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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá společným podnikáním v České republice z pohledu 

daně z příjmů. V práci jsou popsány formy podnikání a jejich daňové dopady. 

Teoretické poznatky jsou následně aplikovány na dvě spolupracující osoby. Následuje 

výpočet daňové povinnosti ve vybraných formách podnikání a na závěr jsou výsledky 

porovnány a je navrhnuto optimální řešení. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with joint ventures in Czech republic from the perspective of 

income taxes. The paper describes the forms of buisness and their tax implications. 

Theoretical findings are afterwards applied on the collaborating persons. Afterwards, 

the calculation of tax liability in chosen forms of buisness is made. At the end, the 

results are compared and the optimal solution is suggested. 

 

Klíčová slova 

Optimalizace zdanění, daň z příjmů, společnost s ručením omezeným, společné 

podnikání 
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ÚVOD 

Zdanění příjmů je aspekt, který při podnikání musíme sledovat. Od jeho výše se totiž 

odvíjí náš zisk a je vhodné svou daňovou povinnost optimalizovat. Optimalizaci 

zdanění je možno chápat jako legální způsob snížení své daňové povinnosti. Každá 

forma podnikání může zahrnovat jiná pravidla a jiné postupy, při určování daňové 

povinnosti.  

 

Práce se zabývá optimalizací zdanění společného podnikání dvou fyzických osob a není 

přitom opomenuto ani sociální a zdravotní pojištění, které tvoří nedílnou součást 

povinných odvodů. K tématu práce jsem byl inspirován osobami, jejichž podnikání je 

předmětem analytické a návrhové části. Tyto osoby se díky rekodifikaci soukromého 

práva začali zajímat o podnikání právnických osob, přičemž hlavním kritériem je výše 

zdanění. 

 

Práci lze rozdělit do tří částí. V první části práce je popsáno podnikání fyzických i 

právnických osob, jejich založení, vznik a orgány. Dále je zaměřena na výpočty daňové 

povinnosti a pojistných odvodů, které je nezbytnou součástí části analytické. 

V analytické části provedu výpočty zvolených variant podnikání dvou konkrétních 

fyzických osob. V poslední části práce porovnám jednotlivé výsledky, které získám 

z analytické části a vyberu nejvhodnější variantu z hlediska odvodů a aplikace, 

s přihlédnutím i na ostatní aspekty.   
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je optimalizace zdanění společného podnikání 

dvou fyzických osob. Hlavním prostředkem optimalizace je nalezení nejvhodnější 

varianty společného podnikání, která je s ohledem na současný stav subjektu z hlediska 

výše povinných odvodů nejvhodnější. Kromě daňového zatížení je v  práci zkoumána i 

výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

 

V první části práce jsou shromážděny teoretické poznatky z odborné literatury a 

elektronických zdrojů. Ke zkoumání dané problematiky je použito metody analýzy. 

Jednotlivé poznatky jsou následně pomocí metody syntézy sjednoceny do jednoho celku 

a jsou aplikovány v části analytické, kde je proveden výpočet daňové povinnosti a 

pojistných odvodů zvolených variant spolupráce. V poslední části práce je použita 

metoda srovnání a je zvolena nejvhodnější varianta. Práce je zpracována v souladu 

s platnou legislativou ČR ke dni 31. 12. 2014. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce se zabývá popsáním živnostenského podnikání, podnikání ve 

společnosti, společnosti s ručením omezeným a veřejné obchodní společnosti. Dále 

popisuje daně z příjmů fyzických i právnických osob a sociální a zdravotní pojištění. 

 

1.1 Podnikání fyzických osob 

V České republice je jednou z běžnějších forem podnikání právě podnikání na základě 

živnostenského oprávnění. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, jednodušší 

administrativa a možnost uplatňovat výdaje procentem z příjmů podle §7 odst. 7 ZDP. 

 

1.1.1 Živnostenské podnikání 

Výčet živností je opravdu široký a lze jej najít v přílohách k zákonu č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání. Tento zákon také určuje, které činnosti živností nejsou. Za 

živnost se nepovažuje například: 

 činnost vyhrazená zákonem státu nebo pro právnickou osobu, 

 duševní tvůrčí činnost chráněná zvláštními zákony, 

 kolektivní správa autorských práv, 

 restaurování kulturních památek, 

 činnosti podle zvláštních zákonů (lékaři, auditoři, daňový poradci,…), 

 finanční činnost a služby, a další [1]. 

 

Všeobecně může živnost provozovat fyzická osoba, která dosáhla 18 let, je způsobilá 

k právním úkonům a je bezúhonná, pokud nestanoví zákon jinak. Živnosti se dělí do 

dvou skupin: 

 ohlašovací, provozované na základě ohlášení,  

 koncesované, provozované na základě koncese [1]. 

 

Ohlašovací živnosti 

Tyto živnosti se dále dělí do tří skupin: 

 řemeslné živnosti, 

 vázané živnosti, 
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 volné živnosti [1]. 

 

Řemeslnou živnost lze vykonávat na základně odborné způsobilosti. Za odbornou 

způsobilost se považuje: 

 odborné vzdělání v oboru živnosti, 

 odborné vzdělání v oboru příbuzném s roční praxí v oboru živnosti, 

 řádně ukončená rekvalifikace s roční praxí v oboru živnosti, 

 šestiletá praxe v oboru živnosti. 

U vázaných živností se jedná o mnohem odbornější a specifičtější povolání. Jejich 

seznam je možné nalézt v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Odborná způsobilost 

k vykonávání vázané živnosti je v této příloze vypsána pro každý předmět podnikání 

zvlášť. 

K volným živnostem stačí splnit základní podmínky pro provozování živnosti. Není 

vyžadována žádná odborná způsobilost [1]. 

 

Koncesované živnosti 

Koncesované živnosti, na rozdíl od živností ohlašovacích, mohou být provozovány 

pouze na základě udělené koncese, o které rozhoduje příslušný úřad. Seznam všech 

koncesovaných živností se nachází v příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. V této 

příleze nalezneme také odbornou způsobilost, podmínky, které je nutno splňovat a 

orgán, který se k žádosti vyjadřuje [1]. 

 

1.1.2 Společnost 

Podle staré právní úpravy soukromého práva se jednalo o „sdružení bez právní 

subjektivity“. Společníci ve společnosti se sdružují k dosažení společných cílů nejen 

v podnikání, ale i v nepodnikatelských aktivitách. Společnost, na rozdíl od obchodních 

korporací, nemá právní osobnost, tudíž nemá způsobilost k právním úkonům [2]. 

 

Výdaje i příjmy mohou jednotliví členové společnosti rozdělit libovolně mezi sebe, 

pokud je tak uvedeno ve smlouvě, a mohou být rozděleny nezávazně na sobě. 

V opačném případě je rozdělení mezi všechny členy rovnoměrné. Výdaje procentem z 

příjmů mohou členové využívat pouze tehdy, kdy je podíl na příjmech a výdajích 
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shodný, a to u všech členů. Pokud by na jednoho člena bylo rozděleno 50% příjmů a 

pouze 40% výdajů, nemůžou členové společnosti výdaje procentem z příjmů 

uplatňovat. Samotná společnost však vždy užívá skutečných výdajů [3]. 

 

1.1.3 Spolupracující osoba 

Další možností společného podnikání fyzických osob je formou spolupracující osoby, 

na kterou lze dělit příjmy a výdaje ze samostatné činnosti. Touto osobou se může stát: 

 manžel/manželka poplatníka, 

 jiná osoba, která s poplatníkem sdílí společnou domácnost. 

Tyto osoby musí mít ukončenou povinnou školní docházku a nesmí na ně být 

uplatňována sleva na manžela a daňové zvýhodnění na dítě [3]. 

 

Tabulka 1: Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle [4]) 

Spolupracující osoba Maximální rozdělení příjmů přesahující výdaje 

manžel/manželka 
50%, maximálně však 540 000 Kč za zdaňovací období 

nebo 45 000 Kč za každý měsíc započaté spolupráce 

jiné osoby 
30%, maximálně však 180 000 Kč za zdaňovací období 

nebo 15 000 Kč za každý měsíc započaté spolupráce 

 

Na spolupracující osobu se u těchto příjmů aplikují stejná pravidla výdajů, jako na 

poplatníka. Pokud uplatňuje poplatník výdaje procentem z příjmů, uplatní je i 

spolupracující osoba. Platba záloh a pojistného je posuzovaná samostatně. 

Spolupracující osoba také podává samostatně daňové přiznání. 

Přistoupení spolupracující osoby k poplatníkovi není složité. Stačí tuto skutečnost 

nahlásit příslušnému správci daně formou přihlášky k registraci. Další povinností je 

oznámit podnikání správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. 

Nárok na toto rozdělení ovšem nevzniká automaticky. Možnost této formy podnikání je 

podmíněna prokazatelnou spoluprací této osoby. Nesleduje se přitom, jak moc se osoby 

na spolupráci podílí [3]. 
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1.2 Podnikání právnických osob 

Obchodní společnosti se dělí do dvou základních skupin: 

 kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 

 osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) [5]. 

 

Tato práce se zabývá pouze podnikáním ve společnosti s ručením omezeným a veřejné 

obchodní společnosti, čímž jsou zastoupeny obě skupiny. 

 

1.2.1 Společnost s ručením omezeným 

Díky rekodifikaci soukromého práva platí od 1. ledna 2014 v České republice zákon č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který nahradil dříve platný zákon č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník. ZOK vymezuje specifika obchodních korporací. Obecná právní 

úprava pro všechny právnické osoby je poté vymezena v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanském zákoníku [6]. 

 

Ustavení společnosti s ručením omezeným 

Nová právní úprava má kromě původních pojmů „založení“ a „vznik“ i pojem 

„ustavení“. Jedná se přitom pouze o rozšíření pojmu „založení“, jenž je jednou z forem 

ustavení. Mezi způsoby ustavení právnické osoby patří zakladatelské právní jednání, 

rozhodnutí orgánu veřejné moci, zákon či jiný právní předpis [6]. 

 

Z hlediska soukromého práva se jedná o zakladatelské právní jednání, které vyžaduje 

písemnou formu v podobě veřejné listiny. Tímto dokumentem je notářský zápis. 

Společnost s ručením omezeným může být založena společenskou smlouvou, pokud ji 

zakládá více společníků nebo zakladatelskou listinou, pokud se jedná o společnost 

s jedním společníkem. Náležitosti této smlouvy jsou minimálně: 

 název, 

 sídlo právnické osoby, 

 předmět činnosti, 

 statutární orgán a jak se vytváří, 

 členové statutárního orgánu [7]. 
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Vklady a základní kapitál 

Před samotným vznikem společnosti je nutné vložit vklady všech společníků. 

Nepeněžité vklady musí být vneseny celé, peněžité splacené alespoň ve výši 30% 

vkladu. Do vzniku společnosti spravuje vklady správce vkladu, který je rovněž zapsaný 

ve společenské smlouvě. Podle nové právní úpravy může být touto osobou pověřen 

kromě zakladatele a banky kdokoliv jiný. Minimální výše základního kapitálu je podle 

nové právní úpravy pouze 1 Kč, jelikož minimální výše vkladu jednoho společníka je 1 

Kč [6]. 

 

Vznik společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na 

zápis je třeba podat ve lhůtě šesti měsíců od založení a to jednateli založené společnosti. 

Tato lhůta se dá ve společenské smlouvě upravit podle §9 ZOK. Soudní poplatek za 

zápis je 6 000 Kč. Zápis může provést i notář, který sepsal společenskou smlouvu, za 

stejný poplatek [7]. 

 

Orgány společnosti s ručením omezeným 

Orgány právnických osob se řídí podle obecných ustanovení, které nalezneme v NOZ. 

Pravidla pro konkrétní obchodní korporace se nachází v ZOK. Mezi orgány společnosti 

s ručením omezením patří zejména valná hromada, jednatel a dozorčí rada [6]. 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem. Svolává ji zpravidla jednatel, minimálně jednou 

za účetní období, není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Společníci na ni 

vykonávají svoje právo na řízení společnosti. Hodnotu jeho hlasu určuje výše jeho 

podílu ve společnosti. Mezi působnosti valné hromady patří mimo jiné: 

 rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, určí-li tak společenská 

smlouva nebo zákon, nedochází-li k ní na základě zákona, 

 rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění 

nepeněžitého vkladu, 

 volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena, 

 volba a odvolání likvidátora, určí-li tak společenská smlouva, 
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 rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, určí-li tak společenská smlouva, 

 schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky, 

 schválení smlouvy o tichém společenství [6]. 

 

Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Jednatel může být 

jeden nebo jich může být více. Pokud tato skutečnost nastane, rozhoduje každý jednatel 

zvlášť, pokud nejsou jednatelé ve společenské smlouvě určeni jako kolektivní statutární 

orgán, který se zpravidla může usnášet za přítomnosti většiny, pokud společenská 

smlouva nestanoví jinak. Jednatele určují zakladatelé společnosti při založení, dále jej 

volí do funkce valná hromada a může být povolán podle nové právní úpravy i soudem. 

Jednatelem může být i právnická osoba, která ovšem musí být zastoupena fyzickou 

osobou [7]. 

 

Dozorčí rada je kontrolní orgán, který však nemusí být povinně zřizován. Působnost 

dozorčí rady určuje ZOK, ale může být vymezena i ve společenské smlouvě. Do 

činnosti dozorčí rady podle zákona patří: 

 kontrola činnosti jednatelů, 

 kontrola účetních závěrek, obchodních knih a jiných dokladů, 

 podávání každoroční zprávy o své činnosti valné hromadě 

 podávání žaloby na náhradu újmy způsobenou jednatelem či nesplnění 

vkladové povinnosti společníka. 

Počet členů dozorčí rady určuje společenská smlouva. Může mít člena jednoho nebo 

více členů. Pokud má členů více, zvolí si dozorčí rada svého předsedu. Do funkce volí 

členy valná hromada, která je může i odvolávat a to i bez udání důvodu. Za tuto funkci 

můžou být členové i odměňováni, na základě písemné smlouvy o výkonu funkce. 

Dozorčí rada může svolávat valnou hromadu, účastnit se jí a žalovat na neplatnost jejího 

usnesení [6]. 

 

1.2.2 Veřejná obchodní společnost 

K založení veřejné obchodní společnosti je potřeba alespoň dvou osob. Tyto osoby 

společně podnikají nebo se podílí na správě majetku. Všichni společníci ručí celým 

svým majetkem společně a nerozdílně. Na společnosti si podílí přímo společníci [5]. 
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Založení veřejné obchodní společnosti 

Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným, veřejnou obchodní společnost nelze 

založit zakladatelskou listinou, jelikož je potřeba alespoň dvou společníků. 

Zakladatelským právním jednáním je tedy společenská smlouva [5]. 

 

Orgány veřejné obchodní společnosti 

Veřejná obchodní společnost nemá pevně stanovenou strukturu orgánů, jakou má 

například společnost s ručením omezeným. Statutárním orgánem jsou všichni 

společníci, splňující podmínky stanovené v §46 ZOK [5]. 

 

 

 

1.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Kromě společných ustanovení, která dopadají i na daň z příjmů právnických osob, lze 

právní úpravu zdaňování fyzických osob najít v §2-16b ZDP. 

 

1.3.1 Poplatník daně 

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou podle §2 ZDP: 

 rezidenti – osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt nebo se zde 

obvykle zdržují (alespoň 183 dní v roce), 

 nerezidenti – osoby, které nejsou rezidenty, nebo to o nich stanovuje 

mezinárodní smlouva [8]. 

 

1.3.2 Předmět daně 

Při určování, zda je daný příjem předmětem daně, je nutno postupovat systematicky. U 

daní z příjmů fyzických osob rozlišujeme pět základních druhů příjmů. Pro každý 

z těchto druhů se vztahují samostatná pravidla, a proto je nutné posuzovat každý příjem 

samostatně a správně jej zařadit. Podle ZDP jsou rozlišovány tyto příjmy: 

 ze závislé činnosti (§6), 

 ze samostatné činnosti (§7), 

 z kapitálového majetku (§8), 
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 z nájmu (§9), 

 ostatní příjmy (§10). 

Mezi příjmy, které nejsou předmětem daně, patří mimo jiné příjmy získané rozšířením 

rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů [4]. 

 

1.3.3 Osvobození od daně 

Pokud je příjem předmětem daně, stále to neznamená, že se zdaňuje. Zákon vymezuje 

širokou škálu příjmů, které jsou od daně osvobozeny. Rozebírat všechny osvobozené 

příjmy je v rámci této práce bezpředmětné. Mezi nejdůležitější osvobozené příjmy lze 

zařadit: 

 prodej nemovitosti, pokud v něm měl prodávající bydliště minimálně dva 

roky před prodejem, nebo pokud přesáhne doba mezi nabytím a prodejem 

pět let, 

 prodej motorového vozidla, lodě, letadla, pokud přesáhne doba mezi nabytím 

a prodejem jeden rok, 

 přijatá plnění z pojištění majetku, 

 důchody, výživné, sociální dávky a jiné příjmy sociálního charakteru, 

 odměny za odběr krve a dárcovství orgánů, 

 stipendia z veřejných prostředků a nadací, a další [4]. 

 

1.3.4 Základ daně 

Základ daně je částka, ze které poplatník pomocí procentuální daňové sazby stanovené 

v §16 ZDP počítá vlastní daňovou povinnost. Daňový základ pro daň z příjmů 

fyzických osob se vypočítá součtem pěti dílčích základů daně, které jsou získány 

správným rozčleněním příjmů. Pokud je příjem předmětem daně a není osvobozen, je 

zařazen do příslušného dílčího základu daně [4].  

 

Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti §6 

Základ daně ze závislé činnosti je získán součtem příjmů ze závislé činnosti a 

povinného pojistného, které hradí zaměstnavatel. U těchto příjmů se v praxi jedná o 

příjmy ze zaměstnání na základě pracovních smluv nebo funkční požitky. Spadají sem 
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kromě základní mzdy i všechny odměny a přípatky. Nepatří sem příjmy, které podléhají 

zdanění zvláštní sazbou daně podle §36 ZDP [4].  

 

Pokud je zaměstnanci poskytnuto motorové vozidlo pro použití i k soukromým účelům, 

je příjmem částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý měsíc, ve kterém je vozidlo 

pro tyto účely poskytnuto, minimálně však ve výši 1 000 Kč [9]. Pokud je vozidel 

zaměstnanci poskytnuto současně více, jedná se o úhrn těchto částek. Pokud jsou 

vozidla poskytována za sebou, nikoliv současně, je příjmem částka z nejvyšší ceny 

vozidla [4].  

 

U pojistného, které je nutno přičíst k příjmům za účelem vypočítání dílčího základu 

daně, se jedná o: 

 pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

nejčastěji ve výši 25% vyměřovacího základu, 

 pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 9% vyměřovacího základu. 

Výsledná suma je dílčím základem daně podle §6 [3]. 

 

Dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti §7 

Mezi příjmy ze samostatné činnosti spadají: 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

 příjmy z podnikání na základě živnostenského oprávnění, 

 příjmy z jiného podnikání (např. činnosti podle zvláštních předpisů) 

 podíly společníků v.o.s. a komplementářů k.s., 

 příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv, 

literárních a jiných děl, 

 příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

 příjmy z výkonu nezávislého povolání. 

Tyto příjmy má poplatník možnost snížit o výdaje několika způsoby. Může použít 

skutečné výdaje, které vynaložil na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů (mimo 

příjmů z podílů). Další možností uplatnění výdajů jsou výdaje procentem z příjmů podle 

§7 odst. 7 ZDP, někdy nazývané také jako „paušální výdaje“ [3]. 
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Tabulka 2: Výdaje procentem z příjmů 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle [4]) 

Příjmy Výdaje [%] Maximální výše 

Ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství a z příjmů z živnostenského 

podnikání řemeslného 

80%   

Z živnostenského podnikání s výjimkou 

živnostenského podnikání řemeslného 
60%   

Z jiného podnikání a jiné samostatné činnosti 40% 800 000 Kč 

Z nájmu majetku zařazeného v obchodním 

majetku 
30% 600 000 Kč 

 

Poplatník, který si uplatní výdaje procentem z příjmů, musí vést evidenci příjmů a 

pohledávek, pokud není účetní jednotkou. Pokud je účetní jednotkou, dílčím základem 

daně je transformovaný výsledek hospodaření [2]. 

Z příjmů autorů lze použít zdanění zvláštní sazbou daně podle §36 ZDP, pokud jejich 

úhrn nepřesáhne 10 000 Kč za kalendářní měsíc [4]. 

 

Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku §8 

Velká část příjmů z kapitálového majetku, pokud plynou ze zdrojů na území České 

republiky, je zdaněna zvláštní sazbou daně podle §36 ZDP. Mezi tyto příjmy, pokud se 

nejedná o příjmy ze závislé činnosti nebo o podíly společníka veřejné obchodní 

společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku, patří například: 

 podíly na zisku z majetkového podílu a.s., s.r.o. a komanditistů k.s., podíly na 

zisku z členství v družstvu, 

 podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 

 úroky a výnosy z cenných papírů, vkladních knížek, směnek, 

 dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního 

spoření a z penzijního pojištění u instituce penzijního pojištění, 

 úroky z vkladů na podnikatelském účtu, a další [4]. 
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Dílčí základ daně z příjmů z nájmu §9 

Mezi příjmy z nájmu se řadí: 

 příjmy z nájmu nemovitých věcí a bytů, 

 příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu [3]. 

 

Příjmy z nájmu mají podobnou charakteristiku jako příjmy ze samostatné činnosti. I 

v tomto případě má poplatník možnost si snížit příjmy o výdaje a to dvěma způsoby: 

 skutečné výdaje, prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů 

 výdaje procentem z příjmů ve výši 30% z příjmů, ovšem maximálně ve výši 

600 000 Kč. 

Pokud je předmět příjmu z nájmu ve společném jmění manželů, zdaňuje se pouze u 

jednoho z nich. Manželé si sami zvolí, co je pro ně výhodnější [3]. 

 

Dílčí základ z ostatních příjmů §10 

Převážně se jedná o náhodné příjmy, které nespadají do příjmů podle §6-9 ZDP. Je 

nutno rozlišit, kdy se jedná o příjem příležitostní. Pokud se jedná o příjmy ze 

společného jmění manželů, příjmy zdaňuje pouze jeden z manželů. Díky tomu je zde 

možnost daňově optimalizovat. Patří sem například: 

 příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí, 

 příjmy ze zemědělské činnosti, která není provozována podnikatelem, 

 příjmy z převodu věcí a převodu účasti na obchodních korporacích, 

 příjmy ze zděděných práv, 

 přijaté výživné, důchody, 

 příjmy z výher a cen, a další [3]. 

 

Celkový základ daně 

Po zahrnutí všech příjmů mezi jednotlivé dílčí základy daně je nutné zkontrolovat, jestli 

příjmy, mimo příjmů ze samostatné činnosti, nejsou záporné. To se provede 

následujícím způsobem: 
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 Pokud součet příjmů podle §7-10 ZDP je kladný, základem daně jsou příjmy 

podle §6-10 ZDP. 

 Pokud součet příjmů podle §7-10 ZDP je záporný, základem daně jsou pouze 

příjmy podle §6 ZDP. 

Pokud by toto opatření v zákoně nebylo, v praxi by mohl každý s příjmy ze závislé 

činnosti generovat ztrátu, například v podnikání, za účelem snížení daňové povinnosti. 

Výsledný základ daně je možné následně upravit a to snížením o nezdanitelné částky a 

odčitatelné položky [4]. 

 

1.3.5 Nezdanitelné částky 

Poplatník má možnost si daňový základ snížit o nezdanitelné částky podle §15 ZDP. 

Nárok na odečtení těchto částek vzniká každému poplatníkovi daně z příjmů fyzických 

osob, po splnění určitých podmínek [10]. 

 

Bezúplatná plnění – dary 

Aby si poplatník mohl odečíst poskytnutá bezúplatná plnění, musí jejich souhrnná 

hodnota přesáhnout 2% ze základu daně nebo dosáhnout hodnoty 1 000 Kč. Maximálně 

si lze tímto způsobem odečíst 15% ze základu daně. 

Jedná se o plnění poskytnutá pro obce, kraje, organizační složky státu, ale i pro fyzické 

a právnické osoby se sídlem na území České republiky nebo jiného členského státu 

Evropské unie, Norska nebo Islandu. 

U plnění, u kterých je příjemce fyzická osoba, se jedná o zdravotnické prostředky a 

zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. U právnických osob je výčet 

účelů přijatých plnění mnohem širší [10]. 

 

Úroky z úvěru na bytové potřeby 

Odečíst si může poplatník také zaplacené úroky z hypotečního úvěru, z úvěru ze 

stavebního spoření a také z úvěru poskytnutého bankou či stavební spořitelnou 

souvisejícím s hypotečním úvěrem nebo úvěrem ze stavebního spoření. Tento úvěr musí 

souviset s nákupem pozemku, rodinného domu či bytové jednotky či jejich stavbou. 
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Maximální částka, která lze tímto způsobem odečíst, je 300 000 Kč. Může se jednat i o 

více úvěrů, pokud při jejich souhrnu není tato částka překročena [10]. 

 

Spoření na penzi 

Poplatník má také možnost si odečíst od základu daně částky, které zaplatil na spoření 

na penzi, maximálně však ve výši 12 000 Kč. Může se jednat o úhrn poplatků 

zaplacených poplatníkem podle smlouvy: 

 o penzijním připojištění se státním příspěvkem; částka, uhrazená za 

zdaňovací období, kterou si poplatník chce odečíst, se sníží o 12 000 Kč, 

 o penzijním pojištění, pokud byla sjednána výplata plnění až po 60 měsících 

od uzavření, nejdříve však ve věku 60 let; částka se odečítá celá, 

 o doplňkovém penzijním pojištění; částka, uhrazená za zdaňovací období, 

kterou si poplatník chce odečíst, se sníží o 12 000 Kč. 

Smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem již nelze v České republice 

uzavřít. Tato smlouva se uzavírala mezi poplatníkem a penzijní společností a byla 

nahrazena třetím pilířem důchodového pojištění. Poplatníci, kteří tuto smlouvu 

v minulosti již uzavřeli, mohou stále tuto nezdanitelnou částku odečítat [10]. 

 

1.3.6 Odčitatelné položky 

Daňový základ lze snížit i o odčitatelné položky podle §34 ZDP. V celém procesu 

výpočtu daňové povinnosti je potřeba postupovat systematicky. V tomto případě je 

nutné tyto položky odečíst až po odečtení nezdanitelných částek. V praxi může nastat 

skutečnost, při které po odečtení nezdanitelných částek zůstane nulový základ daně a 

k odečtu odčitatelný položek nedojde. Poplatník si může uplatnit následující odčitatelné 

položky: 

 daňová ztráta, 

 podpora výzkumu a vývoje, 

 podpora odborného vzdělávání [11]. 
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Daňová ztráta 

Jedná se o ztrátu z maximálně pěti předchozích zdaňovacích období, která vzniká, 

pokud výdaje převyšují příjmy, které poplatníkovi plynou podle §7-10 ZDP. Ztráta se 

zaokrouhluje na koruny nahoru a zapisuje se do daňového přiznání [11]. 

 

Podpora výzkumu a vývoje 

Poplatník si může odečíst výdaje, které mu vznikly s realizací projektů výzkumu a 

vývoje. Musí se jednat o výdaje, na které nebyla poskytnuta dotace a nejsou službou či 

licenčním poplatkem. Výše odpočtu je 100% výdajů v daném období a 110% výdajů, 

které převyšují výdaje z období minulého [4]. 

 

1.3.7 Sazba daně 

Sazbu daně z příjmů pro fyzické osoby určuje §16 ZDP. Výše této sazby je 15% již od 

roku 2008, kdy byla zrušena tzv. daň progresivní. Výpočet samotné daně se provádí ze 

základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky 

základu daně zaokrouhleného na sta Kč dolů. Pokud se tento daňový základ rovná nule, 

výsledná daňová povinnost se taktéž rovná nule, pokud nedojde k navýšení o solidární 

daň [4]. 

 

1.3.8 Solidární zvýšení daně 

Od roku 2013 platí v České republice solidární zvýšení daně. Solidární zvýšení se 

poplatníka týká, pokud jeho příjmy ze závislé činnosti bez přičítání povinného 

pojistného (hrubá mzda) a dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti (§7 ZDP), 

překročí za zdaňovací období 48násobek průměrné mzdy, kterou určuje zákon č. 

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. Z výše popsaných příjmů, které tuto částku převyšují, se počítá solidární 

daň se sazbou 7%. Tato částka se přičte k dani, vypočítané podle §16 ZDP [4]. 

 

1.3.9 Sleva na dani 

Po vypočtení daně si může poplatník, který zaměstnává osoby se zdravotním 

postižením, tuto daň snížit o: 
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 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, 

 18 000 Kč za každého zaměstnance s jiným než těžším zdravotním 

postižením. 

Tato sleva se uplatňuje v poměrné části, podle odpracovaných hodin těchto 

zaměstnanců za rok. Dále může poplatník uplatnit: 

 slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, 

 slevu na manžela ve výši 24 840 Kč, jehož vlastní příjmy nepřesáhli za 

zdaňovací období 68 000 Kč, a pokud je manžel držitelem průkazu ZTP/P, je 

tato sleva ve dvojnásobné výši, 

 slevu na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 2 520 Kč,  

 slevu na invaliditu třetího stupně ve výši 5 040 Kč, 

 slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, 

 slevu na studenta ve výši 4 020 Kč, při poplatníkově soustavné přípravě na 

budoucí povolání formou studia až do věku 26 let nebo formou prezenčního 

studia v doktorském programu do věku 28 let [11]. 

 

1.3.10 Daňové zvýhodnění 

Kromě daňových slev si může poplatník snížit daň i o daňové zvýhodnění, které činí 

13 404 Kč ročně na každé vyživované dítě. Tuto slevu si může uplatnit pouze poplatník, 

který s dítětem žije ve společné domácnosti a podílí se na péči dítěte. Kromě rodiče se 

může jednat například o osobu nahrazující péči rodičů. 

Správná posloupnost kroků při výpočtu daně z příjmů je důležitá i zde. Daňové 

zvýhodnění je jediná položka, která snižuje daňovou povinnost a zároveň může mít 

formu daňového bonusu, pokud je vyšší jak daňová povinnost. Daňový bonus je 

poplatníkovi vyplacen, pokud dosahuje minimální výše 100 Kč, maximálně však 60 300 

Kč za rok. Je proto nutné, toto zvýhodnění odečíst, až po uplatnění všech daňových 

slev.  

Poplatník si nemůže uplatnit slevu na manžela a daňové zvýhodnění, pokud uplatňuje 

výdaje procentem z příjmů podle §7 a §9 ZDP a souhrn dílčích základů daně, u kterých 

tyto výdaje byly uplatněny, přesahuje 50% celkového základu daně [3].  
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1.3.11 Zálohy 

Jelikož daň z příjmu se hradí, na rozdíl například od daně z přidané hodnoty, pouze 

jednou za rok, může poplatníkovi vzniknout povinnost platit zálohy na daň podle §38a 

ZDP, které se počítají podle poslední známé daňové povinnosti. Z této povinnosti se 

vyloučí příjmy podle §10 ZDP, jelikož se jedná o příjmy příležitostní [11]. 

 

Tabulka 3: Výše záloh a jejich platby 

(Zdroj: Vlastní zpracování [8]) 

Daňová povinnost Výše zálohy Platby 

Do 30 000 Kč neplatí zálohy žádné platby 

Od 30 000 Kč do 150 000 Kč 
40% poslední známé 

daňové povinnosti 

2 platby – 15. den šestého a 

dvanáctého měsíce 

zdaňovacího období 

Nad 150 000 Kč 
25% poslední známé 

daňové povinnosti 

4 platby – 15 den třetího, 

šestého, devátého a 

dvanáctého měsíce 

zdaňovacího období 

 

Pokud je součástí základu daně poplatníka i dílčí základ daně z příjmů podle §6 ZDP, ze 

kterých mu zaměstnavatel srazil zálohy na daň podle §38h ZDP, zálohy se snižují: 

 o 100%, pokud tyto příjmy tvoří více než 50% z celkového základu daně, 

 o 50%, pokud tyto příjmy tvoří 15% a více, avšak méně než 50% z celkového 

základu daně, 

 o 0%, pokud tyto příjmy tvoří méně než 15% z celkového základu daně. 

Po skončení zdaňovacího období, za které platí poplatník zálohy, následuje výpočet 

daňové povinnosti a podání daňového přiznání, ve kterém se vyčíslí, jestli má poplatník 

přeplatek či nedoplatek [4]. 

 

 

 

1.4 Daň z příjmů právnických osob 

Kromě společných ustanovení, která dopadají i na daň z příjmů fyzický osob, lze právní 

úpravu zdaňování právnických osob nalézt v §17 - 21a ZDP. 
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1.4.1 Poplatník daně 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob jsou vymezeni v §17 ZDP. Patří sem: 

 právnické osoby, 

 organizační složky státu, 

 podílové fondy, 

 obhospodařované fondy penzijní společnosti, 

 svěřenské fondy, 

 jednotky, založeny nebo zřízeny poplatníkem [8]. 

 

1.4.2 Základ daně a jeho úprava 

Stanovení základu daně u právnických osob probíhá v několika krocích. Je nutno 

rozlišovat výsledek hospodaření a základ daně, jelikož se jedná o zcela odlišné pojmy. 

Z daňového hlediska může být základ daně právnických osob považován za 

transformovaný výsledek hospodaření [12]. Obecný postup stanovení základu daně je 

zachycen na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 1: Úprava základ daně z příjmů právnických osob 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [11]) 
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1.4.3 Úpravy dle §23-33 ZDP 

Výsledek hospodaření se zvyšuje o hodnotu: 

 daňově neuznatelných nákladů, které jsou zaúčtovány v účetnictví 

 výnosů, které v účetnictví zaúčtovány nejsou. 

Výsledek hospodaření se snižuje o hodnotu: 

 výnosů, které jsou zaúčtovány, ale nejsou zahrnovány do základu daně, 

 daňově uznatelných nákladů, které nejsou zaúčtovány v účetnictví. 

Výnosy, které se do základu daně nezahrnují, jsou například výnosy, které nejsou 

předmětem daně, výnosy osvobozené, výnosy zdaňované zvláštní sazbou daně podle 

§36 ZDP a další.  [12]. 

 

Daňová uznatelnost nákladů 

Náklady vykázané v účetnictví nemusí být vždy z daňového hlediska uznatelné a 

mohou snižovat základ daně neoprávněně. Díky tomu může nastat situace, kdy je 

vykazován záporný výsledek hospodaření a daň z příjmů je nutné zaplatit. 

Mezi druhy daňově neuznatelných nákladů se řadí například: 

 náklady nesouvisející s dosažením, zajištěním a udržením příjmů, 

 náklady jiného zdaňovacího období, 

 náklady jiného poplatníka, 

 náklady související s výnosy, které nevstupují do základu daně 

 náklady, které jsou účinné, pokud jsou uhrazeny [12]. 

 

1.4.4 Odpisy 

Některé výdaje spojené s podnikáním není možno ihned uplatnit v nákladech. U 

pořízení samostatných movitých věcí je rozhodujícím faktorem vstupní cena. Pokud 

přesahuje 40 000 Kč, musí být tento majetek odepisován podle ZDP. Při odepisování 

majetku je možné se setkat se dvěma pojmy, které je nutno rozlišovat: 

 účetní odpisy, 

 daňové odpisy [11]. 
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Účetní odpisy 

Jedná se o odpis, který se účtuje do nákladů a je součástí hospodářského výsledku. Při 

stanovení doby odpisování může účetní jednotka postupovat podle §30 ZDP, kde se 

nachází minimální doba odepisování, případě použít kvalifikovaný odhad. Poplatník, 

který vede daňovou evidenci podle §7b ZDP, účetní odpisy nevykazuje [11]. 

 

Daňové odpisy 

Za daňový odpis se považuje taková částka, kterou je možné uplatnit jako daňově 

uznatelný náklad. Jejich maximální výše je stanovena v ZDP. Daňové odpisy se 

vypočítávají dvěma způsoby: 

 rovnoměrně, podle §31 ZDP, 

 zrychleně, podle §32 ZDP. 

Rovnoměrné odpisování se vyznačuje stejnou výší odpisu, po celou dobu odepisování, 

kromě roku prvního. 

Zrychlené odpisování počítá s největším opotřebením majetku během prvních let, 

z čehož vychází nejvyšší odpis v druhém roce odpisování. V následujících letech se 

výše odpisu snižuje [11]. 

1.4.5 Odčitatelné položky 

Stejně jako fyzické osoby, mohou snížit svůj daňový základ o odčitatelné položky podle 

§34 ZDP i osoby právnické. Touto problematikou se zabývá kapitola 1.3.5 Odčitatelné 

položky. 

 

1.4.6 Dary 

Jedná se o bezúplatná plnění, které právnická osoba poskytne na dobročinné účely 

stanovené v §20 odst. 8 ZDP. Úhrn těchto plnění musí činit minimálně 2 000 Kč, avšak 

nepřesáhne 10% základu daně, sníženého o odčitatelné položky [11]. 

 

1.4.7 Sazba daně 

Sazbu daně pro právnické osoby určuje §21 ZDP. Výše této sazby, kromě výjimek, činí 

19%. Daň se počítá ze základu daně sníženého od položky podle §34 a §20 odst. 8 ZDP, 

po zaokrouhlení [11]. 
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1.4.8 Sleva na dani 

Poplatník si může snížit vypočtenou daň, pokud zaměstnává osoby se zdravotním 

postižením. Tuto daň lze snížit o: 

 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, 

 18 000 Kč za každého zaměstnance s jiným než těžším zdravotním 

postižením. 

Tato sleva se uplatňuje v poměrné části, podle odpracovaných hodin těchto 

zaměstnanců za rok [11]. 

 

1.4.9 Výpočet daňové povinnosti – s.r.o. 

Jak již bylo řečeno, jednotlivé právnické osoby mají odlišný postup zdaňování. 

Společnost s ručením omezeným postupuje podle obecného postupu při určování 

základu daně. Daň se počítá ze 4. základu daně. Po vypočtení daně může společnost tuto 

daň snížit o slevy, pokud na ně má nárok. Výsledná částka je daňovou povinností 

právnické osoby [11]. 

 

1.4.10 Výpočet daňové povinnosti – v.o.s. 

Zdaňování veřejné obchodní společnosti má oproti kapitálovým společnostem odlišný 

postup. Samotná společnost daň neodvádí, jelikož daňová povinnost dopadá na samotné 

společníky, odvíjející se od výše jejich podílů. Mezi společníky se rozděluje 1. základ 

daně, upravený podle §23-33 ZDP, rovnoměrně, pokud společenská smlouva nestanoví 

jinak. Pro společníky se jedná o příjem ze samostatné činnosti podle §7 odst. 1 d) ZDP. 

Případné odčitatelné položky, dary a slevy na dani se dělí mezi společníky ve stejném 

poměru, jako základ daně [13]. 

 

 

 

1.5 Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

Pojistné odvody mají velkou váhu ve zdaňování fyzických osob a jsou nedílnou součástí 

výpočtu daňového zatížení. Pojistné se dělí do dvou skupin: 
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 Pojistné na sociální zabezpečení – zákon č. 589/1992 Sb. 

 Zdravotní pojištění – zákon č. 48/1997 Sb. 

 

1.5.1 Pojistné na sociální zabezpečení 

Jedná se o příjmy státního rozpočtu, ze kterých stát hradí například starobní, invalidní a 

vdovecké důchody, podporu v nezaměstnanosti, výdaje spojené se zabezpečováním 

práva na práci nebo také nemocenské dávky a peněžité pomoci v mateřství. 

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z několika složek a jejich složení se liší podle 

toho, kdo jej platí. Jednotlivé složky jsou popsány v následující tabulce. Čísla v závorce 

se týkají osob, které se účastní II. pilíře důchodové reformy [14]. 

 

Tabulka 4: Složky pojistného na sociální zabezpečení 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle [14]) 

  OSVČ Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Důchodové pojištění 28% (26,2%) 6,5% (8,5%) 21,5% 

Státní politika zaměstnanosti 1,2% (5%) - 1,2% 

Nemocenské pojištění - - 2,3% 

Celkem 29,2% (31,2%) 6,5% (8,5%) 25,0% 

 

1.5.2 Zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění slouží k úhradě lékařských úkonů, ošetření a léků, na které má 

občan nárok. Účast na zdravotním pojištění je povinná. Výše pojistného odvodu za 

zdravotní pojištění činí 13,5% z vyměřovacího základu. Pokud nemá subjekt žádné 

příjmy, které podléhají pojistným odvodům, může za něj pojištění platit stát. Nejčastěji 

se jedná o studenty, osoby pobírající starobní či invalidní důchod, uchazeče o 

zaměstnání a rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené [15]. 

 

1.5.3 Vyměřovací základ 

Z hlediska stanovení vyměřovacího základu je možné rozlišit dvě hlavní kategorie 

příjmů fyzických osob, ze kterých se pojistné odvádí: 

 z příjmů ze závislé činnosti podle §6 ZDP, 

 z příjmů ze samostatné činnosti podle §7 ZDP. 
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1.5.4 Pojištění zaměstnanců 

Plátcem pojistného za zaměstnance je zaměstnavatel, který má povinnost plnění všech 

zákonných povinností spojených s placením pojistného. Na pojistném se spolupodílí 

zaměstnanec i zaměstnavatel [16]. 

 

Zaměstnanec může být zaměstnán třemi způsoby, přičemž u každého je nutno 

respektovat odlišná pravidla. Těmito způsoby jsou: 

 hlavní pracovní poměr, 

 dohoda o provedení práce, 

 dohoda o pracovní činnosti [16]. 

 

Hlavní pracovní poměr 

Jedná se o běžný pracovní poměr na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, z čehož plyne zákonná povinnost odvádět sociální a zdravotní 

pojištění [16].  

 

Účast zaměstnance na pojištění je prováděna sražením této částky z jeho hrubé mzdy. 

Účast zaměstnavatele se sice počítá z hrubé mzdy, ale nesráží se z ní. To ovšem 

neznamená, že mzdu zaměstnance nijak neovlivní. Tato částka totiž vstupuje do tzv. 

super-hrubé mzdy a projeví se tak ve výpočtu daně z příjmu ze mzdy zaměstnance [16].  

 

Výpočet čisté mzdy zaměstnance může vypadat následovně: 

Hrubá mzda:        25 000 Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (25%):  6 250 Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9%): 2 250 Kč 

Super-hrubá mzda:      33 500 Kč 

Záloha na daň z příjmů před odečtením slev (15%): 5 025 Kč   

Sleva na poplatníka:      2 070 Kč 

Záloha na daň z příjmu:     2 955 Kč 

 

Hrubá mzda:       25 000 Kč 
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Sociální pojištění hrazené zaměstnancem (6,5%)  1 625 Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem (4,5%)  1 125 Kč 

 

Čistá mzda po odečtení odvodů: 25 000 – 2 955 – 1 625 – 1 125 = 19 295 Kč 

 

V tomto příkladu se jedná o případ, kdy jediným příjmem zaměstnance je jeho základní 

mzda. Ovšem do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění mohou 

vstoupit kromě peněžních příjmů i nepeněžní příjmy, jako je například: 

 poskytnutí služebního vozidla i pro soukromé účely, 

 nadlimitní příspěvek na životní a penzijní připojištění zaměstnance (limitem je 

30 000 Kč ročně) [9]. 

 

Dohoda o provedení práce 

Tato forma zaměstnání je velmi oblíbená a to právě díky velkým úsporám na sociálním 

i zdravotním pojištění. Pokud totiž není překročena mzda 10 000 Kč za měsíc, odvody 

se neplatí. Je ovšem nutné, dodržet hranici maximálních odpracovaných hodin, která 

činí 300 hodin za rok. Z tohoto důvodu se jedná o velmi oblíbenou formu zaměstnání, 

například u sezonních brigád a jednorázových prací. 

Pokud je mzda 10 000 Kč překročena, vzniká zaměstnavateli povinnost odvádět za 

zaměstnance tyto odvody v plné výši, podobně jako u hlavního pracovního poměru 

[16]. 

 

Dohoda o pracovní činnosti 

Tato forma zaměstnání se zdá z hlediska pojištění méně výhodná, než dohoda o 

provedení práce, ovšem hranice maximálních odpracovaných hodin činí 20 hodin týdně. 

Z tohoto hlediska lze tyto dohody využívat například na celoroční brigády, které jsou 

často využívány studenty, případně jako pracovní poměr na částečný úvazek. 

U dohody o pracovní činnosti se zakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění, 

pokud se nejedná o zaměstnání malého rozsahu, při kterém mzda nedosáhne 2 500 Kč 

[16]. 
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1.5.5 Pojištění OSVČ 

Pro OSVČ platí vyměřovací základ ve výši 50% příjmů, které přesahují výdaje. To 

stejné platí i při uplatnění výdajů procentem z příjmů podle §7 odst. 7 ZDP. Pokud je 

tedy dosaženo příjmů 1 000 000 Kč a jsou uplatněny výdaje procentem z příjmů ve výši 

40%, vyměřovací základ bude činit 300 000 Kč [9]. 

 

Minimální vyměřovací základ 

Pokud subjekt dosahuje nízkých či žádných příjmů, povinnost hradit pojistné jej 

nemine. Pro tyto účely je nutno sledovat minimální vyměřovací základ, který pro 

sociální pojištění OSVČ činí alespoň 25% průměrné mzdy za měsíc. V roce 2014 se 

jedná o částku 6 486 Kč za měsíc (77 832 Kč za rok). K omezením vyměřovacího 

základu lze přiřadit i maximální vyměřovací základ, který činí 1 245 216 Kč pro rok 

2014 [14]. 

 

Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění v roce 2014 činí 12 971 Kč za 

měsíc (155 652 Kč za rok). Maximální vyměřovací základ je pro roky 2013 – 2015 

zrušen [15]. 

Minimální vyměřovací základ se ovšem netýká osob, které podnikají ve vedlejší 

činnosti. O vedlejší činnost se jedná, pokud OSVČ splňuje jednu z následujících 

podmínek: 

 je zaměstnána, 

 má nárok na výplatu starobního nebo invalidního důchodu, 

 má nárok na příspěvek v mateřství, 

 má v péči osobu závislou na pomoci jiné osoby (I. stupeň do 10 let, II. – IV. 

stupeň neomezeně), pokud žije ve stejné domácnosti nebo se jedná o osobu 

blízkou, 

 je nezaopatřeným dítětem [2]. 

 

Pojistné z vedlejší činnosti hradí fyzická osoba pouze ze skutečného výdělku. U 

sociálního pojištění navíc platí hranice pro vedlejší činnost, která pro rok 2014 činí 

62 261 Kč. Pokud není hranice překročena, povinnost hradit pojistné subjektu nevzniká 

[14]. 
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1.5.6 Pojištění osoby bez započitatelných příjmů 

Jedná se o osobu, která není zaměstnancem, ani osobou samostatně výdělečně činnou, 

za kterou neplatí pojištění stát. Jelikož je účast na zdravotním pojištění pro občany 

České republiky povinná, stává se tato osoba tzv. samoplátcem, jejímž vyměřovacím 

základem je minimální mzda, která činí 8 500 Kč měsíčně (pro rok 2014). Výše měsíční 

zálohy tedy činí 1 148 Kč [15].  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Následující část bakalářské práce se zabývá výpočty daňové povinnosti několika variant 

společného podnikání, přičemž se nezabývá samotným procesem transformace podniku 

a u jednotlivých variant se předpokládá, že podnik v této formě již existuje. 

 

2.1 Základní údaje 

V rámci této práce jsem spolupracoval s manžely, kteří podnikají jako fyzická osoba 

zapsaná v živnostenském rejstříku a spolupracující osoba podle §13 ZDP. Jelikož si 

nepřejí být jmenováni, budou pro tyto účely označeni jako „pan X“ a „paní Y“. 

 

Manželé se zabývají prodejem vodo-instalatérských potřeb a jejich náhradních dílů. 

V tomto oboru společně podnikají již přes 20 let. Od roku 2004 pracují jako 

spolupracující osoby, jelikož se jim tato forma zdála být výhodnější. Pan X dále vlastní 

živnostenské oprávnění na vodoinstalatérství a část jejich příjmů plyne právě 

z instalatérské činnosti. Kromě slevy na poplatníka neuplatňují manželé žádné daňové 

slevy, ani daňová zvýhodnění. Pan X od roku 2013 pobírá starobní důchod. 

 

Manželé dále vlastní bytovou jednotku, kterou pronajímají studentům. Z tohoto titulu za 

rok 2014 obdrželi celkem 166 200 Kč. Výdaje spojené s touto jednotkou zjištěné 

z evidence činí 45 328 Kč. Tuto nemovitost manželé odepisují podle §31 ZDP. Výše 

ročního odpisu činí 79 900 Kč. Tento příjem v současnosti zdaňuje pan X.  

 

Hlavním sledovaným kritériem jsou povinné odvody, jejichž výši by manželé rádi 

optimalizovali. Dále by rádi převedli větší část podnikání na paní Y a tím zvýšili její 

vyměřovací základ pro sociální pojištění, jelikož ještě nepobírá starobní důchod. 

 

 

 

2.2 Spolupracující osoba 

Přehled o příjmech a výdajích z podnikání, vykázaných v daňové evidenci za rok 2014, 

ukazuje následující tabulka. 
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Tabulka 5: Struktura příjmů a výdajů – současný stav 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

PŘÍJMY 

 Tržby z prodeje zboží 923 850,00 

Tržby z prodeje služeb 552 580,00 

CELKOVÉ PŘÍJMY 1 476 430,00 

  
VÝDAJE 

 
Nákup zboží 564 142,39 

Nákup služeb 85 525,96 

Provozní režie 131 578,40 

Ostatní výdaje 41 118,25 

CELKOVÉ VÝDAJE 822 365,00 

  
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 654 065,00 

Odpisy hmotného majetku 100 125,00 

CELKOVÝ DZD (§7) 553 940,00 

 

2.2.1 Výpočet daňové povinnosti – současný stav 

Pan X může na manželku rozdělit až 50% příjmů a výdajů, jelikož nebyla překročena 

absolutní výše 540 000 Kč příjmů přesahující výdaje za zdaňovací období. Z této 

skutečnosti vyplývá následující výpočet daňové povinnosti. 

 

Tabulka 6: Výpočet daňové povinnosti  - současný stav (PAN X) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PAN X 

DZD z příjmů podle §7 po rozdělení 276 970,00 

DZD z příjmů podle §9 40 972,00 

Základ daně před zaokrouhlením 317 942,00 

Základ daně 317 900,00 

Daň z příjmu (15%) 47 685,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 22 845,00 

  
 

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 138 485,00 

Sociální pojištění (29,2%) 40 438,00 

Vyměřovací základ pro ZP 138 485,00 

Zdravotní pojištění (13,5%) 18 696,00 

Odvody za SP a ZP 59 134,00 

  
CELKOVÉ ODVODY (pan X) 81 979,00 
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Tabulka 7: Výpočet daňové povinnosti – současný stav (PANÍ Y) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PANÍ Y 

DZD z příjmů podle §7 po rozdělení 276 970,00 

Základ daně před zaokrouhlením 276 970,00 

Základ daně 276 900,00 

Daň z příjmu (15%) 41 535,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 16 695,00 

  
 

Sociální a zdravotní pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 138 485,00 

Sociální pojištění (29,2%) 40 438,00 

Vyměřovací základ pro ZP 155 652,00 

Zdravotní pojištění (13,5%) 21 014,00 

Odvody za SP a ZP 61 452,00 

  
CELKOVÉ ODVODY (paní Y) 78 147,00 

 

Po rozdělení 50% příjmů převyšujících výdaje na spolupracující osobu, činí výše 

rozděleného DZD ze samostatné činnosti pro oba manžele 276 970 Kč. Pan X zdaňuje i 

příjmy z nemovitosti, tudíž jeho celkový základ daně je vyšší. Po zaokrouhlení 

celkového základu daně na stokoruny dolů, je vypočítána daň z příjmů, která je 

ponížená o slevu na poplatníka. 

Do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění vstupuje 50% z DZD ze 

samostatné činnosti. Jelikož tato částka nedosáhla minimální výše vyměřovacího 

základu pro zdravotní pojištění, musí být pojistné vypočítáno z minimálního 

vyměřovacího základu ve výši 155 652 Kč. Za pana X odvádí pojistné stát, tudíž se na 

něj minimální vyměřovací základ nevztahuje. 

V současné situaci činí celková výše povinných odvodů za oba manžele 160 126 Kč. 

 

2.2.2 Výpočet daňové povinnosti – výdaje procentem z příjmů 

V následujícím případě se počítá s tím, že manželé uplatňují výdaje procentem z příjmů 

podle §7 odst. 7 ZDP. Vzhledem ke skutečnosti, že manželé podnikají ve dvou 

živnostech, které mají odlišené výše sazeb těchto výdajů, je nutno rozlišit příjmy podle 

toho, z které živnosti plynou. U příjmů z prodeje zboží se jedná o živnost volnou a u 
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příjmů z prodeje služeb se jedná o živnost řemeslnou. Výše těchto výdajů a následný 

základ daně je popsán v následující tabulce. 

 

Tabulka 8: Struktura příjmů a výdajů – výdaje procentem z příjmů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

PŘÍJMY 
 

Tržby z prodeje zboží 923 850,00 

Tržby z prodeje služeb 552 580,00 

CELKOVÉ PŘÍJMY 1 476 430,00 

  VÝDAJE 

 Volná živnost (60% z příjmů) 554 310,00 

Řemeslná živnost (80% z příjmů) 442 064,00 

CELKOVÉ VÝDAJE 996 374,00 

  CELKOVÝ DZD 480 056,00 

 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v tomto případě nejsou zohledňovány, jelikož 

tato částka je již obsažena v uplatněných výdajích procentem z příjmů. V případě 

příjmů z pronájmu nemovitosti se výdaje procentem z příjmů neuplatní, jelikož to pro 

subjekt není výhodné. 

 

Tabulka 9: Výpočet daňové povinnosti – výdaje procentem z příjmů (PAN X) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PAN X 

DZD z příjmů podle §7 po rozdělení 240 028,00 

DZD z příjmů podle §9 40 972,00 

Základ daně před zaokrouhlením 281 000,00 

Základ daně 281 000,00 

Daň z příjmu (15%) 42 150,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 17 310,00 

  
 

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 120 014,00 

Sociální pojištění (29,2%) 35 045,00 

Vyměřovací základ pro ZP 120 014,00 

Zdravotní pojištění (13,5%) 16 202,00 

Odvody za SP a ZP 51 247,00 

  
CELKOVÉ ODVODY (pan X) 68 557,00 
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Tabulka 10: Výpočet daňové povinnosti – výdaje procentem z příjmů (PANÍ Y) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PANÍ Y 

DZD z příjmů podle §7 po rozdělení 240 028,00 

Základ daně před zaokrouhlením 240 028,00 

Základ daně 240 000,00 

Daň z příjmu (15%) 36 000,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 11 160,00 

  
 

Sociální a zdravotní pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 120 014,00 

Sociální pojištění (29,2%) 35 045,00 

Vyměřovací základ pro ZP 155 652,00 

Zdravotní pojištění (13,5%) 21 014,00 

Odvody za SP a ZP 56 059,00 

  
CELKOVÉ ODVODY (paní Y) 67 219,00 

 

Po rozdělení 50% příjmů převyšující výdaje na spolupracující osobu, činí výše 

rozděleného DZD ze samostatné činnosti u obou manželů 240 028 Kč. Součtem dílčích 

základů je stanoven celkový základ daně, do kterého panu X vstupuje i příjem z 

pronájmu nemovitosti. Po zaokrouhlení základu daně na stokoruny dolů je vypočtena 

daň, která se poníží o slevu na poplatníka.  

Do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění vstupuje 50% z DZD ze 

samostatné činnosti. Jelikož tato částka nedosáhla minimální výše vyměřovacího 

základu pro zdravotní pojištění, musí se pojistné vypočítat z minimálního vyměřovacího 

základu ve výši 155 652 Kč. Za pana X odvádí pojistné stát, tudíž se na něj minimální 

vyměřovací základ nevztahuje. 

Při užití výdajů procentem z příjmů činí celková výše povinných odvodů za oba 

manžele v roce 135 776 Kč. 
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2.3 Samostatný živnostník 

Institut spolupracujících osob není jediný způsob, jak mohou fyzické osoby společně 

podnikat. Následující dvě varianty zobrazují výpočet daňové povinnosti samostatných 

živnostníků. První varianta ukazuje výši odvodů, pokud by pan X podnikal sám. Ve 

druhé variantě se živnostníkem stane i paní Y. 

 

2.3.1 Výpočet daňové povinnosti – jeden živnostník 

Tato varianta popisuje výpočet daňové povinnosti samostatného živnostníka. V rámci 

této varianty je nutné si uvědomit, že pan X by musel podnikání zvládat sám, přičemž 

manželku zaměstnat nemůže, jelikož mu to česká právní úprava neumožňuje. 

 

Tabulka 11: Výpočet daňové povinnosti – jeden živnostník (PAN X) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PAN X 

DZD z příjmů podle §7 553 940,00 

DZD z příjmů podle §9 40 972,00 

Základ daně před zaokrouhlením 594 912,00 

Základ daně 594 900,00 

Daň z příjmu (15%) 89 235,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Sleva na manželku 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 39 555,00 

  
 

Sociální a zdravotní pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 276 970,00 

Sociální pojištění (29,2%) 80 876,00 

Vyměřovací základ pro ZP 276 970,00 

Zdravotní pojištění (13,5%) 37 391,00 

Odvody za SP a ZP 118 267,00 

  CELKOVÉ ODVODY (pan X) 157 822,00 

 

Výše DZD ze samostatné činnosti činí 553 940 Kč. Součtem dílčích základů je stanoven 

celkový základ daně, do kterého panu X vstupuje i příjem z pronájmu nemovitosti. Po 

zaokrouhlení základu daně na stokoruny dolů je vypočtena daň, která se poníží o slevu 

na poplatníka a také slevu na manželku bez příjmů.  
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Do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotního pojištění vstupuje 50% z DZD ze 

samostatné činnosti. Paní Y se musí jako osoba bez započitatelných příjmů stát 

samoplátcem zdravotního pojištění. Za zdravotní pojištění zaplatí za rok 2014 celkem 

13 776 Kč.  

Při podnikání samostatného živnostníka činí celková výše povinných odvodů za oba 

manžele 171 598 Kč. 

 

2.3.2 Výpočet daňové povinnosti – dva živnostníci 

Další variantou samostatného podnikání je oddělné podnikání dvou živnostníků, 

nezávisle na sobě. V tomto případě bude pan X podnikat v řemeslné činnosti, jelikož 

k ní má patřičné oprávnění. Paní Y může podnikat v živnosti volné a starat se o prodej 

zboží. Z důvodu složitého rozdělení výdajů na jednotlivé živnostníky se použijí výdaje 

procentem z příjmů podle §7 odstavce 7 ZDP. 

 

Tabulka 12: Výpočet daňové povinnosti – dva živnostníci (PAN X) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PAN X 

DZD z příjmů podle §7 110 516,00 

DZD z příjmů podle §9 40 972,00 

Základ daně před zaokrouhlením 151 488,00 

Základ daně 151 400,00 

Daň z příjmu (15%) 22 710,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost - 

  
 

Sociální a zdravotní pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 55 258,00 

Sociální pojištění (29,2%) 16 136,00 

Vyměřovací základ pro ZP 55 258,00 

Zdravotní pojištění (13,5%) 7 460,00 

Odvody za SP a ZP 23 596,00 

  CELKOVÉ ODVODY (pan X) 23 596,00 
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Tabulka 13: Výpočet daňové povinnosti – dva živnostníci (PANÍ Y) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PANÍ Y 

DZD podle §7 369 540,00 

Základ daně před zaokrouhlením 369 540,00 

Základ daně 369 500,00 

Daň z příjmu (15%) 55 425,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 30 585,00 

  
 

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 184 770,00 

Sociální pojištění (29,2%) 53 953,00 

Vyměřovací základ pro ZP 184 770,00 

Zdravotní pojištění (13,5%) 24 944,00 

Odvody za SP a ZP 78 897,00 

  CELKOVÉ ODVODY (paní Y) 109 482,00 

 

Výše DZD ze samostatné činnosti je díky samostatnému podnikání pro oba manžely 

rozdílná. Součtem dílčích základů je stanoven celkový základ daně, do kterého panu X 

vstupuje i příjem z pronájmu nemovitosti. Po zaokrouhlení základu daně na stokoruny 

dolů je vypočtena daň, která se poníží o slevu na poplatníka. 

Do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění vstupuje 50% z DZD ze 

samostatné činnosti. Jelikož za pana X odvádí pojistné stát, nevztahuje se na něj 

minimální vyměřovací základ pro pojistné odvody. 

Při podnikání dvou samostatných živnostníků činí celková výše povinných odvodů za 

oba manžele 153 233 Kč. 

 

 

 

2.4 Společnost 

Pokud by manželé založili společnost, mohou své příjmy a výdaje rozdělovat bez 

omezení tak, jak uvedou ve smlouvě. Jak už bylo uvedeno v minulém případě, paní Y 

ještě nepobírá starobní důchod, tudíž se její odvody na sociálním pojištění započítávají 

do výpočtu starobního důchodu, který začne pobírat v roce 2025. Z tohoto důvodu je 

výhodnější rozdělit více příjmů na paní Y.  
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2.4.1 Výpočet daňové povinnosti - společnost 

K výpočtu daňové povinnosti je vhodné zvolit takové rozdělení, aby oba manželé 

uplatnili celou slevu na poplatníka. V tomto případě se rozdělí 30% příjmů a výdajů na 

pana X a 70% příjmů a výdajů na paní Y. 

 

Tabulka 14: Výpočet daňové povinnosti – společnost (PAN X) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PAN X 

DZD z příjmů podle §7 166 182,00 

DZD z příjmů podle §9 40 972,00 

Základ daně před zaokrouhlením 207 154,00 

Základ daně 207 100,00 

Daň z příjmu (15%) 31 065,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 6 225,00 

  
 

Sociální a zdravotní pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 83 091,00 

Sociální pojištění (29,2%) 24 263,00 

Vyměřovací základ pro ZP 83 091,00 

Zdravotní pojištění (13,5%) 11 218,00 

Odvody za SP a ZP 35 481,00 

  CELKOVÉ ODVODY (pan X) 41 706,00 

 

Tabulka 15: Výpočet daňové povinnosti – společnost (PANÍ Y) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PANÍ Y 

DZD z příjmů podle §7 387 758,00 

Základ daně před zaokrouhlením 387 758,00 

Základ daně 387 700,00 

Daň z příjmu (15%) 58 155,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 33 315,00 

  
 

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 193 879,00 

Sociální pojištění (29,2%) 56 613,00 

Vyměřovací základ pro ZP 193 879,00 

Zdravotní pojištění (13,5%) 26 174,00 

Odvody za SP a ZP 82 787,00 

  CELKOVÉ ODVODY (paní Y) 116 102,00 
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Výše DZD ze samostatné činnosti je díky různým podílům příjmů a výdajů pro oba 

manžely rozdílná. Součtem dílčích základů je stanoven celkový základ daně, do kterého 

panu X vstupuje i příjem z pronájmu nemovitosti. Po zaokrouhlení základu daně na 

stokoruny dolů je vypočtena daň, která se poníží o slevu na poplatníka.  

Do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění vstupuje 50% z DZD ze 

samostatné činnosti. Jelikož za pana X odvádí pojistné stát, nevztahuje se na něj 

minimální vyměřovací základ pro pojistné odvody. 

Při podnikání ve společnosti činí celková výše povinných odvodů za oba manžele 167 

604 Kč. 

 

 

 

2.5 Společnost s ručením omezeným 

Podnikání ve společnosti s ručením omezeným zakládá zákonnou povinnost stát se 

účetní jednotkou. V účetnictví se sledují náklady a výnosy, namísto evidování příjmů a 

výdajů [2]. V tomto případě se bude předpokládat, že společnost již existuje a podniká 

v této formě a nechť nese název ABC s.r.o. Z hlediska výplaty zisku budou zkoumány 

dvě varianty, výplata maximálních podílů a maximální mzdy. Před samotným výpočtem 

daňové povinnosti se musí provést několik úprav. 

 

2.5.1 Úprava o pohledávky a závazky 

Pan X vede v daňové evidenci také evidenci pohledávek a závazků. Z hlediska 

účetnictví se jedná taktéž o náklady a výnosy, tudíž se musí promítnout v hospodářském 

výsledku [2]. Jedná se o neuhrazené faktury od odběratelů a také neuhrazenou fakturu 

za zboží od dodavatele. Jejich výši zachycuje následující tabulka. 

 
Tabulka 16: Evidence pohledávek a závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Evidence pohledávek a závazků 
 

Pohledávky za zboží 25 677,00 Kč 

Pohledávky za služby 859,00 Kč 

Závazky z obchodních vztahů 32 506,00 Kč 
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2.5.2 Účetní a daňové odpisy 

Z hlediska účetního se majetek odepisuje měsíčně. Pokud by se účetně odepisovali 

automobil 5 let (60 měsíců), počínaje měsícem následujícím od zařazení do užívání, 

dojde se k následujícím odpisům: 

 

Zařazení automobilu do užívání:   10. května 2012 

Účetní odpis v roce 2012:    45 000 Kč 

Účetní odpis v roce 2013:    90 000 Kč 

Účetní odpis v roce 2014:    90 000 Kč 

 

Daňový odpis v roce 2014:    100 125 Kč 

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy:  - 10 125 Kč 

 

Z tohoto výpočtu vyplývá, že účetní odpis je nižší, než odpis podle §31 ZDP. O tento 

rozdíl se sníží základ daně, při transformaci hospodářského výsledku na 1. základ daně. 

 

2.5.3 Struktura výnosů a nákladů 

Po zohlednění úprav se změní výše výnosů a nákladů, oproti příjmům a výdajům 

vykázaných v daňové evidenci. To má za následek i odlišný výsledek hospodaření. 

 
Tabulka 17: Struktura výnosů a nákladů v s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

VÝNOSY ABC s.r.o. 

Výnosy z prodeje zboží 949 527,00 

Výnosy z prodeje služeb 553 439,00 

CELKOVÉ VÝNOSY 1 502 966,00 

  
NÁKLADY 

 
Nákup zboží 596 648,39 

Nákup služeb 85 525,96 

Provozní režie 131 578,40 

Ostatní náklady 41 118,25 

Odpisy hmotného majetku 90 000,00 

CELKOVÉ NÁKLADY 944 871,00 

  
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 558 095,00 
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2.5.4 Výpočet daňové povinnosti – výplata podílů 

V této variantě se bude předpokládat, že si manželé nechávají vyplácet zisk formou 

podílů na zisku. Pro jednodušší srovnání s ostatními variantami bude uvažováno, že 

celý zisk se vyplácí na podílech. Nutno podotknout, že manželé v této variantě neodvádí 

zdravotní a sociální pojištění. 

 

Tabulka 18: Výpočet daňové povinnosti ABC s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti ABC s.r.o. 

Výsledek hospodaření 558 095,00 

Rozdíl účetních a daňových odpisů - 10 125,00 

Základ daně před zaokrouhlením 547 970,00 

Základ daně 547 000,00 

Daň z příjmu (19%) 103 930,00 

ZISK PO ZDANĚNÍ 443 070,00 

 

Výsledek hospodaření se upraví podle §23-33 ZDP. Do této úpravy spadá pouze rozdíl 

účetních a daňových odpisů. Společnost si nemůže snížit daňový základ podle §34 a 

§20 odst. 8. ZDP. Základ daně se zaokrouhlí na tisíce dolů a vypočítá se daň se sazbou 

podle §21 ZDP, ve výši 19%. Zisk po zdanění se rozdělí mezi oba společníky podle 

podílů na dvě poloviny. 

 

Tabulka 19: Výpočet daňové povinnosti – vyplácení podílů (PAN X) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zdanění podílu na zisku PAN X 

Podíl na zisku 221 535,00 

Daň podle zvláštní sazby §36 ZDP (15%) 33 230,25 

  
Výpočet daňové povinnosti 

 
DZD z příjmů podle §9 40 972,00 

Základ daně před zaokrouhlením 40 972,00 

Základ daně 40 900,00 

Daň z příjmu (15%) 6 135,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost - 

  
CELKOVÉ ODVODY 33 230,25 
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Tabulka 20: Výpočet daňové povinnosti – vyplácení podílů (PANÍ Y) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zdanění podílu na zisku PANÍ Y 

Podíl na zisku 221 535,00 

Daň podle zvláštní sazby §36 ZDP (15%) 33 230,25 

  
CELKOVÉ ODVODY 33 230,25 

 

Zdanění podílů je provedeno zvláštní sazbou daně podle §36 ZDP ve výši 15%. Tuto 

daň nelze započíst do daňového přiznání. Pan X také zdaňuje příjmy z pronájmu 

nemovitosti, které po odečtení slevy na poplatníka podléhají nulovému zdanění. 

V této variantě se musí paní Y, jako osoba bez započitatelných příjmů, stát 

samoplátcem zdravotního pojištění. Za zdravotní pojištění zaplatí za rok 2014 celkem 

13 776 Kč. Za pana X odvádí pojistné stát. 

Při výplatě maximálního podílu na zisku ve společnosti s ručením omezeným činí 

celková výše povinných odvodů za oba manžele 184 167 Kč. 

 

2.5.5 Výpočet daňové povinnosti – výplata na mzdách 

V této variantě se bude počítat s výplatou maximální možné mzdy. Zaměstnavatelem 

pana X a paní Y se stane společnost ABC s.r.o., která se také podílí na pojistných 

odvodech. 

 

Tabulka 21: Struktura výnosů a nákladů – výplata na mzdách 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

VÝNOSY 
 

Výnosy z prodeje zboží 949 527,00 

Výnosy z prodeje služeb 553 439,00 

CELKOVÉ VÝNOSY 1 502 966,00 

  
NÁKLADY 

 
Nákup zboží 596 648,39 

Nákup služeb 85 525,96 

Provozní režie 131 578,40 

Mzdové náklady 408 933,00 

Sociální a zdravotní pojištění 139 037,00 

Ostatní náklady 41 118,25 

Odpisy hmotného majetku 90 000,00 

CELKOVÉ NÁKLADY 1 492 841,00 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 10 125,00 

Rozdíl účetních a daňových odpisů - 10 125,00 

ZÁKLAD DANĚ 0,00 

 

Maximální možná mzda se získá dosažením nulového základu daně ve společnosti. 

Toho lze docílit přesunutím výsledku hospodaření, kterého by bylo dosaženo za 

normálních okolností, do mzdových nákladů. Ve výsledku hospodaření je ponechána 

pouze výši rozdílu daňových a účetních odpisů. Tím vznikne daňový základ pro ABC 

s.r.o. rovný nule. 

 

Tabulka 22: Výpočet daňové povinnosti – výplata na mzdách (PAN X) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PAN X 

DZD z příjmů podle §6 (super-hrubá mzda) 273 985,11 

DZD z příjmů podle §9 40 972,00 

Základ daně před zaokrouhlením 314 957,11 

Základ daně 314 900,00 

Daň z příjmu (15%) 47 235,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 22 395,00 

  
Výpočet sociálního a zdravotního pojištění 

 
Vyměřovací základ (hrubá mzda) 204 466,50 

Sociální pojištění - zaměstnavatel (25%) 51 116,63 

Sociální pojištění - zaměstnanec (6,5%) 13 290,32 

Zdravotní pojištění - zaměstnavatel (9%) 18 401,99 

Zdravotní pojištění - zaměstnanec (4,5%) 9 200,99 

Odvody za SP a ZP 92 009,93 

  
 

CELKOVÉ ODVODY (pan X) 114 404,93 
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Tabulka 23: Výpočet daňové povinnosti – výplata na mzdách (PANÍ Y) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PANÍ Y 

DZD z příjmů podle §6 (super-hrubá mzda) 273 985,11 

Základ daně před zaokrouhlením 273 985,11 

Základ daně 273 900,00 

Daň z příjmu (15%) 41 085,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 16 245,00 

  
Výpočet sociálního a zdravotního pojištění 

 
Vyměřovací základ (hrubá mzda) 204 466,50 

Sociální pojištění - zaměstnavatel (25%) 51 116,63 

Sociální pojištění - zaměstnanec (6,5%) 13 290,32 

Zdravotní pojištění - zaměstnavatel (9%) 18 401,99 

Zdravotní pojištění - zaměstnanec (4,5%) 9 200,99 

Odvody za SP a ZP 92 009,93 

  
 

CELKOVÉ ODVODY (paní Y) 108 254,93 

 

Dílčím základem daně z příjmů podle §6 je super-hrubá mzda. Z této částky se počítá 

daň se sazbou podle §16 ZDP, ve výši 15%, která je následně ponížena o slevu na 

poplatníka. Pan X také zdaňuje příjmy z pronájmu nemovitosti.  

Pojistné odvody se počítají z hrubé mzdy a podílí se na nich zaměstnanec i 

zaměstnavatel. 

Při výplatě maximální mzdy ve společnosti s ručením omezeným činí celková výše 

povinných odvodů za oba manžele 222 660 Kč. 

 

 

 

2.6 Veřejná obchodní společnost 

Poslední variantou je podnikání ve veřejné obchodní společnosti. V této variantě se 

bude předpokládat, že společnost již existuje a samotný přechod na tuto právní formu 

nebude řešen. Nechť společnost nese název ABC v.o.s. Úpravy z daňové evidence se 

provedou stejně, jako u společnosti s ručením omezeným. 
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Tabulka 24: Struktura výnosů a nákladů ve v.o.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

VÝNOSY ABC v.o.s. 

Výnosy z prodeje zboží 949 527,00 

Výnosy z prodeje služeb 553 439,00 

CELKOVÉ VÝNOSY 1 502 966,00 

  
NÁKLADY 

 
Nákup zboží 596 648,39 

Nákup služeb 85 525,96 

Provozní režie 131 578,40 

Ostatní náklady 41 118,25 

Odpisy hmotného majetku 90 000,00 

CELKOVÉ NÁKLADY 944 871,00 

  
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 558 095,00 

 

2.6.1 Výpočet daňové povinnosti – veřejná obchodní společnost 

Jak již bylo řečeno v kapitole 1.4.10 Výpočet daňové povinnosti – v.o.s., veřejná 

obchodní společnost daň neodvádí. Daňová povinnost je tedy rovnoměrně rozdělena 

mezi společníky a stává se dílčím základem daně z příjmů fyzických osob podle §7 

ZDP. Rozdělí se první základ daně, tzv. transformovaný hospodářský výsledek.  

 

Tabulka 25: Úprava hospodářského výsledku ve v.o.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úprava hospodářského výsledku ABC v.o.s. 

Výsledek hospodaření 558 095,00 

Rozdíl účetních a daňových odpisů - 10 125,00 

1. ZÁKLAD DANĚ 547 970,00 

 

Výsledek hospodaření je upraven podle §23-33 ZDP na první základ daně. Do těchto 

úprav spadá rozdíl účetních a daňových odpisů, který základ daně sníží. 
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Tabulka 26: Výpočet daňové povinnosti – veřejná obchodní společnost (PAN X) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PAN X 

DZD z příjmů podle §7 po rozdělení 273 985,00 

DZD z příjmů podle §9 40 972,00 

Základ daně před zaokrouhlením 314 957,00 

Základ daně 314 900,00 

Daň z příjmu (15%) 47 235,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 22 395,00 

  Výpočet sociálního a zdravotního pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 136 992,50 

Sociální pojištění (29,2%) 40 002,00 

Vyměřovací základ pro ZP 136 992,50 

Zdravotní pojištění (13,5%) 18 494,00 

Odvody za SP a ZP 58 496,00 

  CELKOVÉ ODVODY (pan X) 80 891,00 

 

 

Tabulka 27: Výpočet daňové povinnosti – veřejná obchodní společnost (PANÍ Y) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PANÍ Y 

DZD z příjmů podle §7 po rozdělení 273 985,00 

Základ daně před zaokrouhlením 273 985,00 

Základ daně 273 900,00 

Daň z příjmu (15%) 41 085,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 16 245,00 

  Výpočet sociálního a zdravotního pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 136 992,50 

Sociální pojištění (29,2%) 40 002,00 

Vyměřovací základ pro ZP 155 652,00 

Zdravotní pojištění (13,5%) 21 014,00 

Odvody za SP a ZP 61 016,00 

  CELKOVÉ ODVODY (paní Y) 77 261,00 

 

Pan X zdaňuje i příjmy z nemovitosti, tudíž jeho celkový základ daně je vyšší. Po 

zaokrouhlení celkového základu daně na stokoruny dolů se vypočte daň z příjmů, která 

je následně ponížena o slevu na poplatníka. 
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Do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění vstupuje 50% z DZD ze 

samostatné činnosti. Jelikož tato částka nedosáhla minimální výše vyměřovacího 

základu pro zdravotní pojištění, musí být pojistné vypočteno z minimálního 

vyměřovacího základu ve výši 155 652 Kč. Za pana X odvádí pojistné stát, tudíž se na 

něj minimální vyměřovací základ nevztahuje. 

Při podnikání ve veřejné obchodní společnosti činí celková výše povinných odvodů za 

oba manžele 158 152 Kč.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce porovnám výsledky povinných odvodů z předchozí části, 

srovnám aplikaci jednotlivých variant a následně navrhnu optimální řešení. 

 

3.1 Srovnání z hlediska odvodů 

Následující tabulka zobrazuje přehled výsledků daňové povinnosti a odvodů na 

sociálním a zdravotním pojištění, zjištěných z předchozí části práce. 

 

Tabulka 28: Srovnání povinných odvodů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Daň z příjmů Pojistné odvody Celkem 

Současný stav 39 540 120 586 160 126 

Výdaje [%] z příjmů 28 470 107 306 135 776 

1 živnostník 39 555 118 267 171 598 

2 živnostníci 30 585 102 493 133 078 

Společnost 39 540 118 268 157 808 

S.R.O. - podíly 170 391 13 776 184 167 

S.R.O. - mzdy 38 640 184 020 222 660 

V.O.S. 38 640 119 512 158 152 

 

Z hlediska odvodů vychází několik vypočtených variant výhodněji, oproti současnému 

stavu. Jedná se o varianty: 

 výdaje procentem z příjmů, 

 dva živnostníci, 

 společnost, 

 veřejná obchodní společnost. 

 

3.1.1 Výdaje procentem z příjmů 

Zdanění spolupracujících osob, při užití výdajů procentem z příjmů, vychází z hlediska 

odvodů jako druhá nejvýhodnější varianta. Tato daňová úspora je způsobena především 

díky příjmům z řemeslné živnosti, na které připadají výdaje ve výši 80%. Je ovšem 

důležité si uvědomit, že tato varianta je výhodná pouze tehdy, pokud jsou skutečné 

výdaje nižší. Pokud by se podnikání nedařilo a manželé se dostali do ztráty, zaplatí daň 

podle výše příjmů, snížených o výdaje podle §7 odst. 7. 
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3.1.2 Jeden živnostník 

Podnikání samostatného živnostníka nenabízí žádnou daňovou úsporu a oproti 

současnému stavu jsou povinné odvody vyšší. V této variantě se navíc manželka stává 

osobou bez započitatelných příjmů, tudíž si zdravotní pojištění musí platit sama. 

Sociální pojištění nemusí manželka platit vůbec, což je v rozporu s požadavky manželů. 

 

3.1.3 Dva živnostníci  

Z hlediska povinných odvodů tato varianta vychází nejvýhodněji, hlavně díky užití 

výdajů procentem z příjmů. Další podstatnou výhodou je vyšší vyměřovací základ pro 

sociální pojištění paní Y, kterého u spolupracujících osob dosáhnout nelze. Díky této 

skutečnosti zaplatí paní Y na důchodovém pojištění vyšší částku, což kladně ovlivní 

výši jejího starobního důchodu, který začne pobírat v roce 2025. 

 

3.1.4 Společnost 

Podnikání ve společnosti přináší drobnou úsporu na povinných odvodech, díky 

překonání minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění. Rozdělení 

příjmů a výdajů mezi manžele v poměru 30:70 není pro manžele nijak zavazující díky 

variabilitě, kterou přináší tato varianta. Toto rozdělení bylo zvoleno pouze kvůli 

maximálnímu využití obou slev na poplatníka a také naplnění požadavku manželů, 

spojeného s vyšším vyměřovacím základem paní Y. 

 

3.1.5 Společnost s ručením omezeným 

Z hlediska daňového se podnikání v této formě manželům prodraží. V obou 

zkoumaných variantách vyšla daňová povinnost mnohem vyšší, než v současné formě, 

ve které manželé podnikají.  

 

U výplaty maximálních podílů je problémem dvojí zdanění, které činí 19% pro 

právnické osoby a 15% z následného podílu na zisku. V této variantě navíc manželé 

neodvádí pojistné, které si musí paní Y platit sama. Negativně se zde také projeví 

absence slev na poplatníka. Výplata na mzdách je nejméně výhodná varianta, kdy 

manželé zaplatí vysokou částku na pojistných odvodech.  
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3.1.6 Veřejná obchodní společnost 

Podobně jako u společnosti, daňová úspora u veřejné obchodní společnosti je 

minimální. Vychází ovšem ze všech zkoumaných variant právnických osob 

nejvýhodněji, oproti společnosti s ručením omezeným, hlavně díky dvojímu nezdanění. 

 

 

 

3.2 Srovnání z hlediska aplikace 

S ohledem na hlavní cíl práce, srovnání daňového zatížení v jednotlivých variantách 

společného podnikání je nejdůležitějším kritériem. Při výběru vhodné formy podnikání 

ovšem není zdanění jediným faktorem, který je nutno sledovat. Je také důležité 

zohlednit aplikaci jednotlivých variant na současné podnikání a s ní spojené náklady. 

 

3.2.1 Výdaje procentem z příjmů 

Při přechodu ze skutečných výdajů na výdaje procentem z příjmů je podle §23 odst. 8 

ZDP nutno navýšit základ daně o hodnotu pohledávek a závazků a o cenu 

nespotřebovaných zásob. Z evidence pohledávek a závazků je zjištěna výše pohledávek 

manželů 26 536 Kč a výše závazků 32 506 Kč. Ze skladového hospodářství lze vyčíst 

hodnotu zboží na skladě ve výši 524 326 Kč. Pokud by tedy manželé chtěli od roku 

2015 uplatňovat výdaje procentem z příjmů, museli by v dodatečném daňovém přiznání 

navýšit svůj základ daně za uplynulý rok o 518 356 Kč. Úpravou základu daně se 

manželům také navýší vyměřovací základ pro sociální pojištění a je proto nutné podat 

opravný přehled o příjmech a výdajích ČSSZ. U zdravotního pojištění se opravný 

přehled nepodává. 

 

Při aplikaci výdajů procentem z příjmů manželé doplatí na odvodech za rok 2014 

celkem 153 440 Kč. Tuto skutečnost lze vnímat negativně, ovšem v důsledku se může 

jednat o pouhé předplacení daně. Při následném prodeji zboží vstoupí do základu daně 

pouze ta část, o kterou je navýšena cena zboží na skladu, která je zahrnuta zde. 

Dále je vhodné přerušit odpisování automobilu, jelikož při užití výdajů procentem 

z příjmů se odpis nezapočítává do výdajů. 
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Tabulka 29: Navýšení základu daně – pan X 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PAN X 

DZD z příjmů podle §7 po rozdělení 536 148,00 

DZD z příjmů podle §9 40 972,00 

Základ daně před zaokrouhlením 577 120,00 

Základ daně 577 100,00 

Daň z příjmu (15%) 86 565,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 61 725,00 

Zaplaceno 22 845,00 

Doplatek na dani z příjmů 38 880,00 

  
 

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 268 074,00 

Sociální pojištění (29,2%) 78 278,00 

Zaplaceno 40 438,00 

Doplatek za sociální pojištění 37 840,00 

  
DOPLATEK (pan X) 76 720,00 

 

 

Tabulka 30: Navýšení základu daně – paní Y 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti PANÍ Y 

DZD z příjmů podle §7 po rozdělení 536 148,00 

Základ daně před zaokrouhlením 536 148,00 

Základ daně 536 100,00 

Daň z příjmu (15%) 80 415,00 

Sleva na poplatníka 24 840,00 

Vlastní daňová povinnost 55 575,00 

Zaplaceno 16 695,00 

Doplatek na dani z příjmů 38 880,00 

  
 

Sociální a zdravotní pojištění 
 

Vyměřovací základ pro SP 268 074,00 

Sociální pojištění (29,2%) 78 278,00 

Zaplaceno 40 438,00 

Doplatek za sociální pojištění 37 840,00 

  
DOPLATEK (paní Y) 76 720,00 
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3.2.2 Jeden živnostník 

Podnikání jednoho živnostníka má minimální zřizovací náklady. Zde se ovšem dá 

předpokládat, že samostatný živnostník vykoná méně práce, tudíž se můžou jeho příjmy 

výrazně snížit. Vypuštění jedné osoby z podnikání tedy lze považovat za jakési náklady 

ušlé příležitosti. 

 

3.2.3 Dva živnostníci 

Pokud by paní Y podnikala jako druhý živnostník, musí si vyřídit živnostenské 

oprávnění na velkoobchod a maloobchod. Jedná se o živnost ohlašovací volnou, podle 

přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, s oborovým číslem 

48. Za vyřízení živnostenského oprávnění zaplatí paní Y poplatek ve výši 1 000 Kč. 

V této variantě je užito výdajů procentem z příjmů, proto je nutno navýšit základ daně o 

518 357 Kč, stejně jako ve variantě výdaje procentem z příjmů, což má za následek 

povinnost doplatit povinné odvody ve výši 153 440 Kč.  

 

3.2.4 Společnost 

Založení společnosti je vázáno na sepsání společenské smlouvy. Smlouva může být 

ústní, ovšem musí být sepsán soupis vkladů. Dále si musí paní Y vyřídit živnostenské 

oprávnění, za které zaplatí poplatek 1 000 Kč. 

 

3.2.5 Společnost s ručením omezeným 

Založením společnosti s ručením omezeným je celkem komplikovaný proces, který je 

časově náročnější. Napřed je nutno sepsat společenskou smlouvu u notáře. Cena 

notářského zápisu se podle vyhlášky č. 196/2001 Sb., odvíjí od výše základního kapitálu 

společnosti, přičemž výše minimálního základního kapitálu pro dva společníky jsou 2 

Kč. Odměna notáře při minimálním základním kapitálu činí 4 840 Kč. Po sepsání 

společenské smlouvy následuje složení vkladů a následný návrh na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku, za který je nutno zaplatit soudní poplatek 6 000 Kč. 
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3.2.6 Veřejná obchodní společnost 

K založení veřejné obchodní společnosti se neváže povinnost ověřit smlouvu notářským 

zápisem, podpisy stačí úředně ověřit. Minimální základní kapitál není pro v.o.s. 

stanoven, společníci jej tudíž nemusí skládat. Po sepsání společenské smlouvy následuje 

návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, za který je nutno zaplatit soudní 

poplatek 6 000 Kč. 

 

3.2.7 Srovnání 

Následující tabulka zobrazuje srovnání pořizovacích nákladů všech uvažovaných 

variant, přičemž není rozlišována jejich povaha. 

 

Tabulka 31: Srovnání nákladů na založení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Varianta Náklady 

Výdaje [%] z příjmů 153 440 

1 živnostník 0 

2 živnostníci 154 440 

Společnost 1 000 

S.R.O. 10 840 + základní kapitál 

V.O.S. 6 000 

 

Nejlevnější variantou na aplikaci je podnikání samostatného živnostníka. Náklady 

spojené s platbou zdravotního pojištění, které si musí paní Y platit sama, jsou již 

zahrnuty ve výši pojistných odvodů. Podnikání ve společnosti má také nízké pořizovací 

náklady, jelikož zde není nutno sepisovat smlouvu u notáře a hradit soudní poplatek za 

zapsání do obchodního rejstříku. Tato varianta je také časově nenáročná. 

 

Díky rekodifikaci soukromého práva vychází u společnosti s ručením omezeným 

náklady na pořízení ve výši 10 840 Kč. Do roku 2013 přitom platila minimální výše 

základního kapitálu 200 000 Kč. Při založení veřejné obchodní společnosti nemusí 

manželé sepisovat společenskou smlouvu u notáře a zaplatí pouze soudní poplatek ve 

výši 6 000 Kč. Založení právnické osoby je časově náročnější, než vyřízení 

živnostenského oprávnění. Dále musí manželé své podnikání převést a stát se účetní 

jednotkou. 
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Varianty s užitím výdajů procentem z příjmů jsou nejdražšími variantami. Při 

následném prodeji již zdaněného zboží přitom manželé zaplatí daň pouze z nezdaněné 

části ceny zboží. 

 

 

 

3.3 Srovnání z ostatních hledisek 

Jedním z hledisek, které nesmíme opomenout, je rozsah ručení za závazky. V současné 

situaci podnikají manželé jako fyzická osoba, která ručí za své závazky neomezeně. 

Z tohoto hlediska je nejvýhodnější variantou společnost s ručením omezeným, kde 

společníci ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu. V případě veřejné obchodní 

společnosti je ručení neomezené, podobně jako u podnikání fyzických osob. 

 

Dalším hlediskem, ke kterému lze přihlédnout, je administrativní náročnost. Fyzická 

osoba může vést pouze daňovou evidenci podle §7b ZDP, která je administrativně méně 

náročná. Právnické osoby se podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, musí stát 

účetní jednotkou a vést podvojné účetnictví. Z toho plyne také povinnost zveřejňovat 

účetní výkazy v obchodním rejstříku, čehož může využít konkurence. Z tohoto pohledu 

je vhodnější podnikání fyzické osoby. 

 

 

 

3.4 Doporučení 

S ohledem na hlavní cíl této práce, podnikání ve společnosti s ručením omezeným 

nedoporučuji, z důvodů vysokého zdanění a složité aplikace. Neznamená to ovšem, že 

nepřináší i výhody a je nutno si uvědomit kritérium, které subjekt sleduje, což je 

v případě této práce výše povinných odvodů. Podnikání ve veřejné obchodní společnosti 

nabízí daňovou úsporu minimální a nevýhodou je neomezené ručení, povinnost vedení 

účetnictví a také složitá aplikace. Z těchto důvodů podnikání ve veřejné obchodní 

společnosti nedoporučuji. 
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Z důvodů výše uvedených vyplývá, že by manželé měli i nadále podnikat jako fyzická 

osoba. Nyní zbývá rozhodnout, která z uvažovaných variant je nejvhodnější. Varianta 

jednoho živnostníka je z daňového hlediska nevýhodná a navíc předpokládá podnikání 

pouze jednoho z manželů, jelikož manžel nemůže, s ohledem na platnou legislativu, 

zaměstnávat manželku. 

 

Při užití výdajů procentem z příjmů je úspora na povinných odvodech nejvyšší, ovšem 

náklady spojené s dodaněním nespotřebovaných zásob jsou příliš vysoké a může zde 

dojít ke znehodnocení těchto zásob či snížení poptávky po již zdaněném zboží. Výše 

doplatku na povinných odvodech je pro drobné podnikání příliš vysoká. Dále manželé 

nevyužijí odpisů automobilu. Z důvodů složité aplikace nelze varianty výdaje 

procentem z příjmů a dva živnostníci doporučit, i přes poměrně vysokou úsporu na 

povinných odvodech. Pokud by bylo uvažováno, že manželé mají minimální 

nespotřebované zásoby a jejich hlavním příjmem je například poskytování služeb, bylo 

by užití těchto variant mnohem výhodnější. 

 

Podnikání ve společnosti nabízí nižší úsporu na povinných odvodech, než užití výdajů 

procentem z příjmů, ovšem přináší variabilitu v rozdělování příjmů a výdajů mezi oba 

manžele. Díky této skutečnosti lze na paní Y rozdělit mnohem více než 50% příjmů a 

výdajů, což má za následek vyšší vyměřovací základ pro paní Y, která na rozdíl od pana 

X ještě nepobírá starobní důchod, což lze vnímat také vnímat jako optimalizaci a přínos 

do budoucna. Tato varianta splňuje kritéria, která jsou v této práci sledována a naplňuje 

tak hlavní cíl práce i požadavky obou manželů. Aplikace této varianty je jednoduchá a 

náklady s ní spojené jsou minimální. Z těchto důvodů doporučuji podnikání ve 

společnosti. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce byla optimalizace zdanění společného podnikání dvou fyzických osob, 

přičemž hlavní prostředek optimalizace bylo nalezení nejvhodnější varianty společného 

podnikání, která je s ohledem na současný stav subjektu z hlediska výše povinných 

odvodů nejvhodnější. 

 

V první části práce byly shromážděny teoretické poznatky z odborné literatury a 

elektronických zdrojů. Popsáno bylo podnikání fyzických osob na základě 

živnostenského oprávnění, podnikání ve společnosti a charakteristika spolupracující 

osoby. Jako právní formy podnikání právnických osob byly rámci této práce zkoumány 

společnost s ručením omezeným a veřejná obchodní společnost. Značná část teoretické 

části byla věnována také dani z příjmů fyzických i právnických osob, která je pro práci 

stěžejní. Analytická část práce se zabývala popsáním současného stavu podnikání dvou 

konkrétních fyzických osob, manželů. Dále byly provedeny výpočty daňové povinnosti 

a pojistných odvodů ve zvolených variantách podnikání. Vlastní návrhy řešení se 

zabývaly srovnáním těchto variant z několika hledisek, přičemž srovnání výše odvodů a 

aplikace na současný stav byla klíčová.  

 

Oproti současnému stavu vyšly varianty výdaje procentem z příjmů, dva živnostníci, 

společnost a veřejná obchodní společnost výhodněji. Podnikání jednoho živnostníka 

bylo vyhodnoceno jako nevýhodné, kvůli vyšším odvodům a také absence druhé osoby 

v podnikání. Společnost s ručením omezeným se s ohledem na požadavky manželů 

jevila jako nejméně výhodná varianta, jelikož vyšla z hlediska povinných odvodů 

nejdražší.  

 

Dále byla zjištěna výše nákladů na pořízení a složitost aplikace. Podnikání ve 

společnosti vyšlo z daňově výhodných variant nejlépe. Varianty s užitím výdajů 

procentem z příjmů byly vyhodnoceny jako nejdražší, kvůli povinnosti dodanit 

pohledávky a nespotřebované zásoby. Navrhnuta byla varianta podnikání ve 

společnosti, jelikož nejlépe splňuje požadavky manželů, přináší daňovou úsporu a 

variabilitu spojenou s jednoduchým dělením příjmů a výdajů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZRATEK 

DZD  - dílčí základ daně 

OSVČ  - osoba samostatně výdělečně činná 

SP  - sociální pojištění 

ZP  - zdravotní pojištění 

ZDP  - zákon o daních z příjmů 

ZOK  - zákon o obchodních korporacích 

k.s.  - komanditní společnost 

s.r.o.  - společnost s ručením omezená 

v.o.s.  - veřejná obchodní společnost 

 


