 000 000 x 0,5 = 500 000,- 
         max. roční vyměřovací základ   486 000,- 
   486 000 x 0,296 =  143 856,- 
Čistý příjem podnikatele  1 000 000 - 268 028 - 65 610 - 143 856 =  522 506,- 
Daňové (odvodové) zatížení  477 494/1 000 000 = 0,47749  47,75% 

 

 

Graf č. 1: Daňové zatížení OSVČ při různých základech daně 

 

 

 

 

 

 

6.2 Optimalizace zdanění PO - s. r. o. 

6.2.1 Úprava účetního výsledku hospodaření 

Účetní výsledek hospodaření musí být pro účely zdanění podle ZDP upraven o položky 

snižující a zvyšující výsledek hospodaření. Výsledkem transformace účetního výsledku 

hospodaření před zdaněním je základ daně, případně daňová ztráta. Základ daně 
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(nikoliv však daňovou ztrátu) budeme dále snižovat o odčitatelné položky (daňová 

ztráta, odpočet na výchovu žáků, odpočet na vědu a výzkum) a dary.  

Dary § 20 odst. 8 ZDP 

- od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota 

daru činí alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.  

Slevy na dani § 35 ZDP 

„K výpočtu slevy na dani je třeba stanovit průměrný roční přepočtený počet 

zaměstnanců se zdravotním postižením, který zaokrouhlíme na 2 desetinná místa. 

Podobný údaj vypočítáme i pro zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Průměrný 

roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením vynásobíme slevou       

na dani ve výši 18 000 Kč, pro výpočet slevy na zaměstnance s těžším zdravotním 

postižením použijeme slevu ve výši 60 000 Kč. Padesátiprocentní slevu na dani mohou 

uplatnit na řádku zaměstnavatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž více 

než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu činí pracovníci se zdravotním 

postižením. Sleva na dani nemůže být uplatňována, pokud je společnost v daňové ztrátě, 

nemůže být ani přesouvána do následujících let.“1 

 

Schéma č. 1: Výpočet základu daně u PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 PILAŘOVÁ, Ivana. Účetní a daňové problémy právnických osob v praxi 2006. 2006. s. 86. 

VH 
1 

  1. ZD   2. ZD   3. ZD   4. ZD 
2 3 4 

daň VDP - zálohy doplatek 
5 
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Vysvětlivky k schématu č. 1 

1 - úprava o položky snižující a zvyšující VH (§ 23 ÷ 33) 

2 - odčitatelné položky (§ 34) 

3 - dary § 20 odst. 8 

4 - zaokrouhlení na celé tisíce dolů 

5 - slevy § 35 

 

Schéma č. 2: Zdanění společnosti s ručením omezeným 

 

 

      VH 

 

 

 

 

6.2.2 Zdanění dividend a podílů na zisku 

„V běžných případech je při rozdělování zisku třeba vzít v úvahu: 

- povinný příděl do rezervního fondu, 

- výši neuhrazených ztrát minulých let, 

- zůstatkovou cenu zřizovacích výdajů.“1 

 

Pro rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným platí podmínka podle § 178 

odst. 2 ObZ.: VK > ZK + RF. 

6.2.3 Výpočet daňového zatížení u společnosti s ručením omezeným 

Zisk s. r. o. může být zdaňován ve dvou stupních: 

 

a) u společnosti - daní z příjmů právnických osob - sazba daně 24 %, 

b) u společníka jako podíl na zisku ve výši 15 % (vyplácí se z již zdaněného zisku). 

                                                 
1 PILAŘOVÁ, Ivana. Účetní a daňové problémy právnických osob v praxi 2006. 2006. s. 58. 
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V následujících výpočtech podílů na zisku nebudu brát v úvahu existenci podmínek 

ObZ, které bych musela nejdříve ověřit (VK>ZK + RF; příděl do rezervního fondu atd.) 

a maximální podíl na zisku vypočítám jako VH - DPPO.  

ZD 100 000,- 

 

Tabulka č. 17: Výpočet daňového zatížení u spol. s r. o. 

DPPO  100 000 x 0,24 = 24 000,- 
Podíly na zisku v maximální možné výši  100 000 - 24 000 = 76 000,- 
Daň z podílů společníka  76 000 x 0,15 =  11 400,- 
Daňové zatížení  35 400/100 000 = 0,354 35,40% 

 

Daňové zatížení společnosti s ručením omezeným bude při jakékoli výši základu daně  

35,4 %.  

6.2.4 Problematika zdanění společníka pracujícího pro společnost 

U společníka společnosti s ručením omezeným ovšem může nastat i situace, kdy tento 

společník bude vykonávat pro společnost činnost jako fyzická osoba na základě 

živnostenského oprávnění nebo zvláštních právních předpisů.  

 

„Příkladem může být advokát společník společnosti s ručeným omezeným, který tuto 

společnost zastupuje u soudu na základě plné moci a vykonává tuto svou činnost jako 

samostatný advokát podnikající na základě zákona o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.). 

Tedy advokát vykonává svou činnost na s. r. o. zcela nezávisle a navíc dle zákona         

o advokacii nesmí tuto činnost vykonávat v závislém poměru, tedy nesmí být 

zaměstnán. 

 

Otázkou je jak tento příjem zdanit dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,        

ve znění pozdějších předpisů. První možností je § 6 odst. 1 písm. b) ZDP -  příjmy       

za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným             

a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu práce   

pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce.                                                                                                                          

Druhou možností je § 7 ZDP – zde pak konkrétní zdanění závisí na druhu vykonávané 

činnosti – v našem případě § 7 odst. 1 písm. c) ZDP - příjmy z jiného podnikání podle 
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zvláštních předpisů – např. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 523/1992 Sb.,   

o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, zákon č. 254/2000 Sb., o auditu, 

zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákon          

č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, atd…. 

… Nejvyšší správní soud vydal v poslední době dvě rozhodnutí 1, dle kterých je tento 

příjem kvalifikován jako závislá činnost a má být dle závěrů Nejvyššího správní soudu 

zdaňován v § 6.  

 

Otázkou je proč tento problém, resp. nejasnost, vůbec vznikla? Zdanění příjmů 

fyzických osob v § 7 ZDP je oproti § 6 ZDP naprosto výhodnější a nižší. V § 7 ZDP si 

může fyzická osoba daňový poplatník uplatnit výdaje, a to buď paušální ve výší  80 – 

40 % 2 závislé na konkrétním druhu podnikání či skutečné, zatímco v § 6 nikoliv. 

Zdanění v § 7 ZDP je tedy jak pro fakturujícího advokáta, tak pro společnost 

výhodnější. 

 

Z obou rozsudků Nejvyššího správního soudu vyplývá jednoznačný závěr pro daňové 

poplatníky. Jestliže vykonává společník s. r. o. pro společnost činnost, která je svým 

charakterem podnikatelskou činností, přičemž je absolutně jedno, zda se jedná o činnost 

provozovanou na základě živnostenského oprávnění či na základě oprávnění           

podle jiného právního předpisu, musí být tento příjem zdaněn podle ustanovení § 6 odst. 

1 písm. b) ZDP  a nikoliv podle logiky dle § 7 odst. 1 písm. C) ZDP.“3 

Zdanění příjmu společníka podle § 6 
 
V tomto případě se bude postupovat stejně jako při zdaňování příjmů ze zaměstnání.              

Tzn., že společník vypočítá základ daně podle následujícího vzorce: 

 

ZD = příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky – pojistné na sociální zabezpečení 

– pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 

 

                                                 
1 rozhodnutí č.j. 6 Afs 9/2003-59 a č.j. 2 Afs 4/2005-56 
2 Blíže § 7 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
3 KOPŘIVA, J.: Problematika zdanění společníků s.r.o. vykonávajících samostatně výdělečnou činnost pro společnost.2007 



     

58 
 
 
  

V dalším výpočtu budu vycházet z příjmů ve výši 1 000 000 Kč a výdajů ve výši  

250 000 Kč za rok. Jedinou uplatnitelnou položkou bude sleva na poplatníka ve výši 

7 200 Kč.  

 

Tabulka č. 18: Výpočet daňového zatížení společníka podle § 6 

Příjem ze závislé činnosti  1 000 000 - 250 000 = 750 000,- 

Pojistné na sociální zabezpečení   750 000 x 0,08 =  60 000,- 

Pojistné na všeob. zdravotní pojištění  750 000 x 0,045 = 33 750,- 

ZD  750 000 - 60 000 - 33 750 =  656 250,- 

ZD zaokrouhl. na stovky dolů   656 200,- 

Daň   61 212 + 0,32 x (656 200 - 331 200) =  165 212,- 

Daň po slevě   165 212 - 7 200 = 158 012,- 

Daňové (odvodové) zatížení   258 962/750 000 = 0,3453 34,53 % 
 

6.2.5 Snížení daňového zatížení prostřednictvím daňového ráje 

Cílem každého podnikatele je především maximalizace zisku, které může dosáhnout 

například snížením své daňové povinnosti. Vzhledem k relativně vysokému zdanění 

zisků právnických osob v tuzemsku je jedna z možností, jak toho dosáhnout, zakládání 

společností v tzv. daňových rájích.  

Daňové ráje nebo též offshore jurisdikce jsou území, která umožňují cizincům svou 

právní soustavou významně snížit daně, zejména daň z příjmu právnických osob.    

Mezi jejich hlavní přednosti by mělo patřit nízké daňové zatížení, dobrá finanční 

infrastruktura, politická stabilita, diskrétnost a snadnost vzniku právnických osob. 

 

Výhody offshore společností 

 

a)  daň z příjmu 

 

Hlavní výhodou je podstatně nižší daňové zatížení. Offshore společnosti jsou 

totiž ve většině daňových rájů osvobozeny od povinnosti platit jakékoli daně, 

přičemž náhradou daňového zatížení se stává paušální vládní poplatek placený 

každoročně. Ten se nejčastěji pohybuje v rozmezí o 100 USD do 500 USD. 
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b)  další výhody 

 

- žádné nebo minimální požadavky na předkládání účetních výkazů nebo            

na povinný audit 

- absolutní utajení informací 

- ochrana majetku 

- minimální kontrola ze strany úřadů či vlády 

- žádné dědické ani darovací daně 

- ochrana před inflací 

- omezení zákonných povinností 

- snížení provozních nákladů 

- daňové prázdniny 

- investiční úlevy atd. 
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7 Shrnutí praktické části 

7.1 OSVČ 

Z výpočtů v kapitole 6 je patrné, že fyzická osoba podnikatel může ušetřit na dani nejen 

prostřednictvím uplatnění maximální sumy nezdanitelných částí a odčitatelných 

položek, ale také například přerozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu, 

využitím společného zdanění manželů nebo uplatněním paušálních výdajů. Úspora 

v těchto případech se pohybuje v řádech desetitisíců korun v závislosti na výši základu 

daně. 

 

Pokud porovnáme zdanění OSVČ při různých základech daně, zjistíme, že daňové 

(odvodové zatížení) se pohybuje mezi 30 – 50 %. Díky progresivní daňové sazbě má 

rostoucí tendenci. Výjimkou je případ, kdy je ZD nižší než minimální. Díky tomu je 

daňové zatížení neúměrně vyšší oproti ostatním případům. Počítáme-li se ZD       

100 000 Kč a jedinou uplatnitelnou slevou v daném případě je sleva na poplatníka, 

potom daňové (odvodové) zatížení dosahuje 41,49 %. Tzn., že poplatník odvede 

přibližně 40 % ze svého zisku do státního rozpočtu a do rozpočtů zdravotních 

pojišťoven. Zde má vliv právě minimální základ daně (pro rok 2007 120 800 Kč), který 

toto procento zvyšuje. 

 

V případě, kdy je základ daně 200 000 Kč, za stejných podmínek jako výše, daňové 

zatížení dosahuje 34,11 %. S rostoucím základem daně roste úměrně i daňové 

(odvodové) zatížení poplatníka, což je zřejmé z grafu na straně 45.  

 

7.2 Společnost s r. o. 

V případě společnosti s ručením omezeným je situace poněkud složitější. Zde musíme 

brát  v úvahu  i  možnost,  že  společník  bude  pracovat  pro  společnost  na  základě  

 

živnostenského listu nebo jiného oprávnění. Zde se vychází z rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu, na základě kterého se tento příjem daní podle § 6.  
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Daňové zatížení společnosti s ručením omezeným je při jakékoli výši základu daně  

35,4 %. Je to dáno 24% daní z příjmu a srážkovou daní 15 %, kterou společnost daní 

podíly společníka před jejich vyplacením. 
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Závěr 

Již nejslavnější představitel slavné římské rétorské školy Cicero svým výrokem „Daně 

jsou nervy státu“ dokazuje, že už v dobách starověkého Říma byly daně nedílnou 

součástí života lidí všech společenských vrstev. Od doby, kdy měly naturální povahu, 

prošly tyto platby ve prospěch státu velkými změnami. A právě dnešní podoba daní        

a dalších povinných odvodů podnikatelských subjektů se stala tématem mé bakalářské 

práce.  

 

Mým cílem bylo nastínit základní souvislosti v oblasti daní se zaměřením na daně 

z příjmů a důležité odvody týkající se podnikatelské činnosti. Zde jsem si vybrala 

k porovnání společnost s ručením omezeným a fyzickou osobu podnikatele. 

 

Nejdříve jsem se zaměřila na základní charakteristiky zmíněných forem podnikání         

a na právní aspekty zakládání s. r. o. a živnosti. Zde jsem chtěla seznámit potenciální 

podnikatele s celým postupem, který předchází vzniku s. r. o., s dokumenty potřebnými 

k zapsání společnosti do obchodního rejstříku a dalšími povinnostmi spojenými se 

vznikem. U živnostenského podnikání jsem nastínila základní podmínky provozování 

živnosti, druhy živností a postup při ohlašování u živnostenského úřadu. 

 

Potvrdilo se, že založení společnosti s ručením omezeným trvá podstatně déle, je 

náročnější a náklady jsou vyšší než při zakládání živnosti. Naopak pozitivem může být 

omezené ručení za závazky společnosti. Na základě prvních dvou kapitol mé práce je 

možné si udělat představu o výhodách a nevýhodách obou forem podnikání a o celém 

postupu zakládání. 

 

Dalším mým cílem bylo rozebrat nejdůležitější daně, kterými jsou bezesporu daň 

z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob a samozřejmě i další povinné 

odvody – pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a zdravotní 

pojištění. 
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Přirozenou snahou každého člověka je snížení daňového břemene. V praktické části mé 

práce bylo mým úkolem dokázat, že pokud se člověk orientuje v daňových zákonech      

a ví, jak je použít, může si svou daňovou povinnost snížit o několik desítek tisíc. 

 

V první řadě je důležitá maximalizace daňových výdajů, která spočívá ve využití všech 

zákonných možností uplatnění vynaložených výdajů mezi daňově účinné.  

Dále se zde objevují nezdanitelné části daně, odčitatelné položky od základu daně. 

Pokud použijeme při výpočtu daňové povinnosti všechny nezdanitelné části, kterými 

jsou např. dary, úroky ze stavebního spoření atd., a odčitatelné položky – např. daňová 

ztráta, můžeme ušetřit několik desítek tisíc Kč v závislosti na základu daně.  

 

Jednou z dalších možností daňové optimalizace je přerozdělování základu daně. Sem 

můžeme zařadit rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu nebo společné 

zdanění manželů. V obou případech ze vzorových příkladů vyplývá, že převedení části 

příjmů a výdajů nebo části základu daně na jinou osobu může přinést podstatné snížení 

daňové povinnosti. Rozdělení příjmů na spolupracující osobu je výhodné v případě, že 

převádíme část příjmů na osoby, které mají buď velmi nízké vlastní příjmy nebo žádné. 

Tato výhoda vychází z progresivní daně z příjmu fyzických osob, kdy by OSVČ musela 

své příjmy zdanit vyšší sazbou, než osoba bez příjmů, která by spadala v tabulce         

do nižší sazby. Dále je tato spolupráce výhodná v případě, že část základu daně 

přeneseme na spolupracující osobu, která má možnost uplatnit slevy na dani nebo se    

na ni nevztahuje minimální základ daně – například student.  

 

Společné zdanění manželů je možné uplatnit v případě, že manželé vyživují alespoň 

jedno dítě žijící s nimi v domácnosti. Zde platí obdobný princip jako v předchozím 

způsobu optimalizace – využívá se progresivní daně z příjmu FO. 

 

Dále může FO podnikatel v případech uvedených v § 7 odst. 1 ZDP uplatnit paušální 

výdaje, které se pohybují v rozmezí 40 – 80 %. 

 

Pokud porovnáme daňové zatížení OSVČ při různých základech daně, zjistíme, že 

daňové (odvodové) zatížení se pohybuje mezi 30 – 50 %. Díky progresivní daňové 
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sazbě má rostoucí tendenci. Projevuje se zde ovšem vliv minimálního základu daně       

a minimálního vyměřovacího základu u pojistného na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti a zdravotního pojištění v případě, kdy je základ daně                   

a vypočítaný vyměřovací základ daně nižší než povinné minimální částky. 

 

V případě společnosti s ručením omezeným není tolik možností jak snížit daňovou 

povinnost a navíc u s. r. o. lze výnosy snížit jen o skutečné náklady spojené s chodem 

společnosti, tedy žádné výdaje procentem uplatnit nelze. U s. r. o. se mohou opět 

uplatnit odčitatelné položky a slevy na dani. Daňové zatížení společnosti s ručením 

omezeným je při jakékoli výši základu daně 35,4 %. Je to způsobeno konstantní 24% 

sazbou daně z příjmu právnických osob a srážkovou daní ve výši 15 %, pomocí které 

společnost zdaňuje podíly společníků. 

 

Jiná situace nastává v případě, že společník pro společnost pracuje na základě 

živnostenského nebo jiného oprávnění. Zde se postupuje podle rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu a tento příjem se daní podle § 6.  

 

Méně známým, ale stále více populárnějším způsobem daňové optimalizace je založení 

offshore společnosti. 

 

Jak je patrné z výsledků mé práce, způsobů jak optimalizovat daňové zatížení je 

několik. Podmínkou pro legální snížení daní je ovšem znalost příslušných daňových 

zákonů, které jsou velmi složité, proto jsem se je snažila podat v jednodušší formě 

srozumitelné i pro laiky.  

 

Věřím, že má práce by mohla mít přínos pro začínající podnikatele i pro ty, kteří chtějí 

porozumět problematice daní v České republice. 
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Příloha č. 5:  Přihláška do rejstříku malých organizací 

Příloha č. 6:  Přihláška k nemocenskému pojištění – odhláška 

Příloha č. 7:  Oznámení pojištěnce  

Příloha č. 8:  Přihláška zaměstnavatele – plátce pojistného  

Příloha č. 9:  Hromadné oznámení zaměstnavatele 

Příloha č. 10:  Přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

Příloha č. 11:  Přiznání k dani z příjmu právnických osob  


