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Abstrakt 

Obsahem bakalářské práce je analýza zdanění příjmů společnosti s ručením omezeným, 

osoby samostatně výdělečně činné a veřejné obchodní společnosti v České republice. 

Konečným výsledkem práce je srovnání zdanění a zjištění, který druh společností je 

výhodnější v rámci daní. 

Abstract 

The content of this thesis is to analyze income tax and value added tax of limited 

liability companies, self-employed and public companies in the Czech Republic. The 

end result is to compare taxation and determine which type of company is more 

profitable in terms of taxes. 
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ÚVOD 

 

Zdanění příjmů fyzických a právnických osob je na celém světě citlivé téma. Státy se 

snaží vybrat do státního rozpočtu co nejvíce finančních prostředků, aby zajistili chod 

daného státu. Ten nemůže nastavit příliš vysoké sazby, jelikož by plátci ,,utíkali“ do 

daňových rájů a nemůže stanovit ani příliš nízké, poněvadž by nebyl schopný vybrat 

dostatek pro uspokojení potřeb obyvatelstva. Sazby se v zemích liší, někdy i o několik 

procent, na to má vliv mnoho faktorů. Jelikož se nacházíme na území České republiky, 

bylo by dobré znát naši problematiku v této oblasti. Autorku velice zaujali rozdíly 

podmínek založení a výpočtu daní různých forem podnikání, proto si vybrala tohle 

téma. 

 

Hlavním cílem práce bude porovnání zdanění příjmů různých forem podnikání v České 

republice. 

Je zaměřena na právnickou osobu (společnost s ručením omezeným a veřejnou 

obchodní společnost) a fyzickou osobu jako samostatně výdělečně činnou. 

Výsledkem činnosti bude zjištění, která varianta z pohledu daní, způsobu založení a 

splacení základního kapitálu, z výše popsaných, je nejvhodnější pro danou vybranou 

firmu, která se poté bude zakládat na základě výsledků zde dosažených. Jde o menší 

fitness centrum v centru Brna, převážně pro studenty, jelikož je zde problém 

s parkováním, vybavení je skromné a pár let staré. Ve společnosti s ručením omezeným 

i ve veřejné obchodní společnosti budou dva majitelé ve stejném poměru. 

 

Důvodem výběru daného tématu v kategorii daní, je nejen fakt, že autorku tato oblast 

zajímá a baví a jejím snem je vlastnit fitness centrum, touto formou si může vyzkoušet, 

jak taková společnost vzniká a jaké jsou začátky podnikání. Úmyslem je také pomoc 

nejmenované osobě, která fitness ve skutečnosti zakládá.  Je použit fiktivní název, ale 

základní informace jsou shodné.  

 

Tato práce začíná úvodem, kde se píše, proč bylo vybráno dané téma a definuje cíle. 

Dále je bakalářská práce rozdělena na několik částí. Základní rozdělení je na teoretický 

a praktický úsek. V teoretické části se zabývá daňovou teorií, základními daňovými 
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definicemi, pro lepší porozumění následné praktické části. Nejprve bylo nutné osvojit 

si potřebnou literaturu a z ní poté čerpat. Je využito několik knih o daních, Daňové 

zákony pro rok 2013 a hlavně Zákon o obchodních korporacích, který nahrazuje 

Obchodní zákoník platný do konce roku 2013. Teoretická část je pak dále dělena, pro 

lepší orientaci v textu, na informace o právnické a fyzické osobě. Pro snadnější 

pochopení obsahuje vlastní grafy způsobu zdanění vytvořené v Microsoft Excel. 

V praktické části jsou poskytnuty základní informace o dané firmě a jsou následně 

využity pro výpočty daní. 

 

Byl vybrán rok 2014, kde nastává pár změn oproti roku loňskému. Z námi vyčíslených 

příjmů a výdajů, se vypočítal Hospodářský výsledek, který byl potřeba k určení výše 

daňové zátěže v jednotlivé formě podnikání. Práce poté pokračuje následujícím rokem, 

kdy se uvažuje o pozitivnějším vývoji v podobě vyšších příjmů. Pro porovnání jsou pak 

výsledky přehledně ucelené v tabulce. Následným slovním ohodnocením je sděleno, 

která forma je, z pohledu daně z příjmů, nejefektivnější. 

 

V souladu se zněním daňového řádu od 1.1.2014 a změnách, které vyplívají z NOZ a 

ZOK, se měnila terminologie některých pojmů. Pro tuto práci jsou důležité zejména 

slovní spojení vlastní daň místo daňová povinnost, obchodní korporace nahradila 

obchodní společnost atd.  

 

Věřím, že výsledek bude přínosem nejen pro osobu, jež fitness zakládá, ale také pro 

studenty Fakulty podnikatelské a pro širokou veřejnost, která mnohdy tápe, jakou formu 

podnikání má zvolit. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Před praktickou částí této práce je pro snadnější pochopení nejprve vysvětleno pár 

základních definic. Začíná se v oblasti daní všeobecně, dále pak daň z příjmů 

právnických osob, naváže se na obchodní korporace, fyzické osoby a teoretická část je 

zakončena popisem sociálního a zdravotního pojištění. 

 

1.1 Vymezení základních pojmů 

 

1.1.1 Definice a základ daně  

Daní se rozumí nedobrovolná, povinná, vynutitelná, nenávratná a zákonem určená 

platba do veřejného rozpočtu. Jedná se o platbu neekvivalentní, což znamená, že 

neexistuje adekvátní protihodnota za daň, kterou jsme zaplatili. Odvádí se 

v pravidelných nebo nepravidelných časových intervalech v peněžních jednotkách. Dále 

je neúčelová, jelikož není určena na konkrétní vládní projekt, stane se součástí 

celkových příjmů veřejného rozpočtu v České republice, z něhož se pak čerpají 

prostředky na financování veřejného sektoru, tedy chodu státu a veřejné správy. 

 

Dle Zákona o daních z příjmů z roku 2013, je základem daně rozdíl, o který příjmy, 

s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně (příjmy, kterou nejsou uvedeny  

v § 3 ZDP a § 18 ZDP), a příjmů osvobozených od daně, § 4 ZDP pro FO a § 19 ZDP 

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

souvislosti v daném zdaňovacím období, o kterém se budeme bavit v podkapitole 1.1.5.  

(Marková, 2013). 

 

1.1.2 Sazba daně 

Sazba daně, pro všechny potřebné roky, je definována v § 21 ZDP ve výši 19 %. Pokud 

se jedná o investiční, podílový, penzijní a zahraniční fond kolektivního investování,  

je sazba daně 5 % ze základu daně. Dle novelizace pro rok 2015 je sazba 0 %. Tyhle 
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fondy nás ale v této práci zajímat nebudou. Důležité pro nás bude zejména zdanění FO 

15 % daní dle § 16 ZDP (ZDP, 2015). 

 

1.1.3 Záloha na daň 

Zde je uvedena definice z knihy Daňový systém ČR od autorky Aleny Vančurové. 

„Záloha na daň je platba, kterou je daňový subjekt povinen odvádět před vyměřením 

částky daně za zdaňovací období. Po stanovení výše daně budou zálohy na její úhradu 

započteny“ (Alena Vančurvá, 2012). 

 

1.1.4 Zdaňovací období 

Dostáváme se ke zdaňovacímu období, který je buď kalendářní rok, v ČR od 1. 1. do 

31. 12. stejného roku. Pokud například podnikáme v sezónních pracích, nebo kolem 

Vánoc máme spoustu práce a nechceme se zatěžovat účetní závěrkou, je lepší si zvolit 

hospodářský rok, což je dvanáct po sobě jdoucích měsíců a začíná 1. dnem jiného 

měsíce než je leden. Jestliže chceme přejít z kalendářního roku na hospodářský a 

naopak, je nutné tuto skutečnost nahlásit s tříměsíčním předstihem správci daně 

(Marková, 2013). 

 

1.2 Zdanění příjmů právnických osob 

 

1.2.1 Poplatníci daně 

Zde jsou zahrnuty osoby, co nejsou osobami fyzickými, organizační složky státu, 

podílové fondy, fondy obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond. 

Od daně můžeme osvobodit Národní banku České republiky. Poplatníci mající své sídlo 

nebo místo svého vedení v České republice, daň se aplikuje nejen na příjmy plynoucí ze 

zdroje na území České republiky, ale i ze zahraničí. Pokud se sídlo nenachází na území 

České republiky, daň se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů v České republice 

(Marková, 2013). 
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1.2.2 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy za všechny činnosti. 

Naopak příjmy získané nabytím akcií, zděděním nebo darováním nemovitosti nebo 

movité věci, majetkového práva, předmětem daně nejsou (Marková, 2013). 

 

1.2.3 Osvobození od daně 

Je ta část předmětu daně, která není zahrnuta do základu daně, ze kterého se daň 

vypočítá. 

 

1.2.4 Obchodní rejstřík 

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

podnikatelích. Je veden v elektronické podobě rejstříkovým soudem. Ten o každém 

podnikateli vede složku. Do jednoho týdne zveřejňuje údaje jako je založení, změny a 

výmaz. OR je přístupný každému, lze do něj nahlížet i pořizovat kopie či výpisy. Pouze 

rodné čísla nejsou zveřejňovány (business.center.cz, 2014). 

 

1.2.5 Odpisy hmotného a nehmotného majetku 

 

Odpisy hmotného majetku 

Dle ZDP se hmotným majetkem rozumí samostatná movitá věc (např. automobil), také 

výrobní zařízení a předměty sloužící k provozování služeb, popřípadě soubor movitých 

věcí se samostatným technologicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je 

vyšší jak 40 000 Kč a jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok (proto 

dlouhodobý majetek). Dále pak budovy, domy, byty, nebytové prostory vymezené jako 

jednotky zvláštním předpisem. Jsou zde zahrnuty také stavby, až na výjimky jako jsou 

provozní důlní stavby, drobné stavby na pozemcích určených k plnění funkce lesa… 

Jako hmotný majetek se také považují pěstitelské celky trvalých porostů s dobou 

plodnosti delší než tři roky (např. ovocné stromy, keře, chmelnice a vinice), dospělá 

zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší jak 40 000 Kč.  
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Jiný majetek, za něhož se považuje technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových 

lomů…Hmotným majetkem však nejsou zásoby. 

Tento majetek může odepisovat poplatník, který má k němu vlastnické právo. Vstupní 

cenou hmotného majetku rozumíme pořizovací cenu, pokud je majetek pořízen 

úplatně. Pokud je majetek odkoupen a předchozí majitel prováděl odepisování 

technického zhodnocení, je součástí ceny i zůstatková cena tohoto technického 

zhodnocení. 

V případě, že je majetek pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, vstupní cena je součet 

vlastních nákladů.  

Reprodukční pořizovací cena se použije při ocenění majetku, jako jsou kulturní 

památky, umělecká díla… 

V situaci kdy je majetek zděděn nebo darován, je cena stanovena podle zvláštního 

právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí. 

V prvním roce odepisován se hmotný majetek zařadí do odpisové skupiny podle 

následující tabulky. 

Tabulka č. 1: Minimální doba odpisování 

Odpisová skupina Doba odepisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 (Marková, 2013) 

 

Majetek je odepisován buď rovnoměrně, nebo zrychleně. Při rovnoměrném odpisování 

se vynásobí vstupní cenu daným koeficientem pro první rok a vydělí stem. 
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V následujících letech, se změní pouze koeficient určený pro odpisování v dalších 

letech. 

U zrychleného odpisování se v prvním roce odpisování stanoví podíl vstupní ceny a 

přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování, který platí v prvním roce odpisování. 

Pokud je poplatník prvním vlastníkem, může tento odpis zvýšit o 20 % vstupní ceny 

stroje pro zemědělskou a lesní výrobu, nebo 15 % vstupní ceny pro čištění a úpravu 

vod, u odpisových skupin 1. až 3. s výjimkou letadel, pokud nejsou využívána 

provozovateli letecké dopravy a jiné. 

V dalších letech odpisování je to podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi 

přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které se již odpisuje 

(Marková, 2013). 

 

Tabulka č. 2: Sazby pro rovnoměrné odpisování hmotného majetku 

Odpisová 

skupina 

v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2,0 

(Marková, 2013) 
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Tabulka č. 3: Sazby pro zrychlené odpisování hmotného majetku 

Odpisová 

skupina 

v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou 

zůstatkovou cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

(Marková, 2013) 

Odpisy nehmotného majetku 

Nehmotným majetkem se rozumí zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje, software, ocenitelná práva. Jeho vstupní cena je vyšší jak 60 000 Kč a doba 

použitelnosti, což znamená dobu, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost 

nebo uchovatelný pro činnost další, je delší jak jeden rok. 

Již od roku 2005 je doba odpisování audiovizuálního díla 18 měsíců, softwaru a 

nehmotného výsledku výzkumu a vývoje 36 měsíců, zřizovacích výdajů 60 měsíců a 

ostatního nehmotného majetku 72 měsíců (Marková, 2013). 

 

1.3 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je nejoblíbenější forma podnikání v České republice. 

Před rokem 2014, díky nutnosti určité výše základního kapitálu, se nazývala, obchodní 

společností kapitálového typu, nyní pouze Obchodní korporace, vlastněná 85 % 

fyzickými osobami, v nichž podniká cca 346 000 Čechů a 137 000 cizinců. Zde je 

přehled společnosti Bisnode zabývající se ekonomickými informacemi o společnostech 

a podnikatelích (Bisnode, 2014). 



17 

 

 

Tabulka č. 4: Počet nově založených s.r.o. v ČR v letech 2007 – 2013 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

21 063 22 638 21 756 22 460 21 174 21 592 22 227 
(Bisnode , 2014) 

 

Tabulka č. 5: Počet s.r.o. v ČR celkem za rok 2007 – 2013 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

261 946 280 736 296 787 316 429 332 987 348 334 366 432 
 (Bisnode, 2014) 

 

,,Téměř polovina firem, které byly zaregistrovány v loňském roce, vznikla v Praze (11 

155 resp. 48,8 %). Následovaly Jihomoravský (2 287), Moravskoslezský (1 430) a 

Středočeský kraj (1 175), ve kterém se však meziročně zájem o zakládání nových firem 

snížil zhruba o 10 %. Nejméně firem v roce 2013 vzniklo v Karlovarském kraji (258), na 

Vysočině (310) a Libereckém kraji (313).“  

Statistika zahrnuje pouze společnosti s.r.o. a a.s (Bisnode, 2014). 

 

1.3.1 Založení společnosti s ručením omezeným 

První etapou je založení společnosti buď fyzickými nebo právnickými osobami sepsání 

společenské smlouvy, nebo zakladatelské listiny (uzavřeno písemně, formou 

notářského zápisu). Společenská smlouva může být měněna jen se souhlasem všech 

společníků. Druhou etapou je zápis do OR, což je povinné pro všechny obchodní 

korporace, tímto datem se považuje společnost za vzniklou (Vychopeň, 2011). 

V názvu společnosti se objeví označení:,,společnost s ručením omezeným“, zkratka 

,,s.r.o.“, nebo ,,spol. s.r.o.“ (Zakony.centrum, 2014). 
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1.3.2 Základní kapitál a ručení 

Od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti ZOK, kde je ustanoveno, že každý společník musí 

vložit nejméně 1 Kč. Vklad musí být zaplacen nejpozději do 5 let od vzniku společnosti 

(Zakony.centrum, 2014). 

Do 31. 12. 2013 platilo, že vklad každého společníku musí být alespoň 20 000 Kč a 

základní kapitál nejméně 200 000 Kč. Společnosti založené před rokem 2001 mohli mít 

dokonce základní kapitál 100 000 Kč. Vklad může být buď peněžitý, nebo nepeněžitý, 

jehož hodnota musí být zjistitelná (movité věci, nemovitosti, cenné papíry, know-how, 

pohledávky). Nově si znalce mohou stanovit sami jednatelé, nadále však musí být veden 

na seznamu znalců a být zapsaný ve společenské smlouvě (Müllerová, 2014). 

Před podáním návrhu na zápis do OR, musí být splaceno vkladové ážio, což je rozdíl 

mezi cenou nepeněžitého vkladu a výši vkladu společníka a také 30 % každý peněžitý 

vklad (Zakony.centrum, 2014). 

Do konce minulého roku, tedy roku 2013, společníci ručí společně a nerozdílně za 

vzniklé závazky společnosti, do výše souhrnu jejich nesplacených částí vkladů. Dnem 

kdy celý svůj vklad splatili, garance zanikla. Nyní poskytují záruku všichni společníci 

celým svým majetkem (Müllerová, 2014). 

Podíl na případném zisku, si rozdělí v peněžních jednotkách, dle podílu na základním 

kapitálu společnosti, nebo se jinak dohodnou ve společenské smlouvě. 

Nově se rozlišují dva druhy podílů: tam kde se vyskytují stejná práva a povinnosti a 

jako druh druhý část, kde nejsou práva a povinnosti, nazvaný základní. Ve společenské 

smlouvě si určíme, zda společník může vlastnit více podílů různých druhů. 

Ke každému z nich, může být vydán cenný papír na řad tzv. kmenový list, který není 

veřejně nabízen ani přijat na trhu (Zakony.centrum, 2014). 

 

1.3.3 Orgány s.r.o. 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je 

oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, dle společenské smlouvy. 

Jmenuje je valná hromada, která je nejvyšším orgánem. Jsou jimi všichni společníci, 
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každý s jedním hlasem na každou jednu korunu vkladu. Svolává se nejméně jedenkrát 

za účetní období. Rozhoduje například o rozdělení podílu na zisku společníkům.  

 

Dozorčí rada je nepovinným orgánem, dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do účetních 

knih, kontroluje a přezkoumává účetní závěrku. Zde nemůže působit jednatel, nebo jiná 

oprávněná osoba, která jedná za společnost a je zapsána v OR (Zakony.centrum, 2014). 

Podle obecné úpravy právnických osob dle § 154 NOZ vyplývá, že nově může být 

jednatelem i PO. 

Novému ZOK se musí společnost přispůsobit do 1.7. t.r., při porušení hrozí i její zrušení 

(Müllerová, 2014). 

 

1.3.4 Rezervní fond 

Výši i dobu tvorby rezervního fondu (sloužící např. k úhradě ztráty) si určí jednatelé ve 

společenské smlouvě. Buď hned při založení, nebo z čistého zisku vykázaného v řádné 

účetní závěrce za rok, za který rezervní fond tvoříme. Výše musí být nejméně 10 % ze 

zisku, maximálně však 5 % z hodnoty ZK. Každý rok se částka rezervního fondu 

navyšuje nejméně o 5 % z čistého zisku až do výše stanovené ve společenské smlouvě, 

nesmí být však menší jako 10 % ZK. Od roku 2014 se ruší povinnost vést rezervní fond. 

S prostředky dosažených do 1. 1. může být zacházeno jako s nerozděleným ziskem 

z minulých let, nebo rovnou vyplacen společníkům (business.center.cz, 2014). 

 

1.3.5 Výhody a nevýhody s.r.o. 

 

Výhody s.r.o. 

Jak již bylo zmíněno, tato forma podnikání je v České republice nejpopulárnější. 

Uvidíme, zda se tohle tvrzení potvrdí, díky zrušení omezení vložení konkrétní sumy a 

výši základního kapitálu. Plusem, kterým disponovala, bylo ručení do výše 

nesplaceného vkladu, tedy spíše neručení společníků.  
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Nevýhody s. r.o. 

Tak jako existují výhody, je tu pár nevýhod, jako je například komplikované vyřizování 

neshod mezi společníky, popřípadě jeho vystoupení, s čímž jsou spojené vysoké 

administrativní náklady (změna v OR). Pro jednatele a dozorčí radu je to zákaz 

konkurence, což znamená zákaz podnikání ve stejném nebo obdobném oboru, 

zprostředkování nebo obstarávání pro jiné osoby obchody společnosti, účastnit se na 

podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající 

osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání. Významným 

mínusem mohla být také povinná tvorba rezervního fondu ve výši nejméně 10 % zisku 

(Vychopeň, 2011). 

 

1.3.6 Předpisy při vedení účetnictví 

Při vedení účetnictví se musí řídit zejména Zákonem o účetnictví, který určí rozsah a 

způsob vedení účetnictví, vymezuje účetní knih, záznamy, účetní závěrku, úschovu 

dokumentů, způsob oceňování a jiné.  

Dále je důležitá Vyhláška 500/2002 Sb., která stanoví směrnou účetní osnovu pro 

podnikatele. Pro vymezení účetních metod a postupů slouží České účetní standardy 

pro podnikatele. 

Dále je nutné, aby si každé s.r.o. vytvořilo svoji vnitřní účetní směrnici, která stanoví 

pravidla nutná pro podnikání v dané společnosti (Vychopeň, 2011). 

 

1.3.7 Náklady na založení 

Dle serveru eliteczechia.cz je potřeba k založení společnosti v úhrnu cca 42 hodin, je 

zahrnuto nastudování právních předpisů, příprava veškeré dokumentace, sepsání listiny 

u notáře, založení účtu v bance, ohlášení živnosti, registrace u finančního úřadu, 

pořízení výpisu z živnostenského a obchodního rejstříku…  

Délka doby mezi rozhodnutím a zahájením podnikání je přibližně od 10 do 60 dní. 
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Náklady na založení:  

 Sepsání zakladatelské listiny u notáře cca 4 900 Kč, 

 ověřování podpisů a listin, stejnopisy zakladatelské listiny cca 700 – 2 000 Kč, 

 výpis z rejstříku trestů a z katastru nemovitostí cca 200 - 500 Kč, 

 ohlášení živnosti 1 000 Kč, 

 bankovní poplatky za účet pro složení základního kapitálu 0 – 2 500 Kč, 

 návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku 6 000 Kč, 

Celkem cca 14.000 Kč a více (eliteczechia, 2013). 

 

Ceny za založení s.r.o. od profesionální společnosti se pohybují od 15 do 23 tis. Kč. 

 

1.4 Veřejná obchodní společnost 

Když se skupina rozhodne založit společnost, je tato varianta nejlepší. Jde o malé nebo 

středně velké podnikání v obchodě, službách, cestovním ruchu a řemeslné výrobě 

(Doleček, 2012). 

 

1.4.1 Založení veřejné obchodní společnosti 

Jako všechno obchodní korporace se zakládá sepsáním společenské smlouvy a vzniká 

dnem zapsáním do OR. Je to společnost alespoň dvou osob, které se účastním na jejím 

podnikání nebo správě jejího majetku. Je-li společníkem právnická osoba, vykonává 

práva a povinnosti vyplívající ze společenské smlouvy její pověřený zmocněnec FO. 

Pokud byl na člověka, který chce založit v.o.s., v posledních třech letech uvalen 

konkurz, nebo byl návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek 

majetku, nemůže společnost založit. 

Stejně jako u s.r.o. musí mít v názvu uvedeno ,,veřejná obchodní společnost“, 

,,veř.obch.spol.“, nebo ,,v.o.s.“. Je-li v názvu uvedeno jméno alespoň jednoho 

společníka, postačí označení,,a spol“ (Vojtěch Koráb, 2005). 
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1.4.2 Základní kapitál a ručení 

Zde není stanoven minimální základní kapitál a tedy ani vklad každého ze společníků. 

Pokud se rozhodnou pro vklad do společnosti, výše i lhůta splacení musí být 

zaznamenaná ve společenské smlouvě. Je možný jak peněžitý tak nepeněžitý vklad, u 

kterého se nevyžaduje znalecký posudek. V případě, že je společník se splátkami 

v prodlení, je povinen dle zákona platit úroky z prodlení. Tuto sankci ale může 

společenská smlouva upravit, nebo také zcela zrušit (Doleček, 2012). 

Za nepeněžitý vklad se považuje i služba provedená společníkem. Ta musí být oceněna 

ve společenské smlouvě 

Společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, společně a nerozdílně 

(Vojtěch Koráb, 2005).  

 

1.4.3 Orgány v.o.s. 

Za společnost navenek jednají všichni společníci, kteří splní požadavky v § 46 ZOK, 

Mohou se však domluvit, že se vedení přenechá jen některým z nich, nebo jen jedné 

osobě. Po vystoupení, bývalý společník ručí jen za závazky, které vznikly v době účasti 

v instituci. Zisk, popřípadě ztráta, se rozdělí mezi majitele rovným dílem 

(Zakony.centrum, 2014). 

 

1.4.4 Výhody a nevýhody v.o.s. 

 

Výhody v.o.s. 

Pokud naším cílem je založit malou až středně velkou firmu podnikající převážně na 

českém trhu, je tato společnost ideální, jak z hlediska jednoduchosti, tak proto, že není 

nutný vklad a tím pádem základní kapitál.  
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Nevýhody v.o.s. 

Hlavní a podstatnou nevýhodou v.o.s. je zánik společnosti v případě úmrtí společníka, 

pokud není podmíněno dědění. Dále pak, jako u s.r.o., zákaz konkurence a ručení 

společníků, kteří tu ručí společně a celým svým majetkem (Vojtěch Koráb, 2005). 

 

1.4.5 Náklady na založení 

Ceny za sepsání listiny u notáře, ověřování podpisů listin, výpis z rejstříku a další 

náklady na založení, jsou totožné se společností s ručením omezeným. 

Celkem tedy cca 14.000 Kč a více (eliteczechia, 2013). 

 

 

1.5 Živnostenské podnikání 

1.5.1 Živnost 

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

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

Všechny tyto znaky musí být splněny současně. 

Soustavní činností se rozumí stálý výkon určité činnosti, který trvá delší časové 

období, nebo se činnost pravidelně opakuje, či je sezónní. Není to činnost ojedinělá a 

nahodilá. 

Samostatná činnost odlišuje živnostenské podnikání od zaměstnaneckého poměru. 

Podnikatel rozhoduje sám o způsobu organizace podniku, rozsahu činnosti, době a místě 

výkonu práce. 

Provozování vlastním jménem zavazuje podnikatele provozovat činnost pod svou 

obchodní firmou zapsanou v OR. 

Vlastní odpovědnost znamená, že podnikatel odpovídá za své závazky vyplývající 

z činnosti podnikání a vyplývajícího výsledku. 
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Cílem podnikání je dosažení zisku a je důležité, na co je případný zisk použit (Zichová, 

2008). 

 

1.5.2 Podmínky a překážky provozování živnosti 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, poskytuje podmínky pro 

provozování živnosti. Těmi jsou plná svéprávnost, která lze pomocí soudu dosáhnout 

díky zákonnému zástupci a bezúhonnost, která se prokáže výpisem z Rejstříku trestu. 

Pokud to zákon stanoví, dalším kritériem je odborná nebo jiná způsobilost, prokázána 

doklady o odborné kvalifikaci, nebo osvědčení, že předmětná činnost byla vykonávána 

ve členských státech Evropské unie (Zichová, 2008). 

 

Tyhle podmínky, které najdeme v § 6 a 7 tohoto zákonu, musí splňovat i zákonný 

zástupce. Pokud byl na majetek fyzické nebo právnické osoby prohlášen konkurz dle  

§ 8, nemůže tato osoba provozovat živnost (Zakony.centrum, 2014). 

 

1.5.3 Ohlašovací živnost 

Ohlašovací živnost smí být provozována za podmínek uvedené v ŽZ na základě 

ohlášení u ŽÚ, ten provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dní ode dne ohlášení 

a vydá výpis. Pokud nejsou splněny podmínky, je stanovena lhůta na jejich odstranění, 

nejméně však 15 dní.  

Patří mezi ně živnosti: 

 řemeslné (holičství, kadeřnictví, zlatnictví a klenotnictví…)  

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o řádném 

ukončení středního vzdělání s výučním listem, s maturitou v náležejícím oboru, 

vyššího vzdělání nebo uznáním odborné kvalifikace vydaným uznávacím 

orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace, 

 

 vázané (provozování solárií, masérské služby, fitness…) 

Občan České republiky nebo i jiného členského státu EU prokáže způsobilost, 
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k této živnosti, dokladem dle zákona (viz.  Živnosti řemeslné), 

 

 volné (ubytovací služby, provozování kulturních akcí, reklamní činnost…) 

ŽZ nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Stačí, když jsou 

splněny všeobecné podmínky § 6 odst. 1. (Zichová, 2008). 

 

1.5.4 Koncesovaná živnost 

Pro provozování koncesované živnosti je potřeba požádat o koncesi a splnit podmínky, 

stanovené v § 8 ŽZ, Živnostenský úřad rozhodne o její vydání do 60 dní ode dne podání 

žádosti. Poté výpis vydá do 5 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 

koncese. Jsou to činnosti, které mohou ohrozit zdraví, bezpečnost a majetek 

zákazníků. 

 

1.5.5 Živnostenský rejstřík 

Živnostenský rejstřík je informační systém pro širokou veřejnost, kam se zapisuje 

podnikající FO i PO, jsou zde uvedeny údaje jako: jméno, bydliště, popřípadě sídlo 

firmy, rodné číslo, identifikační číslo, jména a adresy jednatelů, předmět podnikání, 

druh živnosti, provozovna, údaje o úpadku, likvidaci a mnohé z dalších. Jeho správcem 

je Živnostenský úřad České republiky a provozují jej obecní, živnostenské a krajské 

živnostenské úřady (ŽZ č. 455/1991 Sb., 2014). 

 

1.6 Zdanění příjmů fyzických osob 

1.6.1 Poplatníci daně 

Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, 

mají daňovou povinnost, která se vztahuje, jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území 

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

Za obvyklé zdržování se na území České republiky, se považuje pobyt s délkou, 

souvisle nebo v několika období, minimálně 183 dní v příslušném kalendářním roce. 

Do dané doby se uznává každý započatý den pobyt. Bydlištěm na území České 
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republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za 

okolností ve kterém se obvykle zdržuje (Marková, 2013). 

 

1.6.2 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy 

z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, 

příjmy z pronájmu a ostatní. 

 

Příjmy ze závislé činnosti 

Příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou za pravidelné nebo jednorázové příjmy 

ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, 

příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným 

a komanditistů komanditních společností, odměny členů statutárních orgánů a dalších 

orgánů právnických osob. 

 

Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti 

Zde patří příjmy ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy ze 

zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, podíly na zisku společníků veřejné 

obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti. 

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

příjmu, může uplatnit výdaje paušální ve výši: 

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

živností řemeslných, 

60 % z příjmů z živnostenského podnikání kromě živností řemeslných, 

40 % z příjmů z jiného podnikání než která jsou uvedeny výše, nebo z příjmů jiné 

samostatně výdělečné činnosti (maximální výdaje 800 000 Kč), 
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30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (nejvýše lze výdaje 

uplatnit do částky 600 000 Kč). 

Způsob uplatnění těchto výdajů nelze zpětně měnit (ZDP  č. 586/1992 Sb., 2015). 

 

Příjmy z kapitálového majetku 

§ 8 ZDP zahrnuje podíl na zisku z majetkového podílu na akciové společnosti, na 

společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíl na zisku z členství 

v družstvu, podíl na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, úrok, výhry a jiné 

výnosy z vkladů na vkladních knížkách (Marková, 2013). 

 

Příjmy z nájmu 

Příjmy z pronájmu nemovitostí a bytů nebo jejich částí (u manželů z bezpodílového 

spoluvlastnictví, se zdaňuje pouze u jednoho), příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě 

příležitostného pronájmu. 

Dílčím základem daně jsou tyhle příjmy z § 9 ZDP snížené o výdaje na ně vynaložené. 

Pokud tak poplatník neučiní, může uplatnit 30 % výdajů z příjmů, ale jen do výše 

600 000 Kč (businessinfo.cz, 2014). 

 

Ostatní příjmy 

Jsou to zejména příjmy z příležitostných činností, z příležitostného pronájmu movitých 

věcí, příjmy z převodu vlastní nemovitosti, nebytových či bytových prostor, příjmy 

z převodu účasti na společnosti s.r.o., komanditisty u k. s., družstvu, výhry v loteriích a 

sazkách, ceny z veřejných a sportovních soutěží a jiné (Marková, 2013). 
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1.6.3 Základ daně a daňová ztráta 

Základem daně je rozdíl příjmů, plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, a výdajů 

prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Jsou jimi i výdaje 

paušální, popsané výše, které má právo uplatnit pouze FO. Jestliže má poplatník více 

příjmů z § 6 až 10 ZDP, základem daně je součet dílčích základů daně z těchto 

paragrafů. Daňová ztráta vznikne tehdy, když výdaje jsou menší než příjmy. 

 

1.6.4 Osvobození od daně 

V § 4 ZDP je výčet příjmů, na které se nevztahuje daňová povinnost. Jsou jimi 

například příjmy z prodeje rodinného domu, za podmínky, že zde měl prodávající po 

dobu dvou let, bezprostředně před prodejem, své bydliště. Příjmy z prodeje nemovitosti, 

bytu, nebytových prostor, přesáhne-li dobu pěti let mezi nabytím a prodejem. Dle 

podmínek uvedených v písmeně c) pak z prodeje movitých věcí, přijatá náhrada škody, 

ceny z veřejných soutěží atd. (Marková, 2013). 

 

1.7 Sociální a zdravotní pojištění 

1.7.1 Sociální pojištění: 

Sociální pojištění má tři složky:  

 Pojistné na důchodovém zabezpečení (k úhradě důchodů: starobní, invalidní, 

částečný, vdovský, vdovecký, sirotčí), 

 

 příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti (na podporu nezaměstnanosti), 

 

 nemocenské pojištění (určeno na nemocenskou, ošetřovné, vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství). 

Zaměstnanci jsou povinni se účastnit všech tří složek, ale sami si platí jen důchodové, 

zbytek za ně odvádí zaměstnavatel. U OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné 

(Měšec.cz, 2014). 
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V roce 2014 je minimální výše záloh OSVČ na sociálním zabezpečení 1 894 Kč 

měsíčně. V dalším roce se dostávají min. zálohy na 1 943 Kč (danevpraze.cz, 2015).  

 

Pojistné se skládá z 28 % na důchodovém pojištění, pokud se účastní II. pilíře tak 26,2 

%. Na státní politiku zaměstnanosti pak 1,2 %, ve druhém pilíři 5 % (Měšec.cz, 2014). 

OSVČ si určuje měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění svou 

platbou. Měsíční vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového 

základu dosaženého v předchozím kalendářním roce nebo stanovené minimum 

a nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu. 

,,Splatnost pojistného na důchodové i nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc 

je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že jako OSVČ 

musíte peníze poslat tak, aby byly připsány na účet sociální správy nejpozději 20. dne 

v měsíci (Měšec.cz, 2014).“ 

 

1.7.2 Zdravotní pojištění 

Je povinné pro každého člověka v České republice. Hradí si ho sám, nebo je hrazeno 

státem (děti, studenti, důchodci) a tím mají nárok na bezplatnou základní zdravotní péči 

(Kubátová, 2010). 

Pojištění platí zaměstnanci a OSVČ zdravotní pojišťovně (v ČR celkem 9). 

V roce 2014 je minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění 1 752 Kč měsíčně. 

V roce 2015 se částka zvyšuje na 1 797 Kč. 

Od roku 2013, a pro zatím do roku 2015, se zrušil maximální vyměřovací, který platil 

pro OSVČ i pro zaměstnance. Pojistné je tak v těchto letech odváděno ze skutečně 

dosažených příjmů. Minimální vyměřovací základ, ze kterého je zase odvozena 

minimální záloha, je pro rok 2014 stanoven na částku 12 971 Kč. V roce 2015 činí 

13 305,50 Kč. Oproti sociálnímu pojištění platí, že nová minimální záloha se platí už od 

ledna, tedy nejpozději do 8. 2. 2014 je nutné ji zaslat na účet zdravotní pojišťovny 

(danevpraze.cz, 2015). 
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1.7.3 Povinnosti OSVČ 

OSVČ platí pojistné na důchodovém pojištění, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a dobrovolně nemocenské pojištění. Při zahájení provozování samostatně 

výdělečné činnosti, je osoba povinna podat oznámení příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla činnost 

založena. Oznámení o důchodovém pojištění může během kalendářního roku. 

 

1.7.4 Výhody a nevýhody OSVČ 

Z jedné strany je podnikání jako OSVČ výhodné v jeho snadném získání a nízkými 

náklady na založení, na druhou stranu je celková výše odvodů dosti vysoká. Poznáme to 

hned na začátku, kdy musíme zaplatit sociální a zdravotní pojištění. Poté se nám 

poskytne možnost kompenzace uplatněním výdajů paušálem. Živnostník také ručí 

celým svým majetkem a financemi si může nakládat dle své libosti (eliteczechia, 2013). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Předmětem podnikání, v této práci, je provozování fitness centra a sálových lekcí, 

v budoucnu je v plánu zavedení dalších služeb, jako jsou masáže a solárium. Dle 

názoru, je nabídka fitness v Brně nedostačující, obzvlášť v centru města. Brno je 

studentské město a většina fitness, které provozují školy, jsou přeplněná. Proto jsou zde 

nastíněny začátky podnikání v této oblasti. 

 

2.1 Rok 2014 

2.1.1 Základní údaje o firmě 

Základní údaje, které platí pro všechny vybrané způsoby podnikání: 

Jsou pronajaty prostory o výměře 180 m² na adrese: Brno – Orlí 3 v Obchodní galerii na 

Orlí. Je vybudováno fitness o rozloze 70 m², cvičební sál 70 m², šatny a sprchy 40 m². 

Posilovna disponuje dvěma běžeckými pásy, dvěma spinningovými koly, železnými 

činkami s váhy od 1 kg až 60 kg, kotouči, dvěma lavicemi, bench pressem a věží 

s mnohonásobným využitím. V sálové místnosti jsou připraveny ke cvičení karimatky a 

míče. 

Provozní doba: 

PO - PÁ   06:30 – 21:00  1. směna: 06:00 - 14:00 = 8,0 hod 

      2. směna: 13:30 - 21:30 = 8,0 hod 

SO   10:00 – 20:00  1. směna: 9:30 – 20:30 = 11,0 hod 

NE + svátky  12:00 – 20:00  1. směna: 11:30 – 20.30 = 9,0 hod 

 

CENÍK:   Student  Dospělý 

Časově neomezený vstup   55 Kč     85 Kč 

Měsíční permanentka  500 Kč   900 Kč 

Sálové lekce   100 Kč   120 Kč 
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Díky rozhodnutí fitness zakládat v prostorách, kde dříve byly kanceláře, je nutné 

vypracovat dokumentace původních a reálných prostor. Prvním úřadem, od kterého je 

nezbytné povolení, je Krajská hygienická stanice, který má 30 dní k vyjádření. Posoudí, 

zda je v pořádku sociální zařízení a zázemí pro personál, dále projekt musí odsouhlasit 

Hasičský záchranný sbor, je nutné označit místa rozložení hasicích přístrojů a požárního 

hlášení, odvětrávání jsou přírodní skrz okna, nejsou tedy potřeba větráky. Ti mají na 

vyjádření také 30 dní. Posledním krokem OSVČ je Živnostenský úřad, který ihned vydá 

živnostenské oprávnění. Živnostník je zapsán v Živnostenském rejstříku, kde jsou 

vedeny jeho základní údaje. 

Firmy jsou vedeny v OR, kde bude zapsáno sídlo společnosti, přidělené identifikační 

číslo, právní forma podnikání, předmět, statutární orgán, v případě s.r.o. i v.o.s. to 

budou dva společníci, jejich základní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. 

Důležité je, jakým způsobem budou společníci jednat za společnost a v případě s.r.o., 

do roku 2014, velikost základního kapitálu jimi určená. 

Zřizovacími výdaji jsou výdaje na dokumentaci a oprávnění, které činí 16 000 Kč. Jako 

dlouhodobý hmotný majetek jsou zařazeny stroje a náčiní v hodnotě 250 000 Kč. 

K dispozici je počítač za 5 000 Kč a jednoduchý software za 3 500 Kč. Úprava vnitřních 

prostor přišla na 40 000 Kč. Vybavení recepce a ostatní drobný majetek je nakoupen za 

11 500 Kč. 

Jako účetní období je zvolen kalendářní rok, tedy 1. 1. 2014 – 31.12 2014. 

 

Pro odpisování posilovacích strojů (převzaté ze staršího fitness, které bylo zrušeno 

v Brně) je zvoleno rovnoměrné odpisování na 5 let dle 2. odpisové skupiny. 

Odpis: 
250 000 𝑥 11

100
 = 27 500 Kč 

Na hlavní pracovní poměr zde pracují dvě slečny, o víkendech pak zaměstnankyně na 

hlavní pracovní poměr s 20 hod. týdně. Dvakrát denně se konají sálové lekce aerobiku, 

pilates nebo power jogy. Jsou smluvené čtyři studentky vysokých škol, s licencemi, 

které jsou najímány externě. Za každou odcvičenou lekci, dostává lektor 200 Kč.  
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Vedení účetnictví (popřípadě daňové evidence) má na starost majitelka (popřípadě 

spolumajitelka) 

 2 zaměstnanci na hl. pracovní poměr se 40 hod. týdně 80 Kč/ hod  

(153 600 Kč ročně za jednoho zaměstnance) 

 1 zaměstnance na hl. pracovní poměr s 20 hod. týdně 80 Kč / hod  

(76 800 Kč ročně). 

 

2.1.2 Společnost s ručením omezeným 

Jednatelem společnosti jsou dvě fyzické osoby. Základní kapitál je 310 000 Kč, zde je 

zahrnut DHM, drobný majetek v podání PC, služby na úpravu prostor. Každý společník 

vloží stejný podíl, tedy 155 000 Kč v podobě peněžních prostředků. Ani jednomu 

z nich, nemusel být poskytnut úvěr. Základní kapitál, je ke dni vzniku společnosti, 

splacen v celé výši. Případný zisk je rozdělen rovným dílem.  

Nadále se držíme Obchodního Zákoníku a tvorby rezervního fondu, ten se zamýšlí 

tvořit až z čistého zisku koncem roku. 

 

Příjmy za rok 2014:           1 116 000 Kč 

Výdaje na rok 2014: 

 Zřizovací výdaje    31 000 Kč 

 Výdaje na zboží:    19 440 Kč 

 Mzdové výdaje:             384 000 Kč 

 Pojištění:              130 560 Kč 

 Nájemné:              360 000 Kč 

 Elektřina, voda, topení:   60 000 Kč 

 Odpisy DHM:     27 500 Kč 

 Kurz lektorky aerobiku:     7 000 Kč 

Výdaje:            1 019 500 Kč   

Rozdíl:                 96 500 Kč  
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VH     96 500 Kč 

§ 23-33             0 

§ 20              0 

Zaokrouhlení:    96 000 Kč 

Daň     18 240 Kč 

§ 35              0 

Výsledná daň:   18 240 Kč 

 

 
 

  

 
 
 

   
       
   

 

   
       
       
       
       
       
       
       
   

 

   
       
       
       
       
       
       
       
   

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 

   
                      

 
      

Výsledek hospodaření  

1. Základ daně 

3. Dílčí základ dane zaokrouhlený na 1000 Kč dolů 

VÝSLEDNÁ DAŇ 

Daň 

 

Obrázek č. 1: Schéma výpočtu daně s.r.o. (zdroj: vlastní zpracování) 

Úprava dle §23 - 33  

Úprava dle §34 ZDP 
Odčitatelné položky  

Úprava dle §16 ZDP       
Sazba daně 

Úprava dle §35 ZDP        
Slevy na dani  
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Podle následujícího schématu, se rozdělí disponibilní zisk do rezervního fondu, který 

má činit nejméně 10 %, v tomto případě tedy 7 826 Kč. Zvolená částka je 10 000 Kč.  

 

 
 

          
           
     

 

     
           
           
     

 

     
           
           
    

  

     

           
           
 

  

 

 

 

 

 

   

           
           
   

 

   

 

   
 

 

   

 

     
           
           
           Obrázek č. 2: Schéma výpočtu výplaty společníků s.r.o. (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Disponibilní zisk   78 260 Kč 

Rezervní fond    10 000 Kč 

Ostatní fondy             0  

Podíl společníka   34 130 Kč 

Srážková daň      5 120 Kč  

Výplata společníka   29 010 Kč 

 

Každý společník, za účetní období, vydělá 29 000 Kč, což je velice málo. Společnost 

s ručním omezeným daní dvakrát, nejprve jako společnost sazbou 19 % a poté každý 

společník zvlášť. Dohromady se tedy na daních z příjmů zaplatí 28 480 Kč. 

 

Disponibilní zisk 

Rezervní fond 

Ostatní fondy 

Podíl 1. společník (FO) Podíl 2. společník (FO) 

Výplata 1. společníka Výplata 2. společníka 

Úprava dle § 36 ZDP Srážková daň  
(15 %) 

 

Úprava dle § 36 ZDP Srážková daň  
(15 %) 
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2.1.3 Veřejná obchodní společnost 

Zde budou podnikat dvě FO. Většinou se jedná o rodinné příslušníky, např. otec a syn. 

Základní kapitál ani vklad společníka není nutný, majetek je ve stejné výši jako 

v předchozím příkladu. 

Do společenské smlouvy se zaznamená dělení zisku rovným dílem. Společníci nemají 

jiné zisky z podnikání, z pronájmu ani ze samostatně výdělečné činnosti. 

Zřizovací výdaje jsou totožné s výdaji u s.r.o. V obou případech jsou zakládajícími dvě 

osoby, jsou potřeba dva výpisy z rejstříku trestu, dvě živnostenské oprávnění atd. 

Jelikož se vede účetnictví, ve výdajích budou uvedeny odpisy majetku, ty jsou opět 

stejné jako u s.r.o. 

Základem daně bude rozdíl příjmů a výdajů za rok 2014, paušální výdaje se použít 

nemohou. 

 

Příjmy za rok 2014:           1 116 000 Kč 

Výdaje na rok 2014: 

 Zřizovací výdaje    31 000 Kč 

 Výdaje na zboží:    19 440 Kč 

 Mzdové výdaje:             384 000 Kč 

 Pojištění:              130 560 Kč 

 Nájemné:              360 000 Kč 

 Elektřina, voda, topení:   60 000 Kč 

 Odpisy DHM:     27 500 Kč 

 Kurz lektorky aerobiku:     7 000 Kč 

Výdaje:            1 019 500 Kč    

Rozdíl:                 96 500 Kč  
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Obrázek č. 3: Schéma výpočtu daně v.o.s. (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledek hospodaření 

1. Základ daně 

VÝSLEDNÁ DAŇ 

Dílčí základ daně 

Podíl 1. společníka Podíl 2. společníka 

Dílčí základ daně 

2. Dílčí základ daně 

3. Dílčí základ daně 3. Dílčí základ daně 

Daň Daň 

Zaokrouhlení na 100 Kč dolů Zaokrouhlení na 100 Kč dolů 

Úprava dle § 16 ZDP       Úprava dle § 16 ZDP      

Úprava dle § 35 ZDP        
Slevy na dani  

Úprava dle § 35 ZDP        
Slevy na dani  

Ʃ § 6 až § 10 

Úprava dle § 34 a § 15(7) ZDP                   
Odčitatelné položky a nezdanitelná část ZD 

2. Dílčí základ daně 

Úprava dle § 34 a § 15(7) ZDP                   
Odčitatelné položky a nezdanitelná část ZD 

Ʃ § 6 až § 10 
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VH        96 500 Kč 

§ 23-33     0 

1. ZD                  96 500 Kč 

Podíl společníka     48 250 Kč 

§ 6 a § 10               0 

1. DZD      48 250 Kč 

§ 34 a § 15 (7)               0 

2. DZD      48 250 Kč 

3. DZD po zaokrouhlení    48 200 Kč 

Daň         7 230 Kč 

§ 35       24 840 Kč 

Výsledná daň:              0 Kč 

 

Základ daně se rozdělí na dvě stejné částky, jelikož jsou podíly společníků stejné. 

Žádný z nich nemá jiné příjmy, proto se nepřičítá žádný dílčí základ daně z § 6 až 10. 

Druhý základ daně se zaokrouhluje na celé stovky dolů, to se provádět nemusí, protože 

vyšlá částka je již ve stovkách. Sazba daně je pro společníky v.o.s. 15 %, odečte-li se od 

ní roční sleva na poplatníka, která dělá 24 840 Kč, vyjde výsledná daň 0 Kč, jelikož se 

nedá dostat s daní do plusové položky. 

 

2.1.4 Osoba samostatně výdělečně činná 

Pro získání živnostenského oprávnění na živnost vázanou (vedení fitness) je potřeba 

vysokoškolské vzdělání v oboru tělovýchovy, vyšší odborné vzdělání nebo 

rekvalifikační kurz. Nutné je i nahlášení se na Finančním úřadě, Správě sociálního 

zabezpečení a u Zdravotní pojišťovny. 

Příjmy nepřesáhly 12 milionů Kč, povede se tedy daňová evidence, místo účetnictví. 
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Příjmy za rok 2014:         1 116 000 Kč 

Výdaje na rok 2014 

 Zřizovací výdaje              17 000 Kč 

 Výdaje na zboží:             19 440 Kč 

 Mzdové výdaje:           384 000 Kč 

 Pojištění:            130 560 Kč 

 Nájemné:            360 000 Kč 

 Elektřina, voda, topení:            60 000 Kč 

 Odpisy dlouhodobého majetku uplatnit nelze 

 Kurz lektorky aerobiku:   7 000 Kč 

Výdaje:             978 000 Kč 

Rozdíl:             138 000 Kč 

 

Dle § 7 odst. 7 písm. b) je možnost si uplatnit 60 % z příjmů, což je 669 600 Kč, jelikož 

tato suma je menší jak skutečně vynaložené výdaje, paušál se neaplikuje. 

Od roku 2014 si nemůže OSVČ odečíst slevu na dítě dle § 35c ZDP. 

 

ZD             138 000 Kč 

Úprava dle § 23 - § 33 ZDP          0 

ZD             138 000 Kč 

Úprava dle § 15 a § 34 ZDP           0 

ZD zaokrouhlený           138 000 Kč 

Úprava dle § 16 ZDP            0 

Daň               20 700 Kč 

Úprava dle § 35ba ZDP             24 840 Kč 

Daň po slevě            0 

Výsledná daň:           0 Kč 

Níže je graficky ukázán postup získání základu daně nutného pro výpočet daně. 
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Úhrn příjmů od zaměstnavatele, úhrada sociálního a zdravotního 

pojištění 

 

Příjmy – výdaje z § 7 ZDP 

 

 

Příjmy – výdaje z § 8 ZDP 

 

 

Příjmy – výdaje z § 9 ZDP 

 

 

Příjmy – výdaje z § 10 ZDP 

 

 

 

Základ daně 

Dílčí základ 
daně 

 § 6 ZDP 
(kladné číslo) 

Dílčí základ 
daně 

   § 7 ZDP 
(číslo ≤ 0) 

Dílčí základ 
daně 

    § 8 ZDP 
(kladné číslo) 

Dílčí základ 
daně 

    § 9 ZDP 
(číslo ≤ 0) 

Dílčí základ 
daně 

    § 10 ZDP 
(kladné číslo) 

Obrázek č. 4: Schéma výpočtu ZD FO (zdroj: vlastní zpracování) 
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Úprava dle § 23 - § 33 ZDP 

 

 

Úprava dle § 15 a § 34 ZDP  

 

 

 

 

Úprava dle § 16 ZDP  

 

 

Úprava dle § 35ba ZDP  

 

 

Úprava dle § 35c ZDP  

 

 

Obrázek č. 5: Schéma výpočtu výsledné daně FO (zdroj: vlastní zpracování) 

Základ daně 

2. základ 
daně 

3. Základ 
daně 

zaokrouhlen 
na 100 Kč 

dolů 

 

Daň 

Daň po slevě 

Výsledná 
daň 
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2.2 Rok 2015 

V předchozích letech dosáhly, všechny vybrané formy podnikání, kladného 

hospodářského výsledku. Jelikož se firmě daří a poptávka je čím dál vyšší, mohou se 

zvětšit prostory o další 120 m² plochy, která se uvolnila hned vedle fitness. Předpokládá 

se, že se klientela rozroste o polovinu a lektorské kurzy se budou konat namísto dvakrát 

denně, tak čtyřikrát denně. Počet lektorek je stále stejný. 

Náklady na rozšíření jsou vyčísleny na 60 000 Kč. Zde je zahrnuta práce na propojení 

místností, výmalba, zavedení elektřiny a zakoupení dvou zrcadel. V původní místnosti 

zůstanou posilovací stroje, v nové se pak rozprostřou cardio trenažéry a rozmístí činky. 

 

Odpis dlouhodobého majetku na další rok:  
250 000 𝑥 22,25

100
 = 55 625 Kč 

 

2.2.1 Společnost s ručením omezeným 

 

Příjmy za rok 2015:         1 990 360 Kč 

Výdaje na rok 2015: 

 Výdaje na zboží:  38 880 Kč 

 Mzdové výdaje:           384 000 Kč 

 Pojištění:            130 560 Kč 

 Nájemné:            600 000 Kč 

 Elektřina, voda, topení: 84 000 Kč 

 Odpisy DHM :  55 625 Kč 

 Náklady na rozšíření:  60 000 Kč 

Výdaje:          1 353 065 Kč   

Rozdíl:             637 295 Kč 
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VH              637 295 Kč 

§23-33              0 

§20              0 

Zaokrouhlení:             637 000 Kč 

Daň              121 030 Kč 

§35              0 

Výsledná daň:            121 030 Kč 

 

Tento rok se opět tvoří rezervní fond a to ve výši 5 % ze zisku, v našem případě tedy 

25 813 Kč, pro lepší počítání uvádím 26 000 Kč.  

 

Disponibilní zisk             516 265 Kč 

Rezervní fond     26 000 Kč 

Ostatní fondy              0 

Podíl společníka             245 132 Kč 

Srážková daň     36 769 Kč  

Výplata společníka             208 363 Kč 

 

2.2.2 Veřejná obchodní společnost 

 

VH               637 295 Kč 

1. ZD               637 295 Kč 

Podíl společníka             318 648 Kč 

1. DZD              318 648 Kč 

2. DZD              318 648 Kč 

3. DZD po zaokrouhlení            318 600 Kč 

Daň      47 790 Kč 

§ 35                24 840 Kč 

Výsledná daň:              22 950 Kč 
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2.2.3 Osoba samostatně výdělečně činná 

 

Příjmy za rok 2015:           1 990 360 Kč 

Výdaje na rok 2015:  

 Výdaje na zboží:    38 880 Kč 

 Mzdové výdaje:  384 000 Kč 

 Pojištění:   130 560 Kč 

 Nájemné:   600 000 Kč 

 Elektřina, voda, topení:   84 000 Kč 

 Odpisy dlouhodobého majetku uplatnit nelze 

 Náklady na rozšíření:    60 000 Kč 

Výdaje:            1 297 440 Kč   

Rozdíl:               692 920 Kč 

 

Opět jsou skutečné výdaje větší než 60 % příjmů, které činí pouze 1 194 216 Kč. 

  

ZD      692 920 Kč 

Úprava dle § 23 - § 33 ZDP              0 

ZD      692 920 Kč 

Úprava dle § 15 a § 34 ZDP               0 

ZD zaokrouhlený    692 900 Kč 

Úprava dle § 16 ZDP                0 

Daň      103 935 Kč 

Úprava dle § 35ba ZDP      24 840 Kč 

Daň po slevě       97 095 Kč 

Výsledná daň:      97 095 Kč 

Dle § 15 je možnost, od základu daně, odečíst poskytnutý dar obcím, krajům, státu, 

právnické osobě se sídlem na území ČR, a to v hodnotě maximálně 2 % ze ZD, ale 

alespoň 1 000 Kč. Pokud by takových darů bylo věnováno více, hraniční mez je při  



45 

 

10 % ze ZD. Tento základ se dá snížit i částkou 2 000 Kč, za každý odběr krve u 

bezpříspěvkové organizace. 

V dnešní době si mnoho FO zřizuje hypoteční úvěr, k němuž se nahlíží i zde. Úroky 

z tohoto úvěru, dále pak ze stavebního spoření, lze rovněž odečíst od základu daně. 

Jedná se o úvěr na financování výstavby bytového, rodinného domu, stavby, koupě 

pozemku, kde bude zahájena výstavba domu, do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové 

smlouvy nebo koupě pozemku… Celková částka úroků, o které se snižuje základ daně, 

ze všech úvěru poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč. 

Od základu daně lze rovněž odečíst částku zaplacenou na penzijním připojištění, 

v souladu s § 15 odst. 5 písm. a), b), c), maximálně do výše 12 000 Kč 

(Marková, 2013). 

Z pohledu daňové optimalizace se poskytnou, v průběhu roku 2014, dva dary, v celkové 

hodnotě 12 000 Kč a fyzická osoba daruje krev, v únoru a v srpnu 2014 ve Fakultní 

nemocnici v Brně, za něž se ze ZD odečte 4 000 Kč. Také si platí penzijní připojištění, 

měsíčně 2 000 Kč, se státním příspěvkem, který činí 230 Kč měsíčně, tedy 2760 Kč 

ročně a s daňovým odpočtem 12 000 Kč. 

 

ZD      692 920 Kč 

Úprava dle § 15 a § 34 ZDP: dar     12 000 Kč 

                                               krev      4 000 Kč 

                                               penzijní p.   12 000 Kč 

ZD zaokrouhlený    664 900 Kč 

Úprava dle § 16 ZDP                0 

Daň        99 735 Kč 

Úprava dle § 35ba ZDP      24 840 Kč 

Daň po slevě       74 895 Kč 

Výsledná daň:      74 895 Kč 

Vidíme, že díky využití § 15, se na daních zaplatí o 22 200 Kč méně. 
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Daňové přiznání podává každá FO, jehož roční příjem je vyšší jak 15 000 Kč, pokud se 

nejedná o příjmy osvobozené od daně z příjmů, nebo příjem, který je zatížen srážkovou 

daní. Přiznání je nutné odevzdat, i když není splněna výše uvedená částka a poplatník 

vykazuje daňovou ztrátu. 

Za rok 2014 je nutné podat daňové přiznání do 1. dubna 2015 nebo 1. června téhož 

roku, pokud má poplatník povinný audit, anebo mu přiznání zpracovává daňový 

poradce. 

U PO se předkládá do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Protože se v našem 

případě jedná o kalendářní rok, datum bude stejné jak u PO, tak u FO tedy 1. dubna 

2015 (předpokládá se, že podmínky přiznání budou v daných letech stejné). 

Vypočtenou daň, nebo rozdíl mezi zálohami a výši daně je nutné uhradit Správci daně. 

Jelikož za rok 2014 výsledná daňová povinnost byla u všech typů podnikání menší jak 

30 000 Kč, hradit zálohy není nutné. 

V roce 2015 je daňová povinnost vyšší jak 30 000 Kč, ale menší jak 150 000 Kč, zálohy 

budou činit 40 % poslední známé daňové povinnosti. 

První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá pak do 

15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. V téhle práci tedy do 15. června a  

15. prosince 2016. 

Jakmile přesáhne daňová povinnost hranici 150 000 Kč, zálohy se platí čtyřikrát ročně 

ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti a to: 

 do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, 

 do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, 

 do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a 

 do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. 

Pokud dané datum připadá na sobotu, neděli či státem uznávaný svátek, poslední možný 

den úhrady je následující pracovní den (businessinfo.cz, 2014). 
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2.3 Daňové přiznání k dani z příjmů FO a PO 

Nejprve je nutné přečíst pokyny k vyplnění, které jsou dostupné ke stažení spolu 

s formulářem daňového přiznání. 

Ten začíná prvním oddílem - základními informacemi o poplatníkovi, jako je titul, 

jméno, příjmení (název firmy) adresa (sídlo podnikání) státní příslušnost, číslo pasu, 

daňové identifikační číslo, rodné číslo. Jedná-li se o první podání, zaškrtne se kolonka 

řádné. 

Mimo jiné také místo Finančního úřadu, které se řídí trvalým bydlištěm (popřípadě 

sídlem firmy). 

Rok daňového přiznání, je rokem předchozím před vyplněním. Pokud daňový poplatník 

měl příjmy z jiného státu než České republiky, uvedeny součet těchto příjmů v českých 

korunách ze všech zemí, dle kurzů ČNB. 

V daňovém přiznání pro PO je místo na informace o daňovém poradci a osobě, která 

přiznání sestavila. 

V následujících oddílech se rozepíší dílčí základy daně, ztráta (výsledek hospodaření), 

nezdanitelné části, odčitatelné položky, uplatnění slev, údaje o manželce (manželovi), o 

dětech žijících ve společné domácnosti. U právnické osoby navíc odpisy, rezervy atd. 

Příloha číslo jedna bude obsahovat příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné 

činnosti (§ 7 ZDP). Tu vyplňují OSVČ (pokud těchto příjmů dosáhli), společníci s.r.o., 

v.o.s. a komplementáři k. s. Zde se vybere vedení účetnictví, daňové evidence a 

uplatňování paušálních výdajů. Uvedou se příjmy a výdaje za dané zúčtovací období. 

Dalšími doplňovacími údaji jsou pak úhrn ročního obratu, název činnosti (uvedené na 

živnostenském listě). Je také nutné uvést datum, pokud se v loňském roce zahájilo, 

přerušilo, či obnovilo podnikání. V případě že je vedena daňová evidence, vyplní se 

karta o přehledu majetku. Jedná-li se o účetnictví, předloží se rozvaha a výkaz zisku a 

ztrát. 
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Druhá příloha se týká pronájmu (§ 9 ZDP) a ostatních příjmů (§ 10 ZDP). Třetí dodatek 

pojednává o příjmech ze zahraničí a způsobu jejich danění. 

Poslední krokem je stvrzení, že údaje jsou pravdivé. Pokud formulář podepisuje 

zmocněnec, vyplní se o něm informace. Pokud vyšel přeplatek daně, žádost o ně 

zpracovává finanční úřad. 

 

2.4 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 

S měsícem dubnem je také spjat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro Českou 

správu sociální zabezpečení a Zdravotní pojišťovny. Je k dostání buď v papírové 

podobě na pobočce Sociální správy, nebo na internetu. Za předpokladu, že formulář 

vyplňují sami, je nutné jej odevzdat do 2. května, pokud poplatník využívá daňového 

poradce, platí pro něj 1. srpen (tuto skutečnost je nutná oznámit do 30. dubna). 

Případný doplatek je nutné uhradit do osmi dnů od podání Přehledu (termín začíná běžet 

od data podání). 

V horní liště se vyplňuje možnost buď řádného, nebo opravného termínu, osobní údaje a 

variabilní číslo. Následně se zvolí, zda využívá daňového poradce či nikoli. Dále pak 

činnost, která se prováděla ve zdaňovacím období a po kolik měsíců. Čtvrtý oddíl se 

týká pouze těch, kteří vykonávají vedlejší činnost. Pátý oddíl slouží k nemocenskému 

pojištění a druhému pilíři. V dalším, tedy šestém oddíle, který je nejkomplikovanější, se 

uvádí daňový základ, průměrný měsíční vyměřovací základ, pojistné na důchodovém 

pojištění, částku zaplacenou na zálohách min. rok. Rozdíl dvou posledních řádků se 

rovná případnému doplatku či přeplatku. Na další straně se určí, jak se naloží 

s případným přeplatkem. 
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PODNIKÁNÍ 

Předposlední kapitola se zaobírá návrhy na zlepšení podnikání v ČR. 

Prvním krokem v začátcích podnikání je vždy vyplňování mnoha dokumentů a zajištění 

si posudků od konkrétních úřadů. Jelikož má každá instituce 30 dní na vyslovení, doba 

trvání celého procesu může být dosti dlouhá. Zbytečné fronty na přepážkách a 

papírování je možné nahradit elektronickou formou a elektronickým podpisem, který by 

měl být povinný pro všechny, co chtějí začít s byznysem. Snadno se zřídí na každé 

poště s Czech pointem. K právnickým osobám se nově od roku 2014 přidávají všechny 

OSVČ, které musejí mít povinnou datovou schránku, právě ke komunikaci s orgány 

veřejné moci. 

Ti, co nemají vystudované ekonomické obory, by se měli více vzdělávat v oblasti daní. 

Mnoho lidí neví, jak si daně snížit a nevyužívá § 15 a § 34 ZDP. Ušetřit čas se dá i 

najitím vzorových smluv, například pro Pracovní smlouvu, Darovací nebo Kupní 

smlouvu. Vyplnit daňové přiznání, Přehled o příjmech a výdajích a jiné je možné i 

online, kde určité servery vše spočítají, poplatník pak pouze předá výsledek danému 

úřadu. 

Přesto je moudré tuhle variantu skloubit s vlastnoručním počítáním a výsledky si pouze 

zkontrolovat. Menší podnikatelé, kteří mají základ daně z jednoho paragrafu, si 

zvládnou pomocí podrobných návodů a zákonů formuláře vyplnit sami. Co se týče 

větších firem, obzvlášť spolupracuje-li se zahraničím, je na řadě se obrátit na vyškolené 

daňové poradce, které je výhodné najmout externě. 

Není na škodu si každý rok spočítat předběžné výnosy a náklady, které očekáváme a tím 

zjistit, jak je na tom podnik finančně. Pomocí mnoha ukazatelů, např. rentabilita a 

likvidita, se dá zabránit zbytečnému prohlášení o úpadku. Jako příklad můžeme uvést 

rok 2013, kdy podalo návrh na insolvenční řízení 11 269 firem, z toho více jak polovina 

právnických osob. Firemních bankrotů je nejvíce vyhlášeno ve městě Praze, na druhém 

místě v Jihomoravském kraji. Počet prohlášených konkurzů v minulém roce bylo 2 224. 

Z velké části vše samozřejmě závisí na ekonomickém vývoji, dále pak na snížení 

odbytu zboží či služeb a nedostatkem hotovosti (businessinfo.cz, 2014). 
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Novinkou je služba Smartsupp, která on-line pomáhá klientům zlepšit komunikaci se 

svými zákazníky na webových stránkách. Jak tvrdí, prioritou pro všechny podnikatele 

jsou spokojení zákazníci. Pokud si zákazník neví rady a odpověď na svoji otázku 

nenalezne na webových stránkách, přejde ke konkurenci. Tenhle projekt nám nabízí 

rady, jak se zákazníkům věnovat, přisvědčit je, aby se nebáli na cokoli zeptat a tak 

nenásilnou cestou si zaručit, že si zboží či službu koupí právě u nás. Výhodou je, že 

sami zákazníci aktivně firmu inovují, právě díky svým dotazům. 

Tímto navážeme na marketing. Je zbytečné utrácet velké sumy za masivní reklamy, 

když se nemíří přesně na určité potencionální odběratele. Každý produkt i služba je 

vhodná pro určité uživatele, proto i reklama musí být konkrétní. Nechtít se zavděčit 

všem, přesvědčit stačí jen ty, kteří jsou pro firmu perspektivní a mají opravdu zájem. 

Většina podniků se snaží stlačit ceny co nejníže, na úhor kvality. Měli bychom si ale 

uvědomit, že mezi námi jsou lidé, kteří si raději za kvalitu a ojedinělost rádi zaplatí. 

Právě těmi je nutné se zabývat a přizpůsobit marketing. Věnovat se jim osobně, 

například formou live chatu. Odlišit se s přístupem od konkurence, tak aby si nás klienti 

zapamatovali, rádi se vraceli a hlavně o nás mluvili – to je nejlepší reklama. 

Pokud nedisponujeme finančními prostředky ani na založení společnosti, naskytuje se 

možnost dotací např. z Evropské unie. Poskytují se dle oborů. Nejčastěji na neziskové 

humanitární, sociální a zemědělské, školení zaměstnanců. Zde je vyvíjen velký nátlak 

na splnění různých kritérii. 

Snadnější volbou se může zdát program Seed fond, který umožňuje přesouvat finance 

ze soukromého sektoru do nově začínajících firem nebo do expanze firem již 

existujících. Je určen pro malé až středně velké inovační a technologické firmy (dle 

počtu zaměstnanců, ročního obratu, velikosti aktiv), které jsou ochotni se vzdát části své 

firmy a spolupracovat s investorem. Dalšími podmínkami je mít sídlo v České republice 

mimo Prahu a být obchodní společností. V případě OSVČ by fyzická osoba musela být 

převedena na vhodnou právní formu. Alespoň částečné financování zajímavých 

projektů nabízí také mobilní operátor Vodafone, který každoročně vypisuje soutěž o 

nejzajímavější Startup (nápad roku). Může se přihlásit opravdu každý a není podmínkou 

přijít s ,,něčím novým.“ Většinou stačí již zaběhlý nápad, fungující činnost zlepšit, dát ji 

novou přidanou hodnotu, o kterou budou mít zákazníci zájem. 
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Hlavní je mít vytvořený dokonalý business plán, který když uspěje, rozdělí se obchodní 

podíly a kooperace je zajištěna. 

 

Od minulého roku se společenská smlouva nebo zakladatelská listina u s.r.o. musí 

podepisovat u notáře, kterému náleží procentuální odměna z daného základního 

kapitálu. Proto je namístě zvážit sumu vloženou do společnosti, aby výše honoráře 

nebyla vysoká. 

Níže jsou v  tabulce vypsány změny přechodu z OZ na ZOK. Rok 2015 je v daných 

směrech totožný s rokem 2014. Jak je naznačeno, změny se týkali jen s.r.o. (nastaly také 

u akciové společnosti, ta tu není uvedena, jelikož se jí práce nezabývá). Největší zvrat je 

v základním kapitálu s.r.o. a v ručení společníků, kteří se teď dostávají do stejné situace 

jako OSVČ – ručí za společnost celým svým majetkem. Do této doby to byla jedna 

z mála velkých výhod společnosti s ručením omezeným. 
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Tabulka č. 6: Srovnání Obchodního zákoníku a Zákona o obchodních korporacích 

Kritéria 

srovnání 

s.r.o. v.o.s. OSVČ 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Základní 

kapitál 
200 000 Kč min. 1 Kč nepovinný nepovinný není není 

Vklad 

společníka 
20 000 Kč min. 1 Kč nepovinný nepovinný není není 

Zápis do 

OR 
povinný povinný povinný povinný nemusí nemusí 

Ručení 

do výše 

nesplaceného 

vkladu 

celým svým 

majetkem 

společně a 

nerozdílně 

společně a 

nerozdílně 

celým svým 

majetkem 

celým svým 

majetkem 

Počet 

společníků 

min. 1, max. 

50 
min. 1 min. 2 FO min. 2 FO 1 1 

Rezervní 

fond 
povinný povinný nepovinný nepovinný není není 

Dělení 

zisku 
poměr vkladu poměr vkladu rovným dílem rovným dílem 

sám 

podnikatel 

sám 

podnikatel 

Statutární 

org. 
jednatelé jednatelé 

všichni 

společníci 

všichni 

společníci 
není není 

Řízení a 

vedení 
jednatelé jednatelé 

všichni 

společníci 

všichni 

společníci 

sám 

podnikatel 

sám 

podnikatel 

 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka č. 7: Srovnání daňové zátěže a výplaty společníka/živnostníka ve vybraných formách podnikání 

 s.r.o. v.o.s. OSVČ 

Daň 

+ srážková daň 
194 568   45 900   74 895 

Výplata 

společníka/živnostníka 
208 363 295 698 618 025 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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4 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo srovnání zdanění různých forem podnikání, v tomto 

případě obchodní společnosti s.r.o., v.o.s. a OSVČ jakožto osobu samostatně výdělečně 

činnou. 

V prvním kroku jsou vyčísleny příjmy, kterých je dosahováno při provozování fitness a 

sálových lekcí. Primárně se autor spoléhal na prodej permanentek, které jsou oproti 

konkurenci přijatelné. Zájemce o cvičení v centru zaplatí od 65 Kč za jeden vstup do 

115 Kč, ceny permanentek se pohybují v částkách od 650 Kč do 1150 Kč. Je zřejmé, že 

pro zaměstnance jsou ceny někdy i dvakrát vyšší, obzvlášť v nově vybudovaných 

centrech. Jako příklad může být uvedeno fitness v budově AZ Toweru, kdy zájemci 

zaplatí až 140 Kč za 120 min. tréningu.  

Velkou část příjmů zahrnují lekce aerobiku, power jogy včetně pilates. Ty v poměru 

s konkurencí jsou opět levnější. Počítá se, že do kurzů bude pravidelně chodit deset 

osob, místnost je ale stavěná pro dvanáct, je tedy možné, že příjmy mohou být i vyšší. 

Nemohou být opomenuty výnosy z prodeje energy nápojů a zdravých tyčinek 

společnosti Nutrend. 

Aby ceny nájmu a elektřiny byly uvedeny ve výši skutečných nákladů v dané oblasti 

podnikání, byly tyhle výdaje konzultovány se správkyní daného objektu. Hrubá 

hodinová mzda zaměstnanců je stanovená jako průměr mezd na recepcích v okolí, které 

se pohybují mezi 55 a 105 Kč. Pro rok 2015 je 55 Kč minimální hodinová mzda. 

Zvolený rok 2014 byl brán spíše pesimisticky s ohledem na těžké začátky v podnikání.  

Založení společností trvá podstatně déle, než zakládání živnosti. Náklady s tím spojené, 

představují sumu v řádech desetitisíců korun. Je možné uvažovat o založení společnosti 

,,na klíč“, kdy se všechny práva a povinnosti přenesou na společnost, jejichž příjmy 

pramení právě z této činnosti. Výhodou je, že mají přehled o všech změnách, které se 

udály v legislativě a podmínkách založení. Razantně se tak ušetří čas mezi založením a 

vznikem. Díky chybám ve formulářích, je úřady vrací znovu ke zpracování a to může 

být ,,běh na dlouhou trať.“ 
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U společnosti s ručením omezeným, zisky společníků byly velmi nízké a téměř stejné 

jako zaplacená daň. V tomto roce by se jim podnikání téměř vůbec nevyplatilo, nevrátil 

by se jim ani vložený počáteční kapitál. Partneři veřejné obchodní společnosti, díky 

podepsání prohlášení na dani nezaplatili nic, tak jako osoba samostatně výdělečně 

činná, která vyšla z této situace nejlépe. Jejím ziskem je 138 000 Kč. V předchozích 

letech by mimo to vydělala i na dani.  

Jakožto matka, popřípadě otec, by si mohli uplatnit slevu na dítě dle § 35c ZDP a 

daňový bonus by činil 13 404 Kč. Dle odstavce 4. si může daňový bonus uplatnit 

poplatník, který měl příjem z § 6, 7, 8 nebo 9, alespoň ve výši šestinásobku minimální 

mzdy zaměstnance, dle pobírané měsíční mzdy za období příslušného zdaňovacího 

období. Od srpna roku 2013 byla minimální měsíční mzda 8 500 Kč. Od 1.1.2015 již 

činí 9 200 Kč. Tuhle podmínku by podnikatel (ka) splňoval (a). 

V nadcházejícím roce se rozšířila plocha pro fitness, byly zavedeny další hodiny 

sálových aktivit a prodej zboží vzrostl o polovinu. Tento rok je již příznivější. Příjmy 

byly vyšší a to i přes další nájemné a elektřinu za větší pronajatou plochu. 

 

Opět nejhůře na tom je společnost s ručením omezeným, díky zdanění za celou 

společnost a pak i za každého společníka. V porovnání s předchozím rokem, je výsledek 

analogický. Veřejná obchodní společnost vyplatí majitelům po cca 300 000 Kč. Opět 

nejlépe dopadla OSVČ se ziskem po zdanění bezmála 500 000 Kč. Aby se na dani 

zaplatilo co možná nejméně, poskytly se v průběhu roku dary a odběr krve. Díky 

placenému penzijnímu připojištění se mohlo odečíst, ze základu daně, dalších 12 000 

Kč. Tyhle kroky nám pomohli razantně snížit daň o 22 000 Kč. Když opět připočteme 

daňové zvýhodnění na dítě, bylo by na dani zaplaceno místo 75 000 Kč zaokrouhleně 

61 500 Kč. To bylo bohužel možné jen do roku 2013. 

Prioritou každého obchodníka je dosažení co nejvyššího zisku a naopak, státu odvést na 

daních co nejméně. Proto je v návrzích doporučeno se v této oblasti vzdělávat, 

popřípadě si nechat poradit od odborníků. 
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V závěru praktické části je nastíněn zjednodušený postup vyplnění daňového přiznání 

k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Pro OSVČ pak přehled o příjmech a 

výdajích, potřebný pro Českou správu sociálního zabezpečení. 

V obou případech na tom byla nejlépe osoba samostatně výdělečně činná, viz tabulka 

č. 7. Zde je patrné, že společnost s ručením omezeným na dani zaplatila nejvíce a 

naopak podíl společníků byl nejmenší. Ani v druhém roce podnikání, se jim nevrátil 

počáteční kapitál. V daném případě je na tom podstatně nejlépe osoba samostatně 

výdělečně činná. Podělíme-li zisk dvanácti, měsíční příjem by se rovnal 51 500 Kč, což 

je skoro jednou tolik než aktuální průměrná mzda v České republice, která se pohybuje 

kolem 26 000 Kč. Očekávaná průměrná mzda za rok 2014 byla cca 25 942 Kč. Dá se 

říct, že firma si stojí velmi dobře (Měšec.cz, 2014). 

Práce měla za cíl vybrat jednu variantu, která se zdá nejvíce optimální z pohledu doby 

zakládání, výše daňové zátěže a výplaty společníka. Nejen díky novelizaci zákona, ale i 

pro možnost uplatnění paušálních výdajů a tím mít menší základ daně, je perspektivní 

podnikání osoby samostatně výdělečně činné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Písemné publikované zdroje – knihy 

 

[1] KORÁB, Vojtěch. Založení a řízení společnosti. 1. vyd. Brno: Computer Press, 

2005. s. 252. ISBN. 80-251-0592-X. 

 

[2] KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. aktual.vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2010. 275 s. ISBN 978-80-7357-574-8. 

 

[3] PILAŘOVÁ, I., PILÁTOVÁ J. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza 

podnikatelských subjektů roku 2011. 4. vyd. Praha: 1. VOX, 2011. 208 s.  

ISBN. 978-80-87480-02. 

 

[4] VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2010. 10. vyd. Praha 1: 

VOX, 2010. 368 s.  ISBN. 978-80-86324-86-9. 

 

[5] VYCHOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového 

pohledu. 2. aktual.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. s. 230.  

ISBN. 978-80-7357-699-8. 

 

[6] ZICHOVÁ, Jaroslava. Živnostenské podnikání. 1. vyd. Ostrava: KEY 

Publishing, 2008. 196 s. ISBN. 978-80-7418-001-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Písemné publikované zdroje – zákony 

 

[1] MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony – úplné znění k 1. 1. 2013. 22 vyd.  

Praha: GRADA, 2013. s. 270. ISBN. 978-80-247-4643-2. 

 

[2] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ze dne 3. 2. 2014 

 

[3] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ze dne 3. 2. 2014 

 

 

Elektronické zdroje – webový portál 

 

[1] Bisnode: Každý 30. Čech podniká prostřednictvím společnosti s ručením 

omezeným. Ipoint.cz [online]. ©2010 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 

http://www.ipoint.cz/zpravy/1129086911-bisnode-kazdy-30-cech-podnika-

prostrednictvim-spolecnosti-s-rucenim-omezenym 

 

[2] Minimální zálohy a pojištění sociální a zdravotní (2010-2015). Daněvpraze.cz 

[online]. ©2010 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: 

http://www.danevpraze.cz/news/minimalni-zalohy-a-pojisteni-socialni-a-

zdravotni-2010-2013-/ 

 

[3] Náklady na založení společnosti. Eliteczechia.cz [online]. ©2014  

[cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://www.eliteczechia.cz/blog/item/43-

n%C3%A1klady-na-zalo%C5%BEen%C3%AD-spole%C4%8Dnosti 

 

[4] Společnost s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích 2014. 

Muj-pravnik.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 

http://muj-pravnik.cz/spolecnost-s-rucenim-omezenym-dle-zakona-o-

obchodnich-korporacich-2014/ 

 



58 

 

[5] V. o. s. je společnost s nejjednodušším založením. Online-podnikání.cz  

[online]. ©2014[cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://online-

podnikani.cz/marketing/v-o-s-je-spolecnost-s-nejjednodussim-zalozenim 

 

[6] Zájem o nové podnikání v česku roste. Bisnode.cz [online]. ©2014  

[cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://www.bisnode.cz/press_release/zajem-o-

nove-podnikani-v-cesku-roste/ 

 

[7] Založení a vznik veřejné obchodní společnosti. Businessinfo.cz [online]. ©2014 

[cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-

spolecnosti-zalozeni-vznik-opu-4645.html#b4 

 

[8] Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Businessinfo.cz [online]. ©2014 [cit. 

2015-04-01]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Schéma výpočtu daně s.r.o. ...................................................................... 34 

Obrázek č. 2: Schéma výpočtu výplaty společníků s.r.o. ............................................... 35 

Obrázek č. 3: Schéma výpočtu daně v.o.s. ..................................................................... 37 

Obrázek č. 4: Schéma výpočtu ZD FO ........................................................................... 40 

Obrázek č. 5: Schéma výpočtu výsledné daně FO .......................................................... 41 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Minimální doba odpisování ...................................................................... 14 

Tabulka č. 2: Sazby pro rovnoměrné odpisování hmotného majetku ............................. 15 

Tabulka č. 3: Sazby pro zrychlené odpisování hmotného majetku ................................ 16 

Tabulka č. 4: Počet nově založených s.r.o. v ČR v letech 2007 – 2013 ......................... 17 

Tabulka č. 5: Počet s.r.o. v ČR celkem za rok 2007 – 2013 ........................................... 17 

Tabulka č. 6: Srovnání Obchodního zákoníku a Zákona o obchodních korporacích ..... 52 

Tabulka č. 7: Srovnání daňové zátěže a výplaty společníka/živnostníka ve vybraných 

formách podnikání .......................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Simonka/Desktop/BP2.docx%23_Toc417404272
file:///C:/Users/Simonka/Desktop/BP2.docx%23_Toc417404275
file:///C:/Users/Simonka/Desktop/BP2.docx%23_Toc417404276


60 

 

Seznam zkratek 

NOZ    Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2013 Sb. 

ZOK    Zákon o obchodních korporacích, č. 90/2013 Sb. 

ZDP    Zákon o daních z příjmů, č. 586/1992 Sb. v platném znění  

ŽZ    Zákon o živnostenském podnikání, č. 455/1991 Sb. 

OSVČ    Osoba samostatně výdělečně činná 

S. r. o.    Společnost s ručením omezeným 

V. o. s.    Veřejná obchodní společnost 

OR    Obchodní rejstřík 

FO    Fyzická osoba 

PO    Právnická osoba 

 

 

 

 

 


