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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost. 

Hlavním kritériem výběru je výše zdanění příjmů u konkrétní formy podnikání, avšak 

přihlíží se i k dalším faktorům. V práci jsou porovnávány tři vybrané formy podnikání. 

Dále je představena konkrétní společnost. Následně je určena výše daně z příjmů pro 

každou formu podnikání. Na závěr jsou výsledky vyhodnoceny a je vybrána nejvýhod-

nější varianta. 

Abstract 

The bachelor’s thesis deals with selecting the appropriate form of business for a particu-

lar company. The main selection criterion is the amount of income tax for specific 

forms of business, but it also takes account of other factors. The thesis compares three 

selected forms of business. There is also presented the particular company. Subsequent-

ly the amount of income tax for every form of business is determined. In conclusion, the 

results are evaluated and the best option is selected. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá volbou formy podnikání s ohledem na minimalizaci 

daně z příjmů. Volba formy podnikání je velmi důležité rozhodnutí, které provází kaž-

dého podnikatele. Česká legislativa umožňuje volit hned z několika právních forem, 

které se pochopitelně liší, každá právní forma je vhodná pro jiný druh podnikatelské 

činnosti. Ono samotné kritérium výhodnosti může být chápáno různě. V některém pří-

padech podnikatel ocení omezené ručení za závazky společnosti, v jiném případě je pro 

něj zase důležitá co nejjednodušší evidence, ale důležitým kritériem může být i minima-

lizování daňové povinnosti, nejčastěji se však jedná o kombinaci všech hledisek [4]. 

V této bakalářské práci budou proto nejdříve představeny a popsány možné formy pod-

nikání společně s jejich dalšími důležitými aspekty, jako je právě ručení za závazky 

společnosti, případná nutnost tvorby rezervního fondu, složitost evidence atd. Hlavním 

kritériem však bude výše daně z příjmů. Dále bude popsán daňový systém České repub-

liky a zdaňování příjmů ve vybraných právních formách podnikání. 

V následující části této práce bude představena existující společnost, její obor podniká-

ní, současná právní forma podnikání a další podrobnosti. Následovat bude rozbor sou-

časné situace, kde bude také představena současná daňová povinnost a její výpočet. 

Analytická část práce se bude zabývat určením výše daňové povinnosti (daně z příjmů) 

pro každou ze třech vybraných právních forem podnikání. 

Poslední část práce bude porovnávat zjištěná fakta, bude vybrána nejvýhodnější varianta 

a tento výběr bude zdůvodněn.  

Dne 1. ledna 2014 vstupuje v účinnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnos-

tech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nahrazuje některé pasá-

že druhé části obchodního zákoníku a tato tak dostává podobu samostatného zákona [1]. 

Jelikož podstatná část této práce vzniká v zimním semestru 2013, kdy výše zmiňovaná 

norma ještě není účinná, bude tato práce vypracována dle ustanovení, jež jsou platná 

do 31. 12. 2013. Pro úplnost však budou u komentáře každé právní formy podnikání 

uvedeny nejpodstatnější změny.  
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Vymezení problému a cíle práce  

Cílem této bakalářské práce je volba nejvýhodnější právní formy podnikání pro kon-

krétní společnost, přičemž hlavním kritériem je výše zdanění příjmů. 

Sekundárním cílem této práce je přinést stručný přehled hlavních změn, které přinese 

zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.  

V analytické části budou nejdříve stručně představeny možné formy podnikání. Kompa-

rací budou vybrané formy podnikání rozebrány detailněji s přihlédnutím k jejich růz-

ným aspektům. Pro konkrétní společnost bude poté syntézou zjištěných faktů vybrána 

nejvýhodnější forma podnikání vzhledem k výši zdanění příjmů. 

Primárními údaji pro napsání této práce byla odborná literatury a také zákony a vyhláš-

ky České republiky. Sekundárními údaji byl rozhovor s majitelem firmy. 

Zdůvodnění aktuálnosti tématu  

Téma volby vhodné formy podnikání je provází každého podnikatele minimálně jednou. 

Během podnikání však dochází k různým změnám – ať už jde o vlastnickou strukturu, 

velikost podnikání, či odlišnou potřebu ručení za závazky společnosti. Ne jinak je tomu 

v případě podnikání Jaromíra Noska, který výhody a nevýhody přechodu na jinou práv-

ní formu podnikání zvažuje již delší dobu. Jaromír Nosek při rozhovoru uvedl několik 

případů z jiných autoškol, kde ke změně právní formy z různých důvodů (změna vlast-

nické struktury atd.) došlo [13]. Práce by proto měla být přinejmenším přínosným vo-

dítkem, které k nalezení ideální formy podnikání pomůže. 
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1 Teoretická východiska práce  

Ještě před výběrem nejvýhodnější formy podnikání bude popsáno teoretické pozadí této 

problematiky, jedná se o zachycení hlavních možností, podmínek a z toho plynoucích 

důsledků podnikání v České republice. 

1.1 Právní formy podnikání  

V České republice se dle právní formy podnikání rozlišují podniky jednotlivců, ob-

chodní společnosti, družstva a státní podniky. Obchodní společnosti, kterými se tato 

práce bude především zabývat, dělíme dále na osobní a kapitálové. Obchodní zákoník je 

hlavní část legislativy, která obchodní společnosti popisuje, můžeme v něm však nalézt 

řadu odkazů na občanský zákoník [4]. 

 

Obrázek 1: znázornění rozdělení společností  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [2]) 

1.1.1 Právnická osoba – výklad pojmu 

Právnická osoba je subjektem vytvořeným uměle pro účely kategorizace osob. Tyto 

osoby jednají v právních vztazích jako osoby fyzické a stejně tak jsou i nadány k prá-

vům a povinnostem. Jejich podstatu tvoří lidé nebo věci. Občanský zákoník, konkrétně 

§ 18 (2), rozděluje právnické osoby do čtyř kategorií. Díky tomu můžeme na právnické 

Formy podnikání
v ČR
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osoby nahlížet buď jako na soukromoprávní korporace, kterými se v této práci budu 

zabývat, nebo jako na veřejnoprávní korporace [4]. 

1.1.2 Zákonná omezení při volbě formy podnikání 

„V případech stanovených zákonem je pro zakladatele omezena (vyloučena) volba 

právní formy společnosti“ [4, str. 86]. 

Společnosti typu bank či pojišťoven nesmějí ze zákona mít právní formu veřejné ob-

chodní společnosti, komanditní společnosti ani společnosti s ručením omezeným. Smysl 

tohoto ustanovení je nasnadě – zákonodárce nechce připustit, aby společnosti, které 

mají omezené či nedostatečné instituty ručení za závazky společnosti, nakládaly s vel-

kými peněžními částkami svých klientů nebo aby na sebe přejímali jejich riziko [4]. 

„Jedna a tatáž osoba může být společníkem pouze v jedné obchodní společnosti s neo-

mezeným ručením. Jedna fyzická osoba může být společníkem v nejvýše třech s. r. o. 

A zároveň s. r. o. s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem či jediným 

společníkem v další společnosti tohoto typu [4, str. 86].“ 

1.1.3 Společnost s ručením omezeným 

V zákoně č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníku je tato forma podnikání popsána v § 105 

až § 153, ovšem můžeme zde nalézt odkazy na jiná ustanovení tohoto zákona i jiných 

zákonů. Konkrétně na ustanovení popisující vznik a fungování s. r. o. se také odkazují 

ustanovení popisující vznik a fungování jiných obchodních společností (a to proto, že 

právní úprava je shodná) [19]. 

1.1.3.1 Charakteristika s. r. o. 

Tuto společnost může založit minimálně 1 osoba. Osoby sdružené v této společnosti se 

nazývají společníci a může jich být maximálně 50. Společnost patří mezi tzv. kapitálové 

obchodní společnosti a je právnickou osobou s právní subjektivitou, přesto však vyka-

zuje některé znaky osobní společnosti. Dá se tedy říct, že s. r. o. stojí na pomezí kapitá-

lových a osobních společností a spojuje v sobě jejich výhody [2]. 

Mezi kapitálové společnosti je řazena především kvůli povinné tvorbě základního kapi-

tálu a rezervního fondu [4]. 
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Za porušení svých závazků odpovídá společnost celým svým majetkem. Již z názvu 

vyplývá, že ručení společníků je omezené. Společníci za závazky společnosti ručí spo-

lečně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů, přičemž rozhodující je 

okamžik zapsání vkladů do obchodního rejstříku. Zápisem do OR ručení zaniká [2]. 

Dle zákona č. 513/1991 Sb. platí, že výše základního vkladu společnosti je 200 000 Kč, 

výše vkladu jednoho společníka musí být minimálně 20 000 Kč [2]. 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel (jednatelé), kterému náleží obchodní vede-

ní společnosti, zajištění řádné účetní evidence a je také výkonným orgánem společnosti. 

Pro jednatele platí dle § 136 zákaz konkurence, neurčí-li společenská smlouva jinak, pro 

společníky zákaz konkurence neplatí [19]. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, § 125 určí, co patří do její působnos-

ti. Stanoví-li to společenská smlouva, nebo vyžaduje-li to zákon, zřizuje se 

ve společnosti dozorčí rada, její hlavní činnosti jsou popsány v § 138 až § 140 [19]. 

Důležitým zakládacím dokumentem je společenská smlouva, jejímuž uzavření předchá-

zí podání návrhu na zápis do OR. Ustanovení týkající se společenské smlouvy jsou čas-

to tzv. dispozitivní, to znamená, že umožňují se od právní úpravy odchýlit [2].  

1.1.3.2 Výběr nejdůležitějších novinek v zák. č. 90/2012 Sb. 

Od 1. ledna roku 2014 nabývá účinnosti zákon o obchodních korporacích [9], nejvýraz-

nějšími změny jsou tyto: 

 Minimální výše vkladu je nově 1 Kč, pochopitelně se tak ruší i minimální výše 

vkladu jednotlivých společníků. Společenská smlouva může upravit minimální výši 

vkladu společnosti, a také jednotlivé podíly společníků, které mohou být v rozdílné výši 

[9]. 

 Zákonodárce přehodnotil význam základního kapitálu jako takového, což vedlo 

k jeho zmíněnému snížení. Jestliže hlavní garanční roli hrál dříve právě základní kapitál 

společnosti, nyní tuto roli ochrany věřitelů přebírají jiné atributy. Jsou jimi test 

insolvence, přísnější pravidla správy atd. Nově tak například nebude možné 

ze společnosti vyvést majetek v případě, že by to způsobilo její úpadek [3]. 
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 Společnost již také není ze zákona povinna vytvářet rezervní fond, jelikož jeho úlohu 

převzaly jiné, výše zmíněné, atributy ručení. 

 Obchodní podíl ve společnosti může být vyjádřen různou formou a společníci mohou 

vlastnit více podílů [9]. 

 Kmenový list je u s. r. o. další novinkou. Toto nové ustanovení umožňuje vyjádřit 

podíl ve společnosti formou cenného papíru, což bydlo dříve možné pouze u akciové 

společnosti [3].Maximální počet společníků již není omezen [9]. 

 Podstatnou novinkou je, že po dobu existence společnosti nemůže společník 

požadovat vrácení splaceného vkladu a ani úroky z něj. Ale při splnění podmínek 

v zákoně a ve společenské smlouvě, může ze společnosti vystoupit [3]. 

1.1.3.3 Shrnutí – s. r. o. 

Tato právní forma podnikání je vhodná především pro drobné a střední podnikání. Díky 

tomu, že právní úprava umožňuje značnou variabilitu v uspořádání společnosti, díky 

jednoduchosti založení a díky značné míře volnosti, je s. r. o. nejčastější obchodní spo-

lečností v ČR (viz. Tabulka 1: Počet obchodních společností). 

Mezi výhody patří zejména již zmiňované omezené ručení společníků za závazky spo-

lečnosti. Nevýhodou je především dvojí zdanění příjmů, ovšem také povinnost tvořit 

rezervní fond. Oproti současnému stavu (OSVČ vedoucí daňovou evidenci) je to také 

nutnost vedení účetnictví bez ohledu na výši obratu [2]. 

1.1.4 Veřejná obchodní společnost 

Počátky této společnosti je možno pozorovat již v římském právu. Na našem území jsou 

první zmínky o právní úpravě této společnosti z doby Rakouska-Uherska [9]. 

1.1.4.1 Charakteristika v. o. s. 

V zákoně č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníku je tato forma podnikání popsána 

v § 76 až § 92 [19].  

Stejně jako k. s., bývá v. o. s. nazývána osobní obchodní společností. Jedná se 

o společnost, kterou tvoří nejméně dvě osoby podnikající pod společnou firmou, tyto 

osoby nazýváme společníky. Pokles počtu společníku na jednoho, je důvodem ke zruše-

ní společnosti. Sama společnost je právnickou osobou s právní subjektivitou. Společní-

kem může být jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. U právnické osoby vykonává 
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práva a povinnosti ve společnosti fyzická osoba, a to buď její statutární orgán, nebo jím 

pověřený zástupce [2]. 

Zákon nevyžaduje u v. o. s. tvorbu rezervního fondu [5]. Společníci ručí za závazky 

společnosti společně a nerozdílně a to celým svým majetkem. Jelikož je však sama spo-

lečnost právnickou osobou, je nejprve nucena plnit závazky sama společnost, teprve 

tehdy, pokud své závazky nesplní, mohou se věřitelé obrátit na společníky1. Všichni 

společníci jsou také statutárním orgánem společnosti [2]. 

Firma musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“, toto označení však zá-

konodárce umožňuje několika způsoby zkrátit (veř. obch. spol., v. o. s.), pokud jméno 

společnosti obsahuje jméno některého společníka, postačuje za jméno společnosti doda-

tek „a spol.“ [19]. 

Zákaz konkurence platí u v. o. s. pro všechny společníky, pouze se svolením ostatních 

společníků je možné jej omezit či zrušit. Společenská smlouva může tento zákaz rozšířit 

nebo zúžit [4]. 

1.1.4.2 Výběr nejdůležitějších novinek v zák. č. 90/2012 Sb. 

ZOK přebírá většinu hlavních znaků obchodního zákoníku, došlo k posílení některých 

osobních charakteristik [9] a k následujícím dvěma výraznějším změnám: 

 Nejvýraznější změnou v ZOK je možnost změny společenské smlouvy, kde již 

nestačí většina, ale je požadován souhlas všech společníků [9]. 

 Došlo také ke změně vymezení podmínek, za nichž se osoba může stát 

společníkem. Pro účast ve formě společníka stačí nyní dodržet obecné podmínky pro 

fyzické a právnické osoby obsažená v občanském zákoníku. Podmínky, které dříve 

museli splnit všichni společníci, platí nově pouze pro členy statutárního orgánu [9]. 

1.1.4.3 Shrnutí 

Tato forma podnikání klade důraz na osobní vztah mezi společností a jejími společníky. 

Mezi hlavní výhody patří, že při založení není ze zákona vyžadován žádný kapitál 

a také jednoduchost založení. Výhodou rovněž je, že příjmy členů společnosti jsou zda-

ňovány pouze daní z příjmů fyzických osob [5]. 

                                                 
1 Ručení má tzv. akcesorickou povahu. 
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Mezi hlavní nevýhody patří neomezené ručení společníků za závazky společnosti, to 

však může na druhou stranu pozitivně působit na zákazníky a věřitele společnosti. Ne-

výhodou je i to, že k založení a fungování společnosti jsou potřeba minimálně dvě oso-

by [5]. 

Ze své podstaty se tak v. o. s. hodí především pro malé a střední, často i rodinné podni-

ky, poskytující služby, drobnou řemeslnou výrobu atp. [5]. 

1.1.5 Komanditní společnost 

Historicky je považována za mladší, než v. o. s., ale na českém území se v právní úpra-

vě poprvé objevila rovněž za dob Rakouska-Uherska [9]. 

1.1.5.1 Charakteristika k. s. 

V zákoně č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníku je tato forma podnikání popsána v § 93 

až § 103, nalezneme mezi nimi však i odkazy na další paragrafy tohoto zákona [19]. 

Stejně jako v. o. s. patří také k. s. mezi tzv. osobní obchodní společnosti a je právnickou 

osobou s právní subjektivitou. Komanditní společnost tvoří minimálně dva společníci, 

z nichž jeden je tzv. komanditistou a druhý tzv. komplementářem. Právě existence těch-

to dvou druhů společníků odlišuje k. s. od v. o. s. [2].  

Pokud ve společnosti ukončí účast všichni komanditisté, nebo všichni komplementáři, 

je toto důvodem ke zrušení společnosti, pouze pokud v prvním případě zbydou ve spo-

lečnosti alespoň dva komplementáři, mohou se dohodnout na přeměně ve veřejnou ob-

chodní společnost [2]. 

Podobně jako u v. o. s. ručí společnost za závazky veškerým svým majetkem, až 

ve chvíli, kdy z důvodu nedostatku majetku společnost závazky uhradit nemůže, mohou 

se věřitelé obrátit na společníky (ručení má tzv. akcesorickou povahu) – jejich ručení je 

však rozdílné: 

 Komanditisté ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu, výši 

tohoto vkladu (jež je určen do základního kapitálu společnosti) určí společenská 

smlouva, přičemž zákon ukládá jako minimální výši toho vkladu 5 000 Kč. 

Komanditisté nemají dle zákona právo k obchodnímu vedení společnosti, avšak 

v ostatních záležitostech rozhodují společně s komplementáři většinou hlasů [2]. 
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 Komplementáři ručí za závazky společnosti celým svým majetkem – tedy 

neomezeně. Zákon komplementářům neukládá povinnost vkladu do společnosti. 

K obchodnímu vedení společnosti jsou však oprávněni pouze komplementáři, 

nestanoví-li společenská smlouva jinak, jsou také oprávněni samostatně jednat jménem 

společnosti a vždy jsou statutárním orgánem společnosti [2]. 

Dosažený zisk se rozdělí na část připadající společnosti a na část připadající komple-

mentářům – pokud společenská smlouva nestanoví jinak, dělí se zisk na polovinu. Po-

kud opět nevyplývá ze společenské smlouvy nic jiného, rozdělí se část zisku, která 

připadla společnosti mezi komanditisty v poměru splacených vkladů [2]. 

Jelikož, jak již bylo výše zmíněno, pokles počtu společníků na jednoho, je důvodem pro 

zrušení společnosti, poskytuje zákon komplementářům i celé společnosti poměrně sil-

nou ochranu v tom, že komanditista nemůže ze společnosti pouze na základě vlastní 

vůle vystoupit (je nutný souhlas všech společníků, převod podílu a jinou osobu, nebo 

rozhodnutí soudu). Další jistota spočívá v tom, že ani smrtí komanditisty, ztrátou jeho 

způsobilosti k právním úkonům, případně zrušením právnické osoby, která byla koman-

ditistou, se společnost nezrušuje. Jediný způsob, jak může být účast ve společnosti zru-

šena, je prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zamítnutí exekučního návrhu pro 

nedostatek majetku anebo vydáním exekučního příkazu, pak se jeho vypořádací podíl 

stává součástí majetkové podstaty [2]. 

Zákaz konkurence platí dle § 84 a § 99 obch. zák. na komplementáře, avšak společenská 

smlouva jej může rozšířit (částečně či úplně) i na komanditisty (tato ustanovení jsou 

totiž dispozitivní). Ve společenské smlouvě může být zákaz konkurence upraven (či 

dokonce zrušen) i pro komplementáře. Další možností je, že všichni společníci udělí 

komanditistovi souhlas s porušování zákazu konkurence [6]. 

1.1.5.2 Výběr nejdůležitějších novinek v zák. č. 90/2012 Sb. 

Podstatnou novinou je vypuštění výše minimálního vkladu komanditisty do společnosti. 

Současná právní úprava nechává výši i způsob splacení vkladu na společenské smlouvě 

[1]. Zákon nově umožňuje, aby ve společenské smlouvě byla uvedena tzv. komanditní 

suma. To je částka, do jejíž výše komanditisté ručí za dluhy společnosti. Dle § 131 se 

výše komanditní sumy zapisuje do obchodního rejstříku [1]. Ustanovení § 103 umožňu-
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je, připustí-li to společenská smlouva, aby společník splnil svou vkladovou povinnost 

provedením práce (toto ustanovení se nachází u úpravy v. o. s., ale platí i pro k. s.) [1]. 

1.1.5.3 Shrnutí 

Výhodami jsou úzký osobní vztah společníků, neplatnost zákazu konkurence pro ko-

manditistu [6]. Nevýhodou je potřeba minimálně dvou osob k založení a fungování spo-

lečnosti. Další nevýhodou je dvojí zdanění příjmů komanditisty, svůj příjem totiž zdaní 

nejdříve ve společnosti a poté ještě jako fyzická osoba [6]. 

Tato forma podnikání se tak hodí především pro malé a střední podnikání. Vhodná je 

také v případě, kdy jedna osoba má know-how a druhá finanční prostředky [6]. 

1.2 Založení společnosti  

Tyto úkony se řídí obecnými pravidly, jež upravuje první díl první hlavy druhé části 

OZ. Tyto pravidla tedy platí paušálně pro zakládání všech společností. Každá právní 

forma podnikání má pochopitelně svá jedinečná specifika, proto jsou v OZ dále také 

speciální ustanovení, která popisují každou právní formu zvlášť [2]. 

Založení společnosti by mělo předcházet sepsání podnikatelského plánu, zákon toto sice 

nevyžaduje, ale pro úspěšné založení firmy je to téměř nutná podmínka [6]. 

V praxi se také často před založením společnosti uzavírá tzv. přípravná smlouva. Zákon 

to sice nevyžaduje, ale jedná se o vhodný instrument, který pomáhá předejít pozdějším 

nejasnostem, šetří čas v budoucnu a napomůže snadnějšímu uzavření společenské 

smlouvy [6]. 

1.2.1 Společenská smlouva 

Je základním dokumentem pro založení a fungování společnosti. Obchodní zákoník 

umožňuje, aby celá řada ujednání byla ve společenské smlouvě řešena odchylně od zá-

konné úpravy. Pokud dané ustanovení smlouva neřeší, řídí se dle platné právní úpravy 

obch. zák. Společenská smlouva musí být uzavřena písemně a podpisy na ní musejí být 

úředně ověřeny (v případě s. r. o. formou notářského zápisu). OZ stanoví obligatorní 

náležitosti společenské smlouvy – pouze ty naprosto nezbytné (smlouva by bez nich ani 

nemohla vzniknout) [7].  

Jelikož se tyto náležitosti u každé formy podnikání liší, jsou uvedeny zvlášť. 
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1.2.1.1 Obligatorní náležitosti společenské smlouvy u s. r. o. 

Obchodní firma a sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání (činnosti), 

výše základního kapitálu, určení výše, lhůty a způsobu splacení vkladu každého společ-

níka, určení prvních jednatelů a způsobu jakým jednají, určení členů dozorčí rady (zři-

zuje-li se), určení správce vkladu, výše základního kapitálu a výši rezervního fondu [7]. 

1.2.1.2 Obligatorní náležitosti společenské smlouvy u v. o. s. 

Obchodní firma a sídlo společnosti, určení společníka, předmět podnikání [5]. 

1.2.1.3 Obligatorní náležitosti společenské smlouvy u k. s. 

Obchodní firma a sídlo společnosti, předmět podnikání, určení a rozdělení společníků 

na komanditisty a komplementáře, výše vkladu každého komanditisty, určení správce 

vkladu [6]. 

1.2.1.4 Další náležitosti společenské smlouvy 

Kromě obligatorních existují ještě fakultativní náležitosti, bez kterých společenská 

smlouva vzniknout může, avšak pro fungování společnosti jsou velmi důležité [6]. 

1.2.2 Zápis do obchodního rejstříku 

Ověřením podpisů na společenské smlouvě končí proces zakládání společnosti. Společ-

nost jako právní subjekt však ještě neexistuje. Je třeba, aby společnost získala podnika-

telské oprávnění a byla zapsána do obchodního rejstříku [6]. 

V případě s. r. o. musí žádosti o zápis od OR předcházet splacení alespoň 30 % vkladu 

(minimálně 100 000 Kč). Pokud je společnost založena pouze jedním společníkem, mu-

sí být základní kapitál splacen v celé výši [4]. 

V případě k. s. musí komanditisté před žádostí o zápis do OR splatit minimálně 30 % 

vkladu, za všechny komanditisty musí být splaceno minimálně 50 % základního kapitá-

lu. Výše základního kapitálu se nezapisuje do OR [4]. 

V případě v. o. s. musí být před podáním žádosti o zápis do OR podána žádost o vydání 

příslušného živnostenského oprávnění (nebo jiného podnikatelského oprávnění) [4]. 

Poté, co společnost živnostenskému, nebo jinému úřadu prokáže založení společnosti, 

a všechny dokumenty o tomto skutku jsou doručeny zakladatelům, počíná běh devade-
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sátidenní lhůty, během které musí být podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. 

Pokud byly dodrženy všechny zákonné požadavky, vydá rejstříkový soud kladné roz-

hodnutí, na jehož základě je společnost zapsána od OR. Den zápisu do OR je dnem 

vzniku společnosti [6]. 

Tabulka 1 ukazuje počet společností, které byly k 31. 12. 2012 v České republice regis-

trovány. Je možno vidět, že z hlediska počtu forma podnikání v rámci SRO zcela převa-

žuje a naopak forma podniká KS je zastoupena jen naprosto minimálně. 

Tabulka 1: Počet obchodních společností  

(Zdroj: vlastní zpracování dle: [16]) 

Počet společností k 31. 12. 2012 Absolutní číslo Procentuální vyjádření 

Společnost s ručením omezeným 348 334 91,42 % 

Akciová společnost 24 937 6,54 % 

Veřejná obchodní společnost 7 030 1,84 % 

Komanditní společnost 743 0,19 % 

Celkem 381 044 100,00 % 

1.3 Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  

Přesto, že příspěvky na sociální a zdravotní zabezpečení nejsou daněmi – jedná se 

o platby do zvláštních fondů k hrazení dávek v nezaměstnanosti, nemocenských dávek, 

starobních a invalidních důchodů atd., je charakter jejich výběru podobný výběru daní. 

Jelikož u různých forem podnikání se minimální odvody na zdravotní a sociální pojiště-

ní liší, jedná se o důležité hledisko při výběru formy podnikání. Osoby, jejichž podniká-

ním se tato práce zabývá, nejsou účastny v tzv. II pilíři důchodového pojištění, povinné 

odvody na SP a ZP se v případě účasti liší, pro zachování přehlednosti tak tyto varianty 

nebudou popisovány [8, str. 10]. 

1.3.1 Příspěvky na sociální zabezpečení 

Tato problematika je upravena především zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále pak zákonem 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění. Základem pro výpočet odvodu na sociálním pojištění je stanovení vyměřova-

cího základu. U zaměstnance jde o úhrn příjmů dle § 5 prvně jmenovaného zákona. 
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Zaměstnanec hradí na sociální zabezpečení 6,5 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel 

pak pro tento účel hradí 25 % z hrubé mzdy zaměstnance [12]. 

OSVČ si výši vyměřovacího základu stanovují dle svého uvážení, nejméně však 50 % 

rozdílu příjmů a výdajů. Minimální vyměřovací základ (v případě hlavní činnosti) je 

75 652 Kč ročně, maximální roční vyměřovací základ (48 násobek průměrné mzdy) činí 

1 242 432 Kč. Sazba sociálního pojištění je v roce 2013 u OSVČ 29,2 % 

z vyměřovacího základu [12]. Jednatelé s.r.o., jejichž měsíční odměna za výkon funkce 

překročí 2 499 Kč, jsou povinni účastnit se na důchodovém pojištění [12]. 

1.3.2 Příspěvky na zdravotní pojištění 

Tuto problematiku upravují zákony č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravot-

ní pojištění a z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů. Pravidla pro určení výše vyměřovacího základu 

pro výpočet odvodu na zdravotní zabezpečení jsou totožná s pravidly u SP [12]. Mini-

mální výše ročního vyměřovacího základu pro ZP je stanovena na 155 304 Kč, maxi-

mální výše ročního vyměřovacího základu pro ZP byla až do roku 2015 zrušena. Sazba 

zdravotního pojištění je v roce 2013 pro OSVČ 13,5 % z vyměřovacího základu. OSVČ 

si také může vybrat, zda chce odvádět 2,3 % z vyměřovacího základu na nemocenské 

pojištění [12]. Zaměstnavatel hradí za zaměstnance pojistné na zdravotní pojištění 

ve výši 9 % 2. Zaměstnanec hradí toto pojistné ve výši 4,5 % (+ 7 % v případě měsíční-

ho překročení příjmu nad 103 768 Kč 3) [12]. 

1.4 Zdanění  příjmů  právnických osob  

Zisky společností jsou zdaňovány daní z příjmů právnických osob. Důležitým hledis-

kem pro zdaňování příjmů PO je účel, za kterým byla osoba založena. Zákon totiž od-

lišným způsobem řeší zdanění subjektů, které vznikly za účelem podnikání a subjektů, 

které za účelem podnikání zřízeny nebyly [8].  

„Z tohoto hlediska je možné poplatníky daně z příjmu PO dělit na: 

 obchodní společnosti a družstva, 

 státní podniky, 

 neziskové organizace [8].“ 

                                                 
2 Společně s odvodem 25 % na SP je jedná o tzv. superhrubou mzdu dle § 6 (13) ZDP. 
3 Tzv. solidární zvýšení daně dle § 16a ZDP. 
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Jelikož konkrétní společnost, která bude v této práci popisována, byla založena za úče-

lem podnikání a není státním podnikem, bude z výše zmíněné trojice rozebírán pouze 

bod prvním. Přičemž bude ještě vynechána akciová společnost a družstvo, jelikož tyto 

formy podnikání jsou nevhodné pro konkrétní společnost, která je v této práci popiso-

vána [2]. 

1.4.1 Sazba daně 

Sazba daně se v posledních několika letech několikrát měnila. Od 1. 1. 2010 však dle 

§ 21 (1) ZDP činí 19 %. V tomto ustanovení ovšem zákonodárce uvádí výjimky, u kte-

rých je sazba daně odlišná, tyto výjimky se ale týkají investičních, penzijních a dalších 

fondů, tedy netýkají se oboru podnikání společnosti, která je v této práci popisována 

[12]. 

1.4.2 Zdaňovací období 

ZDP, konkrétně § 17a hovoří o čtyřech druzích zdaňovacího období. Kromě klasického 

kalendářního roku existuje ještě hospodářský rok, který může začínat a končit 

v libovolném měsíci kalendářního roku – podle toho jak si účetní jednotka zvolí. Pokud 

účetní období bezprostředně předchází změně, může být toto delší nebo kratší než 12 

měsíců. Poslední možností je období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění spo-

lečníka do konce roku [11]. 

1.4.3 Základ daně a obecný výpočet VDP 

Pro správné určení výše daně, je nutné nejdříve správně stanovit základ daně. Odečte-

ním daňově uznatelných nákladů od výnosů získáme hospodářský výsledek a z něj po-

tom základ daně. Některé výnosy se však do základu daně nezahrnují, jsou od daně 

osvobozeny nebo jsou z daňové povinnosti vyňaty. Jejich výčet nalezneme v § 18 a § 19 

ZDP. Od základu daně je možné odečíst položky vyjmenované v § 20 ZDP, jako jsou 

například dary, výdaje na výzkum a vývoj, daňovou ztrátu z minulých let atp. [11]. Tak-

to získáme upravený základ daně, který dále vynásobíme příslušnou 19 % sazbou. 

Od vypočtené daně je možné také odečíst tzv. slevy na dani, dle (§ 35 ZDP) například 

sleva za zdravotně postiženého zaměstnance [11]. U jednotlivých právních forem pod-

nikání se výpočet daně liší, proto bude tento obecný postup v kapitole 1.1 rozebrán pro 

každou zvolenou formu podnikání zvlášť. 
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1.4.4 Zálohy na daň z příjmů právnických osob 

Výše daňové povinnosti v přechozím období určuje, zda je společnost povinna platit 

zálohy na DPPO v období následujícím. Pokud je poslední daňová povinnost 

do 30 000 Kč, není povinna zálohy platit. Je-li daň v předchozím období do 150 000 Kč, 

zálohy se platí pololetně, a to vždy do 15. dne daného období ve výši 40 % poslední 

známé daňové povinnosti. Pokud byla poslední známá daňová povinnost vyšší než 

150 000 Kč, je společnost povinna zálohy platit čtvrtletně a to vždy do 15. dne daného 

období ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti [11]. 

1.5 Grafické znázornění inkasa daní z  příjmů  

Následující graf znázorňuje, jakým způsobem se v České republice vyvíjel výběr daní 

z příjmů za posledních sedm let. Pro lepší vypovídací schopnost grafu byl pro každý rok 

u DPFO proveden součet třech samostatně vykazovaných částí – a to daň z příjmů vybí-

raná srážkou, daň z příjmů ze závislé činnosti a daň z příjmů podnikatelů. 

 

Graf 1: Vývoj inkasa daní z příjmů 2007 – 2013 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [16].) 

1.6 Postup zdaňování příjmů u vybraných  právních forem 

podnikání  

Jak bylo uvedeno v kapitole 1.4.3, způsoby zdaňování příjmů u jednotlivých společností 

se liší, proto budou pravidla uvedeny pro každou zvlášť. Pro přehlednost jsou způsoby 

zdanění u vybraných společností uvedeny na jednom místě. 
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1.6.1 Zdanění příjmů s. r. o. 

Jelikož je s. r. o. kapitálovou obchodní společností, jsou její zisky zdaněny daní z pří-

jmů právnických osob a mezi společníky se dle jejich podílů rozděluje až zdaněný zisk. 

S. r. o. povinně tvoří rezervní fond4 a proto musí být část zisku (minimálně 10 % zá-

kladního kapitálu) nejdříve uložena do tohoto fondu a až poté je zbytek vyplacen spo-

lečníkům. Výši rezervního fondu stanoví společenská smlouva. Tento rozdělený zisk je 

pro společníky příjmem, a dle § 36 (2) ZDP jej musejí zdanit zvláštní sazbou daně 

15 %. Dochází tak de-facto k dvojímu zdanění jednoho příjmu, což je častým terčem 

kritiky nejen odborné veřejnosti [11]. 

Od základu daně, který společnost vykázala, se případně odečte daňová ztráta, dary aj. 

Po zaokrouhlení na celé tisícikoruny dolů získáme upravený ZD. Po vynásobení 19 % 

sazbou získáme daň, od které můžeme odečíst slevy na dani a získáme tak výslednou 

daň [11]. 

1.6.2 Zdanění příjmů v. o. s. 

Jak již bylo výše uvedeno, v. o. s. je osobní obchodní společností. Hospodářský výsle-

dek se v plné výši rozděluje mezi společníky (stejně tak se rozděluje i ztráta). Z toho 

důvodu daň z příjmů neplatí společnost sama, ale její společníci. Ustanovení § 18 (9) 

navíc určí, že předmětem daně jsou pouze příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně. Pro-

střednictvím § 36m (7) zbavil zákonodárce v. o. s. povinnosti odevzdat daňové přiznání, 

ve kterém by kvůli nulovému ZD nebyly uvedeny žádné příjmy [19]. 

 Základ daně, vypočtený dle obecných pravidel popsaných v kapitole 1.8.5, se rozdělí 

mezi společníky. A to buď rovným dílem, popřípadě jiným způsobem popsaným 

ve společenské smlouvě [11]. 

o Pokud je společníkem právnická osoba, zahrne tento příjem do základu daně 

a příjem podléhá DPPO [11]. 

o Pokud je společníkem fyzická osoba, zahrne tento příjem do dílčího základu 

daně z podnikání. Pokud nemá již žádné další příjmy z jiného podnikání, uplatní 

odčitatelné a nezdanitelné položky a z takto upraveného základu daně vypočte 

                                                 
4 Od 1. 1. 2014 společnosti nemají zákonnou povinnost vytvářet rezervní fond. Jeho úlohu přijaly jiné 

instituty ručení – viz kapitola 1.1.3.2. 
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daň ve výši 15 %. Od daně odečte slevy na dani, na které má nárok (sleva 

na poplatníka, studenta, dítě …) [11]. 

1.6.3 Zdanění příjmů k. s. 

Komanditní společnost je způsobem zdaňování příjmů dosti odlišná, protože daňovým 

poplatníkem je dílem ona sama a dílem komplementáři (tedy pouze část společníků) [6]. 

Při určení výše daně nejprve od základu daně odečteme jeho nezdanitelné části 

a získáme tak upravený ZD. Ten dle společenské smlouvy rozdělíme na část připadající 

komplementářům. Zatímco komplementáři zisk zdaní 15 % – tedy DPFO (postup je 

shodný se společníky v. o. s.), druhou část zisku zdaňuje sama k. s. a podléhá tak DPPO 

[11]. Po snížení ZD o část připadající komplementářům uplatníme odčitatelné položky 

a poté z příslušné částky vypočteme 19 %. Výsledkem je daň, od které můžeme odečíst 

případné slevy na dani [11].  

Společnost povinně tvoří rezervní fond, a proto část zdaněného zisku musí putovat 

do něj, zbytek může být vyplacen komanditistům. Podobně jako společník s. r. o. musí 

komanditista tento příjem ještě zdanit zvláštní sazbou 15 % dle § 36 (2) ZDP [19].  
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2 Analýza  problému a současné situace  

Údaje a fakta zjištěná v předchozí, teoretické části, budou nyní použita při srovnání spo-

lečností mezi sebou a následné volbě nejvýhodnější varianty. 

2.1 Charakteristika společnosti 

Celý název společnosti je Mgr. Jaromír Nosek – Autoškola, pro jednoduchost se již 

od svého založení prezentuje především jako Autoškola Nosek. 

2.1.1 Souhrnné informace o společnosti 

Název: Mgr. Jaromír Nosek – Autoškola 

Právní forma podnikání: Fyzická osoba nezapsaná v OR 

Sídlo:  Furchova 373, 588 56 Telč 

IČO: 62795686 

DIČ: CZ6407091009 

Majitel: Mgr. Jaromír Nosek 

Webové stránky: www.autoskolanosek.cz [10] 

Logo společnosti: 

 

2.1.2 Profil společnosti 

Společnost byla založena v roce 1993. Od roku 2000 je sídlem společnosti objekt 

na adrese Furchova 373, Telč. Kromě majitele Jaromíra Noska ve společnosti (jako spo-

lupracující osoba – dle zákoníku práce) pracuje jeho manželka Jitka Nosková. Příjmy 

z podnikání si manželé rozdělují s ohledem na ustanovení § 13 ZDP. Tedy maximálně 

50 % částky, o kterou příjmy přesahují výdaje, je přerozděleno na Jitku Noskovou, při-

čemž tato částka nesmí být vyšší než 540 000 Kč ročně a 45 000 Kč měsíčně. Společ-

nost je čtvrtletním plátcem DPH [13]. 

Obrázek 2: Logo společnosti  

(Zdroj: převzato z [17] .) 



28 

 

Firma dále zaměstnává době tři instruktory pracující na hlavní pracovní poměr a další tři 

instruktory pracující na vedlejší pracovní poměr [13]. 

Majitel společnosti není společníkem v žádné další společnosti. Kromě výše popsané 

činnosti ještě vykonává činnost soudního znalce v oblasti dopravy a dále poskytuje 

právní služby rovněž v oblasti dopravy [13]. 

2.1.3 Právní forma, předmět podnikání, sortiment služeb 

Z hlediska právní subjektivity podniká Mgr. Jaromír Nosek jako fyzická osoba, na zá-

kladě živnostenského oprávnění nezapsaná do Obchodního rejstříku [13]. 

Nabídka služeb firmy je dnes poměrně rozsáhlá, kromě činnosti autoškoly, poskytuje 

také školení v dopravě, výuku dopravní výchovy, právní servis při řešení přestupků 

a dopravních nehod, likvidaci pojistných událostí, oceňování a posuzování vozidel, 

v minulosti byla předmětem podnikání firmy také silniční motorová doprava [13]. 

Provozování autoškoly je poměrně specifická činnost, která vyžaduje značné technické 

zajištění. Jednak jsou to vozidla, se kterými je prováděn výcvik, dále je však nutno mít 

na dostatečné úrovni vybavenou učebnu pro výuku teorie atd. [13]. 

Z podstaty tohoto druhu podnikání vyplývá i značné riziko v podobě odpovědnosti 

za škodu na zdraví a majetku, která by mohla provozem vozidel vzniknout. Konkrétně 

se jedná například o škodu na zdraví či majetku, která by mohla provozem vozidel auto-

školy jiným osobám vzniknout. Proto při konečném rozhodování mezi právními for-

mami podnikání bude brán ohled i na ručení za závazky společnosti [13]. 

2.2 Autoškolství a legislativa  

Provozovat autoškolu je oprávněna fyzická i právnická osoba a to na základě živnosten-

ského oprávnění a registrace k provozování autoškoly, které (po splnění všech přesně 

určených podmínek) vydává příslušný úřad obce s rozšířenou působností [3, 22, 23]. 

Jedná se o živnost vázanou, u které je vyžadováno profesní osvědčení vydané krajským 

úřadem a také 1 rok praxe v oboru [22].  

Majitel společnosti Autoškola Nosek, je držitelem platného živnostenského oprávnění, 

a rovněž společnost je držitelem platné registrace k provozování autoškoly [13]. 
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2.3 Analytická část – určení VDP v  roce 2013 

V této části práce bude představen výpočet VDP u třech vybraných právních forem 

podnikání, tak jako kdyby se společnost Mgr. Jaromír Nosek – Autoškola na každou 

konkrétní právní formu podnikání právě v roce 2013 přetransformovala. Název kapitoly 

je zároveň i navrhovaným jménem pro společnost. K zpracování dat a vytvoření násle-

dujících tabulek byl použit program Microsoft Office Excel. 

2.3.1 Mgr. Jaromír Nosek – Autoškola (současný stav) 

Pro úplnost bude v této kapitole představen výpočet daně z příjmů pro období roku 

2013 za současných podmínek. Z těchto údajů bude dále vycházeno při výpočtech 

v kapitolách 2.3.2 až 2.3.4. Manželé Jaromír a Jitka Noskovi, si v rámci společnosti 

rozdělují příjmy dle ustanovení § 13 ZDP, blíže toto popisuje kapitola 2.1.2. Solidární 

zvýšení daně, o kterém hovoří § 16a ZDP, se manželů Noskových netýká, protože rozdíl 

mezi příjmy a 48 násobkem průměrné mzdy pro rok 2013, není kladný [13]. 

Dle ustanovení § 35c ZDP uplatňují manželé daňové zvýhodnění na dvě vyživované 

děti, Jakuba a Tomáše Noska, za které doložili potvrzení o studiu pro celý rok 2013 

[13]. Každý z manželů si tak daň vypočtenou dle § 16 ZDP, poníží o daňové zvýhodně-

ní na jedno dítě 13 404 Kč [11]. 

Oba manželé mají sjednáno soukromé životní pojištění, které splňuje podmínky poža-

dované v § 15 (6) [13]. Dle toho ustanovení, tak mají oba nárok na odpočet ze základu 

daně ve výši 12 000 Kč ročně [11]. Jaromír Nosek je dobrovolným dárcem krve, 

za darování nepobírá žádné příspěvky [13]. Dle § 15 (1) má tedy nárok na snížení zá-

kladu daně ve výši 2 000 Kč za každý jeden odběr [11]. 

Na další slevy na dani ani daňová zvýhodnění nemají manželé Noskovi nárok. Zároveň 

také nejsou účastni ve II. pilíři důchodového systému a jako OSVČ nehradí dobrovolné 

nemocenské pojištění [13]. 
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Tabulka 2: Příjmy výdaje ve společnosti. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

PŘÍJMY v Kč 

Prodej zboží 521,76 

Prodej výrobků, služeb 3 349 538,61 

Ostatní příjmy 0 

PŘÍJMY CELKEM 3 350 060,37 

  VÝDAJE v Kč 

Nákup materiálu 208 602,37 

Nákup zboží 139 186,07 

Mzdy zaměstnanců 827 102,00 

Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance 412 574,00 

Provozní režie, ostatní 617 845,10 

VÝDAJE CELKEM 2 205 309,54 

Odpisy hmotného majetku 377 923,00 

Úprava výdajů 2 583 232,54 

  DZD (před rozdělením) 766 827,83 Kč 

Výsledek hospodaření 1 144 750,83 Kč 

 

2.3.1.1 Komentář k výpočtu DPFO 

V následujících dvou tabulkách je uveden výpočet daně z příjmů fyzických osob a také 

odvodů na sociální a zdravotní pojištění za oba manžele Noskovi. Výsledek hospodaře-

ní ponížíme o výši odpisů a získáme dílčí základ daně, tento je pak dle dohody rozdělen. 

Rozdělený dílčí základ daně je ponížen o nezdanitelné části základu daně a po zao-

krouhlení získáme základ daně, ze kterého určíme DPFO. Po odečtení slev a daňových 

zvýhodnění získáme výslednou daňovou povinnost. Polovina z rozděleného základu 

daně je vyměřovacím základem pro výpočet SP a ZP. Přičemž pro OSVČ platí mini-

mální výše vyměřovacího základu 12 942 Kč měsíčně (155 304 Kč ročně). Na posled-

ním řádku obou tabulek je uveden čistý příjem z podnikání, který je již ponížen o DPFO 

a odvody SP a ZP. 
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Tabulka 3: OSVČ Jaromír Nosek, určení VDP, odvodů a čistého příjmu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Fyzická osoba – Jaromír Nosek (OSVČ) v Kč 

rozdělený DZD z podnikání 383 414 

nezdanitelné části ZD (§ 15 ZDP) 

Životní pojištění (§ 15 (5) ZDP) 12 000 

Dar (§ 15 (1) ZDP) 8 000 

Upravený ZD 363 414 

Zaokrouhlený ZD (na 100 Kč dolů dle § 16 ZDP) 363 400 

DPFO (15 % dle § 16 ZDP) 54 510 

Sleva na poplatníka (dle § 35ba ZDP) 24 840 

Daňové zvýhodnění – vyživované dítě (dle § 35c ZDP) 13 404 

VDP (po odečtení slev a daňových zvýhodnění) 16 266 

Zisk po zdanění             556 109 Kč  

  Sociální a zdravotní pojištění v Kč 

Vyměřovací základ pro SP a ZP 191 707 

Odvody SP (29,2 %) 55 979 

Odvod ZP (13,5 %) 25 881 

Odvody celkem                     81 860 Kč  

  Celková platba na daní a odvodech – Jaromír Nosek 98 126 

Celkový čistý příjem – Jaromír Nosek                   474 249 Kč  

Tabulka 4: OSVČ Jitka Nosková, určení VDP, odvodů a čistého příjmu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Spolupracující osoba – Jitka Nosková (OSVČ) v Kč 

rozdělený DZD z podnikání 383 413 

nezdanitelné části ZD (§ 15 ZDP) 

Životní pojištění (§ 15 (5) ZDP) 12 000 

Upravený ZD 371 413 

Zaokrouhlený ZD (na 100 Kč dolů dle § 16 ZDP) 371 400 

DPFO (15 % dle § 16 ZDP) 55 710 

Sleva na poplatníka (dle § 35ba ZDP) 24 840 

Daňové zvýhodnění – vyživované dítě (dle § 35c ZDP) 13 404 

VDP (po odečtení slev a daňových zvýhodnění) 17 466 

Zisk po zdanění             554 909 Kč  

  Sociální a zdravotní pojištění v Kč 

Vyměřovací základ pro SP a ZP 191 707 

Odvody SP (29,2 % z vyměřovacího základu) 55 979 

Odvod ZP (13,5 % z vyměřovacího základu) 25 881 

Odvody celkem                     81 860 Kč  

  Celková platba na daních a odvodech – Jitka Nosková 99 326 

Celkový čistý příjem – Jitka Nosková                   473 049 Kč  
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2.3.2 Autoškola Nosek, s. r. o. – varianta 1 

Zde bude představen výpočet daně z příjmů za rok 2013 v případě, že by se společnost 

celé toto období z hlediska právní formy podnikala jako společnost s ručením omeze-

ným a manželé Noskovi by byli jejími jednateli a statutárním orgánem zároveň. Ob-

chodní jméno společnosti by se mohlo změnit například na Autoškola Nosek, s.r.o.  

2.3.2.1 Předpoklady 

Aby bylo možno údaje pro tuto formu podnikání přehledně porovnávat s ostatními, bu-

de počítáno s tím, že rezervní fond je naplněn v plné výši, že základní kapitál je splacen 

také v plné výši. Jak je popsáno v teoretické části práce, od 1. ledna 2014 nabyl účin-

nosti zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, který pravidla tvorby rezervního 

fondu a splacení základního kapitálu mění – postup popsaný v předchozí větě tak zajistí, 

že z tohoto pohledu bude práce aktuální i dle nové právní úpravy. 

Slevy na dani, daňová zvýhodnění, na která mají manželé Noskovi nárok, dary, které 

darovali a další neměnné okolnosti jsou detailně popsány v kapitole 2.3.1. 

Tabulka 5: Výnosy a náklady ve společnosti. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

VÝNOSY v Kč 

Prodej zboží 521,76 

Prodej výrobků, služeb 3 349 538,61 

Ostatní příjmy 0 

PŘÍJMY CELKEM 3 350 060,37 

  NÁKLADY v Kč 

Nákup materiálu 208 602,37 

Nákup zboží 139 186,07 

Mzdy zaměstnanců 827 102,00 

Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance 412 574,00 

Provozní režie, ostatní 617 845,10 

VÝDAJE CELKEM 2 205 310,00 

  Výsledek hospodaření 1 144 750,37 Kč 
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2.3.2.2 Komentář k výpočtu DPPO 

V následující tabulce je uveden výpočet daně z příjmů právnických osob společnosti 

Autoškola Nosek s. r. o. Výsledek hospodaření z předchozí tabulky je ponížen o daňové 

odpisy a tím je vypočítána výše základu daně. Aby bylo možno tuto formu podnikání 

objektivně porovnávat s ostatními, je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy stanoven 

jako 0 a je uvažováno, že rezervní fond je v plné výši naplněn. Společnost neuplatňuje 

položky snižující ZD, dary ani slevy na dani. Poslední řádek následující tabulky pak 

ukazuje zisk po zdanění DPPO. 

Tabulka 6: Určení VDP za společnost Autoškola Nosek, s. r. o. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Zdanění příjmů v rámci spol. Autoškola Nosek, s.r.o. v Kč 

Rozdíl mezi daň. a účet. odpisy  0 

Daňové odpisy 377 923 

Základ daně 766 827 

Položky odčitatelné od ZD (§ 34 ZDP) 0 

Snížený ZD 766 827 

Dary (dle § 20 (8) ZDP) 0 

Upravený ZD 766 827 

Zaokrouhlení ZD (dle § 21 (1) ZDP) 766 000 

DPPO (19 % dle § 21 (1) ZDP) 145 540 

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

VDP 145 540 

VH po zdanění 999 210 

Rezervní fond (§ 124 OZ; je již naplněn v plné výši) 0 

Zisk po zdanění 999 210 Kč 

2.3.2.3 Komentář k výpočtu DPFO a srážkové daně 

V následujících dvou tabulkách je uveden výpočet DPFO, mzdy, odvodů ze mzdy 

a srážkové daně z podílu na zisku, který je vyplácen na konci roku 2013, za společníky 

a zároveň zaměstnance Jaromíra Noska a Jitku Noskovou. Manželům Noskovým byla 

stanovena odměna za práci pro společnost ve výši 2 499 Kč měsíčně (29 988 Kč ročně), 

což je nejvyšší možná odměna, která ještě nezakládá povinnost úhrady sociálního pojiš-

tění ze mzdy. Poslední řádek v obou tabulkách ukazuje čistý příjem z podnikání, tedy 

příjem ponížený o platby na daních z příjmů, sociálním a zdravotním (nemocenském) 

pojištění. 
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Tabulka 7: Společník Jaromír Nosek, určení VDP, odvodů a čistého příjmu. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Společník – Jaromír Nosek v Kč 

výpočet odměny, daně a odvodů z odměny 

Hrubá roční odměna (12 x 2499 Kč) 29 988 

ZP zaměstnavatel (9 % z HM) 2 699 

ZP zaměstnanec (4,5 % z HM) 1 350 

ZD (zaokrouhleno na 100 Kč dolů dle § 16 ZDP) 32 600 

DPFO (15 % dle § 16 ZDP) 4 890 

slevy na dani (§ 35 až § 35d ZDP) 

Sleva na dani – poplatník (dle § 35ba ZDP) 24 840 

Daňový bonus – vyživované dítě (§ 35c ZDP) 0 

VDP (za odměnu pro jednatele) 0 Kč 

Čistá odměna za rok 2013         28 638,00 Kč  

  vyplacení zbylé části podílu zisku – Jaromír Nosek 

Podíl společníka (dle § 8 (1) ZDP) 466 918 

Zaokrouhlený ZD (dle § 36 ZDP) 466 918 

VDP = srážková daň 15 % (dle § 36 (2) ZDP) 70 037 

K vyplacení společníkovi             396 881 Kč  

  Celkový odvod státu za společníka 74 086 

Celkový čistý příjem z podnikání – Jaromír Nosek       425 519,00 Kč  

 

Tabulka 8: Společník Jitka Nosková, určení VDP, odvodů a čistého příjmu. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Společník – Jitka Nosková v Kč 

výpočet odměny, daně a odvodů z odměny 

Hrubá roční odměna (12 x 2499 Kč) 29 988 

ZP zaměstnavatel (9 % z HM) 2 699 

ZP zaměstnanec (4,5 % z HM) 1 350 

ZD (zaokrouhleno na 100 Kč dolů dle § 16 ZDP) 32 600 

DPFO (15 % dle § 16 ZDP) 4 890 

slevy na dani (§ 35 až § 35d ZDP) 

Sleva na dani – poplatník (dle § 35ba ZDP) 24 840 

Daňový bonus – vyživované dítě (§ 35c ZDP) 0 

VDP (za odměnu pro jednatele) 0 Kč 

Čistá odměna za rok 2013       28 638,00 Kč  

  Vyplacení zbylé části podílu zisku – Jitka Nosková 

Podíl společníka (dle § 8 (1) ZDP) 466 918 

Zaokrouhlený ZD (dle § 36 ZDP) 466 918 

VDP = srážková daň (15 % dle § 36 (2) ZDP) 70 037 

K vyplacení společníkovi  396 881 Kč  

  Celkový odvod státu za společníka 74 086 

Celkový čistý příjem z podnikání – Jitka Nosková     425 519,00 Kč  
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2.3.3 Autoškola Nosek, s. r. o. – varianta 2 

Zde bude představen výpočet daně z příjmů za rok 2013 v případě, že by se společnost 

celé toto období z hlediska právní formy podnikala jako společnost s ručením omeze-

ným a manželé Noskovi by byli jejími jednateli (každý také statutárním orgánem) 

a zároveň by byli ve společnosti zaměstnáni na HPP. Obchodní jméno společnosti by se 

mohlo změnit například na Autoškola Nosek, s. r. o.  

2.3.3.1 Předpoklady 

Aby bylo možno údaje pro tuto formu podnikání přehledně porovnávat s ostatními, bu-

de počítáno s tím, že rezervní fond je naplněn v plné výši, že základní kapitál je splacen 

také v plné výši. Jak je popsáno v teoretické části práce, od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti 

zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, který pravidla tvorby rezervního fondu 

a splacení základního kapitálu mění – postup popsaný v předchozí větě tak zajistí, že 

z tohoto pohledu bude práce aktuální i dle nové právní úpravy. 

Slevy na dani, daňová zvýhodnění, na která mají manželé Noskovi nárok, dary, které 

darovali a další neměnné okolnosti jsou detailně popsány v kapitole 2.3.1. 

Tabulka 9: Výnosy a náklady ve společnosti. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

VÝNOSY v Kč 

Prodej zboží 521,76 

Prodej výrobků, služeb 3 349 538,61 

Ostatní příjmy 0 

PŘÍJMY CELKEM 3 350 060,37 

  NÁKLADY v Kč 

Nákup materiálu 208 602,37 

Nákup zboží 139 186,07 

Mzdy zaměstnanců 827 102,00 

Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance 412 574,00 

Provozní režie, ostatní 617 845,10 

VÝDAJE CELKEM 2 205 310,00 

  Výsledek hospodaření 1 144 750,37 Kč 
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2.3.3.2 Komentář výpočtu DPPO 

V následující tabulce je uveden výpočet daně z příjmů právnických osob společnosti 

Autoškola Nosek s. r. o. Výsledek hospodaření z předchozí tabulky je ponížen o daňové 

odpisy a tím je vypočítána výše základu daně. Aby bylo možno tuto formu podnikání 

objektivně porovnávat s ostatními, je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy stanoven 

jako 0 a je uvažováno, že rezervní fond je v plné výši naplněn. Společnost neuplatňuje 

položky snižující ZD, dary ani slevy na dani. Poslední řádek následující tabulky ukazuje 

zisk po zdanění DPPO. 

Tabulka 10: Určení VDP za společnost Autoškola Nosek, s. r. o. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Zdanění příjmů v rámci společnosti Autoškola Nosek, s.r.o. 

Rozdíl mezi daň. a účet. odpisy  0 

Daňové odpisy 377 923 

Základ daně 766 827 

Položky odčitatelné od ZD (§ 34 ZDP) 0 

Snížený ZD 766 827 

Dary (dle § 20 (8) ZDP) 0 

Upravený ZD 766 827 

Zaokrouhlení ZD (dle § 21 (1) ZDP) 766 000 

DPPO (19 % dle § 21 (1) ZDP) 145 540 

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

VDP po odečtení slev na dani 145 540 

VH po zdanění 999 210 

Rezervní fond (§ 124 OZ, rez. fond je již naplněn v plné výši) 0 

Zisk po zdanění 999 210 
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2.3.3.3 Komentář k výpočtu DPFO a srážkové daně 

V následujících dvou tabulkách č. 11 a 12 je uveden výpočet daně z příjmů FO, mzdy, 

odvodů ze mzdy a srážkové daně z podílu na zisku, který je společníkům vyplácen 

na konci roku 2013, za společníky a zároveň zaměstnance Jaromíra Noska a Jitku Nos-

kovou. Manželům Noskovým byla na základě pracovní smlouvy stanovena mzda 

ve výši 20 000 Kč měsíčně. Z hrubé mzdy je poté vypočítána DPFO a odvody na SP 

a ZP. Ve zvláštní tabulce je poté zobrazeno zdanění příjmů srážkovou daní a poslední 

řádek opět ukazuje celkový čistý příjem společníka z podnikání – po odečtení daní 

a odvodů SP a ZP. 

Tabulka 11: Společník a zam-ec J. Nosek, určení VDP, odvodů a čistého příjmu. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Společník, zaměstnanec – Jaromír Nosek v Kč 

výpočet mzdy a odvodů 

Roční hrubá mzda (12 × 20 000 Kč) 240 000 

SP zaměstnavatel (25 % z HM) 60 000 

SP zaměstnanec (6,5 % z HM) 15 600 

ZP zaměstnavatel (9 % z HM) 21 600 

ZP zaměstnanec (4,5 % z HM) 10 800 

DZD (SHM, dle § 6 ZDP, zaokr. na 100 Kč nahoru) 321 600 

nezdanitelné části ZD (§ 15 ZDP) 

Životní pojištění (§ 15 (5) ZDP) 12 000 

Dar (§ 15 (1) ZDP) 8 000 

Upravený ZD (zaokr. na 100 Kč dolů dle § 16 ZDP) 301 600 

DPFO (15 %, dle § 16 ZDP) 45 240 

slevy na dani (§ 35 až § 35d ZDP) 

Sleva na poplatníka (§ 35ba ZDP) 24 840 

Daňové zvýhodnění – vyživované dítě (§ 35c ZDP) 13 404 

VDP (po odečtení slev a daňových zvýhodnění)                    6 996 Kč  

Čistá mzda za celý rok 2013               206 604 Kč  

  Vyplacení zbylé části podílu na zisku – Jaromír Nosek 

Podíl společníka (dle § 8 (1) ZDP) 178 005 

Srážková daň (15 %, dle § 36 (1) ZDP) 26 701 

Zisk po zdanění               151 304 Kč  

  Celková platba na daní a odvodech – Jaromír Nosek 130 897 

Celkový čistý příjem z podnikání – Jaromír Nosek               357 908 Kč  
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Tabulka 12 Společník a zam-ec J. Nosková, určení VDP, odvodů a čistého příjmu. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Společník, zaměstnanec – Jitka Nosková v Kč 

výpočet mzdy a odvodů 

Roční hrubá mzda (12 × 20 000 Kč) 240 000 

SP zaměstnavatel (25 % z HM) 60 000 

SP zaměstnanec (6,5 % z HM) 15 600 

ZP zaměstnavatel (9 % z HM) 21 600 

ZP zaměstnanec (4,5 % z HM) 10 800 

DZD (SHM dle § 6 ZDP, zaokr. na 100 Kč nahoru) 321 600 

nezdanitelné části ZD (§ 15 ZDP) 

Životní pojištění (§ 15 (5) ZDP) 12 000 

Upravený ZD (zaokr. na 100 Kč dolů dle § 16 ZDP) 309 600 

DPFO (15 %, dle § 16 ZDP) 46 440 

slevy na dani (§ 35 až § 35d ZDP) 

Sleva na poplatníka (§ 35ba ZDP) 24 840 

Daňové zvýhodnění – vyživované dítě (§ 35c ZDP) 13 404 

VDP (po odečtení slev a daňových zvýhodnění)            8 196 Kč  

Čistá mzda za celý rok 2013       205 404 Kč  

  Vyplacení zbylé části podílu na zisku – Jitka Nosková 

Podíl společníka (dle § 8 (1) ZDP) 178 005 

Srážková daň (15 %, dle § 36 (1) ZDP) 26 701 

Zisk po zdanění       151 304 Kč  

  Celková platba na daní a odvodech – Jitka Nosková 132 097 

Celkový čistý příjem z podnikání – Jitka Nosková       356 708 Kč  
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2.3.4 Autoškola Nosek, v. o. s. 

Zde bude představen výpočet daně z příjmů za rok 2013 v případě, že by se společnost 

celé toto období z hlediska právní formy podnikala jako veřejná obchodní společnost 

a manželé Noskovi by byli jejími společníky. 

2.3.4.1 Předpoklady 

Slevy na dani, daňová zvýhodnění, na která mají manželé Noskovi nárok, dary, které 

darovali a další neměnné okolnosti jsou detailně popsány v kapitole 2.3.1. 

Tabulka 13: Výnosy a náklady ve společnosti. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

VÝNOSY v Kč 

Prodej zboží 521,76 

Prodej výrobků, služeb 3 349 538,61 

Ostatní příjmy 0 

PŘÍJMY CELKEM 3 350 060,37 

  NÁKLADY v Kč 

Nákup materiálu 208 602,37 

Nákup zboží 139 186,07 

Mzdy zaměstnanců 827 102,00 

Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance 412 574,00 

Provozní režie, ostatní 617 845,10 

VÝDAJE CELKEM 2 205 310,00 

Odpisy hmotného majetku 377 923 

Úprava výdajů 2 583 233,00 

  DZD (před rozdělením) 766 827,37 Kč 

Výsledek hospodaření 1 144 750,37 Kč 

2.3.4.2 Komentář k výpočtu DPFO 

Následující dvě tabulky zobrazují výpočet DPFO pro společníky veřejné obchodní spo-

lečnosti – Jaromíra a Jitku Noskovi. Dílčí základ daně z předchozí tabulky je ve stano-

veném poměru rozdělen mezi oba společníky. Po odečtení nezdanitelných částí ZD je 

určena daň a po odečtení slev a daňových zvýhodnění VDP. Polovina rozděleného ZD 

slouží jako vyměřovací základ pro SP a ZP. Poslední řádek ukazuje v obou tabulkách 

opět celkový čistý příjem každého společníka zvlášť. 
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Tabulka 14: Společník Jaromír Nosek, určení VDP, odvodů a čistého příjmu. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Společník – Jaromír Nosek v Kč 

Rozdělený DZD 383 414 

nezdanitelné části ZD (§ 15 ZDP) 

Životní pojištění (§ 15 (5) ZDP) 12 000 

Dar (§ 15 odst. (1) ZDP) 8 000 

ZD upravený o nezdanitelné části 363 414 

Zaokrouhlený ZD (na 100 dolů dle § 16 ZDP) 363 400 

DPFO (15 % dle § 16 ZDP) 54 510 

slevy na dani (§ 35 až § 35d ZDP) 

Sleva na poplatníka (§ 35ba ZDP) 24 840 

Daňové zvýhodnění – vyživované dítě (§ 35c ZDP) 13 404 

VDP po odečtení slev na dani a daňových zvýhodnění 16 266 

Čistý příjem společníka          556 109 Kč  

  Sociální a zdravotní pojištění 

Vyměřovací základ pro SP a ZP 191 707 

Odvody SP (29,2 % z vyměřovacího základu) 55 979 

Odvod ZP (13,5 % z vyměřovacího základu) 25 881 

Odvody SP a ZP celkem            81 860 Kč  

  Celková platba na daních a odvodech – Jitka Nosková 98 126 

Celkový čistý příjem z podnikání – Jaromír Nosek          474 249 Kč  

Tabulka 15: Společník Jitka Nosková, určení VDP, odvodů a čistého příjmu. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Společník – Jitka Nosková v Kč 

Rozdělený DZD 383 414 

Nezdanitelné části ZD (§ 15 ZDP) 

Životní pojištění (§ 15 (5) ZDP) 12 000 

ZD upravený o nezdanitelné části 371 414 

Zaokrouhlený ZD (na 100 dolů dle § 16 ZDP) 371 400 

DPFO (15 % dle § 16 ZDP) 55 710 

slevy na dani (§ 35 až § 35d ZDP) 

Sleva na poplatníka (§ 35ba ZDP) 24 840 

Daňové zvýhodnění – vyživované dítě (§ 35c ZDP) 13 404 

VDP po odečtení slev na dani a daňových zvýhodnění 17 466 

Čistý příjem společníka          554 909 Kč 

  Sociální a zdravotní pojištění 

Vyměřovací základ pro SP a ZP 191 707 

Odvody SP (29,2 % z vyměřovacího základu) 55 979 

Odvod ZP (13,5 % z vyměřovacího základu) 25 881 

Odvody celkem            81 860 Kč  

  Celková platba na daních a odvodech – Jitka Nosková 99 326 

Celkový čistý příjem z podnikání – Jitka Nosková          473 049 Kč  
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2.3.5 Autoškola Nosek, k. s. 

Zde bude představen výpočet daně z příjmů za rok 2013 v případě, že by se společnost 

celé toto období z hlediska právní formy podnikala jako komanditní společnost. Jaromír 

Nosek je v tomto případě komplementářem a Jitka Nosková komanditistou. 

2.3.5.1 Předpoklady 

Aby bylo možno údaje pro tuto formu podnikání přehledně porovnávat s ostatními, bu-

de počítáno s tím, že komanditistův vklad do společnosti je splacen v plné výš.  

Slevy na dani, daňová zvýhodnění, na která mají manželé Noskovi nárok, dary, které 

darovali a další neměnné okolnosti jsou vyjmenovány a popsány v kapitole 2.3.1. 

Tabulka 16: Výnosy a náklady ve společnosti. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

VÝNOSY v Kč 

Prodej zboží 521,76 

Prodej výrobků, služeb 3 349 538,61 

Ostatní příjmy 0 

PŘÍJMY CELKEM 3 350 060,37 

  NÁKLADY v Kč 

Nákup materiálu 208 602,37 

Nákup zboží 139 186,07 

Mzdy zaměstnanců 827 102,00 

Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance 412 574,00 

Provozní režie, ostatní 617 845,10 

VÝDAJE CELKEM 2 205 310,00 

Odpisy hmotného majetku 377 923,00 

Úprava výdajů 2 583 233,00 

  DZD (před rozdělením) 766 827,37 Kč 

Výsledek hospodaření 1 144 750,37 Kč 

2.3.5.2 Komentář k výpočtu  

V následující tabulce je zobrazen výpočet DPFO za komplementáře Jaromíra Noska. 

Dílčí základ daně se ve stanoveném poměru rozdělí mezi komplementáře a mezi spo-

lečnost. U komplementáře je po odpočtu nezdanitelných částí ZD stanovena daň, 

ze které je po odečtení slev a daňových bonusů stanovena VDP. Jako vyměřovací zá-

klad pro výpočet SP a ZP slouží polovina z rozděleného ZD. Poslední řádek tabulky 

ukazuje celkový čistý příjem komplementáře. 
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Tabulka 17: Komplementář Jaromír Nosek, určení VDP, odvodů a čistého příjmu. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Komplementář – Jaromír Nosek (50 %) v Kč 

Rozdělený ZD z podíl na zisku (§ 7 (1) ZDP) 383 414 

Nezdanitelné části ZD (§ 15 ZDP) 

Dar (§ 15 odst. (1) ZDP) 8 000 

Životní pojištění (§ 15 (5) ZDP) 12 000 

Upravený ZD 363 414 

Zaokrouhlený ZD na celé 100 Kč dolů (dle § 16 ZDP) 363 400 

DPFO (15 % dle § 16 ZDP) 54 510 

Slevy na dani (§ 35 až § 35d ZDP) 

Sleva na poplatníka (§ 35ba ZDP) 24 840 

Daňové zvýhodnění – vyživované dítě (§ 35c ZDP) 13 404 

VDP 16 266 

Čistý příjem komplementáře 556 109 

  Sociální a zdravotní pojištění v Kč 

Vyměřovací základ pro SP a ZP 191 707 

Odvody SP (29,2 % z vyměřovacího základu) 55 979 

Odvod ZP (13,5 % z vyměřovacího základu) 25 881 

Odvody celkem            81 860 Kč  

  Celková platba na daních a odvodech 98 126 

Celkový čistý příjem – Jaromír Nosek    474 249,00 Kč  

2.3.5.3 Komentář k výpočtu DPPO 

Druhá polovina rozděleného ZD se zdaňuje přímo ve společnosti v rámci DPPO. 

Tabulka 18: Určení VDP za společnost Autoškola Nosek, k. s. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Autoškola Nosek, k. s. (50 %) v Kč 

Rozdělený ZD (1. ZD v rámci společnosti) 383 414 

Položky odčitatelné od ZD (§ 34 ZDP) 0 

2. ZD (v rámci společnosti) 383 414 

Nezdanitelná část ZD (§ 15 ZDP) 0 

3. ZD (v rámci společnosti) 383 414 

 4. ZD (v rámci společnosti, zaokr. na 1000 Kč dolů dle § 21 ZDP) 383 000 

DPPO (19 %, dle § 21 ZDP) 72 770 

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

VDP po odečtení slev na dani 72 770 

VH po zdanění 499 605 
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2.3.5.4 Komentář k výpočtu srážkové daně 

Následující tabulka zobrazuje výpočet srážkové daně pro komanditistu – Jitku Nosko-

vou. Dle podmínek stanovených ve společenské smlouvě, je VH po zdanění v rámci 

komanditní společnosti rozdělen mezi komanditisty, kteří jej zdaní srážkovou daní. 

Komanditisté jsou povinni odvádět ZP. V tomto případě se jedná o 13,5 % 

z minimálního vyměřovacího základu (12 942 Kč měsíčně). Jelikož komanditista 

ve společnosti není zaměstnán, nemá povinnost hradit za plynoucí příjmy sociální pojiš-

tění [11]. 

Tabulka 19: Komanditista Jitka Nosková, určení VDP, odvodů a čistého příjmu. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

Komanditista – Jitka Nosková v Kč 

Podíl na zisku (§ 8 (1) ZDP); 100 % VH po zdanění 499 605 

VDP = srážková daň (dle § 36 (2) ZDP) 74 941 

Čistý příjem komanditisty 424 664 

  Sociální a zdravotní pojištění v Kč 

Vyměřovací základ pro (SP) a ZP 155 304 

Odvod ZP (13,5 % z vyměřovacího základu) 20 967 

Odvody celkem            20 967 Kč  

  Celková platba na daních a odvodech 95 908 

Celkový čistý příjem – Jitka Nosková    403 697,41 Kč  

  



44 

 

3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhu řešení  

V této kapitole budou výpočty z předchozí analytické části zhodnoceny a dle stanove-

ných kritérií bude vybrána nejvýhodnější právní forma podnikání.  

3.1 Analýza výsledků  

Tato kapitola představuje analýzu zjištěných výsledků, jejich zobrazení v grafu a odů-

vodnění dosažených hodnot. 

3.1.1 Grafické znázornění VDP za všechny právní formy podnikání 

Následující graf ukazuje, jakých výsledků by společnost v roce 2013 dosáhla, pokud by 

se (za stejných podmínek) v tomto roce stala každou ze zvolených právních forem pod-

nikání. Zelený sloupec znázorňuje celkový čistý příjem z podnikání obou manželů Nos-

kových (po odečtení odvodů na zdravotní, sociální, popř. nemocenské pojištění). 

Červený sloupec znázorňuje celkový odvod na daních, zdravotním, sociálním (popřípa-

dě nemocenském pojištění). Součet červeného a zeleného sloupce dává vždy výsledek 

hospodaření před zdaněním (1 144 750 Kč). 

 

Graf 2: Poměr celkového odvodu a celkového čistého příjmu. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14]) 

3.1.2 Analýza z pohledu výše daňové povinnosti 

Z grafu č. 3 můžeme vyčíst, že nejvyšší čistý příjem a naopak nejnižší platba na daních 

a odvodech je zároveň u veřejné obchodní společnosti a u fyzické osoby (současný stav). 
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Přestože je podnikání pod hlavičkou obou těchto právních forem zatíženo poměrně vy-

sokými odvody na SP a ZP, je příjem z podnikání zdaněn pouze DPFO – tudíž nedo-

chází k dvojímu zdanění, jak tomu je u jiných typů společností. U DPFO navíc 

poplatník může uplatnit slevy na dani a daňová zvýhodnění, na která má nárok, čímž 

výslednou daňovou povinnost ještě sníží. 

Jako nejméně výhodná forma podnikání se jeví varianta podnikání jako společnost 

s ručením omezeným (varianta 2) v případě, že by manželé Noskovi byli v této společ-

nosti zároveň zaměstnanci (vyplácejí si každý 20 000 Kč hrubého měsíčně). Toto je 

způsobeno především vysokými odvody na sociálním a zdravotním pojištění, ale zajisté 

také tím, že (jak bylo v teoretické části popsáno) dochází u této formy podnikání k de-

facto dvojímu zdanění – nejprve DPPO v rámci společnosti a následně srážkovou daní 

za příjem společníků. U srážkové daně navíc není možné uplatnit daňová zvýhodnění 

a slevy na dani. 

Druhá varianta podnikání pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným (varianta 1) 

v případě, že by manželé Noskovi byli ve společnosti účastni pouze jako společníci 

(a zároveň by byli jejími jedinými jednateli), se také nejeví příliš výhodně. Příjem již 

sice není tak výrazně ovlivněn vysokým odvodem na sociálním a zdravotním pojištění, 

stále však dochází nejprve ke zdanění v rámci společnosti (DPPO) a následně srážkovou 

daní za příjem jejích společníků. 

Varianta podnikání ve formě komanditní společnosti vychází z pohledu čistého příjmu 

mírně výhodněji než obě varianty s. r. o. Komanditistova část příjmů je totiž rovněž 

zdaňována nejprve DPPO a následně srážkovou daní. Komplementář navíc platí poměr-

ně vysoké odvody na sociální a zdravotní pojistné. 

3.1.3 Analýza dalších hledisek volby 

Hledisko výše čistého příjmu není jediné, které je v této práci sledováno, další hlediska 

(především ručení za závazky společnosti) budou rozebrána v této kapitole. Při provo-

zování autoškoly je riziko způsobení škody na zdraví či majetku poměrně vysoké, tudíž 

hledisko odpovědnosti za závazky společnosti je dost důležité. 

Veřejná obchodní společnost ručí za závazky celým svým majetkem, v případě, že tento 

nedostačuje, mohou se věřitelé obrátit na společníky, kteří za závazky ručí společně 
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a nerozdílně celým svým majetkem. V konečném důsledku je situace de-facto stejná 

jako u současné formy podnikání, kde manželé Noskovi ručí za závazky společnosti 

rovněž celým svým majetkem. 

Z pohledu výše čistého příjmu vyšly obě varianty společnosti s ručením omezeným po-

měrně nevýhodně. Je však důležité zdůraznit i výhody podnikání pod hlavičkou s. r. o. 

Největší výhodou je bezpochyby omezené ručení za závazky společnosti. Společnost 

sama sice za závazky ručí veškerým svým majetkem, společníci však ručí pouze do vý-

še nesplacených vkladů. Stinnou stránkou omezeného ručení může být menší důvěra 

v očích obchodních partnerů [7]. 

Podnikání ve formě komanditní společnosti by pro podnikání manželů Noskových bylo 

značně nevýhodné. Jednak celkový odvod na daních, sociálním a zdravotním pojistném 

je pouze o trochu nižší než u s. r. o., navíc ručení za závazky společnosti není pro pod-

nikatele příliš výhodné. Společnost za závazky ručí celým svým majetkem, je-li tento 

nedostatečný, mohou se věřitelé obrátit na společníky. Komanditisté ručí jen do výše 

nesplaceného vkladu, avšak komplementáři ručí neomezeně – celým svým majetkem. 

3.2 Výběr nejvhodnější formy podnikání  

Při závěrečném výběru formy podnikání ze všeho nejvíce záleží na požadavcích majite-

le společnosti. V případě společnosti Mgr. Jaromír Nosek – Autoškola, byla směrodatná 

výše odvodu na daních z příjmů, sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění na úkor 

ručení za závazky společnosti. 

Pokud by hlavním kritériem nebyla výše odvodu státu na dani z příjmů, sociálním 

a zdravotním pojištění, ale byla by zároveň hledána právní forma podnikání snižující 

ručení za závazky společnosti, při akceptaci vyšších odvodů státu, bylo by vhodné volit 

mezi komanditní společnosti a společností s ručením omezeným. Přičemž u komanditní 

společnosti by bylo vhodné zamyslet se nad jiným poměrem rozdělení příjmů (ztráty) 

mezi komplementáře a společnost a také nad tím, zda má komanditista dostat vyplacený 

celý zisk zdanění v rámci společnosti. 

Výsledky zobrazené v grafu č. 3 a požadavky uvedené v prvním odstavci této kapitoly, 

výběr zúžily na veřejnou obchodní společnost a fyzickou osobu. Výše čistého příjmu 

nebyla jediným kritériem, kapitola 3.1.3 však ukázala, že výhody ostatních forem pod-
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nikání (SRO a KS) nedokáží převážit vysoké platby na daních a odvodech, které tyto 

formy podnikání provázejí. 

Konečná volba tak opravdu zůstává mezi přeměnou na veřejnou obchodní společnost 

nebo setrvání u současné formy podnikání – tedy fyzické osoby. Jak bylo již uvedeno 

dříve, v ručení za závazky společnosti není de-facto rozdíl. Prakticky jedinou výhodou, 

kterou by přeměna na VOS oproti současnému stavu přinesla, je možnost rozdělit 

na Jitku Noskovou libovolné procento příjmů (tedy i více než 50 %). Toto je však mož-

nost, kterou manželé Noskovi využít nepotřebují. V neprospěch VOS navíc hovoří také 

nutnost zápisu do obchodního rejstříku jako právnická osoba, z čehož vyplývá jedna 

povinnost vést účetnictví a také povinnost zveřejňovat účetní výkazy, čehož může 

ve svůj prospěch využít konkurence [5].  

Další nevýhodou je, že samotná přeměna na jinou formu podnikání s sebou navíc přiná-

ší poměrně velkou administrativní zátěž. Nejedná se totiž pouze o zápis do OR, změnit 

by se musel i účetní systém, reklamní materiály, smlouvy s dodavateli atd. 

3.2.1 Závěrečné doporučení a návrhy řešení 

Z důvodů výše zmíněných jasně vyplývá doporučení – právní formu podnikání neměnit. 

Jaromír a Jitka Noskovi by tak měli i nadále podnikat jako fyzická osoba a jako osoba 

spolupracující dle zákoníku práce. U žádné ze sledovaných forem podnikání totiž výho-

dy z této formy podnikání plynoucí nepřevážily nevýhody hovořící proti přeměně. 

Z návrhu na ponechání současné právní formy podnikání také vyplývá jedno doporučení 

– pokusit se přenést co největší část odpovědnosti za škody vniklé při podnikání na jiné 

subjekty. Například přesně definovat odpovědnost zaměstnance za škody způsobené při 

výkonu povolání. 

Dalšími subjekty, na které je možné odpovědnost přenést jsou pojišťovny, jež nabízejí 

jak pojištění zaměstnanců za škody způsobené při výkonu povolání, tak i pojištění 

obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob [18]. Nevýhodou přenosu odpo-

vědnosti na pojišťovny jsou pochopitelně vyšší náklady. 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá nalezením ideální formy podnikání pro společnost Mgr. Jaromír 

Nosek – Autoškola, přičemž hlavním hlediskem je daň z příjmů. Práce je rozdělena 

na tři části: 

První část se zabývá teoretickými poznatky, popisuje právní formy podnikání, které 

umožňuje legislativa České republiky a další aspekty těchto forem. Práce také přináší 

u každé právní formy podnikání stručný přehled nejdůležitějších změn, které nastaly 

v důsledku nové právní úpravy, jež nabyla 1. ledna 2014 účinnosti. Dále je v této části 

práce stručně popsána daňová soustava České republiky, způsoby zdaňování příjmů 

fyzických a vybraných právnických osob. 

Druhá část práce nejprve představuje společnost, pro kterou je v této práci hledána ide-

ální právní forma podnikání a stručně také popisuje její obor podnikání. Především jsou 

však v této části tabulky s výpočty daní z příjmů pro vybrané formy podnikání. 

Třetí část práce přináší analýzu zjištěných údajů, výběr nejvýhodnější formy podnikání, 

zdůvodnění tohoto výběru a některá další dílčí doporučení vyplývající ze současné situ-

ace. 

Vzhledem ke zjištěným faktům a vzhledem k požadavkům majitele, které byly uvedeny 

v kapitole 3.2, je výsledným doporučením této práce ponechat stávající právní formu 

podnikání – tedy podnikat i nadále jako fyzická osoba. 
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Příloha č. 1: Odpisy dlouhodobého majetku 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

AKTUÁLNÍ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU (v Kč) 

firma: Mgr. Jaromír Nosek Telč 

Období: 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013 

 

  

předměty nakoupené do 31. 12. 2013 

 

 

  

ČÍSLO NÁZEV SPECIFIKACE ZŮST. CENA ODPIS HIM 

000009 Garáž 
 

31 332,00 1 904 

000014 Budova 
 

520 423,00 61 227 

000027 Garáž 
 

74 290,00 3 230 

000028 Garáž 
 

86 020,00 3 740 

000032 Přívěs 2J6 9559 131 503,42 43 835 

000033 Fabia 3J2 3666 130 196,24 43 399 

000035 Fabia 3J2 3888 111 390,00 37 130 

000036 Moto 4J 1880 27 437,24 9 147 

000037 Moto 4J 5003 59 242,67 14 811 

000038 Fabia 3J2 4232 122 515,50 30 629 

000039 Fabia 3J9 3332 178 083,30 37 398 

000040 Octavia 4J1 7999 270 000,00 56 700 

000041 Moto 5J 1661 59 900,00 6 589 

000042 Traktor SNAPPER 
 

65 157,02 19 548 

000043 Malotraktor 
 

78 508,00 8 636 

CELKEM 1 945 998,39 377 923,00 

 

  



II 

 

Příloha č. 2: Výsledkové výkazy  

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

SOUČTY SLOUPCŮ (v Kč) 

  

firma: Mgr. Jaromír Nosek – Autoškola 

    

období: 01. 01. 2013 až 31. 12. 2013 

  

peníze v hotovosti výdaje na zajištění příjmu 

H převod 374 924,00 12 nákup materiálu 208 602,37 

01 příjem 1 676 926,00 13 nákup zboží 139 186,07 

02 výdaj 1 669 436,00 14 mzdy zaměstnanců 827 102,00 

  hotovost celkem 382 414,00 15 zdrav. A soc. pojistné 412 574,00 

peníze na bankovních účtech 16 provozní režie 617 845,10 

B převod 220 114,79 16 uzávěrkové výdaje   

03 příjem 2 236 184,19 ostatní platby bez vlivu na zisk 

04 výdaj 1 696 746,63 17 příjmy zdaněné u zdroje 0,00 

  banka celkem 759 552,35 18 příjem DPH 441 004,83 

ceniny 19 úvěry, dotace, půjčky 0,00 

C převod 0,00 20 peněžní vklad vlastníka 0,00 

05 příjem 0,00 21 ostatní příjmy 52 044,99 

06 výdaj 0,00   příjmy celkem 493 049,82 

  ceniny celkem 0,00 22 nákup majetku, investice 143 665,00 

platby s vlivem na zisk 23 čerpání zákonné rezervy 0,00 

07 příjmy celkem 3 350 060,37 24 platba daně z příjmů 5 637,00 

08 výdaje celkem 2 205 309,54 25 platba DPH 450 481,09 

  základ daně 1 144 750,83 26 osobní spotřeba 370 000,00 

příjmy zahrnované do základu daně 27 peněžní dary, splátky 0,00 

09 prodej zboží 521,76 28 ostatní výdaje 121 090,00 

10 prod. výrobků a služeb 3 349 538,61   výdaje celkem 1 090 873,09 

11 ostatní příjmy 0,00   ostatní platby celkem -597 823,27 

11 uzávěrkové příjmy   průběžné položky 

   

29 příjem 70 000,00 

   

30 výdaj 70 000,00 

   

  rozdíl 0,00 
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Příloha č. 3: Příjmy a výdaje 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

PŘÍJMY A VÝDAJE V DENÍKU (s vlivem na zisk; v Kč) 

firma: Mgr. Jaromír Nosek – Autoškola období: 01. 01. 2013 až 31. 12. 2013 

  
Příjmy Počet Výdaje Počet Rozdíl 

počáteční stavy –   –   – 

peněžní deník 3 350 060,37 356,00 2 205 309,54 369,00 1 144 750,83 

uzávěrkové operace –   –   – 

základ daně 3 350 060,37   2 205 309,54   114 475 083,00 

 

Příloha č. 4: Rozdělení příjmů a výdajů 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

 

SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY: ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v Kč) 

firma: Mgr. Jaromír Nosek – Autoškola  období: 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013  

Osoba, která rozděluje příjmy   Příjmy 2013 Výdaje DZD 

00026 
 

ř101 3350060 ř102 2205310   

  
 

ř105 0 ř106 377923   

Nosek Jaromír 100,00% 
 

3350060   2583233 766827 

Spolupracující osoby: 
 

        

Jméno Podíl 
 

Příjmy   Výdaje DZD 

Nosková Jitka 
  

1 675 030,00 ř110 1 291 617,00 383 413,00 

rozděleno 50,00% ř109 1 675 030,00 ř108 1 291 617,00 383 413,00 

zbývá 50,00% ř107 1 675 030,00   1 291 616,00 383 414,00 

  



IV 

 

Příloha č. 5: Výkaz o majetku a závazcích 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [14].) 

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH (v Kč) 

firma: Mgr. Jaromír Nosek - Autoškola období: 01. 01. 2013 až 31. 12. 2013 

Majetek 
 

na začátku období na konci období 

1 Hmotný majetek 1 802 333 1 568 075 

2 Peníze v hotovosti a ceniny 374 924 382 414 

3 Peníze na bankovních účtech 220 115 759 552 

4 Zásoby 0 0 

5 Pohledávky (vč. Úvěrů a půjček) 32 100 77 858 

6 Ostatní majetek 0 0 

7 Závazky (vč. úvěrů a půjček) 0 0 

8 Rezervy 0 0 

4 Rozpis zásob:   Zboží 0 0 

 
Materiál 0 0 

 
Výrobky 0 0 

 
celkem 0 0 

 


