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ABSTRAKT 

Hlavní náplní bakalářské práce je daňová optimalizace elektronického obchodu, která 

přináší jeho majiteli minimální odvodové povinnosti týkající se provozu tohoto 

elektronického obchodu.  

 

ABSTRACT 

The main aim of the bachelor’s thesis is tax optimization of electronic store, which brings 

the minimum paymant labilities to it’s owner relating to the operation of this electronic 

store. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Daňová optimalizace, elektronický obchod, zdanění, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty. 
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Tax optimization, electronic store, taxation, income tax, value added tax. 
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Úvod 

Online obchod se stal v posledních letech velmi oblíbeným prostředkem obchodování, 

jak ze strany prodejců, tak i nakupujících. Méně pozornosti se však dostává 

problematice zdanění takových obchodů, čemuž se věnuje následující bakalářská práce.  

Díky snadnému vstupu nových obchodníků na trh, který internet umožnil, se pořízení 

vlastního elektronického obchodu stalo v České republice opravdu rozšířené. V praxi si 

spousta fyzických osob k hlavnímu pracovnímu poměru, rodičovské dovolené nebo ke 

studiu zařídí živnostenský list na vybranou podnikatelskou činnost a přivydělává si 

touto formou na internetu. Obvykle se tak jedná o vedlejší podnikatelskou činnost, která 

s sebou nese své výhody, ale i úskalí a to zejména z důvodu zdanění a dalších 

odvodových povinností podnikatele.   

Výběr tématu této bakalářské práce, tak podmínil hlavně fakt, že se jedná o oblast s 

obrovským množstvím subjektů, které by mohla daná problematika zajímat. 

 

Je zřejmé, že každý poplatník daně má zájem svou odvodovou povinnost 

minimalizovat. V případě fyzických osob se tato povinnost netýká pouze daně z příjmů, 

ale také odvodů plynoucích z povinného zdravotního a sociálního pojištění. Ty obvykle 

u podnikatele s malým obratem tvoří nejvyšší hodnoty odvodových povinností, a to 

zejména z důvodu nastavených minimálních vyměřovacích základů.  

 

Od roku 2014 vznikla nová možnost založení společnosti s ručením omezeným se 

základním kapitálem 1,- Kč. Základní kapitál byl u spol. s r. o. vždy nejvíce odrazujícím 

prvkem. Nyní je však tímto způsobem eliminován, a proto se přímo nabízí, jako 

možnost ke zvážení podnikatelovi daňové optimalizace převedení své podnikatelské 

činnosti coby fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Jakožto právnická 

osoba totiž není povinna odvádět zdravotní a sociální pojištění.  

 

Mezi další daňové aspekty elektronického obchodu se bezpochyby řadí i daň z přidané 

hodnoty. Ta se u elektronického obchodování může stát celkem problematickou 

záležitostí, a to zejména u malých obchodníků. Díky internetu je totiž globální trh pro 

tyto malé podnikatele mnohem více otevřený a dostupný. Téměř každý nákup zboží 
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nebo služeb od obchodníků ze třetích zemí (např. zaplacení reklamy na Google) tak 

může znamenat odvodovou povinnost DPH i pro tzv. neplátce daně z přidané hodnoty.  

V této bakalářské práci je tak možné najít teoretické i praktické informace týkající právě 

problematiky DPH. V praktické části je potom možné nalézt porovnání výhod/nevýhod 

dobrovolné registrace subjektu k DPH na konkrétním příkladu. 
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Cíle:  

Cílem této práce je přiblížení problematiky elektronického obchodování a zejména pak 

jeho zdanění. Práce se ve své analytické a praktické části zabývá řešením situace 

majitelky konkrétního elektronického obchodu, a to přeměnou podnikatelské činnosti 

z vedlejší činnosti na činnost hlavní.   

V teoretické části je možno nalézt důležité informace, které pomohou čtenáři při 

základní orientaci se v elektronickém podnikání. Nejprve je charakterizován 

elektronický obchod jako takový, dále jsou uvedeny statistické údaje týkající se 

internetových prodejů v ČR, které jsou důležité zejména pro nové podnikatele na tomto 

trhu. Na ně navazují právní formy podnikatelských subjektů vhodné k prodeji na 

internetu a závěrečná část teoretické stati obsahuje příslušné právní předpisy týkající se 

zdanění příjmů plynoucích podnikateli z elektronického obchodu.  

Analytická část se potom zabývá analýzou malého e-shopu, který obchoduje na 

tuzemském trhu s výrobky pro extravagantní krásu. Je proveden průzkum zákazníků, 

dodavatelů i konkurence, zakončené SWOT analýzou a zdaněním tohoto elektronického 

obchodu v roce 2014. Nastíněny jsou i plánované změny e-shopu, ze kterých potom 

vychází praktická část této bakalářské práce.  

V té jsou porovnány výhody a nevýhody plynoucí majitelce obchodu z 

možnosti dobrovolné registrace k DPH a převodu podnikatelské činnosti z fyzické 

osoby na právnickou osobu – společnost s ručením omezeným.  
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1 Teoretická východiska 

Díky technologickému vývoji a rozšíření internetu po celém světě se v dnešní době 

otevírají nové možnosti podnikání téměř komukoliv. Jedinou podmínkou k založení 

takového byznysu je splňovat podmínky k založení živnosti a být připojen k internetu. 

Všeobecně nejoblíbenější a nerozšířenější formou podnikání na internetu je provozování 

e-shopu neboli elektronického obchodu. V současnosti si může takový e-shop založit 

takřka každý, jelikož to nevyžaduje mnoho práce, peněz ani času a také se tak děje.  

Současně však se založením takového elektronického podnikání přichází i povinnosti 

dané osoby, coby poplatníka daně, na které člověk při počátečním nadšení nemyslí. 

Avšak je potřeba s touto zodpovědností nakládat a informovat se o ní včas, zejména 

kvůli složitosti daňové problematiky. 

V této části práce jsou shrnuty všechny aspekty elektronického obchodování a zdanění 

takového podnikání, které je potřeba brát v potaz při vedení e-shopu. Jsou zde 

vysvětleny základní pojmy a důležité informace, které souvisí s realizací a provozem 

elektronického obchodu a jeho zdaňování. 

1.1  Základní informace o e-obchodu 

 

Pro začátek je důležité objasnit si některé informace, které se týkají elektronického 

podnikání a e-obchodu jako takového. 

 

1.1.1 Charakteristika elektronického obchodování 

 

Elektronické obchodování (také e-obchodování, e-commerce nebo e-komerce) je forma 

obchodování, která k realizaci obchodních transakcí (nákup a prodej 

zboží/služeb/informací) podstatným způsobem používá moderní elektronické 

komunikační prostředky - internet. 

 Samotné elektronické obchodování lze považovat za jednu ze součástí elektronického 

podnikání.  

E-obchodování zahrnuje i všechny s prodejem související kroky od reklamy, přes 

uzavření smlouvy, její plnění vč. poprodejní podpory a služeb zákazníkovi. 

Z právního hlediska jde zásadně o projevy vůle - právní jednání - směřující k uzavírání 
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smluv, které jsou realizovány pomocí počítačových sítí. (Peacock, 2010, s. 9) 

 

1.1.2 E-komerce vs. e-business 

 

Jelikož bývají tyto dva pojmy často zaměňovány, je potřeba je rozdělit. Zde je uvedeno 

v čem se e-komerce a e-business liší: 

E-business 

Pojem e-business je řádově širší než pojem e-komerce. Zahrnuje totiž vedle prodeje 

zboží a služeb přes internet a procesy s tím spojenými, také transformaci všech procesů 

(s využitím moderních technologií na bázi internetu či webu) uvnitř a vně firmy. Tento 

pojem představuje skutečnou přeměnu firemních aktivit a profitování při využití prodeje 

přes internet. Jedná se o využití moderních technologií pro zefektivnění všech firemních 

procesů.  Každý proces ve firmě totiž obsahuje určitou část informace nebo celou 

informaci. Všechny informace potom zákonitě získávají určitou přidanou hodnotu ze 

situace, kdy jsou přesnější, detailnější a rychleji se dostávají k lidem, kteří je potřebují a 

umí s nimi pracovat. 

E-komerce je ve většině případů především prodej či poskytování služeb skrze internet. 

Jedná se tedy o obchodníkovo transakční rozhraní na internetu, jeho webové stránky, 

kde umožňuje nákup zboží či download softwaru a procesy na ně navazující. Většina 

firem v současné době neustále vytváří nová a nová e-commerce řešení a obchodní 

modely. Může se tak jednat, jak o nové vznikající čistě internetové firmy, tak i o 

tradiční kamenné obchody, které rozšiřují své pole působiště. (Suchánek, 2013, s. 5-6) 
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Obrázek 1: Hierarchie elektronického obchodování (Suchánek, 2013, s. 5) 

 

1.1.3 Formy elektronického prodeje 

 

Existuje hned několik různých aplikací užívaných k elektronickému obchodování na 

internetu. Zde uvádím několik příkladů nejčastějších forem: 

- Elektronické obchody, které fungují jako běžné prodejny, ale obchodují pouze na 

internetu 

- Obchody, které využívají e-komerci k vystavení své nabídky na internetu (často i s 

možností nákupu), ale jejich základem je kamenný obchod 

- On-line aukce 

- On-line služby / webové služby (stažení písniček za poplatek, apod.) 

- Stránky založené na předplatném dostupnosti této stránky (e-magazíny). 

(Peacock, 2010, s. 7) 

1.1.4 Výhody a nevýhody elektronických obchodů 

Popularita online nakupování se dramaticky zvýšila až během posledních několika let. 

Nejen, že umožňuje zákazníkům nakupovat rychleji a pohodlněji, ale také umožňuje 

podnikům obchodovat na globálním trhu, a tím i zacílit větší množství potenciálních 

zákazníků. (Peacock, 2010, s.7) 
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Jedním z hlavních cílů každého elektronického obchodu je prodej výrobků a/nebo 

služeb, a to se ziskem v trvalém (konstatním) nebo lépe vzrůstajícím trendu. Na plynulý 

chod obchodních aktivit má však vliv celá řada prvků, které by spolu dohromady měly 

vždy tvořit z hlediska funkčnosti integrovaný systém. Dojde-li k omezení funkčnosti 

některého z prvků, může to mít za následek omezení činnosti ostatních prvků. To může 

vést až k omezení výstupů systému, tedy prodeji a zisku. Prvky, které mohou mít vliv 

na výkonnost prodejních systémů, jsou z následujících oblastí: technologií, legislativy, 

výroby, ekonomiky, financí, procesů řízení, lidských zdrojů, dopravy, politiky, apod. 

(Suchánek, 2013, s. 13) 

 

V dnešním silně konkurenčním prostředí není jednoduché vytvořit oblíbený a 

prosperující elektronický obchod, proto musí e-shop splňovat určitá kritéria, právní 

předpisy, zákony a nepochybně i tzv. „nepsaná“ internetová pravidla. 

Aby bylo elektronické obchodování úspěšné a poskytovalo níže popisované výhody, 

musí splňovat jisté předpoklady. Výhody elektronického obchodu lze využívat jen u 

dobře koncipovaných obchodů. To ale platí univerzálně nejen pro e-obchody. 

(Suchánek, 2013, s. 14) 

Výhody a nevýhody z pohledu prodejce 

Obecně platí, že výhody a přínosy elektronického obchodování převyšují jeho 

nevýhody. Z dostupných informací lze navíc konstatovat, že problémů, které by 

způsobovaly nějakou velkou zákaznickou nespokojenost, je velmi málo a jedná se spíše 

o individuální případy. 

 

Podle Peacocka (2010, s. 9) je založení vlastního e-obchodu výhodné hned z několika 

důvodů. Především se jedná o rozšíření působnosti obchodníka na trhu. Pro zákazníky 

je značně jednodušší a pohodlnější si jakýkoliv produkt/službu dohledat, když obchod 

působí v online sféře. 

 Dalším velkým pozitivem jsou podle něho nižší náklady nejen na založení, ale i na 

provoz a skladování zboží. Navíc je mnohem jednodušší, i co se administrativy týče, 
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pronajmout si platformu/vytvořit e-shop, než zavést na trh nový kamenný obchod. 

Podle Suchánka (2013, s. 13-15) vychází přínosy a výhody e-obchodů zejména 

z možností použitých technologií. Prostředí internetu poskytuje obchodním subjektům i 

zákazníkům (odběratelům) široký potenciál pro realizaci nabídky a poptávky. Jedná se 

v podstatě o paralelní prostředí obchodních aktivit kamenných obchodů. Navíc 

internetový obchod umožňuje dodavateli mapovat návštěvy obchodu a získavat rychlou 

zpětnou vazbu od zákazníků. Elektronické obchodování je velkou šancí pro menší firmy 

a podnikatele, kteří nemají dostatek prostředků na vybudování sítě klasických obchodů.  

V prostředí internetu se tak vytvořil paralelní svět, který představuje další dimenzi 

reality. Firmy tak mají možnost nabízet rychleji a levněji své produkty (ať už vyrobené 

danou firmou nebo pouze zprostředkované). Z hlediska rychlosti jsou údaje na internetu 

považovány za nejrychleji aktualizovatelné a to umožňuje firmám rychleji a efektivněji 

zavádět na trh nové služby a produkty. 

 Nevýhodou je potom jednak velké konkurenční prostředí a jednak možné rychlé šíření 

poplašných a falešných zpráv, které mohou pověst firmy provozující internetový 

obchod značně poškodit. 

 Další z negativních stránek e-obchodování jsou těsné vazby obchodu na informační 

systém jeho provozovatele, ze které vzniká možnost napadení informačního systému 

neoprávněnou osobou (může dojít k aktivnímu útoku nebo k získání interních 

informací) (Suchánek, 2013, s.15). 

Výhody a nevýhody z pohledu zákazníka 

Tyto výhody a nevýhody je možné shrnout do následujících bodů. 

Přínosem elektronického obchodování je pro zákazníka: 

- možnost nakupovat zboží přímo od výrobce (a tudíž ho může získat za nižší 

cenu), 

- díky rychlé aktualizaci údajů má zákazník k dispozici nejnovější informace 

(tištěné reklamní prezentace a letáky s stávají neaktuálními) 

- on-line dostupnost a nezávislost na geografické lokalizaci kupujícího 
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- možnost provést platbu elektronickou cestou, což urychluje celý proces nákupu. 

Nevýhodou pro zákazníka může být: 

- fakt, že veškerá jeho činnost je podrobně monitorována za účelem následného 

použití v marketingu, čímž je do značné míry narušeno soukromí. V běžném 

obchodu se zákazník nemusí nijak prokazovat, zato v internetovém obchodu 

musí zadat své základní osobní údaje (např. do formuláře pro zaslání zboží), 

- možnost objednání nežádoucího zboží, jelikož na internetu je zboží 

prezentováno většinou pouze fotografií, která může produkt zkreslovat, 

- údaje posílané po síti mohou být „odposlouchávány“ a následně zneužity (v 

případě, že se zasílají nešifrované údaje), 

- z hlediska realizace elektronických plateb může nastat situace, kdy zákazník 

objedná zboží, provede platbu převodem na účet a žádné zboží neobdrží (v této 

souvislosti je bezpečnejším způsobem platba na dobírku). (Suchánek, 2013, s. 

14- 15). 

1.1.5 Druhy elektronického obchodování 

V závislosti na účastnících obchodu lze e-komerci rozdělit na následující druhy:  

a) B-2-B (Business to Business) – obchod probíhá pouze mezi obchodníky (dodavatelé, 

výrobci, velkoobchodníci, maloobchodníci).  Zkratka B-2-B se používá zejména v 

souvislosti s využitím internetu k urychlení a usnadnění komunikace v obchodním 

řetězci (informace, vyjednávání podmínek obchodu, poptávky, nabídky, objednávky, 

propagační letáky, faktury) a jedná se také o nejstarší druh obchodu na internetu.  

Tento obchodní vztah bývá zpravidla dlouhodobější a je často smluvně podchycen. 

Nejedná se tedy o klasické online-nakupování, ale o uzavírání obchodů mezi podniky.  

b) B-2-C (Business to Consumer)  - obchodník prodává prostřednictvím internetu své 

zboží/služby/informace koncovému zákazníkovi. V ČR je tento druh obchodování 

nejrozšířenější. Rozmachu tohoto typu obchodů napomáhají i předpřipravené platformy, 

na kterých si může otevřít svůj obchod za minimální měsíční náklady každý.  

Výhodou u velkých e-shopů/obchodníků je také spojení s výrobci (B-2-B), díky 
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kterému nemusí obchodní firma, která prodává své produkty výhradně prostřednictvím 

internetu, držet žádné nebo jen minimální zásoby. Výrobce je totiž dodává přímo 

zákazníkům sám. 

c) C-2-B (Customer   to   Business) –   Jedná se o obchody, kdy zákazník oslovuje 

podnikatele, např. kdy definuje zboží a maximální cenu a vyzývá obchodníky k podání 

nabídek na uzavření smlouvy. Obchodní transakci iniciuje kupující,  který  má  zájem  

dosáhnout  co  nejvýhodnější  ceny,  zákazník  zadává svůj  požadavek  na  určitý  

produkt  za  určitou  navrženou  cenu,  obchodní  partner sdělí,  zda  je  ochoten  tento 

požadavek akceptovat,  např.:  zákazník  požaduje pokoj v penzionu na konkrétní 

prázdninový týden a navrhuje cenu XY. 

d) C-2-C (Customer  to  Customer) –  zákazník prodává zboží zákazníkovi. V tomto 

případě je internet prostředníkem např. u burzy/výměny/aukce mezi nabízejícím a 

poptávající osobou. Servery poskytující služby, plní bezplatně roli koncentrátora 

nabídek, moderují obchodní případy, poskytují obchodujícím stranám prostor v daném 

obchodním systému.  Dříve se jednalo spíše o zábavu nežli o obchod, nicméně 

v současnosti se jedná o zcela běžný druh obchodování na internetu. Servery poskytující 

toto zázemí svým uživatelům jsou živeny zejména reklamou a placením předních míst, 

tzv.  topováním produktů. Jedná se internetovou spotřebitelskou burzu např. použitého 

zboží, sběratelských předmětů, apod.  Do této kategorie mohou spadat také aplikace 

využívající princip výměnného obchodu (Novák, 2009). 

1.1.6 Platformy 

Dříve vyžadovalo vybudování vlastního elektronického obchodu velké množství času, 

technických znalostí a peněz. Stránky musely být vždy ručně naprogramovány v HTML 

kódu za pomoci jednoho či více vývojářů, vše se muselo dopředu naplánovat a spuštění 

takového e-shopu mohlo trvat i měsíce (Bondari, 2010) 

V současnosti má prodejce, který si chce pořídit e-shop dvě hlavní možnosti: 

 - buď si jej nechá naprogramovat přesně na míru, ale bude dražší (řádově desítky tisíc 

korun)  

- nebo druhou možností je zvolit hotové e-shopové řešení – platformy (někdy nazývané 

„krabicové řešení“). 
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 Co si pod tímto pojmem představit? Jedná se o obchodní platformu, která nabízí snadno 

upravovatelný on-line katalog s administračním rozhraním pro řízení obchodu, včetně 

řady sofistikovaných obchodních nástrojů. Obchodník si platí pronájem eshopu nebo 

celého eshopového systému. Po registraci, ve které uvede fakturační údaje, má přístup 

do hotového systému eshopu. Tzn. má k dispozici kompletní řešení pro přidávání a 

správu produktů, kategorií i stránek, nastavení funkčností eshopu a obvykle má také k 

dispozici rozšíření a jednoduché napojení na Google Analytics, nebo navedení produktů 

na vyhledávací servery Heureka.cz, Zboží.cz a další zbožové vyhledávače nebo na 

potřebné systémy a aplikace (např. platební brány jako třeba PayPal, GoPay nebo účetní 

systémy jako MoneyS3, apod…) (Lang, 2013, s. 18 -21). 

 

V dnešní době na trhu nalezneme stovky předpřipravených platforem, na kterých je 

možné e-obchod vybudovat. Ty se pohybují v různých cenových relacích s různými 

možnostmi a rozdílným rozšířením služeb. Najdou se i takové, které jsou zcela zdarma, 

ale na jejich vybudování je potřeba strávit o to více času (Bondari, 2010) 

 

Mezi nejrozšířenější v ČR patří bezpochyby Eshop-rychle nebo Shoptet . U těchto 

poskytovatelů je na výběr z několika verzí a nejlevnější jsou již od necelých 200,- Kč 

měsíčně. 

 

Výhody: 

- levné pořizovací náklady 

- jednoduchá správa eshopu, fakturace, import produktů i starost o eshop 

- základní technická podpora v ceně 

 

Nevýhody: 

-obvykle nemá volný přístup ke zdrojovému kódu, takže není možné provádět složitější 

úpravy eshopu 

- omezené množství šablon designu (obvykle je v nabídce několik desítek nebo stovek) 

- nemožnost (nebo složité) napojení složitějších aplikací či CRM systémů 

- v případě potřeb úprav je obchodník závislý na technické podpoře daného systému, a 

jejelikož podpora spravuje mnohem více e-shopů, tak je zde možná časová prodleva a 
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nemožnost řešit všechny individuální požadavky při zasáhnutí do samotného systému 

(Lang, 2013, s. 22). 

1.1.7 E-shop v ČR 

Česká republika je vzhledem k počtu obyvatel e-shopovou velmocí. Podle serveru 

Shoptet (2014) je jich u nás přes 37 000 a jen během roku 2014 jich až 2 tisíce přibylo. 

Podle Koňaříka (2013) každý měsíc vznikne 800 nových e-shopů, z nichž ale převážná 

část brzo zase zanikne. Na většinu sortimentu tak můžeme najít desítky až stovky online 

dodavatelů. I zde však platí Paretovo pravidlo: malý počet nejlepších obchodů 

uspokojuje převážnou část poptávky, zatímco velký zástup průměrných e-shopů získává 

zbylé zákazníky. 

 

Podle Beránka (2015) mohou za takto velký nárůst e-shopů v Čr již výše zmíněné 

předpřipravené platformy a systémy, které jednoduché obchody vyvíjí a pronajímají. 

Pro uživatele je tak snadné a levné vytvořit si vlastní elektronický obchod. Během 

posledních 3 let tento trh vyrostl o 15 %. Analýzy Shoptetu (2014) hovoří o tom, že 

služby předpřipravených platforem a jim podobné využívá už 56 % tuzemských 

obchodů. Zhruba 38 % e-shopů si postavili obchodníci na open source a asi 6 % jich 

vzniklo na míru. 

Stav e-komerce v ČR za rok 2014 

V následujících údajích a grafických zobrazení je možné přehledně zjistit, jak si vede 

elektronické obchodování v různých odvětví na tuzemském trhu. 

 

Celkem se v roce 2014 v e-komerci utratilo rekordních 68 miliard korun, což je o 

zhruba 15 % více, než v roce 2013 (Beránek, 2015). 

Toto tempo růstu je běžné, jak je možné vidět na následujícím grafu z asociace APEK 



 

 

Druhy nákupu v Čr 
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spotřebitelů. Mezi službami pak s

autobusy, které si zákazníci v

pro elektronickou komerci (APEK) mezi spot

Graf 1:Obrat internetových obchod
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ník zavést na trhu nový obchod, je z jeho strany rozumným krokem, 

potaz následující statistiky. 

ěsíčně používá internet přes 6,5 milionů obyvatel. Tém

roce 2014 objednala po síti oblečení či boty. Konkrétně to potvrdilo 48

. Jedná se tak o prakticky stejnou skupinu jako v roce 2013, kdy si tento 

druh zboží objednalo po síti 50 % e-zákazníků. Počítač/notebook či hardware si koupilo 

%, sportovní vybavení 37 % a mobily a obdobná zaříení nakoupilo 36

službami pak s 25 % dominuje doprava – jízdenky na vlaky a 

autobusy, které si zákazníci v průměru pořídí až 9x ročně. Potvrdil to pr

pro elektronickou komerci (APEK) mezi spotřebiteli. 

:Obrat internetových obchodů – vývoj (Apek, 2014b) 

jeho strany rozumným krokem, 

 obyvatel. Téměř polovina 

i boty. Konkrétně to potvrdilo 48 % 

. Jedná se tak o prakticky stejnou skupinu jako v roce 2013, kdy si tento 

či hardware si koupilo 

říení nakoupilo 36 % 

jízdenky na vlaky a 

. Potvrdil to průzkum Asociace 



 

 Obou kategorií se pak dotýkají slevové kupony, které si

dalších místech pak mů

předměty a potraviny (Apek, 2014

Na následujícím grafickém znázorn

uplynulými 5 lety. 

 

Graf 2:Srovnání prodejů zboží v uplynulých letech (Apek, 2014b)
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Obou kategorií se pak dotýkají slevové kupony, které si koupilo 37

dalších místech pak můžeme nalézt dětské oblečení a výrobky pro d

ty a potraviny (Apek, 2014b). 

Na následujícím grafickém znázornění ze serveru Apek je možné porovnat zm

 zboží v uplynulých letech (Apek, 2014b) 

koupilo 37 % Čechů. Na 

ení a výrobky pro děti, sběratelské 

ní ze serveru Apek je možné porovnat změny mezi 

 



 

Co se samotného nakupování v e
internet pořídí až 96 % uživatel
měsíci. Průměrná cena jedné objednávky je podle serveru Shoptet 1 712 korun.  O n
častěji na internetu nakupují ženy než muži (Shoptet, 2014) 

 

Jaký je rozdíl v nákupech m

zobrazení ze serveru Apek:

 

Graf 3: Rozdíly při online nákupu mezi muži a ženami (Apek, 2014c)

 

 

1.2 Právní formy podnikání vhodné pro budování 

obchodu 

Pod tímto bodem jsou uvedeny nejvhodn

obchodování. 

 

1.2.1 Podnikání s ži

Jedná se o nejjednodušší formu podnikání. U v

stačí živnostenské oprávn

tudíž není potřeba dokládat osv
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Co se samotného nakupování v e-shopech týká, minimálně jednou roč
ídí až 96 % uživatelů internetu, 46 % pak nakupuje online alespo

rná cena jedné objednávky je podle serveru Shoptet 1 712 korun.  O n
ji na internetu nakupují ženy než muži (Shoptet, 2014)  

Jaký je rozdíl v nákupech můžů a žen je možné vidět na následujícím graf

zobrazení ze serveru Apek: 

i online nákupu mezi muži a ženami (Apek, 2014c) 

Právní formy podnikání vhodné pro budování elektronického 

Pod tímto bodem jsou uvedeny nejvhodnější formy podnikání pro elektronické 

Podnikání s živnostenským oprávněním 

Jedná se o nejjednodušší formu podnikání. U valné většiny typů podnikání na 

í živnostenské oprávnění na živnost „Maloobchodní prodej“. Jde o volnou živnost, 

ádat osvědčení o odbornosti. 

 jednou ročně si něco přes 
 internetu, 46 % pak nakupuje online alespoň jednou v 

rná cena jedné objednávky je podle serveru Shoptet 1 712 korun.  O něco 

t na následujícím grafickém 

 

lektronického 

jší formy podnikání pro elektronické 

 podnikání na internetu 

ní na živnost „Maloobchodní prodej“. Jde o volnou živnost, 
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Zařízení živnostenského oprávnění 

  

Osoba, která se chce registrovat jako osoba samostatně výdělečně činná a získat tak 

výpis ze živnostenského rejstříku (dřívější živnostenský list), musí splnit následující 

podmíny: 

- zaplatit poplatek za vyřízení živnostenského oprávnění 1000 Kč Živnostenskému 

úřadu, 

-doložit splnění všeobecných podmínek pro živnostenské oprávnění (stáří minimálně 18 

let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost), 

-vyplnit Jednotný registrační formulář (umožňuje provést registraci na plátce DPH, 

silniční daň, nemocenské pojištění a na daň z nemovistotí). 

 

Výhodou tohoto druhu podnikání je především rychlost jeho zařízení. Obchodník může 

začít podnikat ještě tentýž den, kdy oprávnění získá. Výhodná je i 15% daňová sazba, 

která platí pro fyzické osoby. 

 

Za hlavní nevýhodu podnikání na živnostenské oprávnění lze považovat ručení za své 

podnikání celým svým majetkem. Dále je potřeba počítat s tím, že živnostník musí za 

sebe (a případně za své zaměstnance) platit sociální a zdravotní pojištění. 

 

Nicméně běžná živnost je u většiny podnikání (zvláště v jeho počátku) dobrá varianta. 

Není nákladné ji získat, jde to velmi rychle a podnikatel může začít podnikat prakticky 

okamžitě (Matějíček, 2014). 

 

1.2.2 Společnost s ručením omezeným 

 

Založit společnost s ručením omezeným je podle Matějíčka (2014) pro podnikání na 

internetu pravděpodobně nejpraktičtější formou podnikání. Získat společnost s ručením 

omezeným lze v zásadě následujícími dvěma způsoby: 

 

 

Založení nové společnosti 
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K založení nové společnosti s ručením omezeným je potřeba zajistit: 

- živnostenské listy na všechny aktivity nové společnosti 

- výpisy z rejstříku trestů a potvrzení o bezdlužnosti z finančního úřadu všech 

společníků (minimálně dva společníci) 

- vypracování společenské smlouvy notářem 

- odeslat všechny výše zmíněné dokumenty na obchodní soud 

- vklad základního kapitálu na účet v bance – díky nahrazení obchodního 

zákoníku odpadá zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, k 1. 1. 

2014 povinnost základního kapitálu ve výši 200 tis. Kč. Nyní může tvořit 

základní kapitál již 1 Kč.  

poté dojde k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. 

Dle Matějíčka (2014) vyjde zřízení vlastního s.r.o. na 6 až 20 tisíc korun, v závisloti 

na tom, zda je osoba schopna si zajistit všechny výše zmíněné dokumenty sama 

nebo si sjedná pomoc od společností či advokátů, kteří se tomuto věnují. 

 

Koupě již existující společnosti 

 

Tato forma pořízení s.r.o. je rychlejší, než založení nové společnosti a je s ní spojeno i 

méně administrativy. 

 Před pořízením je ovšem potřeba prověřit IČ dané firmy v rejstřících, zda není vedena 

jako dlužník, či nemá závazky vůči jiným subjektům. 

 

Náklady na nákup společnosti se zpravidla pohybují mezi 15 - 30 tis. Kč. 

 

Hlavní výhodou u spol. s r.o. je, že její majitelé odpovídají za své závazky pouze do 

výše nesplaceného vkladu. V případě, že se jedná o riskantní druh podnikání, je s.r.o. 

velmi vhodným způsobem podnikání. 

 Nevýhodou je administrativní náročnost a povinnosti, které jsou všeobecně vyžadovány 

u právnických osob (vedení podvojného účetnictví bez ohledu na výši zisku, apod.) 

(Matějíček, 2014). 
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Akciová společnost 

V internetovém obchodování nejde o zcela běžnou formu podnikání. Zpravidla ji řeší 

jen velké subjekty a internetové obchody, pro které již s.r.o. není dostačující. 

 

Jiné právní formy jako například sdružení fyzických osob, veřejná obchodní společnost 

či komanditní společnost nejsou pro podnikání na internetu příliš vhodné (Matějíček, 

2014). 

 

1.3 Ochrana spotřebitelů 

Ochrana spotřebitelů je zajištěna různými způsoby, jedná se především o směrnice EU a 

certifikace e-shopů či směrnice Evropské Unie. 

1.3.1 Certifikace elektronických obchodů 

Nakupování na internetu s sebou pro zákazníky nese různá rizika, ať už při samotném 

nákupu, reklamaci či vrácení zboží. Hlavním rizikem je především anonymita, kde často 

zákazník vůbec neví, kdo mu vlastně dané zboží prodává. Proto existují systémy 

dobrovolné certifikace, v rámci kterých se internetoví obchodníci zavazují k 

dobrovolnému plnění určitých kritérií a na oplátku získávají od důvěryhodné 

certifikační autority osvědčení (obvykle v podobě tlačítka na internetovém serveru), že 

tato kritéria splňují. Tím se stávají důvěryhodnější pro spotřebitele, který by jim měl dát 

přednost před necertifikovanými e-shopy. Certifikace a akreditace tak slouží jako 

potvrzení určité jakosti, standardu a dodržování právních předpisů a také základních 

etických pravidel (Štědroň, 2004). 

 

V České republice se certifikaci internetových obchodů věnuje Asociace pro 

elektronickou komerci (APEK), a to už od roku 1999. Certifikovaný e-obchod je dle 

APEK obchod, který poskytuje zákazníkům standardní úroveň základních služeb, 

jinými slovy dodržuje tzv. certifikační pravidla. 

Podle APEK je certifikovaný obchod výhodný nejen jako zvýšení důvěryhodnosti 

obchodu pro zákazníky, ale také prověření správného uvádění všech povinných údajů a 

ověření samotného nákupního procesu za pomoci tzv. mystery shoppingu. Obchodník 

tak díky certifikaci získá hodnocení e-shopu nejen z formálního hlediska, ale i 
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z praktického a navíc získá i důležitou zpětnou vazbu, a to především v oblasti 

informačních povinností, které jim ukládá platná (Apek, 2015) 

 

Obchody, které APEK certifikuje, obdrží certifikační tlačítko umístitelné na stránkách 

internetové prodejny. Asociace pak pravidelně tyto obchody kontroluje a výsledky z 

těchto kontrol jsou zveřejňovány na webových stránkách APEK. Tak jsou obchody, 

které certifikaci získají, propagovány samotnou asociací a dokonce i jejími partnery 

(Štědroň, 2004). 

 

Certifikace internetových obchodů se děje na základě dobrovolnosti. Jedná se o určitou 

profesní samosprávu, kde by sami internetoví obchodníci měli mít zájem na tom, aby 

certifikace elektronických obchodů probíhaly a podnikání na internetu se tak stalo 

transparentnějším. Díky tomu se jasně oddělují služby, kde je zajištěn určitý standard a 

kvalita, od služeb, kde toto zajištěné není (Štědroň, 2004). 

 

Vybraná povinná certifikační pravidla dle APEK:  

Co musí e-shop obsahovat na svých webových stránkách, aby mohl získat certifikát od 

APEK: 

- „Úplné a pravdivé informování spotřebitele o provozovateli internetové obchodu 

(sídlo obchodníka, kontakty na odpovědné osoby, apod.). 

- Úplné a pravdivé informování o zboží a cenách, včetně všech poplatků. 

- Jakým způsobem probíhá nákup (nákupní řád, obchodní podmínky) 

- Důležité informace o vyřízení objednávky (způsob dodávky, možnosti placení, 

cena poštovného a balného). 

- Informace o tom, jak probíhá reklamace (reklamační řád). 

- Komunikace se zákazníky (odpovídá na e-maily, telefonáty, ap.) 

- Splňuje zákonné požadavky, dané zejména směrnicemi Evropského parlamentu a 

Rady, občanským zákoníkem a dalšími normami.“ (Apek, 2014a) 
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1.3.2 Práva spotřebitele 

Aby bylo nakupování na internetu pro zákazníky co nejbezpečnější, bylo potřeba jej 

zajistit různými zákonnými požadavky a směrnicemi, které se stále doplňují a 

aktualizují.  

Nejnovější směrnice EU o právech spotřebitelů, která vstoupila v platnost 13.6.2014, 

posiluje práva spotřebitelů při nákupu kdekoli a kdykoli v Evropě. Tato směrnice o 

právech spotřebitelů sjednocuje právní předpisy jednotlivých států na ochranu 

spotřebitelů v několika významných oblastech. Jedná se například o nezbytné informace 

před zakoupením zboží a služeb a právo spotřebitelů zrušit nákup provedený přes 

internet.  

 

Evropská komise zveřejnila rovněž pokyny pro vnitrostátní orgány, které obsahují i 

nezávazný vzor základních informací pro spotřebitele, které by měly být uvedeny u 

digitálních produktů (Europian Commission, 2014) 

Nejdůležitější změny nové směrnice: 

 1) Odstranění skrytých poplatků na internetu 

Spotřebitelé jsou při nákupech na internetu chráněni před skrytými poplatky, například 

u on-line nabídek, které falešně inzerují bezplatný obsah (například horoskopy nebo 

recepty). Nově musí spotřebitelé výslovně potvrdit, že vědí, že musí za danou službu 

zaplatit. 

2) Větší cenová transparentnost 

Nově musí obchodníci uvádět celkové náklady na produkt nebo službu, včetně 

dodatečných poplatků.  Pokud nebyli zákazníci předem upozorněni na tyto poplatky, 

nemusí je podle nové směrnice platit. 

3) Zákaz předem zaškrtnutých políček na internetových stránkách 
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Při některých on-line nákupech museli spotřebitelé, kteří neměli zájem o dodatečné 

služby odpovídající políčko odškrtnout. Podle nové směrnice jsou předem zaškrtnutá 

políčka v celé Evropské unii zakázána. 

4) Delší lhůta na bezdůvodné vrácení zboží 

Lhůta, ve které mohou spotřebitelé od kupní smlouvy odstoupit, je prodloužena ze 7 na 

14 kalendářních dní. A pokud prodejce jednoznačně neinformoval zákazníka o právu na 

odstoupení od smlouvy, je lhůta na vrácení zboží prodloužena na jeden rok.  

 

Právo na odstoupení od smlouvy se rozšiřuje i na internetové aukce. Zboží zakoupené v 

internetové aukci však může být vráceno pouze tehdy, bylo-li koupeno od 

profesionálního prodejce.  

 

Důležitá je také změna, díky které lhůta na odstoupení od smlouvy začíná okamžikem, 

kdy spotřebitel zboží převzal, a nikoli okamžikem uzavření smlouvy, jak tomu bylo 

dříve. 

5) Silnější nárok na vrácení peněz 

Nově musí prodejce vrátit spotřebiteli peníze za zboží do 14 dní od vrácení zboží, 

včetně nákladů na jeho dodání. Všechna rizika poškození zboží během přepravy nese 

prodejce, a to do té doby, než spotřebitel zboží převezme. 

6) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy platný na celém území EU  

Spotřebitelé nyní mohou nově použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, 

pokud změní názor a chtějí odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku (např. nákupu na 

internetu) nebo při podomním prodeji. 

7) Zrušení příplatků za použití kreditních karet a speciálních telefonních linek 

Mimo jiné i vyšší poplatky za platbu kreditní kartou (než ty, které obchodníkovi při 

poskytnutí této možnosti platby skutečně vznikají) nová směrnice zakazuje. Obchodníci, 

kteří provozují speciální telefonní linky, na které může spotřebitel kvůli smlouvě 

zavolat, nesmí účtovat vyšší poplatek, než je základní telefonní sazba za hovor. 
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8) Jasnější informace o tom, kdo zaplatí náklady na vrácení zboží 

V případě, že obchodník požaduje, aby náklady na vrácení zboží nesli spotřebitelé, musí 

je o tom předem jasně informovat. V opačném případě hradí tyto náklady on sám. 

V případě objemného zboží musí prodejce předem spotřebiteli sdělit alespoň odhad 

nákladů na vrácení zboží, aby se podle toho mohl zákazník rozhodnout o koupi. 

9) Silnější ochrana spotřebitelů v souvislosti s digitálními produkty 

Informace o digitálním obsahu musí být rovněž uvedeny jasněji, včetně podrobností o 

slučitelnosti hardwaru a softwaru a použití veškerých technických ochranných opatření, 

např. omezení práva spotřebitele kopírovat obsah. 

Spotřebitelé mají do okamžiku, než přikročí ke stažení, právo odstoupit od koupě 

digitálního obsahu (Europian Commission, 2014). 

1.4 Teorie zdanění 

Příjmy obchodu účastnícího se elektronického obchodování na tuzemském trhu 

podléhají zdanění těchto příjmů na území ČR.  Pro možnost výběru co nejefektivnější 

daňové optimalizace elektronického obchodu v praktické části práce, jsou v této 

kapitole uvedeny informace týkající zdaňovaní fyzických i právnických osob, 

sociálního a zdravotního pojištění a informace zabývající se plátcovským systémem 

DPH. 

1.4.1 Daň z příjmů 

Pod tímto bodem nalezneme teorii týkající se daně z příjmů fyzických i právnických 

osob 

 

Novelizace zákona 

Zákon o daních z příjmů je jednou z nejvíce novelizovaných právních norem. Není 

výjimkou, že jedním zákonem je schváleno hned několik novelizací nabývajících 

postupně účinnosti. To znamená, že novela sama ve své jedné části zavádí určité 

opatření a v další části toto opatření ruší. Jednotlivé části jedné a téže novely se tak 

uplatní pro různá zdaňovací období. 
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Zákon o daních z příjmů byl již od svého vzniku v roce 1992 více než stokrát 

novelizován. A ani poslední roky nebyly v tomto směru jiné (Marková, 2013, s. 7). 

 

Změny v zákoně o dani z příjmu 

 U zdanění osob samostatně výdělečně činných došlo ke změně tzv. výdajových 

paušálů. Poplatník, který uplatňuje výdajové paušály u příjmů podle § 7 nebo § 9 ZDP, 

si nyní nemůže snížit daň z příjmů o slevu na dani na manžela/manželku, ani uplatnit 

zvýhodnění na vyživované dítě, pokud součet dílčích základů, u kterých byly tyto 

výdaje uplatněny, přesahuje 50% celkového základu daně z příjmů v daném 

zdaňovacím období (Marková, 2013, s. 7-8). 

 

Terminologie užívaná v zákoně o dani z příjmů 

Poplatník daně z příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen „poplatníci“) 

Předmět daně z příjmů fyzických osob jsou: 

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6 ZDP) 

b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP)  

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) 

d) příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP) 

e) ostatní příjmy (§ 10) 

Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou 

(Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). 

 

Příjmy z podnikání 

 Za příjmy z podnikání se považují: 

a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

b) příjmy ze živnosti 

c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů 

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku 

 (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 7 odst. (1)). 
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Výdaje 

Dle §7 ZDP může poplatník snížit příjmy, ze kterých bude vypočítána daň o výdaje, 

které prokazatelně vynaložil na dosažení, zajištění a udržení příjmu. V případě, že 

poplatník (fyzická osoba) skutečné výdaje neuplatní, může uplatnit následující paušální 

výdaje: 

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

z řemeslného živnostenského podnikání 

b) 60 % z příjmů z živnostenského podnikání, s výjimkou příjmů ze 

živnostenského ponikání řemeslného 

c) 40 % z příjmů z jiného podnikání než které jsou uvedeny v bodech a) a b). 

Maximálně lze takto uplatnit 800 tis. Kč 

d) 30 % z nájmu. Maximálně lze uplatnit 600 tis. Kč 

Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit. 

  

Pokud poplatník uplatní paušální výdaje, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty 

veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti 

(Pelc a Pelech, 2014, s.). 

 

Základ daně 

Základem daně u fyzických osob je částka, o kterou zdanitelné příjmy plynoucí 

poplatníkovi ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesahují výdaje prokazatelně 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů 

podle §6 až 10 není stanoveno jinak.  

 

U právnické osoby je základem daně je rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a výdaji s tím, 

že u poplatníka, který je účetní jednotkou jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito 

výdaji jeho náklady (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 5 odst. (1) a §23 odst. 

(1)). 

Daňová ztráta 

Ztrátou se rozumí, pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o 

příjmech a výdajích přesáhnou výdaje zdanitelné příjmy. 
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O ztrátu upravenou podle § 23 se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle 

jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 s použitím ustanovení odstavce 1. 

Tuto daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve 

zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně 

zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů, uvedených v § 7 až 10 v následujících 

zdaňovacích obdobích podle § 34. 

Daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 

následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se daňová ztráta vyměřuje 

(Marková, 2014, s. 13). 

 

Daňové břemeno 

Daňové zatížení fyzických osob je obecně v sazbě 15 %. 

U právnických osob je daňové zatížení v sazbě 19 %. 

Touto sazbou se počítá daň ze základu daně z příjmů. Sazba daně je však pro konečné 

odvodové zatížení zavádějícím údajem a pro posouzení daňového břemene musíme vzít 

v úvahu další vlivy, zejména tzv. připočitatelné položky k základu daně, což můžeme 

jinými slovy nazvat jako náklady, které legislativa neumožňuje uplatnit jako daňově 

účinné. Na druhou stranu mohou u fyzických osob pozitivně ovlivnit konečné daňové 

břemeno slevy na dani a nezdanitelné částky (Křemen, 2014, s. 27). 

Slevy na dani dle § 35 ZDP 

Slevy na dani umožňují podnikatelskému subjektu snížit výslednou daňovou povinnost 

o zákonem stanovenou částku. Existují v podstatě 2 druhy slev na dani, a to ty, které 

mohou využívat fyzické i právnické osoby a ty, které mohou využívat pouze fyzické 

osoby. V první zmíněné kategorii nalezneme slevy plynoucí ze zaměstnání osob se 

zdravotním postižením a to následovně:  

- 18 000 Kč za každého zdravotně postiženého zaměstnance (s výjimkou těžce 

zdravotně postiženého zaměstnance), pokud je roční přepočtený počet těchto 

zaměstnanců roven desetinnému číslu 

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

roční přepočtený počet těchto zaměstnanců roven desetinnému číslu 
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Druhou kategorií jsou slev na dani pouze pro fyzické osoby. Mezi tyto slevy řadíme: 

- základní slevu na poplatníka, která pro rok 2014 činí 24 840 Kč. Na tuto slevu 

má nárok každý poplatník DPFO, nehledě na to, zda vykazuje příjmy po celý 

rok nebo pouze po jeho část 

- sleva na manžela/manželku je ve stejné výši tj. 24 840 Kč. Uplatnění této slevy 

je podmíněno tím, aby příjmy manžela/manželky za zdaňovací období 

nedosáhly maximální výše 68 000 Kč  

- slevu na studenta ve výši 4020 Kč může poplatník uplatnit po dobu, po kterou se 

soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem.  

Maximálně však do 26 let nebo 28let u doktorského studia.  

- daňové zvýhodnění ve výši 13 404,- Kč (které může jít do bonusu) na 

vyživované dítě.  

(Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35, §35ba a § 35c) 

 

1.4.2 Zdravotní a sociální pojištění 

Každá osoba, která má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, je i z hlediska 

sociálního a zdravotního pojistného osobou samostatně výdělečně činnou a musí 

z těchto příjmů odvádět pojistné. 

  

Vyměřovací základ 

Východiském pro stanovení vyměřovacího základu je základ daně z příjmů ze 

samostatné činnosti, resp. Rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

- Vypočtený  -  u OSVČ tvoří tento vyměřovací základ 50% základu daně příjmů 

ze samostatné činnosti 

- Minimální  - je proměnlivý, jelikož je odvozen od průměrné mzdy. Za rok 2014 

činí měsíčně u zdravotního pojištění 12971,- Kč a u sociálního zabezpečení 

6 486,- Kč měsíčně. V roce 2015 už jsou tyto částky zvednuty na 13 305,50 Kč 

u zdravotního pojištění a 6 653 Kč u sociálního pojištění. Pro vedlejší činnost se 

u sociálního pojištění jedná o částky 2 595,- Kč za rok 2014 a 2 662,- Kč za rok 

2015. 

- Maximální – je také odvozen od průměrné mzdy a činí za rok - 48 násobek 

průměrné mzdy, tj. 1 245 216,- Kč (pro rok 2014) u sociálního pojištění. U 
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zdravotního pojištění se maximální vyměřovací základ nepoužívá. (Vančurová a 

Láchová, 2014) 

 

Sazby sociálního a zdravotního pojištění u OSVČ 

Sazby sociálního a zdravotního pojištění u osob samostatně výdělečně činných jsou 

následující: 

- 13,5 % - veřejné zdravotní pojištění 

- 29,2 % - důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

(Vančurová a Láchová, 2014). 

 
Sociální a zdravotní pojištění při výkonu vedlejší činnosti 

Z § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění vyplývá, že za vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost se považuje, pokud OSVČ zároveň v kalendářním roce: 

 

- vykonávala zaměstnání, 

- pobírala invalidní důchod nebo alespoň vznikl nárok na jeho výplatu nebo jí byl 

přiznán starobní důchod, 

- měla nárok na rodičovský příspěvek, na peněžitou pomoc v mateřství nebo 

nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, ale pouze za podmínky, že tyto 

dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, 

- osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve 

stupni I (lehká závislost), 

- osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupních II až 

IV, pokud se jedná o osobu blízkou nebo žije s OSVČ v domácnosti, 

- vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud 

nejde o vojáky z povolání, nebo  

- byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a) tohoto zákona. 

 

Hlavní výhodou vedlejší činnosto je skutečnost, že v prvním roce svého podnikání, 
coby z titulu výkonu vedlejší činnosti, nemá OSVČ povinnost odvádět povinné zálohy 
na sociální a zdravotní pojištění.  
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Další výhodou je, že rozdíl od hlavní činnosti jsou v dalších letech podnikání stanoveny 
podnikateli zálohy na zdravotní a sociální pojištění pouze ze skutečně dosaženého 
zisku. Co se týče sociálního pojištění, zde platí, že v případě nízkého zisku není OSVČ 
v tomto případě povinna hradit žádné zálohy. Za nízký zisk se považuje částka, která 
nepřekročí tzv. „rozhodnou částku“. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2014 
činí 62 261 Kč a v pro rok 2015 je nastavena na  63 865 Kč. Pokud tedy rozdíl mezi 
příjmy a výdaji při výkonu vedlejší podnikatelské činnosti nepřesáhne tuto hranici, 
nemusí platit zálohy na sociální pojištění na další rok. 

Pokud OSVČ některý měsíc nepodnikala, je potřeba výše zmíněný limit snížit o 1/12, a 
to za každý měsíc ve kterém neprováděla samostatně výdělečnou činnost.   

V případě, že rozhodnou částku OSVČ přesáhne, jsou jí stanoveny zálohy na sociální 
pojištění, a to z dosaženého zisku. Minimální výše takovéto zálohy při výkonu vedlejší 
podnikatelské činnosti činí pro rok 2014 částku 757,- Kč a pro rok 2015 se jedná o 
částku 778,- Kč. (ČSSZ, 2014; Vančurová a Láchová, 2014). 

 

1.4.3 Daň z přidané hodnoty 

V této části je popsána základní terminologie a ustanovení zákona o dani z přidané 

hodnoty, ze kterých budeme později vycházet. 

Popis DPH 

Daň z přidané hodnoti je daní nepřímou.  Předmětem této daně je (mimo jiné) dodání 

zboží a poskytování služeb za předpokladu, že jej za úplatu uskutečňuje osoba povinná 

k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. 

Předmětem daně je i dovoz (dodání) zboží do tuzemska ze třetích zemí mimo EU. 

Tato daň zatěžuje především konečného spotřebitele, tj. jak osobní spotřebu občanů, tak 

i stát, jím zřízené organizace a další subjekty, které neprovádí ekonomickou činnost. 

Odvádí ji však daňové subjekty, které jsou registrovány jako plátci DPH, protože tato 

daň se vybírá po částech v jednotlivých fázích výroby a odbytu zboží a při poskytování 

služeb. Plátce daně má povinnost uplatňovat daň na výstupu za jím uskutečněná 

zdanitelná plnění a má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých plnění. Tím vlastně 

zdaňuje pouze svou přidanou hodnotu. Jestliže daň na výstupu za příslušné zdaňovací 

období převýší odpočet daně, vzniká plátci vlastní daňová povinnost. Pokud naopak 

odpočet daně za příslušné zdaňovací období převýší daň na výstupu, vznikne plátci 



 
39 

 

nadměrný odpočet (Havel, 2014, s. 2; Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

§ 2). 

 

Terminologie užívaná v zákoně o dani z přidané hodnoty 

Zdanitelné plnění je plnění, které: 

a) je předmětem daně 

b) není osvobozené od daně (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 2) 

 

Typy daňových subjektů podle zákona o dani z přidané hodnoty: 

- osoba povinná k dani – právnická nebo fyzická osoba, která uskutečňuje 

samostatně ekonomické činnosti. Tyto osoby se stanou plátci ze zákona nebo 

dobrovolně za stanovených podmínek, pokud provádějí ekonomickou činnost. 

- skupina spojených osob 

- plátce daně 

- identifikovaná osoba 

- osoba povinná přiznat daň 

 

Ekonomickou činností se rozumí soustavné činnosti výrobců, obchodníků a osob 

poskytujících služby a dále i činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů 

jako nezávislé činnosti (Havel, 2014, s. 15-18) 

 

Plátci daně a registrace 

Plátcem daně se mohou stát pouze osoby povinné k dani, a to ze zákona nebo 

dobrovolně.  

 

Povinný plátce daně 

Povinně se plátcem daně stává osoba povinná k dani, která: 

- má sídlo nebo místo podnikání v ČR a její obrat přesáhl za 12 

kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. 

- je členem ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH, 

- nabyla majetku privatizací nebo prodejem podniku, 

- pokračuje v činnosti po zemřelém plátci, 
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- přijme služby od zahraniční osoby registrované k DPH jinde než v ČR, 

která nemá v ČR provozovnu, případně od osoby, která nemá v EU sídlo, místo 

podnikání, provozovnu, místo pobytu ani místo, kde se obvykle zdržuje, i když 

není registrována k DPH. 

Přihlášení k registraci je třeba provézt na příslušném finančním úřadu u správce daně 

(Havel, 2014, s. 19 - 25; Matějíček, 2014) 

  

Dobrovolný plátce 

Dobrovolně se může osoba povinná k dani stát plátcem daně na základě vlastního 

rozhodnutí v případě, že její obrat nedosahuje obratu pro povinnou registraci (1 000 000 

Kč). Tato osoba se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku může předložit přihlášku 

k registraci kdykoliv a plátcem se stává ode dne následujícího po dni oznámení 

rozhodnutí o registraci (Havel, 2014, s. 21) 

 

Identifikovaná osoba 

Novela zákona č. 241/2013 Sb.  o DPH z 1.1.2013 nově definuje identifikovanou osobu 

takto: „Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k 

dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského 

státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci 

zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou 

třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží.“ (Zákon č. 241/2013 Sb, 

o dani z přidané hodnoty, § 6 g). 

 

Identifikovanou osobou k DPH se podnikatel stane, pokud:  

- pořídí zboží z jiného členského státu EU, jehož hodnota v příslušném i 

bezprostředně předcházejícím kalendářním roce překročí částku 326 000 Kč. 

- přijme služby od osoby, která není usazena, nebo nemá provozovnu v tuzemsku, 

např. zadání reklamy AdWords nebo Facebooku (§ 6h Zákona o dani z přidané 

hodnoty), 

- poskytne služby s místem plnění v jiném státě EU, např. reklamy Google 

AdSense na vlastním webu. 
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Identifikovanou osobou se ve výše uvedených případech podnikatel stává ode dne 

přijetí či poskytnutí služby. Nejpozději do 15 dnů od tohoto momentu musí podat na FÚ 

přihlášku k registraci identifikované osoby. Tyto osoby potom odvádí daň z přidané 

hodnoty pouze v uvedených případech (Matějíček, 2014). 

 

Uplatňování DPH 

Zbožím se pro účely DPH rozumí hmotná věc (kromě peněz a cenných papírů), právo 

stavby, živé zvíře, lidská těla, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda  

Peníze nejsou pro účely PDH považovány za zboží, tudíž není jejich poskytnutí 

považováno za zdanitelné plnění (s výjimkou případů, kdy jsou dodávány jejich 

výrobcem nebo jako sběratelský předmět). Stejně tak nejsou za zboží považovány cenné 

papíry (se stejnou výjimkou) (Havel, 2014, s. ) 

Dodáním zboží se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí převod práva nakládat se 

zbožím jako vlastník. To znamená, že dodání zboží je spojeno s ekonomickým a nikoliv 

právním pojetím vlastnictví. 

 Poskytnutím služby jsou pro účely DPH všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží. 

Dále jsou zde zahrnuty - převod a využití práv, poskytování práva využití věci nebo 

práva či jiné majetkově využitelné hodnoty vznik a zánik věcného břemene, přijetí 

závazku zdržet se určitého jednání (Havel, 2014, s.27 -30). 

Sazby DPH 

U zboží a služeb je od 1.1.2013 stanovena: 

-  základní sazba daně ve výši 21% 

- snížená sazba daně ve výši 15% 

(Havel, 2014, s. 40) 

 

Osvobození od DPH při dovozu zboží ze států mimo EU 

S výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáku a tabákových výrobků 

je od daně z přidané hodnoty osvobozen dovoz zboží ze států mimo EU, jehož úhrnná 

hodnota nepřesahuje 22 EUR (Zákon č. 241/2013 Sb, o dani z přidané hodnoty, §71 

(3)). Podle Havla (2014, s. 60) se uplatní toto osvobození za splnění stanovených 
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podmínek a především v případě, že je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla 

podle příslušných předpisů. 

Od cla je dle Celní správy (2011) osvobozeno zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 

150 EUR.  

Přehled nejdůležitějších platných změn v DPH 

V současné době se v legislativním procesu setkává několik vlivů, které působí na 

konečnou podobu daňových zákonů. V první řadě je to snaha o reformy, ať už se to týká 

jednotného inkasního místa, či snahy o podporu elektronické komunikace. 

Další v pořadí je nutnost úpravy zákonů tak, aby ladily s novým občanským zákoníkem 

a zákonem o obchodních korporacích, které jsou účinné od 1. 1. 2014 (Matějíček, 2014) 

Změny od 1.1.2014 

- Daňové přiznání musí plátce podávat elektronicky (kromě fyzických osob 

s obratem nižším než 6 000 000 Kč) 

- Ručení příjemce zdanitelného plnění za daň neodvedenou jeho dodavatelem se 

vztahuje pouze na platby na nezveřejněný bankovní účet dodavatele přesahující 

700 000 Kč za zdanitelné plnění (Havel, 2014, s.1) 

 

Povinná elektronická forma podání 

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti část šestá zákona č. 502/2012 Sb., kterým vzniká části 

daňových subjektů povinnost podávat daňová přiznání a ostatní podání pouze 

elektronicky. A to i v případě, že subjektu nevzniká daňová povinnost (Matějíček, 2014) 

 

Tato nová úprava se týká následujících daňových subjektů: 

- právnických osob (bez výjimky), 

- fyzických osob, jejichž obrat převýšil 6 milionů korun za 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

- fyzických osob bez limitu obratu, pokud mají zákonem stanovenou povinnost 

činit podání elektronicky (Matějíček, 2014). 

 

Ručení za neodvedenou daň 

Od 1. 1. 2014 dle zákonných opatření Senátu č. 344/2013 Sb. došlo ke změně v 

příslušném ustanovení tak, že u ručení je zaveden limit úplaty na dvojnásobek částky 
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podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je 

stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. 

Tedy výsledkem je fakt, že podnikatelé ručí pouze za bezhotovostní úhradu na 

neregistrovaný účet dodavatele v částce nad 700 000 Kč. Pro naplnění institutu ručení 

musí být splněny obě podmínky kumulativně, tj. zaráz – jak neregistrovaný účet, tak 

částka překračující limit. 

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb (Matějíček, 2014). 

 

 Terminologické změny 

Co se týká definice služeb, zde nacházíme místo stávajícího přechodu práv novou 

úpravu – pozbytí nehmotné věci. Změna vychází z nového občanského zákoníku, který 

právo prohlašuje za věc nehmotnou a pozbytí věci je pak obecnější pojem. Stejně tak 

přenechání věci jinému na rozdíl od současného poskytnutí práva využití věci nebo 

práva anebo jiné majetkově využitelné hodnoty. 

Nově je také pod pojem nájem zahrnut i podnájem, pacht a podpacht. Podle nového 

občanského zákoníku budeme rozlišovat mezi nájmem a pachtem, tj. mezi případy, kdy 

dojde pouze k přenechání užívacího práva k věci, či zároveň k přenechání práva požívat 

výnosy či plody věci. 

Pojem podnik nahrazuje pojem obchodní závod a zákon potom mluví o nabytí či 

pozbytí obchodního závodu, což bude pojem obecný, který v sobě zahrnuje jakýkoliv 

převod či přechod včetně dnešního prodeje části podniku (Havel, 2014, s. 1; Matějíček, 

2014) 

 

 

1.5 Strategická analýza 

 Podkladem pro veškeré úvahy a plánování je důkladná strategická analýza neboli 

analýza východisek.  Při takové analýze hledáme a hodnotíme, které vnitřní 

(vnitropodnikové) a vnější (vnějšího okolí) faktory mají významný vliv na společnost 

vůči jejím konkurentům a na její tržní uplatnění. Na základě strategické analýzy pak 

může společnost vyhodnotit své silné a slabé stránky, využít příležitosti a minimalizovat 

hrozby z vnějšího prostředí (Blažková, 2007, s. 42). 
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1.5.1 Analýza zákazníků 

Aby firma mohla nabízet výrobky a služby dodávající přidanou hodnotu požadovanou 

jejími zákazníky je nezbytné provést analýzu zákazníků. Díky této analýze může firma 

získat výhodu nad konkurenty, jelikož bude schopná efektivněji uspokojit své 

zákazníky. 

Na základě této analýzy je možné upevňovat vztahy se stávajícímí zákazníky. 

Zákazník může být jak konečný spotřebitel výrobků či služeb, tak i obchodní partner, 

skrz kterého se příslušný výrobek dostane ke koncovému zákazníkovi. Vždy ovšem 

platí, že pokud nebudou koneční zákazníci kupovat výrobky daného obchodníka, nemají 

obchodní partneři důvod tyto výrobkyod něho nakupovat (Blažková, 2007, s. 67) 

 

1.5.2 Analýza konkurence 

Jedná se o další důležitou část plánovacího procesu. Firma při této analýze identifikuje 

nejprve své přímé, a potom i nepřímé a potenciální konkurenty. 

Následně firma zhodnotí u svých hlavních konkurentů jejich schopnosti, cíle, strategie, 

očekávání, zdroje a silné a slabé stránky. 

Důležité je pro podnik nalézt svou konkurenční výhodu, kterou by se od konkurence 

odlišoval a stal se tak pro zákazníky atraktivnějším prodejcem, než je jeho konkurence 

(Blažková, 2007, s. 61-64 a 82). 

 

1.5.3 Analýza dodavatelů 

Pro spolehlivé zajištění prodeje je potřeba, aby firma dobře znala své dodavatele, a 

mohla se na ně spolehnout. Dodavatelem je míněna firma, která nám dodává výrobek, 

službu nebo obojí. 

Při analýze dodavatelů si musí podnik zodpovědět následující otázky: 

- kdo jsou naši dodavatelé (jejich počet, území, apod.) 

- kolik jich je 

- jaké mají ceny (resp. jakou marži si díky nim může firma účtovat) 

- jaké mají dodací podmínky (omezení množstvím, doba dodání) 

- jak dlouho trvá uzavřít zakázku (Blažková, 2007, s. 66) 
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1.5.4 SWOT analýza 

Jedná se o podniky nejčastěji užívanou analýzu a díky své schopnosti zjistit, sjednotit a 

následně vyhodnotit získané informace a data z dílčích analýz vnějšího a vnitřního 

prostředí, patří také mezi základní metody strategické analýzy (Grasseová, Dubec a 

Řehák, 2010, s. 296). 

 

Název SWOT analýzy je tvořen počátečními písmeny následujících anglických slov, a 

to: 

Strenghts = silné stránky 

Weakness = slabé stránky 

Oportunities = příležitosti 

Threats = hrozby 

Při SWOT analýze se analyzují interní faktory, tedy silné a slabé stránky firmy, a 

faktory externí neboli příležitosti a hrozby. Jednotlivé faktory se uspořádají do tzv. 

SWOT matice (Blažková, 2007, s. 155-156). 
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Jednotlivé fáze provedení SWOT analýzy: 

1) Příprava na provedení 

2) Vnitřní analýza - identifikace a hodnocení silných a slabých stránek 

3) Vnější analýza – identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb 

4) Vytvoření SWOT matice (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010, s. 300)  

Obrázek 2: SWOT matice (Franěk, 2012) 
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2 Analytická část 

V této části bakalářské práce je představen elektronický obchod Beautyartshop.cz, jeho 

zaměření, současný stav a další důležité informace, které jsou potřebné pro jeho 

analyzaci. Dosavadní obraty ani návštěvnost e-shopu nejsou příliš vysoké, jak je možné 

vidět v následujících podkapitolách. V roce 2014 si obchod přišel na pouhých cca 20 tis. 

Kč příjmů. I s takovými situacemi je ale potřeba při pořízení e-shopu počítat, zvlášť 

pokud jej podnikatel nevede coby svou hlavní činnost. Poté jsou analyzováni zákazníci, 

konkurence a dodavatelé a SWOT analýza, která poskytne podklady pro doporučení 

k zlepšení stávajícího stavu. V závěru analytické části jsou uvedeny způsoby, jakými 

firma své příjmy zdanila a jak postupovala při vyměření sociálního a zdravotního 

pojištění. 

 

2.1 Charakteristika podnikatelského subjektu  

Majitelkou elektronického obchodu, který je předmětem analytické a praktické části této 

práce, je paní Radka Vacková, která podniká na základě živnostenského oprávnění, a to 

v rámci vedlejší činnosti z důvodů uvedených v §20 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 

o důchodovém pojištění. Podnikatelka založila svou činnost na konci roku 2012, a to 

z důvodu své další podnikatelské činnosti specifikovanou živnostenským zákonem jako 

„poskytování služeb osobního charakteru“ (vizážistka). 

Paní Radka Vacková je bezdětná, svobodná osoba, která se soustavně připravuje na 

budoucí povolání. Na základě těchto údajů také uplatňuje slevy na dani a zvýhodnění na 

sociálním a zdravotním pojištění, na které má nárok. Podnikatelka měla v roce 2014 

kromě provozu e-shopu a poskytování výše zmíněných služeb ještě příjmy z několika 

dohod o provedení práce. Pozn.: Součet zisků z podnikání nepřekročil v roce 2014 

rozhodující částku pro účely sociálního pojištění.  

2.1.1 Základní údaje o podnikateli 

Název: Radka Vacková 

Typ podnikatele: Fyzická osoba 

Sídlo: Slezská 184, 561 64, Jablonné nad Orlicí 

Role subjektu: podnikatel 

Identifikační číslo osoby: 01291882 
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Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Obory činnosti:  

- Velkoobchod a maloobchod 

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

- Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu  

(Živnostenský rejstřík, 2015) 

 

Informace o e-shopu 

 Paní Vacková vede elektronický obchod s názvem Beautyartshop 

(www.beautyartshop.cz), který vznikl ke konci roku 2013. Jedná se o celkem úzce 

specializovaný obchod v oblasti kreativní krásy, určený především pro odbornou 

veřejnost, kterou jsou vizážisté, nehtová studia apod. Cílem tohoto e-shopu je nabídnout 

jeho zákazníkům těžko dostupné až neobvyklé produkty, které se buď běžně 

nevyskytují na tuzemském trhu nebo jen zřídka. Obchod Beautyartshop je postavený na 

předpřipravené platformě poskytované provozovatelem eshop-rychle.cz (společnost 

Bohemiasoft). Platí zde měsíční nájemné za provoz e-shopu a všech jeho funkcí. Toto 

nájemné přijde provozovatele na cca 3300,- Kč/rok. Podnikatelka vede daňovou 

evidenci. 

  

 

 

 

Obrázek 3: Logo e-shopu Beautyartshop.cz  
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2.1.2 Produktové portfolio 

Beautyartshop nabízí 2 stěžejní kategorie zboží, které se od sebe liší jak použitím, tak 

zejména relací cen. Jedná se o potřeby pro make-up art, kde se cena produktů pohybuje 

od 200 do 1000 Kč a potřeby pro nail art, kde jsou ceny stanoveny od 3 do 100 Kč. 

V obou případech záleží samozřejmě na druhu produktu.  

Nejvýznamějšími produkty, které je možné koupit v e-shopu jsou:  

- Tekutý latex 

- Lepidlo na tělo Mastix 

- Dermogum  

- Profesionální štětce 

- Metalicky zlaté nalepovací nehty (unikátní produkt na českém trhu) 

- Zdobení na nehty  

- Jednorázové kartáčky na řasy  

a další.  

Tyto produkty nakupuje Beautyartshop buď od specializovaných prodejců v ČR nebo ze 

zahraničí, konkrétně z Číny a Ameriky. 

Do budoucna chce obchod zařadit do svého sortimentu i pomůcky určené pro 

hairstyling jako jsou vlasové výplně, ozdoby do účesů apod. 

 Dodací doba obchodu se liší v závislosti dle výběru druhu dopravy. Lhůta na odeslání 

zboží je však stanovena na 2 pracovní dny ode dne obdržení objednávky. Firma nabízí 

svým zákazníkům následující způsoby dopravy od České pošty:  

- Doporučená zásilka 

- Balík na poštu 

- Balík do ruky 

Pro podporu prodeje se v závislosti na výši objednávky vztahuje sleva na dopravné 

Dále nabízí e-shop na výběr ze dvou způsobů plateb, a to platbou převodem na účet a na 

dobírku (za příplatek 40,- Kč k poštovnému)  

 

2.1.3 Datové údaje 

Proto je další kapitola analytické části práce zaměřena na nejen finanční analýzu, ale i 

analýzu vnějšího a vnitřního prostředí podniku, která ukáže na silné stránky e-shopu a 
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jeho nedostatky, se kterými je potřeba pracovat. Do budoucna je však plánováno 

rozšíření za pomoci investora, od čehož si e-shop slibuje výrazný nárůst návštěv i 

zákazníků.  

Návštěvnost e-shopu 

V průběhu roku 2014 zaznamenal obchod stálý nárůst návštěvnosti mezi jednotlivými 

kvartály, jak je možné vidět v následujícím grafu, který zobrazuje návštěvnost 

v jednotlivých měsících: 

 

 

 

 

Na základě údajů z grafu jsou vypočteny nárůsty o: 

- 28% mezi prvním a druhým čtvrtletím,  

- 9% mezi druhým a třetím čtvrtletím a 

- 29% mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím 

Nejvyšší nárůst nastal ve druhém a čtvrtém kvartálu, ve kterých se zvedla návštěvnost 

téměř o třetinu.  

Graf 4: Počet návštěv v roce 2014 (informační systém zkoumané firmy, 2015) 
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Objednávky 

Na rozdíl od návštěvnosti byl v průběhu roku 2014 u objednávek zaznamenán pokles. 

Tento jev byl pravděpodobně zapříčiněn špatně cílenou marketingovou politikou 

obchodu a neprofesionálním vzhledem e-shopu. 

Celkově e-shop v roce 2014 utržil částku kolem 20 tis. Kč. 

Počet objednávek v jednotlivých měsících roku 2014 je možné vidět na následujícím 

grafu: 

 

 

Průměrná konverze, tedy poměr mezi návštěvami a objednávkami vyjádřený 

v procentech, tak od začátku období klesla z 1,67 % v prvním čtvrtletí na 0,56 % ve 

čtvrtém čtvrtletí. Celková průměrná konverze tak v roce 2014 činila 0,88 %. 

2.1.4 Plánované změny za pomoci investora 

 

Pro komplexní přehled informací, se kterými tato práce dále nakládá, je potřeba zmínit, 

co zahrnuje podpora investora, resp. které změny, procesy a způsoby rozšíření z této 

podpory budou vyplývat. 

 

Zmíněné rozšíření e-shopu zahrnuje především převod administrace e-shopu do systému 

Shopea, který nabízí širší možnosti, co se týče vlastních nastavení, zákaznické podpory 

a možností služeb nad rámec platformy. Plánované zvýšení nákladů na převedení 

systému je z 3300,- Kč/rok (eshop-rychle) na cca 20 tis. Kč/rok. 

Graf 5:Počet objednávek za rok 2014 (informační systém zkoumané firmy, 2015) 
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Dále plánuje financování propagace a internetové reklamy na Seznamu (Sklik), Googlu 

(AdWords) a na Facebooku. Jelikož poslední dva zmínění poskytovatelé služeb nemají 

sídlo ani provozovnu v ČR a zároveň se jedná o poskytovatele se sídlem mimo EU, 

stává se uživatel těchto služeb (podnikatel) identifikovanou osobou, a musí se ohlásit 

příslušnému úřadu a následně si sám vyměřit a odvést DPH za tyto služby. Plánované 

náklady na reklamu se pohybují okolo 50 tis. Kč vč. DPH. 

 

E-shop nabízí poměrně malý počet produktů, což vede také k nízkým průměrným 

objednávkám. Investice tak zahrnuje i kapitál k nákupu adekvátního množství produktů 

a jejich profesionální nafocení, které by bylo pro zákazníky lákavější a podpořilo by 

nárůst průměrné objednávky. Zde se předpokládá s nákladem cca 40 tis. Kč vč. DPH. 

Celková investice je tedy 110 000,- Kč. 

 

Jelikož se jedná o osobu blízkou podnikatelskému subjektu, je investice smluvně 

podchycena jako bezúročná půjčka, kterou bude podnikatelka splácet každý měsíc v 

závislosti na výši zisku z e-shopu. 

 

2.2 Analýza prostředí e-shopu 

2.2.1 Analýza zákazníků 

Hlavní cílovou skupinou zkoumaného obchodu jsou profesionálové z oboru kreativní 

krásy, jako jsou vizážisté, maskéři, nehtová a kosmetická studia a stylisté, kterých 

v posledních několika letech několikanásobně přibylo. Dále pak blogerky a mladé dívky 

a ženy, které se zajímají o zmíněnou odbornější oblast krásy. 

Dalo by se říci, že tito zákazníci jsou silně ovlivněni módním průmyslem a trendy, které 

se neustále mění, a to samé očekávají od uvedeného obchodu. 

Jedná se ve většině případů o fyzické osoby, které nejsou plátci DPH.  

Zvláštní skupinou zákazníků jsou potom blogerky, na které se e-shop zatím primárně 

zaměřuje, jelikož za pomoci svých blogů informují a svým způsobem přesvědčují své 

čtenáře, že dané zboží je momentálně trendy. Beautyartshop některým z nich poskytuje 



 
53 

 

výrobky zdarma výměnou za napsání článku, resp. recenze o těchto výrobcích, což 

pomáhá e-shopu se zviditelnit. 

 

Průměrná výše objednávky jednoho zákazníka je 332,43 Kč vč. poštovného. To se 

pohybuje v cenovém rozpětí od 35 do 150,- Kč v závislosti na druhu dopravy a platby. 

Průměrně tvoří cena poštovného na jedné objednávce asi 75,- Kč, tj. 22,5 %.  

  

Dvakrát více zákazníků Beautyartshopu platí raději dobírkou než převodem na účet, 

přestože je pro ně dobírka o 40,- Kč nákladnější. To z části svědčí o určité nedůvěře 

zákazníků k e-shopu a z části o tom, že tito zákazníci chtějí obdržet zboží bez 

zbytečného odkladu. 

 

2.2.2 Analýza konkurence 

 

Co se týče konkurence, je v prostředí internetu na tuzemském trhu velké množtví e-

shopů s podobným zaměřením jako Beautyartshop, ale žádný se zcela shodným. Jako 

svého nejvýznamnějšího konkurenta považuje Beautyartshop elektronický obchod 

http://www.naninails.cz/ , který se specializuje na prodej potřeb na modeláž nehtů 

a snaží se také nabídnout zákazníkům moderní a nesnadno dostupné doplňky v této 

oblasti. Jako hlavní konkurenci jej však Beautyartshop považuje zejména z důvodu jeho 

vstupu na trh pouze rok a půl před ním. 

 V průběhu roku 2014 však učinil e-obchod Nani nails velmi významné kroky v oblasti 

designu a struktury e-shopu a dostal se tak do velkého náskoku. E-shop je nyní 

bezpochyb mnohem lákavější než jeho původní verze. Nani nails zavedli i lepší kvalitu 

fotografií nabízených produktů. 

Dalším potenciálním konkurentem je pro Beautyartshop e-shop www.beauty-bar.cz se 

zaměřením na specializované produkty pro vizážisty. Jedná se o pevně zavedený e-shop 

s podporou vizážistické školy Surface.  Specializace obchodu je i v tomto případě 

podobná jako u Beautyartshopu, ale ne zcela totožná. Beauty-bar oproti němu totiž 

nabízí produkty v cenově vyšší relaci, která může být pro spoustu zákazníků odrazující.  
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2.2.3 Analýza dodavatelů 

 

Jak je již výše uvedeno, obchod Beautyartshop nakupuje své produkty jednak od 

specializovaných obchodů v České republice a jednak od dodavatelů z Číny a 

z Ameriky.  

 

Čeští dodavatelé 

Mezi hlavní české dodavatele Beautyartshopu se řadí především spolehlivý internetový 

obchod www.profiliceni.cz, který se specializuje na produkty určené vizážistům a 

maskérům. Od tohoto dodavatele nakupuje Beautyartshop především výrobky určené 

pro efekty na kůži, dále barvy na tělo, dočasné tetování na rty a profesionální štětce od 

značek Laukrom a DaVinci.  

Dodavatel Profiliceni je plátcem DPH a poskytuje e-shopu velkoobchodní ceny. 

Průměrná výše marže na výrobcích od tohoto dodavatele, kterou si může Beautyartshop 

účtovat, se pohybuje kolem 30 % z prodejní ceny produktu. Produkty pak e-shop 

prodává za doporučené maloobchodní ceny. 

 Prodejní cena těchto výrobků se pohybuje od 100,- do 1000,- Kč/kus v závislosti na 

jednotlivých druzích zboží. Jedná se tedy o dražší kategorii zboží, které e-obchod 

nabízí. 

Obchod Profiliceni poskytuje výrazně zvýhodněnou cenu dopravy pro maloobchodní 

prodejce a při nákupu nad určitou částku neúčtuje dopravné vůbec.  

Doba dodání se obvykle pohybuje od 2 do 3 dní. V případě expresní objednávky, která 

je za příplatek, je dodavatel schopen doručit zboží již do druhého dne. Tato služba 

umožňuje e-shopu držet na skladě jen minimální zásobu zboží od tohoto dodavatele, což 

je pro něho výhodné zejména z důvodu, že některé z těchto produktů jsou omezeny 

expirační dobou užití.  

 

Zahraniční dodavatelé 

Zahraničními dodavateli e-shopu je hned několik obchodníků z Číny s podobným 

zaměřením, a jeden dodavatel z Ameriky (GVSavings1). Od těchto dodavatelů pořizuje 

e-shop zejména drobné zboží pro nail art a make-up art, jako jsou zdobení na nehty, 
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umělé řasy apod., a to v dollarech. Nákupní ceny těchto drobných produktů jsou u 

zmíněných dodavatelů natolik příznivé, že si je obchod může dovolit prodávat 

s násobně vyšší marží než produkty od českého dodavatele. Přesto se prodejní ceny se 

v e-shopu pohybují od 3,- do100,- Kč/kus v závislosti na druhu zboží. 

Poštovné při nákupu od obchodníků z Číny bývá obvykle zdarma (nebo jen v minimální 

výši) bez ohledu na cenu objednávky nebo množství kusů. Při objednávce od 

GVSavings1 závisí výše poštovného na množství objednaného zboží s tím, že platí, že 

čím více kusů zboží e-shop objedná, tím vyšší bude výsledné poštovné. Jedná se však 

řádově od desítky korun. 

Díky těmto nízkým nákupním cenám a poštovnému navíc e-shop využívá osovobození 

od daně a cla z přidané hodnoty při dovozu zboží ze zemí mimo EU, jehož hodnota 

v souhrnu nepřesáhla 22 EUR. Z administrativního i finančního hlediska je tato 

skutečnost v současnosti pro podnikatelský subjekt velmi výhodná. V budoucím rozvoji 

by však mohla být omezující za předpokladu, že by z těchto důvodů obchod 

neobjednával dostatek zboží jenom proto, aby nemusel odvádět DPH. 

 Doba dodání zboží od těchto dodavatelů se pohybuje kolem 30-ti dní, proto musí 

Beautyartshop všechny objednávky dopředu promýšlet uskutečňovat je se 

značným předstihem. Z těchto důvodů musí také všechno nabízené zboží držet na 

skladě. Vzhledem k nízkému počtu objednávek v roce 2014, nízkým cenám produktů a 

tomu, že se nejedná o zboží s expirační dobou, však není tato skutečnost v současné 

chvíli pro e-shop zatěžující okolností. 

 

Shrnutí analýzy dodavatelů 

Eshop není závislí na jediném dodavateli, což je pro něho bezečnější. Nejedná se však o 

výhradní dodavatele, proto je zde riziko nabídky stejných produktů konkurencí. 

Prodej zboží z kategorie make-up art (český dodavatel) tvoří na celkových tržbách e-

shopu asi 7,5 %. Zboží z Číny a Ameriky pak tvoří prodej 65 % tržeb (zbytek tvoří 

poštovné).  
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2.2.4 SWOT analýza 

 

V této SWOT analýze jsou v přehledných bodech shrnuty aspekty vnějšího a vnitřního 

okolí zkoumaného e-obchodu, které ovlivňují jeho provoz, konkurenceschopnost a 

udržení se na trhu jak v současnosti, tak i do budoucna. Tato analýza poukazuje na slabé 

stránky a hrozby e-shopu, které by měl eliminovat, dále na silné stránky, které by měl 

zdůrazňovat a příležitosti, kterých by se měl chopit. 

Silné stránky  

- Jedinečné zaměření na tuzemském trhu 

- Přehlednost webu (vícestupňové kategorie, viditelné odkazy na různé informace, 

vyhledávací řádek…)  

- Levné poštovné a slevy na poštovné už při relativně nízkých objednávkách 

- Dobrý název pro cílovou skupinu 

- Ochotný přístup k zákazníkům 

- Moderní a mladiství přístup  

- Převážně levné zboží 

- Nabízí zboží i v malých balení, aby si jej zákazník mohl vyzkoušet 

- Snadná dohledatelnost na internetu při vyhledávání konkrétních produktů díky 

optimalizaci. 

Slabé stránky 

- Nejednotné fotky 

- Malý počet produktů na webu 

- Nedostatek kapitálu pro podporu rozvoje e-shopu 

- Málo reklamy 

- Nedostatečný důraz na opakované nákupy (neprovádí dotazníky spokojenosti, 

neposílá newsletery, neklade důraz na registraci, apod.) 

- Nemá odběrní místa 

- Nemoderní obaly na výrobcích 

- Velká míra opuštění stránek 

- Nízká průměrná konverze 
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Příležitosti 

- Nový design obalů a úprava stránek 

- Investor, který poskytne kapitálové řešení 

- Lépe cílená reklama 

- Nové fotografie 

- Rozšíření nabídky produktů 

 

Hrozby 

- Změna kurzu dollaru 

- Snadný vstup konkurentů na trh 

- Dodavatelé eshopu jsou dostupní i pro konkurenci 

- Nedůvěra zákazníků 

- Při rozšíření e-shopu daňová zátěž, zejména DPH 

- Rychle se měnící trh v tomto oboru  

Z analýzy vyplývá, že e-shop má sice jedinečný produkt, ale aby nezůstával pozadu, 

měl by svůj sortiment dále rozšiřovat o nové produkty i nové kategorie (jako třeba o 

zmíněné výrobky na hairstyling). 

 Dále by měl e-shop jednoznačně zapracovat na podpoře prodeje. Zejména na správném 

a efektivním cílení reklamy a na zákaznickém servisu po prodeji. Důvěru zákazníků by 

si pak mohl získat jednak dobrovolnou certifikací od APEKu a jednak novými 

fotografiemi v jednotném formátu. 

  Pro zlepšení pozice ve vyhledávačích je doporučená SEO optimalizace, vedení blogu, 

který se obecně umisťuje při vyhledávání na prvních příčkách a PR články.  

 

2.2.5 Analýza odvodových povinností 

V této části práce jsou uvedeny informace týkající se finančního provozu zkoumaného 

e-shopu. Pro účely této bakalářské práce jsou všechny uvedené částky vyplývající 

z daňové evidence podnikatelky zaokrouhleny. 
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Příjmy:  

Jak je výše uvedeno, bylo tímto e-shopem v roce 2014 utrženo 20 tis. Kč. V těchto 

příjmech jsou zahrnuty prodejní ceny produktů a poštovné. 

  

V následujícím období, kdy je plánováno rozšíření a podpora e-shopu za pomoci 

investora, si podnikající subjekt slibuje nárůst tržeb na minimálně 300 tis. Kč, což 

odpovídá průměrnému počtu objednávek 3/den.  

 

Výdaje  

Jak vyplynulo z teoretické části práce, založení a vedení e-shopu v malém měřítku 

nemusí být finančně příliš náročnou záležitostí.  

V souvislosti s činností měla podnikající osoba skutečné výdaje 14 900,- Kč, přičemž 

doložit může pouze 10 500,- Kč (k některým položkám nemá odpovídající doklady). 

Z těchto výdajů tvoří 63% variabilní náklady a 37% fixní náklady (nájemné e-shopu, 

domény apod,). 

Podnikatelka se v roce 2014 rozhodla uplatňovat paušální výdaje (60% z příjmů) bez 

ohledu na skutečné výdaje vynaložené v rámci provozu e-shopu, a to zejména vzhledem 

ke své další činnosti, kterou provádí také podle § 7 ZDP a ze které měla vyšší zisky. Na 

oba případy podnikání musí podle zákona používat stejný způsob uplatňování výdajů.  

Paušální výdaje tak z provozování e-shopu tvořily 12 000,- Kč.  

Výpočet lze provést následovně: 20 000,- * 0,6 = 12 000,- 

 

V následující tabulce je možné nalézt porovnání zmíněných výdajů: 

 

 

 

 

 

Z tabulky vyplývá, že paušální výdaje byly i v případě provozování e-shopu výhodnější, 

než by bylo uplatnění skutečných doložitelných výdajů.  

 

Typ výdajů: Skutečné Doložitelné Paušální 

v Kč 14 900 Kč  10 500 Kč  12 000 Kč  

v % 75% 53% 60% 

Tabulka 1: Výdaje elektronického obchodu (vlastní tvorba,  2015) 
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Základ daně   

Základem daně z příjmů tohoto e-shopu je částka snížená o paušální výdaje. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o fyzickou osobu, je základ daně zaokrouhlen na celé stokoruny 

dolů.  

 

 

 

 

 

 

Výpočet daně z příjmů 

Celkem měla tato fyzická osoba následující příjmy: 

- podle § 6 ZDP ve výši 50 tis. Kč  
- podle § 7 ZDP zisky ve výši 54 tis. Kč (46 tis. Kč z uvedených služeb a 8 tis. 

z vedení e-shopu)  

Výpočet daňové povinnosti proběhne tedy následovně:  

Položka Částka 

Součet všech příjmů    104 000 Kč  

15% daň      15 600 Kč  

Sleva na poplatníka §35 ZDP -   24 840 Kč  

Sleva na studenta§35 ZDP -      4 020 Kč  

Daňová povinnost po slevách              0 Kč 

Tabulka 3: Výpočet daňové povinnosti (vlastní tvorba) 

 

2.2.6 Zdravotní a sociální pojištění 

Sociální pojištění 

Jak je výše uvedeno, jelikož se jedná o vedlejší podnikání a příjmy z tohoto podnikání 
nepřesáhly za rok 2014 rozhodnou částku 62 261,- Kč, není podnikající osoba účastna 
na důchodovém pojištění. 
 
 

Příjmy    20 000 Kč  
Výdaje    12 000 Kč  
Základ daně       8 000 Kč  

Tabulka 2: Výpočet základu daně (vlastní tvorba) 
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Zdravotní pojištění 

U zdravotního pojištění je situace jiná. To se totiž u vedlejší činnosti vyměřuje 
podnikateli podle skutečných zisků z podnikání bez ohledu na minimální vyměřovací 
základ. 
Zdravotní pojištění je tedy tvoří 13,5 % z poloviny základu daně.  

V následující tabulce jsou pro lepší přehlednost rozděleny příjmy z e-shopu a 
z poskytování výše uvedených služeb a výpočty zdravotního pojištění z těchto činností.  
 

Zdroj p říjmů 
Základ 
daně 

Vyměřovací 
základ  
(50 % ZD) 

Pojistné za 
rok 2014  

Zálohy pro 
rok 2015 

E-shop 8 000 Kč 4 000 Kč 540 Kč 45 Kč 
Služby osobního charakteru 46 000 Kč 23 000 Kč 3 105 Kč 259 Kč 
Celkem 54 000 Kč 27 000 Kč 3 645 Kč 304 Kč 

Tabulka 4: Výpočet záloh na zdravotní pojištění (vlastní tvorba) 

 

Měsíční zálohy na zdravotní pojištění této podnikající osoby jsou pro další období 304,- 
Kč.   
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3 Praktická část 

Přechod podnikatelského subjektu z vedlejší činnosti na činnost hlavní s sebou nese 

možná úskalí, která se týkají především daňové povinnosti tohoto subjektu. Tato 

povinnost se může v případě nepromyšlení daňové optimalizace stát pro podnikatele 

natolik zatěžující, že by mohl být donucen svou činnost ukončit.    

Proto je tato část bakalářské práce zaměřena především na daňovou optimalizaci pro 

nastávající situaci s ohledem na plánovaný expand e-shopu. Nejprve je porovnána 

výhodnost registrace podnikatelského subjektu coby plátce DPH se zachováním statusu 

neplátce (resp. identifikované osoby). Poté se kapitola zaměřuje i na porovnání aspektů 

souvisejících s vedením a zdaněním mezi OSVČ a společností s ručením omezeným. 

Hlavním kritériem při hledání optimální varianty bude minimalizace celkové odvodové 

povinnosti podnikatelky z vedení e-shopu.  

Daty využitými v návrhové části budou hodnoty ekonomických výsledků 

předpovídaných v kapitole 2.1.4. 

3.1.1 Zlepšení stávající situace e-obchodu 

 

Aby e-shop dosáhl v nastávajícím období požadovaných příjmů, je nezbytná nejen účast 

investora, ale zejména splnění všech doporučení, která jsou uvedena v závěru SWOT 

analýzy. Bez těchto úprav by se stal e-shop v následujících obdobích značně ztrátový a 

to zejména kvůli povinným platbám minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění, 

které je u hlavní podnikatelské činnosti nutné hradit bez ohledu na výši příjmů 

podnikatele. Minimální zálohy na tato pojištění činí pro rok 2015 dohromady částku 

3740,- Kč. 

 

3.1.2 Komparace výhod a nevýhod mezi identifikovanou osobou a osobou 

registrovanou k DPH 

 

Překročení rozhodné hranice (obrat 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců) pro 
povinnou registraci osoby k DPH není plánované ani pravděpodobné. Přesto se 
s ohledem na pořizování zboží a služeb z tzv. třetích zemí, ze kterých je povinnen 
subjekt daň z přidané hodnoty odvádět jako identifikovaná osoba, nabízí ke zvážení i 
dobrovolná registrace subjektu k DPH. 
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 Pro objektivní srovnání situace jsou níže uvedeny výhody a nevýhody, a to jak 
pro případ registrace osoby, tak i pro případ identifikované osoby. 

Do těchto situací jsou poté implementovány 2 vzorové produkty (za českého a 
zahraničního dodavatele), u kterých jsou porovnávány výnosy, náklady, prodejní ceny, 
a další důležité ukazatele, po aplikaci odvodových povinností. 

 

Plátce DPH 

Výhody plynoucí ze statusu plátce DPH pro provoz zkoumaného e-shopu 

- Nárok na vrácení daně zaplacené z pořízení zboží ze třetí země a reklamy na 
Google a Facebooku 

- Nárok na vrácení daně na vstupu při nákupu majetku určeného k podnikání 
(elektronika, skladovací systémy a další)  

- Otevření nových dodavatelských možností (většina dodavatelů z Evropy 
nespolupracuje s podnikateli, kteří nejsou plátci DPH) 

- Může přilákat nové zákazníky, kteří jsou plátci DPH (třeba make-up školy, 
velká studia apod.)  

- Působí serióznějším dojmem na zákazníky  

Nevýhody plynoucí ze statusu plátce DPH pro provoz zkoumaného e-shopu 

- Cílová skupina zákazníků obchodu nejsou plátci DPH, pro které se stane nákup 
méně výhodný 

- Náročná administrativa 
- Povinnost subjektu odvádět DPH ze všech svých činností (nejen z e-shopu) 
- Musí archivovat doklady i evidenci 10 let  

 

Identifikovaná osoba 

Výhody plynoucí ze statusu identifikované osoby pro provoz zkoumaného e-shopu: 

- Nemusí u tuzemských plnění uplatňovat DPH 
- Pro cílovou skupinu zákazníků vybraného e-obchodu je výhodnější nakupovat 

od neplátce daně 
- DPH odvádí jen z nákupů zboží a služeb ze třetích zemí 
- Podává daňové přiznání a souhrnné hlášení pouze v případě, že jí ve zdaňovacím 

období vznikne daňová povinnost 
- Subjekt  nemusí odvádět DPH z jiných činností  
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Nevýhody plynoucí ze statusu identifikované osoby pro provoz zkoumaného e-
shopu 

- Nemůže uplatňovat žádné odpočty DPH 
- Je omezen hranicí obratu 1 mil. Kč 
- Podobně složitá administrativa jako u plátce DPH 

 

Srovnání změn u vybraných produktů  

V následujících dvou tabulkách jsou porovnány změny výnosů z vybraných produktů 
v souvislosti se zvoleným statusem osoby vůči DPH. Vzhledem k tomu, že cílovou 
skupinou e-shopu jsou koneční spotřebitelé, tedy neplátci DPH, je kvůli 
konkurenceschopnosti, pro variantu podnikatele coby plátce DPH počítáno se 
zachováním dosavadní ceny zboží. 

Z toho důvodu je také uveden výnos z prodeje v Kč a výnos z prodeje v %, který se tak 
od sebe liší. Pozn.: uvedené výnosy z prodeje uvedené v následujících tabulkách 
neuvažují fixní, ani žádné jiné náklady, než ty přímo související s nákupem zboží. 

 

a) Prodej výrobků od zahraničního (čínského) dodavatele 

Produkt od čínského dodavatele - zlaté nalepovací nehty 
Řádek Položka Původní stav Identifikovaná osoba Plátce DPH 
1a Pořizovací cena 37,0 Kč 44,8 Kč 44,8 Kč 
2a Prodejní cena pro zákazníky 99,0 Kč 99,0 Kč 99,0 Kč 
3a Cena bez DPH pro zákazníky 99,0 Kč 99,0 Kč 81,8 Kč 
4a DPH na výstupu 0,0 Kč 7,8 Kč 25,0 Kč 
5a Nárok na odpočet DPH 0,0 Kč 0,0 Kč 7,8 Kč 
6a Výnos z prodeje v Kč 62,0 Kč 54,2 Kč 44,8 Kč 
7a Výnos z prodeje v % 62,6% 54,8% 54,8% 

Tabulka 5: Analýza zdanění produktu od zahraničního dodavatele (vlastní tvorba) 

 

Výpočty a informace k jednotlivým řádkům 

1a – Nákupní cena u čínského dodavatele je v přepočtu průměrně 37,- Kč (v závislosti 
na kurzu dollaru). Pro malý objem objednaného zboží v roce 2014 se tato částka stala 
konečnou, jelikož celková výše objednávky nikdy nepřesáhla 22 EUR a tím pádem se 
stalo zboží osvobozené od DPH. 

Z důvodu většího objemu nákupu zboží (nad 22 EUR), se pro identifikovanou osobu a 
plátce DPH tato částka navyšuje o DPH na vstupu (21 %), kterou musí odvést v ČR.  
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2a – Jak je výše uvedeno, prodejce chce zachovat stejné ceny, jako doposud 

3a – Změna se v tomto řádku dotýká pouze plátce DPH, který musí odvést daň z prodeje 
svých výrobků. Výpočet této částky se provede podle §37 ZDPH, pomocí koeficientu 
následovně: 

 
Koeficient: 21/121 = 0,1736  

DPH: 99 * 0,1736 = 17,2 Kč 

Základ daně = 99 – 17,2 = 81,8 Kč 

4a – DPH na výstupu je částka, kterou musí podnikatel přiznat v daňovém přiznání a 
posléze odvést. Pro identifikovanou osobu se v tomto případě jedná o daň (21 %), 
kterou odvede z nákupní ceny zboží ze třetího státu. U plátce daně se jedná součet daně 
vyplývající z pořízení zboží ze třetího státu a daně, kterou odvede z prodeje zboží ve 
svém e-shopu. 

 Výpočet je následující: 

 
Nákup zboží ze třetí země = 37 * 0,21 = 7,8 Kč 

Součet daní pro plátce DPH  = 17,2 + 7,8 = 25,- Kč 

5a – Nárok na odpočet daně má pouze plátce daně, a to konkrétně na daň z pořízení 
zboží (resp. na částku, z pořízení zboží ze třetích států, kterou si nejprve sám vypočítal a 
uvedl jako povinnost k odvodu). 

6a – Výnos z prodeje v korunách je: 

- u identifikované osoby vypočten jako prodejní cena – pořizovací cena (ve které 
je již zahrnuto DPH, které bude muset z této částky odvést) 
99 – 44,8 = 54,2 Kč 
 

- u plátce DPH je výnos vypočten jako prodejní cena bez DPH –pořizovací cena 
+ nárok na odpočet DPH 

- 81,8 – 44,8 + 7,8 = 44,8 Kč  
(shoda výnosu s pořizovací částkou je náhodná) 

7a – Poměr výnosu v procentech se od výnosů v korunách liší kvůli rozdílu prodejní 
ceny bez DPH u identifikované osoby a plátce DPH. Výpočet je následující: 

Výnos z prodeje v Kč / Prodejní cena bez DPH * 100 % 
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Identifikovaná osoba = 54,2 / 99 * 100 = 54,8 %  
Plátce DPH = 44,8 / 81,8 * 100 = 54,8 % 

Tento výpočet je tedy důležitý zejména pro uvědomění si, že procentuelní zisk z prodeje 
výrobku je stejný. 

 Avšak rozdíl mezi maržemi v korunách tvoří přesně 21 % – ovšem ne jako daň, ale 
jako množství, o které musí plátce DPH v této situaci prodat více produktů než 
identifikovaná osoba, aby dosáhl stejného zisku. 

Pokud by se situace změnila (např. cílovou skupinou by se stali zejména plátci DPH) a 
prodejce - plátce PDH částku daně k prodejní ceně připočetl (99 Kč + 21 % daň), 
změnily by se hodnoty následovně:  

 
Výnos z prodeje v Kč: 99 – 44,8 + 7,8 = 62,- Kč 

Výnos z prodeje v %: 62 / 99 * 100 = 62,6 % 

Jedná se o stejné hodnoty, jakých dosahoval e-shop před rozšířením. Avšak vzhledem 
k tomu, že cílovou skupinou e-shopu jsou i nadále koneční uživatelé – neplátci DPH, 
nemůže si e-shop dovolit zvolit tuto variantu, aniž by přišel o zákazníky.  

 

b) prodej výrobků od tuzemského dodavatele – plátce DPH 

Produkt od českého dodavatele - Mastix lepidlo na kůži 
Řádek Položka Původní stav Identifikovaná osoba Plátce DPH 
1b Nákupní cena 149,0 Kč 149,0 Kč 149,0 Kč 
2b Prodejní cena pro zákazníky 210,0 Kč 210,0 Kč 210,0 Kč 
3b Cena bez DPH pro zákazníky 210,0 Kč 210,0 Kč 173,5 Kč 
4b DPH na výstupu 0,0 Kč 0,0 Kč 36,5 Kč 
5b Nárok na vrácení DPH 0,0 Kč 0,0 Kč 26,0 Kč 
6b Výnos z prodeje v Kč 61,0 Kč 61,0 Kč 50,5 Kč 
7b Výnos z prodeje v % 29% 29% 29,1% 

Tabulka 6: Anylýza zdanění produktu od českého dodavatele (vlastní tvoba dle Profiliceni, 2015) 

 

Výpočty a informace k jednotlivým řádkům 

1b – Nákupní cena u českého dodavatele je ve všech sloupcích stejná, jelikož (ačkoliv 
se jedná o dodavatele, který je plátce DPH) případný odpočet DPH se řeší na 
samostatném řádku 
2b – Prodejní ceny jsou doporučeny dodavatelem 
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3b – Změna se v tomto řádku dotýká opět pouze plátce DPH, který musí odvést daň 
z prodeje výrobků. Výpočet částky se provede stejným způsobem jako u předchozího 
příkladu. Tedy:  

 
Koeficient: 21/121 = 0,1736  

DPH: 210 * 0,1736 = 36,5 Kč 

Základ daně = 210 – 36,5 = 173,5 Kč 

4b – Tento bod se týká pouze plátce DPH. A jeho výpočet je součástí předchozího bodu. 

5b – I zde má nárok na odpočet daně pouze plátce daně, a to konkrétně na daň 
z pořízení zboží. V tomto příkladu se jedná o částku 26,5 Kč, která se vypočítá jako 
nákupní cena zboží * koeficient.  

6b – Výnos z prodeje v korunách se při nákupu od tuzemského dodvatele: 

- u identifikované osoby vypočítá stejně jako u neplátce DPH, tedy 
 prodejní cena – pořizovací cena (vč. DPH) 
210 – 149 = 61,- Kč 

- u plátce DPH je výnos vypočten jako prodejní cena bez DPH – pořizovací cena 
bez DPH  
173,5 – 123 = 50,5 Kč  

7b – Výpočet dle vzorce uvedeného v 7a: 

Výnos z prodeje v Kč / Prodejní cena bez DPH * 100 % 

Identifikovaná osoba = 61 / 210 * 100 = 29 %  
Plátce DPH = 50,5 / 173,5 * 100 = 29,1% 

Procentuelní marže jsou opět v téměř shodné hodnotě. 

 V tomto případě nemá smysl uvažovat připočtení částky DPH k současné ceně, jelikož 
prodejní ceny jsou navržené dodavatelem, konkurenční prodejci je dodržují a zákazníci 
by pak upřednostnili nákup u nich. 

 Zajímavá by se pak spíše mohla stát varianta, kdy prodejce, jako identifikovaná osoba, 
získal konkurenční výhodu tím, že sníží doporučovanou prodejní cenu, o rozdíl 
plynoucí mezi jeho ziskem z produktu a mezi ziskem z produktu platným pro plátce 
DPH. V tomto případě by prodejní cena byla: 210 Kč – 10,5 Kč = 199,5 Kč. Finanční 
zisk by pak byl stejný jako v případě plátce DPH (50,5 Kč), procentuelní zisk by se 
snížil na 25,3 %, ale prodej výrobku by se zvýšil.  

Konkrétní výhody a nevýhody registrace k DPH pro podnikatelský subjekt 
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Hlavní výhodou registrace plátce k DPH je nárok na daňový odpočet za přijatá plnění. 
 V případě zkoumaného e-shopu by si tak jeho majitelka mohla nárokovat, kromě 
nákupu zboží, odpočet především z: 

- poštovného  
- reklamy na Googlu nebo Facebooku (které předtím přiznala ke zdanění) 
- nájmu platformy a hostingu  
- nákupu skladovacího systému  
- nákupu drobné elektroniky (není pro následující období plánováno) 

Mezi nevýhody se pak, mimo méně výhodný prodej zboží, řadí dlouhodobá archivace 
dokladů, povinnost subjektu odvádět DPH i ze svých dalších podnikatelských činností a 
složitá administrace. 

 
Zhodnocení situace 

Ze všech výše uvedných souvislostí je evidentní, že pro e-shop je výhodnější stát se 
zatím z důvodu nákupu zboží a služeb od dodavatelů ze třetích zemí osobou 
identifikovanou k dani, než se dobrovolně registrovat k DPH.  

3.2 Optimalizace daně z příjmů  

Další daní, se kterou se podnikatelský subjekt potýká je daň z příjmů. Pro co 
nejefektivnější optimalizaci daně daného podnikajícího subjektu je v této kapitole 
posouzena transformace z OSVČ na spol. s r. o., porovnáno zdanění fyzické a právnické 
osoby (konkrétně s.r.o.). 

Úkony, se kterými se v následujících výpočtech pracuje, se v souvislosti s ukončením 
statusu nezaopatřeného dítěte počítají až od měsíce července. 
Pro komplexní přehled o příjmech zkoumaného subjektu je potřeba brát v potaz, kromě 
příjmů z vedení e-shopu, i příjmy z jeho druhé podnikatelské činnosti – služeb osobního 
charakteru. Tyto příjmy jsou předvídány pro následující období na 180 tis. Kč, skutečné 
výdaje u těchto služeb potom činí asi 40 tis. Kč. Dále pak opět zmíněné dohody o 
provedení práce za 50 tis. Kč/rok. Pro porovnání výhodnosti jednotlivých způsobů 
podnikání je potřeba je započítat do základu daně. 

 
 

  



 
68 

 

3.2.1 Srovnání parametrů souvisejících s podnikáním OSVČ a s.r.o. 

 
V následující tabulce jsou porovnány výhody a nevýhody související s podnikáním 
OSVČ a společnosti s r. o.: 

Fyzická osoba 
OSVČ 

Právnická osoba 
společnost s r.o. 

Ručí celým svým majetkem. 
Společníci ručí do výše nesplaceného 
základního kapitálu. 

Všechny reference z podnikání fyzické 
osoby zanikají ukončením jejího aktivního 
pracovního života. 

Společnost s r.o. buduje obchodní jméno a 
historii firmy, čímž zvyšuje svůj kredit. 

Platí daň z příjmů 15 % a sociální a 
zdravotní pojištění – celkem 42,7 % 
z poloviny ZD (nebo z minimálního 
vyměřovacího základu bez ohledu na výši 
příjmů).  

Platí daň z příjmů 19 % a srážkovou daň 
ze zisku rozděleného mezi společníky 15 
%.  

Musí podnikat pod svým jménem a 
příjmením, ke kterému může přidat 
odlišující dodatek. 

Podniká pod libovolným názvem, který si 
zvolí při založení. 

OSVČ nemůže účinně delegovat řízení 
podnikání na jinou osobu. 

Řízení společnosti s r.o. je možné předat 
jednateli nebo dalším společníkům. 

Může uplatňovat paušální nebo skutečné 
výdaje podle toho, co je pro ni výhodnější. 

Může uplatňovat pouze skutečné náklady. 

Náklady na založení jsou 1000,- Kč 
poplatek za zápis do Živnostenského 
rejstříku a je možné začít podnikat ihned. 

Náklady na založení se pohybují mezi 10 
– 20 tis. Kč a vyřízení může trvat 1 – 2 
měsíce. 

Není vyžadován žádný základní kapitál. 
Nově od roku 2014 je možné založit podle 
§ 142 ZOK spol. s r.o. se základním 
kapitálem pouze 1,-Kč. 

Do obratu 25 mil. Kč může vést daňovou 
evidenci 

Musí povinně vést účetnictví 

Tabulka 7: Porovnání výhod OSVČ a S. R. O. (vlastní tvorba dle e-SRO, 2012 a Matějíček, 2014) 



 
69 

 

 

3.2.2 Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) 

U této varianty, která navazuje na současný stav, jsou vyčísleny možnosti uplatňování 
jak skutečných výdajů, tak paušálních. Dále je zohledněno především sociální a 
zdravotní pojištění, které je pro podnikatelku novinkou. Pozn.: všechny číselné údaje 
jsou pouhým předpokladem paní Vackové, vyplývající ze současných stavů a odhadů. 
 
Uplatňování paušálních výdajů  

Jak je nastíněno v analytické části práce, požadovaným předpokladem pro příští rok je 
celková tržba 300 000,- Kč 

 Pro danou kategorii živnosti je podle § 7 ZDP platný 60% paušální výdaj. Výpočet je 
následující:  

Paušální výdaje z vedení e-shopu = 300 000 * 0,6 = 180 000 Kč 

DZD = 300 000 – 180 000 = 120 000 Kč 

Paušální výdaje pro poskytování služeb = 180 000 * 0,6 = 108 000 Kč 
DZD = 180 000 – 108 000 = 72 000 Kč 

Celkové paušální výdaje = 180 000 + 120 000 = 300 000 Kč 
Celkový ZD = 72 000 + 120 000 = 192 000 Kč 

Při užití paušálních výdajů se předpokládá, že jsou zde zahrnuty veškeré podnikatelovi 
výdaje. To znamená, že už si tato osoba nemůže uplatnit jakékoliv další náklady, které 
má ve spojitosti se svojí podnikatelskou činností – ani zálohy na zdravotní a sociální 
pojištění.  
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Uplatnění skutečných výdajů 

Předpoklad skutečných výdajů je souhrnně vyčíslen, na základě údajů z analytické části 
této práce, v následující tabulce: 

Položka Částka Poznámka 
Pronájem platformy od 
Shopea.cz 20 000 Kč   
Náklady na reklamu 50 000 Kč cena započítána vč. DPH 
Nákup produktů od 
zahraničních dodavatelů 40 000 Kč cena započítána vč. DPH 
Náklady na nákup 
produktů od tuzemského 
dodavatele 15 750 Kč 

jedná se o předpoklad , že podíl 
objednávek se zbožím pro make-up art 
zůstane 7,5 %. 

Větší skladovací systém 5 000 Kč   

Poštovné 51 000 Kč 

předpoklad, že se podíl poštovného na 
průměrné objednávce sníží z 22,5 % na 17 
% díky vybraným opatřením 

Zálohy na sociální a 
zdravotní pojištění za 12 
měsíců  23 960 Kč 

Výše minimálních záloh pojistného (SP A 
ZP) v roce 2015 je 3740,- Kč / měsíc. 
Tyto náklady však bude platit 
podnikatelský subejkt až od 06/2015, tedy 
7 měsíců. K tomu je třeba připočíst za 
prvních 5 měsíců i vypočítané zálohy 
(304,-/ měs.) z minulého roku, které platí 
podnikatelka od začátku roku. 

Celkem 204 190 Kč 
Tabulka 8: Předpokládané výdaje OSVČ dle Vacková, 2015 (vlastní tvorba) 

 
Pro výpočet základu daně je nutné připočíst příjmy a výdaje z druhé ekonomické 
činnosti subjektu a to následovně: 

 
(příjmy z e-shopu + příjmy ze služeb) – (výdaje z e-shopu + výdaje ze služeb) 

ZD = (300 000 + 180 000) – (204 190 + 40 000) = 235 800,-Kč (zaokrouhleno na celé 
stokoruny dolů) 

 
Po porovnání skutečných a paušálních výdajů se pro podnikatelku zdají být o 
výhodnější o 43 tis. Kč paušální výdaje, zejména díky příjmům a minimálním výdajům 
z její druhé podnikatelské činnosti.  

Přes to je doporučeno sledovat skutečné výdaje v průběhu roku, jelikož v podnikání 
často nastanou neplánované investice a náklady nebo naopak nemusí být dosaženo 
požadovaných zisků a situace se tím může zcela obrátit. 
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Sociální a zdravotní pojištění 

Na rok 2105 podnikatelka ze své vedlejší činnosti vypočítala zálohy na zdravotní 
pojištění 304,- Kč/měsíc, na sociální pojištění není povinna hradit zálohy.  
Od měsíce, ve kterém však přijde o status nezaopatřeného dítěte a podnikání se tak 
stane její hlavní činností, musí začít hradit minimální měsíční zálohy na sociální a 
zdravotní pojištění. Pro rok 2015 jsou tyto zálohy nastaveny následovně:  

- 1797,- Kč za zdravotní pojištění 
- 1943,- Kč za sociální pojištění 

Měsíční výdaj, za sociální a zdravotní pojištění tak tvoří 3 740,- Kč. Při přechodu 
z vedlejší na hlavní činnost se nová záloha musí platit již od měsíce, ve kterém je důvod 
k vedlejší činnosti ukončen. V tomto případě se jedná o červen. Podnikatelka tedy musí 
platit 5 měsíců vypočítané zálohy na zdravotní pojištění (v součtu 1 520,- Kč) a 
minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění 7 měsíců (celkem 22 440,- Kč).  
 
V přehledu OSVČ za rok 2015 pak bude rozdělena část roku jako vedlejší činnost a část 
roku jako hlavní činnost. V roce 2015 (kdy rozhodná částka v plné výši činí 63 685,- 
Kč) odpovídá poměrná suma rozhodné částky za 5 měsíců 26 535,- Kč. Tuto sumu však 
podnikatelka v daném období přesáhla, proto musí odvést pojištění ve vyměřené nebo 
minimální výši i za toto období 

Slevy na dani 

Podnikání coby fyzická osoba má kromě paušálních výdajů ještě jednu velkou výhodu a 

tou jsou slevy na dani. 

 Slevy na dani, které si může podnikatelka uplatnit jsou: 

- sleva na poplatníka v plné výši, tj. 24 840,- Kč/rok 

- sleva na studenta v poměrné výši 335,- Kč/měsíc (za 5 měsíců celkem 1675,- 

Kč). 
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Odvodová povinnost podnikatele – fyzické osoby 

Daňová povinnost z podnikání  

Položka Částka 
Základ daně 192 000 Kč 

15% daň 28 800 Kč 

Sleva na poplatníka §35 ZDP 24 840 Kč 

Sleva na studenta§35 ZDP 1 675 Kč 

Daňová povinnost po slevách 2 285 Kč 
Tabulka 9: Daňová povinnost subjektu z podnikání (vlastní tvorba) 

 

Zdravotní a sociální pojieštění 

Další odvodovou povinností OSVČ je povinné zdravotní a sociální pojištění. Jedná se o 

následující částku:  

a) Sociální pojištění  

Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2015 na sociální pojištění je 

stanoven na 6 653,- Kč, pro vedlejší činnost potom na 2 662,- Kč 

192 000 / 12 / 2 = 8000,- Kč  

Pojistné bude tedy vyměřeno výpočtem z této částky 

192 000 / 2 * 0,292 = 28 032,- Kč 

 

b) Zdravotní pojišt ění  

Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2015 na zdravotní pojištění je 

stanoven na 13 305,50 Kč. Tato částka je vyšší než vypočtený vyměřovací 

základ. Pro výpočet se tedy použije minimální vyměřovací základ: 

13 305,50 * 0,135 * 12 = 21 555 Kč   

 

Celková přepokládaná odvodová povinnost fyzické osoby 

Součet odvodových povinností fyzické osoby: 

Daň po slevách + sociální pojitné + zdravotní pojistné = odvodová povinnost 

2 285 Kč + 28 032 Kč + 21 555 Kč = 51 872,- Kč 
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3.2.3 Daň z příjmů právnických osob (Spol. s r. o.) 

Při optimalizaci odvodových povinností formou založení s.r.o. je nezbytné brát v potaz  

Určité množství faktorů. V první řadě jde o rozhodnutí podnikatelky, jak bude ve firmě 

s. r. o. vystupovat. Potřeba pravidelného měsíčního příjmu by byla vyřešena formou 

smlouvy na hlavní pracovní poměr od června 2015 na pozici jednatele firmy s měsíční 

hrubou mzdou 10 tis. Kč. Z této mzdy bude odvedeno sociální a zdravotní pojištění a na 

daňové povinnosti budou využity slevy na dani na poplatníka. Zbytek zisků z provozu 

e-shopu (i druhého způsobu podnikání) by si paní Vacková nechala vyplácet jako podíl 

na zisku společnosti, tedy v ročních intervalech. 

 

Náklady 

Vzhledem k nutnosti vedení účetnictví pro s. r. o., existuje pouze jeden způsob 

uplatňování výdajů, resp. nákladů, a to těch skutečných. Předpoklad výdajů, plynoucích 

při vedení e-shopu společností s.r.o., je opět souhrnně vyčíslen v následující tabulce:  

Položka Částka Poznámka 

Pronájem platformy od 

Shopea.cz 20 000 Kč 

Náklady na reklamu 50 000 Kč cena započítána vč. DPH 

Nákup produktů od 

zahraničních dodavatelů 40 000 Kč cena započítána vč. DPH 

Náklady na nákup produktů od 

tuzemského dodavatele 15 750 Kč 

jedná se o předpoklad , že podíl 

objednávek se zbožím pro make-up art 

zůstane 7,5 %. 

Větší skladovací systém 5 000 Kč 

Náklady na zřízení společnosti 20 000 Kč předpoklad na základě teoretické části 

Náklady z poskytování služeb 40 000 Kč 

Poštovné 51 000 Kč 

předpoklad, že se podíl poštovného na 

průměrné objednávce sníží z 22,5 % na 17 

% díky vybraným opatřením 

SHM pro jednatele 93 800 Kč 

Superhrubá mzda je spočítána jako HM + 

zdravotní a sociální pojištění hrazené 

společností (tj 34%) * 7 měsíců 
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Celkem 402 550 Kč 

Tabulka 10: Předpokládané výdaje pro spol. s r. o. dle Vacková, 2015 (vlastní tvorba) 

  
Jak je vidno, v těchto nákladech jsou již zahrnuty i náklady za druhou ekonomickou 
činnost podnikatelky, a to z toho důvodu, že aby mohla čerpat případné výhody ze 
založení spol. s r. o., musí tuto činnost také zahrnout pod danou firmu.  

Základ daně společnosti: 

Výnosy – náklady = ZD 

480 000 – 335 550 = 144 000,- Kč (zaokrouhleno na celé tisíce dolů) 

 
Daň právnické osoby: 

- ZD * 19 % sazba daně = daňová povinnost  
144 000 * 0,19 = 27 360,- Kč 

 
Srážková daň fyzické osoby z podílu na zisku:  

- ZD = 144 000 – 27 360 = 116 640 => 116 600 (zaokrouhledno na celé stovky 
dolů) 

- Daňová povinnost = ZD * 15 % sazba daně  
116 600 * 0,15 = 17 490,- Kč 

 
Odvodové povinnosti ze mzdy za 7 měsíců 

- Daň 
HM = 10 000 * 7 = 70 000,- Kč S 
HM = 13 400 * 7 = 93 800,- Kč (HM zvýšená o 34 % zdravotního a sociálního 
pojištění, které hradí zaměstnavatel)  
Daň před slevami = 93 800 * 0,15 = 14 070,- Kč  
Daň po slevách = 0,- Kč 
 

- Sociální a zdravotní pojištění 
Pojistné hrazené firmou = 34 % z HM 
70 000 * 0,34 = 23 800,- Kč 
Pojistné hrazené zaměstnancem = 11 % z HM 
70 000 * 0,11 = 7 700,- Kč 
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 Celková předpokládaná odvodová povinnost právnické osoby 

Součet odvodových povinností právnické osoby: 

Daň z příjmů PO + srážková daň z podílu na zisku FO + daň ze mzdy + sociální a 
zdravotní pojištění zaplacené společností + pojistné hrazené zaměstnancem 

27 360 + 17 490 + 0 + 23 800 + 7 700 = 76 350,- Kč 

 

3.2.4 Srovnání  

 

Celková předpokládaná odvodová povinnost podnikatelky je v případě společnosti 

s ručením omezeným téměř o jednu třetinu vyšší než v případě pokračování 

podnikatelské činnosti coby fyzické osoby – podnikatele. Je proto výrazně doporučeno 

držet se stávajícího způsobu podnikatelské činnosti a případné znovuzvážení 

transformace fyzického subjektu na společnost s ručením omezeným podstoupit až 

v případě vyšších zisků. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla optimalizace odvodové povinnosti plynoucí 
podnikatelce z příjmů jejího elektronického obchodu. Odvodová povinnost se změnila 
vzhledem k přechodu z hlavní podnikatelské činnosti na vedlejší a tím se pro majitelku 
stalo zdravotní pojištění, které je součástí povinných odvodů, novým výdajem. Z toho 
důvodu byla zvažována i varianta převodu právního subjektu z podnikání coby fyzické 
osoby na společnost s ručením omezeným. 

Jako první krok v rámci hledání co nejefektivnějšího způsobu zdanění příjmů z tohoto 
e-shopu byl vytvořen předpoklad budoucích ekonomických výsledků pro následující 
zdaňovací období, tedy rok 2015. Tyto předpoklady byly sestaveny s ohledem na nově 
investovaný kapitál a nový způsob propagace spolu s analýzou trhu a zákazníků. 
Praktická část se tak zabývá daňovou optimalizací e-shopu s těmito předpokládanými 
příjmy a výdaji. Porovnává výhodnost uplatňování skutečných a paušálních výdajů, 
odvodovou povinnost na sociální a zdravotní pojištění a možnost případné optimalizace 
zdanění pomocí převodu na společnost s ručením omezeným.  

Po zhodnocení všech těchto kritérií pro podnikatelku vyšel jako nejvhodnějším způsob 
vedení e-shopu s ohledem na daňovou optimalizaci stávající způsob vedení 
podnikatelské činnosti. 

Dalším daňovým aspektem při elektronickém obchodování je i daň z přidané hodnoty, 
se kteoru se po investicích do elektronického obchodu musí majitelka potýkat, i přes to, 
že není plánované překročení hranice obratu pro povinnost registrace k plátcovství 
DPH.  

Zboží a reklama, která je pro e-shop plánovaná, totiž pochází od dodavatelů z tzv. 
třetích zemí neboli zemí mimo EU. Tyto přijaté služby a zboží je tak nutné dodanit 
v tuzemsku. Díky novele zákona č. 241/2013 Sb.  o DPH z 1.1.2013 se však naskytla 
pro malé podnikatele (jako je právě majitelka zkoumaného e-shopu) možnost 
registrovat se k této dani pouze jako osoba identifikovaná k dani. Nevýhodou tohoto 
způsobu zdanění je však fakt, že subjekt sice odvádí DPH pouze ze zmíněných činností, 
nemůže si ale nárokovat odpočet DPH. Z tohoto důvodu jsou v praktické části 
provedeny i výpočty, které se zabývají právě touto daní a výhodností dobrovolné 
registrace k DPH majitelky e-shopu. Díky výpočtům provedeným v praktické části 
bakalářské práce je zjištěno, že i přes tuto nevýhodu je pro majitelku e-shopu vhodnější 
stát se „pouze“ osobou identifikovanou k dani, než registrovaným plátcem. 

Výsledky praktické části jsou zcela jasné a přináší ucelenou představu o maximální 
optimalizaci z daňové a odvodové povinnosti z příjmů tohoto malého elektronického e-
shopu.  
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