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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob z podnikání a jiné 

samostatné činnosti. Jejím cílem je porovnat daňovou zátěž živnostníků a společnosti 

s ručením omezeným a na základě zjištěných poznatků navrhnout kroky vedoucí 

k daňové optimalizaci.  Za pomoci modelové situace porovnává, za kterých podmínek 

je vhodné podnikat jako živnostník a kdy jako společnost s ručením omezeným 

u konkrétního poplatníka. 

Abstract 

The bachelor thesis deals with taxation of personal business and other self-employment 

incomes. The main aim is to compare tax burden of one man business and Limited 

Liability company thus according to the research suggest steps leading to the tax 

optimalization. With using model situations it compares whether it is sufficient to do 

business as a sole trader or as a Limited Liability Company according to a particular tax 

payer. 
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Úvod 

Daně nás provázejí v průběhu celého života. Každý se pokouší o jejich snížení na 

minimum způsobem, který respektuje legislativu. U nepřímých daní se taková situace 

ovlivnit nedá, protože nepřímá daň je již zahrnuta v ceně výrobku (DPH, spotřební 

daň).
1
 V případě přímých daní, konkrétně daní z příjmů, taková možnost existuje. Tato 

možnost se ukrývá v podobě prostředků daňové optimalizace, jako jsou nezdanitelné 

části základu daně či slevy na dani. Liší se v závislosti na tom, jakou formu podnikání si 

poplatník zvolil, zda podniká jako fyzická nebo jako právnická osoba. Tato bakalářská 

práce porovnává daňovou zátěž živnostníků a společnosti s ručením omezeným
2
 

a navrhuje kroky vedoucí k daňové optimalizaci. 

Bakalářská práce je rozdělena na několik části. První - teoretická část se věnuje 

základním pojmům a definicím podnikání. Vysvětluje jeho základní formy, přičemž 

pozornost se upíná především k živnosti a společnosti s ručením omezeným.  

Další kapitola se zabývá problematikou zdaňování příjmů z podnikání, kdy důraz je 

kladen na algoritmus výpočtu daní z příjmů fyzických i právnických osob a na možnosti 

snížení základu daně a samostatné výše daně. 

Na tuto kapitolu plynule navazuje analytická část, která je zaměřena na komparaci 

ekonomických a daňových aspektů u vybraných forem podnikání. Tato část bakalářské 

práce se dále věnuje procesu vzniku živnosti a založení společnosti s ručením 

omezeným. 

Praktická část se zaměřuje především na výpočet výsledné daňové povinnosti za 

předpokladu využití již zmíněných optimalizačních nástrojů. Výpočet je aplikován na 

modelový příklad fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona s ohledem na 

to, jak by byl výpočet ovlivněn rozšířením předmětu podnikání. Je zkoumána také 

vhodnost založení společnosti s ručením omezeným a výhody s ní spojené. 

                                                 
1
 FINANČNÍ SPRÁVA. Popis systému.  Financnisprava.cz  [online]. 2013. 

2
 Společnost s ručením omezeným byla vybrána záměrně jako možná alternativa živnostenského 

podnikání. 
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Cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat daňovou zátěž živnostníků a společnosti 

s ručením omezeným a na základě zjištěných poznatků navrhnout kroky vedoucí 

k daňové optimalizaci. Podnikatelskou činnost v této bakalářské práci představuje 

prodej v oblasti maloobchodu.  

Dílčím cílem pak je stanovit modelovou situaci, která posuzuje, zda je za daných 

okolností vhodnější podnikat jako živnostník, anebo jako společnost s ručením 

omezeným.  

Metodika 

V teoretické části jsou použity zejména metody analýzy a syntézy, které se navzájem 

prolínají a doplňují. Analýza rozkládá zkoumaný jev na jednotlivé části, pro jeho hlubší 

pochopení. Metoda syntézy naopak zkoumá jednotlivé jevy, které se shlukují do 

jednoho celku.
3
 Analýza je využita při shromažďování a výběru informací z odborné 

literatury a elektronických zdrojů, syntéza při jejich zpracování v jeden celek. 

Teoretická část je zpracována také metodou abstrakce oddělující nepodstatné informace 

od informací podstatných. Dále je použita také metoda konkretizace, za pomoci které se 

z určitého souboru objektů vybírá pouze jeden určitý, na který se následně aplikují 

charakteristiky platné pro tento soubor objektů.
4
 Tyto metody byly aplikovány na 

společnost s ručením omezeným, jakožto stěžejní právnickou osobu pro účely této 

práce. 

Pro zpracování bakalářské práce byla využita také metoda srovnání, která se považuje 

za jednu ze základních metod hodnocení.
5
 Porovnává možnosti snížení základu daně 

u fyzické osoby - živnostníka a právnické osoby - společnosti s ručením omezeným.  Je 

využita zejména v analytické části bakalářské práce.  

                                                 
3
 SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské 

a jiné písemné práce. 

4
 Tamtéž. 

5
 Tamtéž. 
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1 Teoretická část 

Teoretická část zahrnuje základní definici podnikání a jeho znaky. Vysvětluje důležité 

pojmy, jako jsou fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona či právnická 

osoba, respektive obchodní korporace. Dále uvádí jejich podrobnější členění. 

1.1   Přehled základních pojmů 

Od 1. 1. 2014 již neexistuje obchodní zákoník, který by definoval pojmy jako 

podnikání, podnikatel, formy podnikání, a jiné. Namísto něj vešel v platnost a účinnost 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ), 

který tuto problematiku upravuje.  

1.1.1  Podnikání 

Pojem je definován v NOZ, který říká: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet 

a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem 

činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za 

podnikatele.“ 
6
 

Pro snadnější porozumění jsou dále nastíněny významy pojmových znaků podnikání, 

které jsou ve výše uvedené formulaci obsaženy.  

 Soustavná činnost 

Soustavná činnost neznamená, že jde o činnost nepřetržitou, ale takovou, která je 

vykonávána s úmyslem vykonávání i nadále. Podnikání není činnost, která je nahodilá 

nebo příležitostná.  

Za soustavnou činnost se však považuje také to, pokud podnikatel podniká pouze 

v určité roční době nebo je zaměstnán a podniká ve svém volném čase.
7
 

 

                                                 
6
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 420 odst. 1. 

7
 IPODNIKATEL. Definice podnikání podle NOZ. iPodnikatel.cz [online]. 2014. 
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 Samostatná činnost 

Samostatností se rozumí, že podnikatel může sám rozhodovat o době a místě výkonu 

činnosti a organizaci práce podle své vlastní úvahy a volby. Musí také finančně 

zajišťovat chod podnikání a rozhodovat o použití zisku z činnosti.
8
 

 Podnikání na vlastní účet 

Podnikatel provozuje svoji činnost pod vlastním jménem nebo pod názvem firmy, je-li 

zapsán do obchodního rejstříku. Osoby, které jednají podle jeho pokynů, musí 

vystupovat jeho jménem nebo jménem firmy. Proto nelze podnikat na jinou osobu.
9
 

 Vlastní zodpovědnost 

Podnikat na vlastní odpovědnost znamená být zodpovědný za své činy a nést rizika 

a odpovědnosti vyplývající z podnikání. Fyzická osoba – podnikatel ručí celým svým 

majetkem (obchodním i pro vlastní potřebu) za veškeré závazky vyplývající 

z podnikání.
10

 

 Dosažení zisku 

Jedná se o hlavní cíl podnikatelské činnosti. Jelikož každý podnik chce prosperovat, 

narůstat na hodnotě a dlouho se udržet na trhu, je nutné vykazovat zisk. Pokud není 

úmyslem dosahovat zisku, pak se nejedná o podnikání.
11

 

 

1.1.2  Formy podnikání 

V České republice existuje několik právních forem podnikání. Mezi základní formy 

podnikání patří výkon podnikatelské činnosti jako fyzická nebo právnická osoba. Za 

                                                 
8
 IPODNIKATEL. Právní formy podnikání - fyzická osoba, právnická osoba. iPodnikatel.cz [online]. 

2014. 

9
 Tamtéž. 

10
 Tamtéž. 

11
 Tamtéž. 
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podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která má 

k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
12

 

1.2   Fyzická osoba podnikající na základě živnosti 

Z níže uvedeného grafu (viz Graf 1) jasně vyplývá, že v České republice převládá počet 

registrovaných volných živností, který má až na zlomový rok 2008 rostoucí charakter. 

Druhým „nejoblíbenějším“ druhem živností je živnost řemeslná, která má taktéž 

rostoucí charakter. Živnosti koncesované oscilují průměrně okolo 128.000 registrací, 

podobně jako živnosti vázané, jejichž průměrný počet se pohybuje okolo 

258.000 registrací. 

Graf 1: Vývoj živností v ČR v letech 1993 – 2013 
13

 

 

Neustálý nárůst počtu registrovaných živnostníků způsobuje ochota lidí osamostatnit se 

a zkusit si podnikat na vlastní odpovědnost. Vždyť jedině tak jsou pány svého času 

a nepodléhají vlivům svého nadřízeného.  

                                                 
12

 PILÁTOVÁ, Jana. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ.  

13
 Vlastní zpracování dle MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Živnostenský rejstřík -

 Statistické údaje. Rzo.cz [online]. © 2005. 
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Zásadní pokles v počtu registrovaných živnostníků byl zaznamenán v roce 2008 

u živností volných, jehož příčinou byla novela živnostenského zákona. Ta nahradila 

dosavadních 125 živností volných a zavedla pouze jednu volnou živnost, v rámci které 

podnikatel může provozovat ty obory činností, které oznámí živnostenskému úřadu. Ten 

je poté zapíše do živnostenského rejstříku. Podnikatel může vybírat z celkem 80 oborů 

činností, kdy výsledný počet oborů není limitován.
14

 

Aby se občan stal fyzickou osobou, musí si nejprve vyřídit živnostenský list a splnit 

stanovené podmínky. 

Všeobecnými podmínkami provozování živností fyzickými osobami dle zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů jsou: 

a) dosažení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost.
15

 

Ve výše uvedeném zákoně v § 3 je taxativně uvedeno, co živností není. Živnostníky 

nejsou například osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů (advokáti, daňový 

poradci, právníci, lékaři, auditoři, tlumočníci, atd.).
16

 

Někdy však nestačí splňovat pouze všeobecné podmínky. Proto se živnosti dělí do 

následujících kategorií. 

                                                 
14

 Nařízení vlády ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností ve znění nařízení 

vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb. a nařízení vlády č. 365/2013 Sb. 

15
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 6 odst. 1. 

16
 Tamtéž.  
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Schéma 1: Rozdělení živností
17

 

 

1.2.1  Živnosti ohlašovací 

Oprávnění k provozování živnosti podnikatel získá podáním písemného ohlášení 

u příslušného živnostenského úřadu nebo dnem, který uvede v ohlášení jako den 

zahájení své podnikatelské činnosti. Není zde vázán na souhlas či rozhodnutí 

živnostenského úřadu.
18

 

Rozlišují se tři druhy živností ohlašovacích: 

a) řemeslné – podmínka odborné způsobilosti (pekařství, kadeřnictví, hostinská 

činnost, řeznictví), 

b) vázané – podmínka odborné způsobilosti (geologické práce, oční optika, vedení 

účetnictví), 

c) volné - pouze všeobecné podmínky (velkoobchod a maloobchod, ubytování 

a služby, fotografické služby, reklamní činnost).
19

 

 

                                                 
17

 Vlastní zpracování s využitím zákona o živnostenském podnikání. 

18
 IPODNIKATEL. Právní formy podnikání - fyzická osoba, právnická osoba. iPodnikatel.cz [online]. 

2014. 

19
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
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1.2.2  Živnosti koncesované 

Mohou být provozovány pouze na základě státního povolení – koncese. Oprávnění 

provozovat živnost vzniká dnem doručení koncesní listiny, kterou byla koncese 

udělena. Koncese se vyžaduje u odvětví, kde hrozí riziko ohrožení života, zdraví či 

majetku. U velkoobchodních a maloobchodních prodejců je například nutné mít koncesi 

pro prodej alkoholu a lihovin po methanolové kauze z roku 2012.
20

 

1.3  Vymezení pojmu obchodní korporace 

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů 

jsou právnické osoby podnikající za účelem dosažení zisku definovány jako obchodní 

korporace. V České republice existuje 5 druhů korporací: společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost 

a družstvo, které se seskupují do dvou různých kategorií a to do obchodních korporací 

osobních a kapitálových.
21

 

 

Schéma 2: Rozdělení obchodních korporací
22

 

                                                 
20

 IPODNIKATEL. Právní formy podnikání - fyzická osoba, právnická osoba. iPodnikatel.cz [online]. 

2014. 

21
 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

22
 Vlastní zpracování s využitím zákona o obchodních korporacích. 
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V následujících odstavcích jsou definovány jednotlivé druhy korporací, přičemž důraz 

je kladen především na s.r.o. Proto je tato společnost uvedena jako první. 

1.3.1  Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně 

a nerozdílně do výše svých nesplacených vkladů podle stavu zapsaného v obchodním 

rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Podíl společníka se pak určuje 

podle poměru jeho vkladu k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí 

jinak.
23

  

Jednotliví společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost. Tam se 

uvedou mimo jiné výše jejich podílů, odpovídací výše vkladu a počet hlasů náležících 

k podílu.
24

 

Minimální výše vkladu je 1 Kč
25

, ledaže společenská smlouva určí jinak.
26

 

Nejvyšším orgánem je valná hromada, v jejíž kompetenci je například schvalování 

účetní závěrky, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy nebo volba 

a odvolání jednatele či likvidátora. Rozhoduje usnesením. Svolává se pozvánkou 

zaslanou na adresu společníka uvedené v seznamu společníků.
27

   

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. 

Přísluší mu obchodní vedení společnosti, zajišťuje řádné vedení předepsané evidence 

a účetnictví, vede seznam společníků a na žádost je informuje o věcech společnosti.
28

 

                                                 
23

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

24
 Tamtéž. 

25
 Základní kapitál již pozbyl na svém významu při ochraně věřitelů. Byl nahrazen mimo jiné například 

ochranou přes insolvenční zákon. V praxi zakladatelé složili vklad na účet, avšak ihned po vzniku 

společnosti jej z účtu společnosti vybrali. Proto byla jeho výše liberalizována a stanovila se tak minimální 

výše vkladu na 1 Kč s tím, že maximální hranice není stanovena. Zdroj: Důvodová zpráva k zákonu 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Znění k 1. 1. 2014. 

26
 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

27
 Tamtéž. 

28
 Tamtéž. 
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Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Její zřízení však není povinné. Pokud neurčí 

společenská smlouva jinak, tak dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do 

účetních knih či účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje nebo například 

podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. Členem dozorčí rady 

nemůže být jednatel společnosti.
29

 

Pro účely této bakalářské práce nejsou ostatní formy podnikání právnických osob tak 

důležité, proto jsou zmíněny pouze rámcově. 

1.3.2  Akciová společnost (a.s.) 

Jedná se o společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akcie je 

cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako 

společníka podílet se na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení 

s likvidací. Výše základního kapitálu je alespoň 2.000.000 Kč, nebo 80.000 EUR. 

Akciová společnost se zakládá přijetím stanov.
30

 

Vnitřní struktura společnosti je systémem monistickým nebo dualistickým. 

V dualistickém systému se zřizuje představenstvo jako statutární orgán a dozorčí rada 

jako orgán kontrolní. V systému monistickém je to pak statutární ředitel a správní rada. 

Nejvyšším orgánem společnosti však je valná hromada, kde akcionáři vykonávají své 

právo podílet se na řízení společnosti.
31

 

1.3.3  Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 

Jedná se o společnost alespoň dvou osob, které ručí za její dluhy společně a nerozdílně.  

Zakládá se společenskou smlouvou, dle které má každý společník jeden hlas, ledaže 

společenská smlouva určí jinak. Na zisku či ztrátě se společníci podílejí rovným 

dílem.
32

 

                                                 
29

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

30
 Tamtéž. 

31
 Tamtéž. 

32
 Tamtéž. 
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1.3.4  Komanditní společnost (k.s.) 

V komanditní společnosti alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen 

komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen komplementář). Podíly 

komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů.
33

 „Za dluhy společnosti ručí 

komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného 

vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.“
34

  Statutárním orgánem jsou všichni 

komplementáři. Zisk a ztráta se mezi společnost a komplementáře dělí rovným dílem. 

Výhodou komanditistů je to, že nenesou riziko ztráty.
35

 

1.3.5  Družstvo 

„Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem 

vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.“
36

 Má 

nejméně 3 členy a musí obsahovat označení „družstvo“. Každý člen se na základním 

kapitálu družstva podílí členským vkladem. Člen družstva má právo volit a být volen do 

orgánů družstva, účastnit se řízení a rozhodování v družstvu a podílet se na výhodách 

poskytovaných družstvem. Mezi jeho povinnost patří zejména dodržování stanov 

a rozhodnutí orgánů družstva.
37

 

Orgány družstva jsou: 

a) členská schůze jako nejvyšší orgán, 

b) představenstvo jako statutární orgán, 

c) kontrolní komise jako kontrolní orgán a 

d) jiné orgány zřízené stanovami.
38

 

                                                 
33

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

34
 Tamtéž, § 122. 

35
 Tamtéž. 

36
 Tamtéž, § 552. 

37
 Tamtéž. 

38
 Tamtéž. 
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2  Daně z příjmů 

Tato kapitola se zabývá zdaňováním příjmů z podnikání fyzických a právnických osob. 

Zmiňuje základní pojmy, kterými jsou předmět daně a základ daně. Samotný výpočet 

daně je následně prezentován s využitím algoritmu výpočtu daně z příjmů. 

2.1  Daň z příjmů fyzický osob 

Následující odstavce se zaměřují zejména na příjmy ze samostatné činnosti, jelikož jsou 

pro účely této bakalářské práce stěžejní. Další předměty daně z příjmů fyzických osob 

jsou zmíněny pouze rámcově. 

2.1.1  Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále ZDP). Dle tohoto zákona jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob: 

a) příjmy ze závislé činnosti, 

b) příjmy ze samostatné činnosti, 

c) příjmy z kapitálového majetku, 

d) příjmy z nájmu, 

e) ostatní příjmy.
39

 

Pro účely bakalářské práce je dále rozebrán pouze bod b) příjmy ze samostatné činnosti. 

 

                                                 
39

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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2.1.2  Příjmy ze samostatné činnosti 

Původní terminologie byla nahrazena novými pojmy. Jedním z nich je „příjem 

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“. Ten byl od roku 2014 nahrazen 

novým pojmem „příjem ze samostatné činnosti“.
40

  

Tím se dle § 7 odst. 1 ZDP rozumí:
 
 

a) „příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

b) příjem ze živnostenského podnikání, 

c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), 

d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti na zisku.“
41

 

Příjmem se dále rozumí: 

a) „příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 

včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, 

rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 

b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

c) příjem z výkonu nezávislého povolání.“
42

 

2.1.3  Základ daně u fyzické osoby 

Základem daně je částka, o kterou příjmy přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na 

jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není u jednotlivých příjmů podle § 6 až § 10 

ZDP stanoveno jinak.
43

 

 

 

                                                 
40

 PILÁTOVÁ, Jana. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ: daň z 

přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitostí, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 

41
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 7 odst. 1. 

42
 Tamtéž, § 7 odst. 2. 

43
 Tamtéž. 
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Pokud však má poplatník ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů 

uvedené v § 6 až 10, tak pak je základem daně součet těchto dílčích základů daně.
44

 

Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, které podléhají 

zdanění zvláštní sazbou daně. Proto se do základu daně nezahrnují příjmy zahrnuté již 

do samostatného základu daně.
45

  

Dílčí základ daně podle § 7 ZDP lze stanovit třemi možnými způsoby: 

a) zdanitelné příjmy snížíme o tzv. paušální výdaje (výdaje stanovené procentem 

z příjmů), nebo 

b) zdanitelné příjmy snížíme o skutečně vynaložené daňově uznatelné výdaje (dle 

daňové evidence), nebo 

c) výsledek hospodaření upravíme na základ daně (u fyzické osoby vedoucí 

účetnictví).
46

 

                                                 
44

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

45
 Tamtéž. 

46
 PILÁTOVÁ, Jana. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 
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Schéma 3: Způsoby stanovení dílčího základu daně
47

 

Pokud poplatník nevede účetnictví nebo daňovou evidenci, tak je pro něj jednodušší 

uplatnit výdaje paušální sazbou. U živnostenského podnikání tato sazba činí 60 % ze 

všech příjmů z živnostenského podnikání, s výjimkou příjmů z živností řemeslných.
48

 

Další sazby jsou přehledně uvedeny v následující tabulce spolu s limity platnými pro 

zdaňovací období 2014 a 2015.  

                                                 
47

 Vlastní zpracování s využitím ZDP. 

48
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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Tabulka 1: Přehled sazeb paušálních výdajů a jejich limitů
49

 

Sazby paušálních 

výdajů 
Druh příjmu 

Limit 

(zdaňovací 

období 2014) 

Limit 

(zdaňovací 

období 2015) 

80 % 

zemědělská výroba, lesní a vodní 

hospodářství a příjmy z řemeslné 

živnosti 

- 1.600.000 Kč 

60 % 
živnostenské podnikání s výjimkou 

příjmů z řemeslné živnosti 
- 1.200.000 Kč 

40 % 

jiná samostatná činnost, příjmy 

z užití nebo poskytnutí práv 

z průmyslového vlastnictví, 

autorských práv, atd. 

800.000 Kč 800.000 Kč 

30 % 
nájem majetku zařazeného 

v obchodním majetku 
600.000 Kč 600.000 Kč 

 

Z tabulky je patrná změna, která nabývá platnosti a účinnosti od zdaňovacího období 

2015, kdy každý paušální výdaj bude limitován. Limit pro všechny paušální výdaje za 

zdaňovací období 2015 odpovídá tržbám ve výši 2.000.000 Kč.
50

 

Způsob stanovení výdajů paušální sazbou je v dnešní době velmi oblíbený. Není 

náročný na administrativu a ve většině případů vede k nízkému základu daně. 

Historicky nejvyšší sazby paušálních výdajů byly v kalendářním roce 2009, od 

roku 2010 došlo k jejich snížení.
51

 Slovenská daňová legislativa má pro porovnání 

pouze jednu paušální sazbu pro živnostníky a to 40 % z úhrnu z příjmů z podnikání 

a jiné samostatné činnosti. Existuje však i horní hranice, která pro zdaňovací období 

2014 činí 5.040 €.
52

 

Při uplatnění paušálních výdajů z příjmů spadajících pod § 7 a § 9 ZDP zde existuje od 

roku 2013 jisté omezení u využití slev na dani. Pokud souhrn dílčích základů daně 

                                                 
49

 Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

50
 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Změny v daňových zákonech v roce 2015. Mfcr.cz [online]. 2014. 

51
 KŘEMEN, Bedřich. 100 legálních daňových triků 2014. 

52
 FINANČNÁ SPRÁVA. Živnostníci. Financnasprava.sk [online]. © 2013. 
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z příjmů z podnikání a z nájmu je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže si 

poplatník uplatnit slevu na manželku a na vyživované dítě.
53

 

Jestliže poplatník dosahuje více druhů příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné 

činnosti, musí paušální výdaje použít pro všechny tyto příjmy. Nelze kombinovat 

paušální výdaje s prokazatelnými výdaji.
54

 

Poté, co si poplatník stanoví základ daně dle jednoho z uvedených způsobů, si jej sníží 

o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky. Výsledný upravený základ 

daně se zaokrouhlí na celá sta Kč dolů a pomocí sazby 15 % se vypočítá výsledná daň 

z příjmů.
55

 

Pro zdaňovací období 2013 až 2015 se zvyšuje sazba daně nad stanovený limit základu 

o tzv. solidární daň ve výši 7 %. Výpočet je odvozen od průměrné mzdy podle zákona 

upravující pojistné na sociální zabezpečení.
56

  

„Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi: 

a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího 

základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a  

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na 

sociální zabezpečení.“
57

 

Průměrná mzda pro rok 2013 činila 25.844 Kč, v roce 2014 pak 25.942 Kč.
58

 

Pro větší přehlednost výpočtu je dále uveden následující algoritmus výpočtu daňové 

povinnosti fyzických osob podnikatelů. 

 

                                                 
53

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

54
 KŘEMEN, Bedřich. 100 legálních daňových triků 2014. 

55
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

56
 DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2014. 

57
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 16a odst. 2. 

58
 DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2014. 
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Tabulka 2: Algoritmus výpočtu daňové povinnosti (daňového bonusu)
59

 

 Základ daně 

- nezdanitelné části základu daně 

= upravený základ daně (zaokrouhlený na stovky korun dolů) 

* sazba daně 

= daň před slevami 

 (+ solidární zvýšení daně) 

- slevy na dani (bez slevy na dítě) 

= daň po slevách
60

 

- daňové zvýhodnění na děti 

= částka daně nebo daňový bonus 

 

2.2  Prostředky daňové optimalizace u živnostníků 

Výslednou daň lze během výpočtu několikrát ovlivnit. Nejprve si poplatník může snížit 

základ daně o nezdanitelné části základu daně a následně si od vypočtené daně odečíst 

případné slevy na dani. 

2.2.1  Nezdanitelné části základu daně 

Jednou z možností, jak si snížit základ daně (dále ZD) je použití tzv. nezdanitelných 

částí základu daně. Jedná se především o: 

 poskytnutá bezúplatná plnění, zejména neziskovým organizacím, 

 úroky z úvěrů na bydlení (např.: z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního 

úvěru sníženého o státní příspěvek), 

 penzijní připojištění, 

 životní pojištění.
61

 

                                                 
59

 Vlastní zpracování dle VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 

60
 Daň po slevách nesmí být menší než nula, jinak se tato záporná hodnota vynuluje a vychází se z částky 

0 Kč. 

61
 KŘEMEN, Bedřich. 100 legálních daňových triků 2014. 
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Tabulka 3: Podmínky pro uplatnění nezdanitelných částí ZD
62

 

Nezdanitelné části ZD Podmínky pro jejich uplatnění 

Bezúplatná plnění 

hodnota bezúplatného plnění > 2 % ZD nebo 

úhrnná částka činí alespoň 1.000 Kč 

maximálně však 15 % ze ZD 

Úroky z úvěrů na bydlení maximálně 300.000 Kč 

Penzijní připojištění 
úhrn příspěvků snížit o 12.000 Kč 

maximálně lze odečíst 12.000 Kč 

Životní pojištění maximálně lze odečíst 12.000 Kč 

 

Která bezúplatná plnění lze uplatnit jako nezdanitelné části základu daně, je uvedeno 

v § 15 ZDP. Jedná se o bezúplatné plnění poskytnuté obcím, krajům, organizačním 

složkám státu či právnickým osobám na financování vědy a vzdělání, výzkumné 

a vývojové účely, kultury, školství, na policii, požární ochranu, na účely sociální, 

zdravotnické, ekologické, atd. Úhrnná hodnota bezúplatného plnění ve zdaňovacím 

období musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo musí činit alespoň 1.000 Kč. 

Existuje také horní hranice, která stanovuje, že úhrnná hodnota bezúplatných plnění 

nesmí přesáhnout 15 % ze základu daně.
63

 

Podmínkou pro uplatnění úroků z úvěrů na bytové potřeby je, že úvěr byl skutečně 

použit na bytové potřeby
64

, a že úroky byly v průběhu zdaňovacího období skutečně 

uhrazeny. Odpočet úroků z úvěrů na bytové potřeby je limitován maximální částkou 

300.000 Kč za zdaňovací období. Limit se však nevztahuje na jednotlivého poplatníka, 

ale na celou společně hospodařící domácnost.
65

 

                                                 
62

 Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

63
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

64
 Bytová potřeba musí sloužit k trvalému bydlení. Rozumí se jí například výstavba nebo koupě stavby 

pro bydlení, koupě bytového nebo rodinného domu, získání pozemku pro stavbu pro bydlení aj. 

65
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014.   
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Při penzijním připojištění si lze odečíst částku, která se rovná úhrnu příspěvků 

zaplacených na penzijní připojištění za zdaňovací období sníženému o 12.000 Kč. Za 

zdaňovací období však může odečíst maximálně 12.000 Kč.
66

 

Od základu daně lze odečíst také daňovou ztrátu vzniklou v minulých zdaňovacích 

obdobích jako tzv. odčitatelnou položku. Ztráta u fyzické osoby může nastat pouze ve 

dvou případech a to při výkonu samostatné činnosti či při nájmu. Odečítá se 

v následujících 5 letech v libovolné výši.
67

 

Zdaňovací období 2015 přinese několik změn v oblasti nezdanitelných částí základu 

daně. Ty nejdůležitější jsou zmíněny v následující tabulce. 

Tabulka 4: Změny v nezdanitelných částech základu daně platné od roku 2015
68

 

Nezdanitelné části ZD Změny platné od roku 2015 

Bezúplatná plnění 

Manželé mohou poskytnout dar ze společného jmění manželů 

a uplatnit jej jako nezdanitelnou část ZD. Buď jej uplatní jeden 

z manželů v plné výši, nebo si jej uplatní oba dva v poměrné části. 

I zde však platí limit max. 15 % ZD. 

Penzijní připojištění 

V případě zrušení smlouvy o penzijním připojištění musí poplatník 

dodanit uplatněnou slevu za uplynulých 10 let. Cílem tohoto 

opatření je zamezit předčasnému ukončení uzavřených smluv. 

Životní pojištění 

I zde platí desetiroční lhůta jako u penzijního připojištění. Další 

změnou je ustanovení, že odečet se týká pouze pojišťovací části. 

Výdaje na investiční část životního pojištění odečíst nelze. 

 

 

 

                                                 
66

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

67
 KŘEMEN, Bedřich. 100 legálních daňových triků 2014. 

68
 Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (znění od 1. 1. 2015). 
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2.2.2  Slevy na dani 

Zákon o daních z příjmů umožňuje fyzické osobě uplatnit si slevy na dani a snížit tak 

vypočtenou daň z příjmů. Základní slevou je sleva na poplatníka, která za rok činí 

24.840 Kč.
69

 

Vlivem judikatury Ústavního soudu byla zrušena nemožnost uplatnění slevy na 

poplatníka pro starobní důchodce, kteří k 1. 1. daného roku pobírají starobní důchod. 

Toto omezení se mělo týkat let 2013 až 2015. Nyní si starobní důchodci mohou požádat 

o vrácení této částky za rok 2013 pomocí dodatečného nebo opravného daňového 

přiznání. Pro následující roky zůstává sleva v platnosti.
70

 

Další slevou na dani je sleva pro studenta ve výši 4.020 Kč. Podmínkou k uplatnění 

slevy je soustavná příprava na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, 

a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském 

studijním programu.
71

 

Dále lze také využít slevu na manželku (manžela) žijící ve společné domácnosti ve výši 

24.840 Kč. Podmínkou využití slevy však je to, že manželka (manžel) nemá vlastní 

příjem přesahující za zdaňovací období částku 68.000 Kč. Je-li však manželka (manžel) 

držitelem průkazu ZTP/P
72

, zvyšuje se částka 24.840 Kč na dvojnásobek.
73

 

Nově lze uplatnit slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) a to už za zdaňovací období 

2014. Poplatník může uplatnit prokazatelně vynaložené výdaje (mimo stravného) za 

umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle 

školského zákona (týká se to mimo jiné i soukromé či firemní školky, soukromých jeslí 

nebo lesní školky) pouze za podmínky žití ve společné domácnosti s vyživovaným 

                                                 
69

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

70
 FINANČNÍ SPRÁVA. Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců.  Financnisprava.cz  

[online]. 2013. 

71
 KŘEMEN, Bedřich. 100 legálních daňových triků 2014. 

72
 Osoby se zvlášť těžkým postižením s průvodcem.  

73
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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dítětem. Tyto výdaje lze uplatit do výše minimální mzdy, tj. 8.500 Kč za zdaňovací 

období 2014.
74

 

Všechny slevy lze uplatnit pouze do výše výsledné daňové povinnosti. Jinak řečeno, 

výsledná daňová povinnost po odečtení slev nesmí být záporná. 

Zvláštní „slevou“ na dani je potom tzv. daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící 

s poplatníkem ve společné domácnosti. Toto daňové zvýhodnění činí 13.404 Kč ročně 

(1.117 Kč měsíčně).
75

 Za vyživované dítě se považuje nezletilé dítě a dále zletilé dítě až 

do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně 

a soustavně se připravuje na budoucí povolání. 

„Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu 

nebo slevy na dani a daňového bonusu.“ 
76

 O slevu na dani jde v tom případě, kdy 

částka za dítě nepřesáhne vypočtenou daňovou povinnost. Daňový bonus je to tehdy, 

když je výsledná daňová povinnost 0 Kč a poplatník tak má nárok na výplatu celé výše 

daňového zvýhodnění. Kombinace slevy na dani a daňového bonusu nastane v případě, 

kdy je výsledná daňová povinnost menší než výše daňového zvýhodnění. Aby mohl být 

daňový bonus uplatněn, musí jeho výše činit alespoň 100 Kč, maximálně však 

60.300 Kč ročně.
77

 

 

 

 

                                                 
74

 FINANČNÍ SPRÁVA. Sleva za umístnění dítěte (tzv. školkovné za rok 2014).  Financnisprava.cz  

[online]. 2014. 

75
 Od roku 2015 se zvýší daňové zvýhodnění na druhé dítě na 15.804 Kč za rok a na třetí a další dítě na 

17.004 Kč za rok. Zdroj: FINANČNÍ SPRÁVA. Nejvýznamnější změny u daně z příjmů fyzických osob 

a plátců daně od 1. 1. 2015.  Financnisprava.cz  [online]. 2014. 

76
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35c, odst. 1. 

77
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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Tabulka 5: Slevy na dani a daňové zvýhodnění u fyzických osob.
78

 

Slevy na dani u fyzických osob roční sleva na dani [Kč] 

na poplatníka 24.840 

na manželku (manžela) / ZTP/P 24.840/49.680 

na poplatníka s invaliditou prvního nebo druhého stupně / 

třetího stupně 
2.520/5.040 

na poplatníka s průkazem ZTP/P 16.140 

na studenta 4.020 

za umístnění dítěte max. 8.500 

daňové zvýhodnění na dítě 13.404 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  
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2.3   Daň z příjmů právnických osob 

Kapitola pojednává o předmětu daně a základu daně právnických osob. Pro účely této 

bakalářské práce se zaměřuje primárně na zdaňování příjmů z podnikání společnosti 

s ručením omezeným. Zahrnuje také algoritmus výpočtu výsledné daňové povinnosti. 

Uvedeny jsou i prostředky optimalizace. 

2.3.1  Předmět daně z příjmů právnických osob 

„Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, 

není-li dále stanoveno jinak.“
79

 Dále je v § 18 ZDP výslovně uvedeno, co předmětem 

daně není. Předmětem daně z příjmů právnických osob například nejsou příjmy 

z pojistného na veřejné zdravotní pojištění či příjmy společenství vlastníků jednotek 

z dotací.
80

 

2.3.2  Základ daně u právnické osoby 

Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 

daně, a které jsou osvobozené od daně, převyšují výdaje. Musí být dodržena jejich 

věcná a časová souvislost v daném zdaňovacím období.  Může však nastat situace, kdy 

zdanitelné výdaje jsou větší než zdanitelné příjmy. V tom případě se jedná o daňovou 

ztrátu, kterou si od následujícího zdaňovacího období může poplatník uplatnit jako 

odpočet v maximálně 5 následujících letech. 
81

 

Zjištění základu daně závisí na tom, zda poplatník vede účetnictví či nikoliv. Pokud 

ano, pak základem daně je výsledek hospodaření (neboli rozdíl mezi výnosy a náklady). 

V případě, že poplatník nevede účetnictví, základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy 

a výdaji. Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se dále upravuje 

o položky uvedené v ZDP v § 23 odst. 3 a), b).
82

 

                                                 
79

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 18, odst. 1. 

80
 Tamtéž. 

81
 Tamtéž. 

82
 Tamtéž. 
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Takto zjištěný základ daně se dále upravuje o daňově uznatelné či neuznatelné náklady, 

které jsou rozebrány v následující kapitole, stejně tak jako položky odčitatelné od 

základu daně a v neposlední řadě také slevy na dani.
83

 

V dalším kroku se základ daně zaokrouhlí na celé tisíce Kč dolů. Pro výpočet výsledné 

daně se použije sazba daně, která činí 19 %.
84

 

Postup výpočtu zpřehledňuje následující algoritmus výpočtu výsledné daně z příjmů 

právnických osob. 

Tabulka 6: Algoritmus výpočtu výsledné dani z příjmů právnických osob
85

 

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 

+/- položky (§ 23) 

+ daňově neuznatelné výdaje (§ 25) 

- daňově uznatelné výdaje (§ 24) 

= ZÁKLAD DANĚ 

- daňová ztráta (vyměřená za předešlá zdaňovací období) 

- odpočet výdajů na výzkum a vývoj 

- odpočet na podporu odborného vzdělávání 

= mezisoučet 

- bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely (max. 10 % z mezisoučtu) 

= ZÁKLAD DANĚ SNÍŽENÝ O ODPOČTY (zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů) 

* sazba daně 

= DAŇ Z PŘÍJMŮ 

- SLEVY NA DANI 

- slevy na zaměstnance se zdravotním postižením 

= VÝSLEDNÁ DAŇ PO SLEVĚ 

 

 

                                                 
83

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

84
 Tamtéž. 

85
 Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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2.4  Prostředky daňové optimalizace u obchodních korporací 

U zdaňování příjmů obchodních korporací neexistuje tolik slev na dani jako 

u zdaňování příjmů ze živností. Základ daně je zde z velké části ovlivněn daňově 

uznatelnými, resp. daňově neuznatelnými výdaji, které jej snižují, resp. zvyšují.  

Slevy na dani a daňově uznatelné výdaje jsou spolu s odčitatelnými položkami 

rozebrány v následujících odstavcích. 

2.4.1  Slevy na dani 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob mají možnost si snížit výslednou daň 

z příjmů, pokud zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Při výpočtu slevy se 

vychází z přepočteného počtu zaměstnanců
86

 se zdravotním postižením, který se 

zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Výše slevy se liší v závislosti na tom, o jak 

závažnou formu postižení se jedná. Sleva činí 18.000 Kč na jednoho přepočteného 

zaměstnance se zdravotním postižením. Pro zaměstnance s těžším zdravotním 

postižením se výše slevy zvyšuje na 60.000 Kč.
87

 

 

Schéma 4: Rozdělení slevy na zaměstnance se zdravotním postižením
88

 

                                                 
86

 Přepočtený počet zaměstnanců se vypočítá za každou skupinu zaměstnanců jako podíl celkového počtu 

hodin, který těmto zaměstnancům vyplývá z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně sjednané 

pracovní doby po dobu trvání pracovního poměru a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího 

na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů. 

87
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 

88
 Vlastní zpracování dle VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 

slevy na přepočtený počet 
zaměstnanců se 

zdravotním postižením 

18.000 Kč  
na 1 přepočteného 

zaměstnance 

60.000 Kč  
na 1 přepočteného 

zaměstnance s těžším 
zdravotním postižením 
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2.4.2  Položky ovlivňující výši základu daně 

Aby byl účetní náklad také daňově uznatelný, musí splnit podmínky dané zákonem, 

které se liší v závislosti na tom, o jaký konkrétní náklad se jedná.  

Proto se výsledek hospodaření musí upravit o položky, které jsou vedené v účetnictví, 

ale nejsou daňově uznatelné nebo naopak o ty, které v účetnictví chybí nebo je špatně 

stanovena jejich výše. Jinak řečeno, každý náklad či výnos zaznamenaný v účetnictví se 

musí zkontrolovat, zda odpovídá podmínkám stanoveným v § 24 a § 25 ZDP. Pokud ne, 

musí se HV o tyto položky očistit, aby bylo dospěno k tíženému základu daně. 

Výsledek hospodaření se snižuje také o položky vymezené § 23 odst. 3, písm. b) ZDP. 

Následující tabulka zjednodušeně naznačuje, co je třeba vzít v úvahu při úpravě 

výsledku hospodaření.
89

 

Tabulka 7: Úprava výsledku hospodaření
90

 

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (před zdaněním) 

- příjmy, které nejsou předmětem daně 

- osvobozené příjmy dle § 19 ZDP  

- příjmy podléhající srážkové dani (samostatný základ daně) 

- rezervy a opravné položky, které nejsou uznány jako daňové 

+ účetní náklady, které nejsou daňově uznatelné 

+/- úprava o zaúčtované položky, které jsou uznatelné, jen jsou-li zaplacené 

= ZÁKLAD DANĚ  

 

Od výsledku hospodaření před zdaněním se musí odečíst ty příjmy, které jsou 

osvobozené podle § 19 ZDP. 
91

 

Do základu daně se nezahrnují také příjmy, které tvoří samostatný základ daně. Jedná se 

o situaci, kdy je daň vybírána prostřednictvím plátce daně (toho, kdo příjem vyplácí). 

Ze základu daně se tento příjem musí vyloučit, aby nedošlo k jeho dvojímu zdanění.
92

 

                                                 
89

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

90
 Vlastní zpracování dle VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 

91
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

92
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 
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Výsledek hospodaření se musí očistit také o daňově neuznatelné rezervy. Uznatelné 

jsou jen ty rezervy, které jsou stanoveny zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách, jenž 

uznává jen některé typy rezerv. Nejběžnější je rezerva na opravy dlouhodobého 

majetku, jehož doba odepisování je pět a více let.
93

 

U opravných položek je zásadní, podle jaké právní úpravy byly vytvořeny. Opravná 

položka je daňově uznatelná, pokud je tvořena dle zákona o rezervách. Pokud je tvořena 

dle vnitropodnikových směrnic, její tvorba je daňově neúčinná.
94

 

Aby se účetní jednotka vyvarovala daňově neúčinným nákladům, je důležité znát 

základní charakteristiky daňově uznatelného nákladu. 

 Náklad souvisí se zdanitelnými příjmy. 

 Je nutný pro dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů. 

 Poplatník musí být schopen náklad dostatečně prokázat (prostřednictvím smluv, 

účetních dokladů, výpisů z účtu apod.).
95

 

Všechny daňově uznatelné náklady jsou uvedeny v ZDP v § 24. Z důvodu jejich 

obsáhlosti a velkého množství jsou zde zmíněny pouze ty, které souvisí s praktickou 

částí této bakalářské práce.
96

 

Prvním z těchto nákladů jsou odpisy hmotného majetku. Jejich výše se zjistí rozdílem 

mezi účetními a daňovými odpisy. O kolik daňové odpisy převyšují účetní odpisy, 

o tolik lze snížit výsledek hospodaření.
97

 

Dalším je zůstatková cena hmotného majetku (například vyřazeného v důsledku 

prodeje). O kolik zůstatková cena daňová převyšuje zůstatkovou cenu účetní, o tolik lze 

snížit výsledek hospodaření.
98
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 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách. 

94
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 

95
 Tamtéž. 

96
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

97
 Tamtéž. 

98
 Tamtéž. 
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Daňově uznatelné je také SP a ZP hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance, pokud 

bylo zaplaceno nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího 

období nebo jeho části.
99

 

V neposlední řadě to mohou být například smluvní pokuty, úroky z úvěru, penále a jiné 

sankce ze závazkových vztahů. I zde platí podmínka zaplacení.
100

 

Takto upravený základ daně lze dále snížit o hodnotu bezúplatného plnění dle § 20, 

odst. 8 ZDP poskytnutého například obcím, krajům, organizačním složkám státu, na 

financování vědy a vzdělání, školství nebo policii, pokud hodnota bezúplatného plnění 

činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 

2.5  Zálohy na daň z příjmů 

Záloha je povinná platba, jejíž výše a četnost se odvozuje od poslední známé daňové 

povinnosti poplatníka. Tou se rozumí poslední známá daň, která byla naposledy 

pravomocně vyměřena či částka daně uvedená v daňovém přiznání, která dosud nebyla 

pravomocně stanovena.
101

 

Platí se v průběhu zálohového období, kterým se rozumí období od prvního dne 

následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání do 

posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. 

Po skončení zdaňovacího období se zaplacené zálohy na daň započítávají na úhradu 

skutečné výše daně.
102

 

Jednotlivé výše a splatnosti záloh jsou uvedeny v následující tabulce. 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

100
 Tamtéž. 

101
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 

102
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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Tabulka 8: Výše a splatnost záloh na daň z příjmů
103

 

Poslední známá daňová 

povinnost 
Výše zálohy Splatnost jednotlivých záloh 

< 30.000 Kč 0 Kč - 

> 30.000 Kč a zároveň 

< 150.000 Kč 

40 % poslední známé 

daňové povinnosti 

1) do 15. dne šestého měsíce 

zdaňovacího období 

2) do 15. dne dvanáctého měsíce 

zdaňovacího období 

> 150.000 Kč 
25 % poslední známé 

daňové povinnosti 

1) do 15. dne třetího měsíce 

zdaňovacího období 

2) do 15. dne šestého měsíce 

zdaňovacího období 

3) do 15. dne devátého měsíce 

zdaňovacího období 

4) do 15. dne dvanáctého měsíce 

zdaňovacího období 

2.6  Sociální pojištění  

Tato bakalářská práce uvádí sociální pojištění jako samostatnou kapitolu, která se týká 

fyzických i právnických osob
104

.  

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje 3 složky: 

 nemocenské pojištění – účast na něm je povinná pro zaměstnance, OSVČ si jej 

mohou platit dobrovolně, 

 důchodové pojištění, 

 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
105

 

                                                 
103

 Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

104
 Právnická osoba platí sociální pojištění ode dne přijetí prvního zaměstnance, to znamená, že se stává 

zaměstnavatelem. Zdroj: VYCHOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového 

pohledu. 

105
 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Pojistné na sociální zabezpečení. Cssz.cz 

[online]. 2014.  
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Platba důchodového a nemocenského pojištění je založena na pravidelném placení 

příspěvku – pojistného. Takto vybrané peníze, které Česká správa sociálního 

zabezpečení (dále ČSSZ) v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb. na pojistném vybere, 

jsou příjmem státního rozpočtu.
106

 

Povinnost placení pojistného mají zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ a osoby 

dobrovolně účastné důchodového pojištění.
107

 Tato dobrovolná účast je možná u osob 

starších 18 let, které si podají přihlášku.
108

 

Pojistné se platí formou záloh za jednotlivé kalendářní měsíce a to od 1. do 20. dne 

kalendářního měsíce následujícím po měsíci, za který se záloha platí.
109

 Následně se pak 

za uplynulý kalendářní rok podá přehled o příjmech a výdajích a to do 1 měsíce ode 

dne, v němž mělo být nejpozději podáno daňové přiznání.
110

  

Pojistné se počítá pomocí stanoveného procenta z vyměřovacího základu za rozhodné 

období. Rozumí se tím kalendářní měsíc u zaměstnance a u OSVČ kalendářní rok.
111

 

Sazby pro výpočet sociálního pojištění jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. 
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 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Pojistné na sociální zabezpečení. Cssz.cz 

[online]. 2014. 

107
 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Povinnosti. Cssz.cz [online]. 2014. 
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 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Dobrovolná. Cssz.cz [online]. 2014. 

109
 PILÁTOVÁ, Jana. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ: daň 

z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitostí, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 

110 Přehled se tak musí podat do 1. května nebo do 1. srpna, pokud zpracovává daňové přiznání daňový 

poradce. Zdroj: PILÁTOVÁ, Jana. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence 

pro OSVČ: daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitostí, sociální pojištění, zdravotní pojištění.  
111

 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Výše a platba pojistného. Cssz.cz [online]. 2014. 
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Tabulka 9: Sazby sociálního pojištění
112

 

 OSVČ Zaměstnanec Zaměstnavatel 
Dobrovolní 

účastníci 

Nemocenské pojištění - - 2,3 % - 

Důchodové pojištění 28 % 6,5 % 21,5 % 28 % 

Příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti 
1,2 % - 1,2 % - 

Celkem 29,2 % 6,5 % 25 % - 

 

2.6.1  Vyměřovací základ sociálního pojištění 

Minimálním vyměřovacím základem je částka, kterou si OSVČ sama zvolí, ne však 

méně než 77.832 Kč u OSVČ s hlavní činností a méně než 31.140 Kč u OSVČ 

s činností vedlejší, pokud však činnost vykonávala ve všech kalendářních měsících roku 

2014.
113

 

Minimální měsíční vyměřovací základ činí 50 % daňového základu z předchozího roku 

připadajícího v průměru na 1 měsíc, v němž byla činnost vykonávána. Za výkon 

činnosti se pro tento účel považuje i pobírání dávek nemocenského pojištění nebo 

peněžité pomoci v mateřství. Minimální hranice je stanovena na 6.486 Kč u OSVČ 

hlavní a 2.595 Kč u OSVČ vedlejší. Minimální hranice se použije v případě, pokud 

vypočtená částka (50 % z daňového základu) je nižší než uvedené částky. Naopak 

maximální vyměřovací základ činí 1.245.216 Kč.
114

 

Pro výpočet pojistného u zaměstnanců a zaměstnavatele se nejprve stanoví vyměřovací 

základ všech zaměstnanců zaměstnavatele, kteří jsou účastni na nemocenském 

a důchodovém pojištění, tudíž úhrn příjmů (hrubá mzda). U zaměstnance bez účasti na 

důchodovém spoření se pojistné vypočítá jako 6,5 % z vyměřovacího základu 

                                                 
112

 Vlastní zpracování dle ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Sazby pojistného. Cssz.cz 

[online]. 2014. 

113
 PILÁTOVÁ, Jana. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ: daň 

z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitostí, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 

114
 Tamtéž. 
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a u zaměstnance s účastí na důchodovém spoření jako 3,5 % z vyměřovacího základu. 

Za zaměstnavatele se pojistné počítá ve výši 25 % z úhrnu vyměřovacích základů všech 

jeho zaměstnanců. Sumu pojistného za sebe a za všechny zaměstnance následně odvede 

na účet příslušné OSSZ.
115

 

2.7  Zdravotní pojištění 

Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou pojištěny všechny osoby s trvalým pobytem na území České republiky 

a také osoby bez trvalého pobytu, které pracují pro zaměstnavatele se sídlem v České 

republice.
116

 

Mezi plátce zdravotního pojištění patří: 

 zaměstnanci (ZP jim sráží ze mzdy zaměstnavatel), 

 osoby samostatně výdělečně činné, 

 osoby s trvalým pobytem v ČR bez zdanitelných příjmů, 

 stát (je plátcem pojistného za nezaopatřené děti, za osoby pobírající starobní 

nebo invalidní důchod, za příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské 

a osoby na rodičovské dovolené, uchazeče o zaměstnání, osoby ve výkonu trestu 

odnětí svobody, příjemce dávek nemocenského pojištění).
117

 

Pojistné se odvádí ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období, z toho 

za zaměstnance 4,5 % a za zaměstnavatele 9 %.
118
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 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Výše a platba pojistného. Cssz.cz [online]. 2014. 

116
 PILÁTOVÁ, Jana. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ: daň 

z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitostí, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 
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 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
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2.7.1  Vyměřovací základ zdravotního pojištění 

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které mu 

zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti s výkonem zaměstnání. 
119

 

U osoby samostatně výdělečně činné se za vyměřovací základ od roku 2006 považuje 

50 % z rozdílu mezi příjmy ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na 

jejich dosažení, zajištění a udržení. 
120

 

Minimální a maximální vyměřovací základ se liší výpočtem. Minimální vyměřovací 

základ pro OSVČ se vypočítá jako 12násobek 50 % průměrné mzdy, tj. 12.971 Kč za 

měsíc (155.652 Kč za rok). Maximální vyměřovací základ je pro období let  

2013 – 2015 zrušen.
121
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3 Analytická část 

Tato část bakalářské práce se zabývá porovnáním zdaňování příjmů ze živností 

a zdaňování příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným. 

Porovnává jak ekonomickou stránku vybraných forem podnikání, tak především stránku 

daňovou. Kapitola dále informuje o tom, jaké prostředky je nutno vynaložit k založení 

vybraných forem podnikání a jak samotný proces založení probíhá. 

3.1  Komparace vybraných forem podnikání 

Formy podnikání zde zastupují již zmíněný živnostník a společnost s ručením 

omezeným. Ta byla záměrně vybrána pro svou oblíbenost mezi zájemci o podnikání 

a také fakt, že od 1. 1. 2014 je povinná výše základního kapitálu 1 Kč, což je oproti 

předchozím 200.000 Kč markantní rozdíl. Další rozdíly jsou přehledně uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 10: Přehled základních rozdílů mezi živnostníkem a s.r.o.
122

 

 Živnostník Společnost s ručením omezeným 

Počet zakladatelů Jedna osoba Minimálně 1 osoba 

Ručení Neomezeně 

Společnost neomezeně, společníci 

do výše svého nesplaceného 

vkladu 

Počáteční základní kapitál Není stanoven Minimálně 1 Kč 

Administrativní náročnost 

při založení 

Vyřízení živnostenského 

oprávnění 

Uzavření společenské smlouvy 

formou notářského zápisu, složení 

základního kapitálu společnosti, 

nebo jeho části, získání 

živnostenských oprávnění, zápis 

do obchodního rejstříku, registrace 

společnosti u finančního úřadu 

                                                 
122

 Vlastní zpracování dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích. 
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 Živnostník Společnost s ručením omezeným 

Podíl na zisku 
Podnikatel si ze zisku po 

zdanění nechává vše 

Dle kapitálového vkladu, pokud 

společenská smlouva nestanoví 

jinak 

Ostatní kritéria 

Obtížný přístup k cizím 

zdrojům, mnohdy nižší 

důvěryhodnost, 

předpoklad podnikání 

menšího rozsahu 

Nejběžnější forma obchodní 

společnosti, vyhovuje většině typů 

podnikání, pokud existuje 

počáteční kapitál při zakládání 

společnosti 

Delegování pravomoci Nelze 
Pravomoc lze delegovat na jiné 

společníky 

 

Výše uvedené rozdíly mezi vybranými formami podnikání se vztahují především 

k ekonomické stránce. Každá má své výhody i nevýhody, záleží na rozsahu předmětu 

podnikání a na oblasti, do které předmět podnikání spadá.  

Výhodou podnikání dle živnostenského zákona je nižší administrativní náročnost 

a možnost uplatňovat výdaje paušálem, což především malým podnikatelům usnadňuje 

práci a vede i k relativně nízké daňové povinnosti. Výhodou je také to, že veškeré zisky 

si podnikatel nechá, nepřerozděluje je dalším společníkům.  

Naopak největší nevýhodou živnostníka je ručení celý svým majetkem, do kterého 

spadá i majetek osobní. Tím pak podnikatel riskuje, že ztratí střechu nad hlavou, pokud 

jako zástavu u sjednaného bankovního úvěru použije svůj byt či dům. 

Této situace se nemusí obávat společník společnosti s ručením omezeným. Ten ručí 

celým svým majetkem pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Neomezené ručení 

zde přestavuje sama společnost.  

Následující tabulka přibližuje odlišnosti těchto dvou forem podnikání, nyní však 

z pohledu daní z příjmů.  
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Tabulka 11: Komparace základních rozdílů vybraných forem podnikání z daňové stránky
123

 

 Živnostník Společnost s ručením 

omezeným 

Sazba daně 15 % 19 % 

Základ daně Suma příjmů z § 6, § 7, § 8, § 9, 

§ 10 ZDP 

Vychází z výsledku 

hospodaření 

Povinnost placení SP a 

ZP 

 Platba sociálního a zdravotního 

pojištění - OSVČ 

Odvody za zaměstnance 

Evidence hospodaření Vedení daňové evidence, 

účetnictví nebo možnost uplatnění 

paušálních výdajů 

Povinnost vedení účetnictví 

 

Z  textu uvedeného výše je patrné, že poplatník podnikající pod označením společnosti 

s ručením omezeným má více možností, jak si snížit výslednou daň z příjmů. Navíc se 

jej netýká povinná platba sociálního a zdravotního pojištění, jak je uvedeno v tabulce, 

ale platí pouze odvody za své zaměstnance. Na rozdíl od živnostníka, tedy osoby 

fyzické, zdaní pouze příjmy související s jeho předmětem podnikání.  

Živnostník však musí zdanit jeho veškeré příjmy, ať už se týkají jeho podnikatelské 

činnosti či nikoliv. Výjimku samozřejmě tvoří příjmy od daně osvobozené, jako jsou 

například příjmy z prodeje rodinného domu, příjmy získané ve formě dávek 

z nemocenského pojištění či příjem v podobě náhrady přijaté v souvislosti s nápravou 

majetkových křivd. 
124

 

Nelze však jednoznačně říci, která forma podnikání je ta nejlepší. Záleží na předmětu 

a rozsahu podnikání a dalších okolnostech s ním souvisejících.  

Jak vlastně vybrané formy podnikání vznikají, objasňují následující dvě kapitoly. 

 

 

                                                 
123

 Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

124
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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3.2  Postup založení živnosti volné a koncesované 

Pro založení živnosti musí uchazeč splnit všeobecné a zvláštní podmínky
125

 uvedené 

v zákoně a již jednou zmíněné v kapitole 1.2 
126

 

Založení živnosti se neobejde bez vydání peněžních prostředků na správní poplatky, 

které jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, jehož přílohou je sazebník. Výše poplatků jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 12: Správní poplatky související s provozováním živnosti
127

 

Úkon Cena 

Ohlášení živnosti 1.000 Kč 

Další ohlášení živnosti 500 Kč 

Přijetí žádosti o koncesi 1.000 Kč 

Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč 

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost i za 

každou započatou stránku 

20 Kč 

 

Předmětem poplatku není například vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku 

po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku a také změna oboru 

činnosti v rámci živnosti volné.
128

 

Samostatným založením živnosti nevzniká povinnost registrace na finančním úřadě 

k jednotlivé dani. Ta je stanovena ve zvláštních zákonech a zakládá ji až samotný 

počátek výkonu podnikatelské činnosti. Lhůta podání přihlášky k registraci poplatníka 

daně z příjmů fyzických osob je 15 dnů ode dne, kdy podnikatel započal výkon činnosti, 

                                                 
125

 Zvláštní podmínky jsou vyžadovány především u živností řemeslných a až na výjimky i u živnosti 

vázané a koncesované. 

126
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

127
 Vlastní zpracování dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

128
 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 



49 

 

která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti nebo přijal příjem ze samostatné 

činnosti.
129

 

Dnem zahájením výkonu samostatné činnosti také vzniká oznamovací povinnost 

k přihlášení na ČSSZ. Takto musí podnikatel učinit nejpozději do osmého dne měsíce 

následujícího po měsíci, v němž zahájil samostatnou činnost. Je povinen se 

zaregistrovat také u zdravotní pojišťovny a to do osmi dnů ode dne, kdy byla 

samostatná činnost zahájena.
130

 

Jednodušší je podat jednotný registrační formulář na centrální registrační místo, kterým 

je živnostenský úřad. Nahrazuje tak zbývající typy podání, které podnikatel musí učinit 

před vstupem do podnikání a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné 

správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně.
131

 

Tabulka 13: Doba trvání založení živnosti
132

 

Živnost ohlašovací Živnost koncesovaná 

zápis do 

živnostenského 

rejstříku 

do 5 dnů ode dne 

doručení ohlášení 

projednání žádosti o 

koncesi 

do 30 dnů ode dne 

doručení žádosti 

o koncesi 

registrace na FÚ, 

ZP, ČSSZ 

do 30 dnů ode dne 

provedení zápisu do 

živnostenského 

rejstříku 

zápis do 

živnostenského 

rejstříku 

do 5 dnů ode dne 

nabytí právní moci 

rozhodnutí o udělení 

koncese 

  
registrace na FÚ, 

ZP, ČSSZ 

do 30 dnů ode dne 

provedení zápisu do 

živnostenského 

rejstříku 

 

                                                 
129

 BRNO – OFICIÁLNÍ WEB STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA. Základní povinnosti podnikatelů 

vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Brno.cz 

[online]. 2015. 

130
 Tamtéž. 

131
 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Jednotný registrační formulář. Mpo.cz [online]. 2015. 

132
 Vlastní zpracování dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
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3.3  Postup založení s.r.o. 

Společnost se zakládá sepsáním zakladatelské listiny nebo podepsáním společenské 

smlouvy, je-li společnost založena dvěma nebo více zakladateli. Těmi mohou být osoby 

fyzické i právnické.
133

 

Zákon o obchodních korporacích nevylučuje, aby společnost s ručením omezeným, 

která má jen jednoho společníka, byla jediným zakladatelem další společnosti s ručením 

omezeným.  

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina musí mít formu veřejné listiny, jinak 

jsou neplatné. Musí obsahovat následující náležitosti: 

a) firmu a sídlo společnosti, 

b) určení společníků (jméno, bydliště nebo sídlo), 

c) předmět podnikání, 

d) určení druhů podílů každého společníka, 

e) výši základního kapitálu a výši vkladů, 

f) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.
134

 

Pokud se s.r.o. zakládá za účelem podnikání, musí si její jednatelé požádat o vydání 

živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. 

Před samotným návrhem na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být 

splaceno celé vkladové ážio
135

 a nejméně 30 % každého peněžitého vkladu. Návrh na 

zápis do obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé, přičemž pravost jejich podpisů 

musí být úředně ověřena, pokud se nejedná o elektronický podpis.
136

 

                                                 
133

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

134
 BUSINESSINFO. CZ – OFICIÁLNÍ PORTÁL PRO PODNIKÁNÍ A EXPORT. Obchodní 

korporace - založení a vznik. BussinessInfo.cz [online]. 2014. 

135
 Vkladovým ážiem se rozumí rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce a výší 

vkladu společníka. Zdroj: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

136
 BUSINESSINFO. CZ – OFICIÁLNÍ PORTÁL PRO PODNIKÁNÍ A EXPORT. Obchodní 

korporace - založení a vznik. BussinessInfo.cz [online]. 2014. 
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Stejně tak jako živnostník, tak i společnost s ručením omezeným se musí zaregistrovat 

na finančním úřadě, a to do 30 dnů od svého vzniku. Jednatelé společnosti se dále musí 

zaregistrovat také u ČSSZ a u zdravotní pojišťovny.
137

 

Dobu trvání založení společnosti s ručením omezeným a poplatky, které se založením 

souvisí, uvádí následující tabulky. 

Tabulka 14: Doba trvání procesu založení společnosti s ručením omezeným
138

 

Úkon Doba trvání (zákonná lhůta) 

vyřízení živností 5 dnů 

zápis do obchodního rejstříku 5 pracovních dnů 

registrace na FÚ do 30 dnů od vzniku společnosti 

podání návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku  

do 6 měsíců od založení nebo získání 

živností 

registrace zaměstnavatele na ČSSZ a ZP do 7 dnů od nástupu nebo výstupu 

zaměstnance 

 

Tabulka 15: Poplatky při založení s.r.o.
139

 

Úkon Cena 

zápis společnosti do obchodního rejstříku (soudní poplatek) 6.000 Kč 

zápis společnosti do obchodního rejstříku provedený notářem 6.000 Kč 

náklad na vyhotovení stejnopisů notářského zápisu  100 Kč za každou stranu 

notářského zápisu 

odměna pro notáře za sepsání společenské smlouvy přibližně 5.000 Kč 

 

 

                                                 
137

 BUSINESSINFO. CZ – OFICIÁLNÍ PORTÁL PRO PODNIKÁNÍ A EXPORT. Obchodní 

korporace - založení a vznik. BussinessInfo.cz [online]. 2014. 

138
 Vlastní zpracování dle JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, 

daně.  

139
 Tamtéž.  
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3.4  Shrnutí 

Cílem předchozí části bakalářské práce bylo porovnat vybrané formy podnikání, jež 

v této práci zastupují živnost a společnost s ručením omezeným. Výhodou živností je 

jejich nenáročná administrativa, jelikož poplatník může uplatňovat paušální výdaje, 

které usnadňují práci (jejich použití zpravidla vede k nízkému základu daně) 

v porovnání s uplatňováním skutečně vynaložených výdajů z daňové evidence nebo 

účetnictví.  

Podnikat jako společnost s ručením omezeným působí v očích věřitelů a bank 

věrohodněji, a proto je i získání bankovního úvěru nebo nových smluvních partnerů 

snadnější než u živnostenského podnikání. Dalšími výhodami společnosti s ručením 

omezeným jsou možnost delegování pravomoci na společníky a ručení společníků 

pouze do výše jejich nesplacených vkladů.  

Živnost lze snadno založit pomocí jednotného registračního formuláře, který nahrazuje 

různé typy podání, které podnikatel musel absolvovat před vstupem do podnikání a to 

na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního zabezpečení, 

úřadu práce a zdravotní pojišťovně.  

Společnost s ručením omezeným se zakládá sepsáním zakladatelské listiny nebo 

podpisem společenské smlouvy. Vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Před 

návrhem na zápis však musí být splaceno celé vkladové ážio a nejméně 30 % každého 

peněžitého vkladu. Proces založení společnosti je delší a finančně náročnější 

v porovnání s vyřízením živnostenského oprávnění. 
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4 Praktická část 

Praktická část je věnována optimalizaci daňové povinnosti poplatníka pana Jaromíra 

Ištvánka. V další kapitole autorka uvádí porovnání se situací, kdyby pan Ištvánek 

založil společnost s ručením omezeným. Při výpočtech jsou použita fiktivní data, jelikož 

poplatník si nepřál zveřejnit reálné údaje. 

4.1  Představení poplatníka 

Základní informace o zvoleném poplatníkovi shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 16: Základní informace o poplatníkovi
140

 

Obchodní firma: Jaromír Ištvánek 

Právní forma podnikání: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná 

v obchodním rejstříku 

IČO: 67000720 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, obor: velkoobchod a maloobchod; 

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Místo podnikání: Cacardov 423, 696 17, Dolní Bojanovice 

Provozovna: Potraviny Ištvánek, Úvoz 1, 691 06, Velké Pavlovice  

Spolupracující osoba: Božena Ištvánková 

 

Pan Ištvánek je členem maloobchodní sítě Enapo, která působí na trhu již 16 let. 

Vyznačuje se především nabídkou výrobků od regionálních dodavatelů v nejlepší 

jakosti a kvalitě. Síť Enapo připravuje pravidelné akce na určité zboží, a to vždy na 

10 dnů. Od ostatních řetězců se odlišuje speciálními akcemi na vybrané produkty na 

jeden den či víkend. Několikrát v roce za určitou výši nákupu zákazník obdrží také 

věcný dar.  

                                                 
140

 Vlastní zpracování. 
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Pan Jaromír Ištvánek odebírá zboží nejen ze sítě Enapo, ale i od dalších dodavatelů 

a velkoobchodů. Díky tomu si drží ceny zboží na přijatelné úrovni pro zákazníky. 

Ve své prodejně zaměstnává dvě prodavačky a jednu vedoucí prodeje. Je měsíčním 

plátcem DPH.  

Spolupracující osobou je paní Božena Ištvánková, která zároveň vede daňovou 

evidenci, provádí fakturace a další administrativní práce.  

4.2  Východiska pro výpočet daně z příjmů 

Základ daně pana Ištvánka za poslední čtyři zdaňovací období osciluje okolo 

400.000 Kč. Proto byla tato částka vybrána jako modelová pro výpočet jeho daňové 

povinnosti. Je výsledkem rozdílu mezi příjmy ve výši 7.920.000 Kč a výdaji ve výši 

7.520.000 Kč. 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, se 

rozděluje mezi něj a spolupracující osobu (manželku), přičemž na pana Ištvánka připadá 

56 % a na jeho manželku 44 %, čímž jsou dodrženy podmínky uplatnění uvedené 

v §13 ZDP.  

4.2.1  Výpočet daňové zátěže pana Ištvánka 

V roce 2013 poskytl dar (bezúplatné plnění) Arcidiecézní charitě Praha na podporu 

charitativního projektu, který doložil potvrzením. Dále si uplatňuje jako nezdanitelnou 

část základu daně zaplacené úroky z hypotečního úvěru a pojistné placené na soukromé 

životní pojištění. Je ženatý a má dvě děti, jež jsou studenty prezenční formy 

bakalářského studia na vysoké škole a nedosáhly věku 26 let, proto má nárok na 

uplatnění daňového zvýhodnění. 

Na pana Ištvánka připadá již zmíněných 56 % příjmů, výdajů a tím pádem i základu 

daně. Po přepočtu bylo dospěno k následujícím výsledkům. 

Příjmy  4.435.200 Kč 

Výdaje - 4.211.200 Kč 

Základ daně 224.000 Kč 
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Od základu daně si odečte hodnotu poskytnutého daru ve výši 7.000 Kč, zaplacené 

úroky z hypotečního úvěru ve výši 9.315 Kč a pojistné na soukromé životní pojištění ve 

výši 3.600 Kč. 

Základ daně  224.000 Kč 

Úroky z hypotečního úvěru - 9.315 Kč 

Pojistné na soukromé životní 

pojištění 
- 3.600 Kč 

Bezúplatné plnění - 7.000 Kč 

Upravený základ daně 204.085 Kč 

 

Upravený základ daně se dále zaokrouhlí na stovky korun dolů, vynásobí se sazbou 

daně 15 % a dospěje se tak k daňové povinnosti před slevami. 

Upravený základ daně  204.000 Kč 

Sazba daně * 0,15  

Daňová povinnost  30.600 Kč 

 

Z té si pan Ištvánek odečte slevu na poplatníka a následně daňové zvýhodnění na děti, 

které je v tomto případě uplatněno formou slevy na dani i daňového bonusu. 

Daňová povinnost  30.600 Kč 

Sleva na poplatníka - 24.840 Kč 

Daň po slevách  5.760 Kč 

Daňové zvýhodnění - 26.808 Kč 

Daňový bonus 21.048 Kč 

 

Spolu s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob poplatník podává 

vyúčtování záloh na sociální správu a zdravotní pojišťovnu. Výpočty doplatků, resp. 

přeplatků pojistného na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti 

a zdravotního pojištění, jsou uvedeny v následujících odstavcích.  
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Sociální pojištění 

Daňový základ 224.000 Kč 

      * 0,5                                          

Vyměřovací základ 112.000 Kč 

Sazba pojistného   * 0,292 

Výše pojistného 32.704 Kč 

Zaplaceno na zálohách - 33.120 Kč 

Přeplatek  416 Kč 

 

Pan Ištvánek na pojistném přeplatil 416 Kč a má tak nárok na vrácení tohoto přeplatku.  

 

Zdravotní pojištění 

Příjmy 4.435.200 Kč 

Výdaje - 4.211.200 Kč 

Daňový základ 224.000 Kč 

      * 0,5                                          

Minimální vyměřovací 

základ 
155.652 Kč 

Sazba pojistného   * 0,135 

Výše pojistného 21.014 Kč 

Zaplaceno na zálohách - 20.967 Kč 

Nedoplatek  47 Kč 

 

Pan Ištvánek je povinen uhradit nedoplatek ve výši 47 Kč své zdravotní pojišťovně. 

Nedoplatek vznikl z důvodu navýšení minimálního vyměřovacího základu v roce 2014 

oproti roku 2013.
141

 

                                                 
141

 PILÁTOVÁ, Jana. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ: daň 

z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitostí, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 
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4.2.2  Výpočet daňové zátěže spolupracující osoby 

Jeho manželka paní Ištvánková si neodečítá žádnou z nezdanitelných částí základu 

daně. Pobírá však důchod pro invaliditu prvního stupně, a proto si dle § 35ba odst. 1, 

písm. c) ZDP uplatňuje slevu na dani ve výši 2.520 Kč. Daňové zvýhodnění na děti si 

již uplatnit nemůže, protože jej uplatňuje její manžel.  

Na manželku je převedeno 44 % z příjmů, výdajů a základu daně. Částky jsou proto 

následující. 

Příjmy  3.484.800 Kč 

Výdaje - 3.308.800 Kč 

Základ daně 176.000 Kč 

 

Jelikož si neuplatňuje žádnou z nezdanitelných částí základu daně, lze přejít přímo 

k samostatnému výpočtu daně. Základ daně již není potřeba zaokrouhlovat na stovky 

dolů. 

Základ daně  176.000 Kč 

Sazba daně * 0,15  

Daňová povinnost  26.400 Kč 

 

Paní Ištvánková si nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti, proto se její daň sníží 

pouze o slevu na poplatníka a o slevu na důchod pro invaliditu prvního stupně, který 

pobírá. 

Daňová povinnost  26.400 Kč 

Sleva na poplatníka - 24.840 Kč 

Sleva na invaliditu 1. stupně - 2.520 Kč 

Daňová povinnost po slevách 0 Kč 

 

Její výsledná daňová povinnost je nulová, jelikož slevu na invaliditu lze odečíst pouze 

do nulové daňové povinnosti. 
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Stejně tak jako její manžel má povinnost, společně s daňovým přiznáním k dani 

z příjmů fyzických osob, podat hlášení na sociální správu a zdravotní pojišťovnu. 

Výpočty doplatků (či přeplatků) na pojistné na důchodové pojištění a státní politiku 

zaměstnanosti a na zdravotní pojištění jsou uvedeny v následujících odstavcích.  

Sociální pojištění 

Daňový základ 176.000 Kč 

      * 0,5                                          

Vyměřovací základ 88.000 Kč 

Sazba pojistného   * 0,292 

Výše pojistného 25.696 Kč 

Zaplaceno na zálohách - 26.028 Kč 

Přeplatek  332 Kč 

 

Paní Ištvánková má taktéž nárok na vrácení přeplatku od příslušné OSSZ. 

Zdravotní pojištění 

Příjmy 3.484.800 Kč 

Výdaje - 3.308.800 Kč 

Daňový základ 176.000 Kč 

      * 0,5                                          

Vyměřovací základ 88.000 Kč
142

 

Sazba pojistného   * 0,135 

Výše pojistného 11.880 Kč 

Zaplaceno na zálohách - 12.029 Kč 

Přeplatek  149 Kč 

 

Zažádat si může také o vrácení přeplatku od své zdravotní pojišťovny. 

                                                 
142

 Na paní Ištvánkovou se nevztahuje minimální vyměřovací základ, protože pojistné za ni hradí stát 

z titulu příjemce invalidního důchodu. Zdroj: VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový 

systém ČR 2014. 
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4.3  Zhodnocení aktuální situace 

V tomto modelovém příkladu poplatník efektivně využívá optimalizační nástroje 

vedoucí k daňovému bonusu, respektive k nulové daňové povinnosti. Za optimalizační 

nástroj lze také považovat rozdělení příjmů na spolupracující osobu, jelikož dle zákona 

fyzická osoba podnikatel nemůže zaměstnat svou manželku. Toto řešení se jeví jako 

jedno z možných, pokud se chtějí na podnikání podílet oba manželé současně. Z výše 

uvedeného výpočtu vyplývá, že rozdělení příjmů na spolupracující osobu přináší určité 

daňové výhody.  

Otázkou zůstává, jak se příjmy z podnikání budou vyvíjet dále, zda budou klesat, nebo 

naopak porostou.  

Předmětem dalšího zkoumání je, zda existuje možnost, že by v budoucnosti pan 

Ištvánek založil společnost s ručením omezeným a zda by mu tento krok přinesl jisté 

výhody.  

V případě velkého nárůstu příjmů je reálné uvažovat o založení společnosti s ručením 

omezeným, která je méně riziková z pohledu ručení za závazky plynoucí z podnikání. 

Založení společnosti s ručením omezeným však doprovází několik nemilých 

skutečností. Jednou z nich je přechod z daňové evidence na účetnictví, kdy je potřeba 

zvýšit, respektive snížit základ daně o hodnotu zásob a cenin, poskytnutých záloh 

(s výjimkou záloh na hmotný majetek) a pohledávek (které by při úhradě byly 

zdanitelným příjmem), respektive o hodnotu přijatých záloh a dluhů (které by při úhradě 

byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů) ve zdaňovacím období, ve kterém 

bylo zahájeno vedení účetnictví.
143

  

Další nevýhodou je také značná časová a administrativní náročnost, která se projevuje 

pak i v každodenním chodu podnikání, případné přeměně společnosti či jejím úplném 

zániku. 

Následující kapitola pracuje s modelovou situací, která by v budoucnu mohla nastat 

a přivést podnikatele k zásadnímu rozhodnutí. 

                                                 
143

 PORTÁL POHODA. Přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak. Portal.pohoda.cz [online]. 

2014. 
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4.4  Modelový příklad založení společnosti s ručením omezeným 

Podnikatel zvažuje vybudovat v podkroví provozovny ubytování pro turisty, kterých 

hlavně během letních měsíců přijíždí do Velkých Pavlovic, jakožto vinařské oblasti, 

několik tisíc. Tento krok by znamenal vyšší příjmy a samozřejmě i výdaje s nimi 

související. Pro pana Ištvánka by tak připadalo v úvahu založit společnost s ručením 

omezeným a přejít z daňové evidence na účetnictví, které musí vést povinně všichni, 

kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Společníky společnosti by byli oba z manželů 

Ištvánkových, kdy pozice jednatele by připadla na pana Ištvánka a pod jeho jménem by 

byla společnost zaregistrována do obchodního rejstříku.  

4.4.1  Daňová povinnost společnosti s ručením omezeným 

Předpokládané denní výnosy za prodej potravin u pana Ištvánka se pohybují v průměru 

okolo 30.000 Kč, tudíž tato částka je použita jako výchozí pro výpočet ročních výnosů, 

které pak činí 10.950.000 Kč (včetně víkendů a svátků).  

V případě ubytování se jedná o šest pokojů se sociálním zařízením a menší kuchyňkou. 

Cena za ubytování se liší v závislosti na velikosti pokoje a počtu lůžek v něm 

umístněných. Předpokládané roční tržby se v prvním roce podnikání šplhají 

k 650.200 Kč
144

, což spolu s prodejem potravin činí celkem 11.600.200 Kč.  

Společníci se mohou rozhodnout, zda se společností uzavřou smlouvu o pracovně-

právním vztahu a budou pobírat pravidelnou mzdu, anebo zůstanou pouze společníky 

a jejich příjem ze společnosti bude jen ve formě podílu na výsledku hospodaření.  

Společníci bez pracovně-právního vztahu ke společnosti 

Společnost zaměstnává celkem 5 zaměstnanců na pracovní smlouvu, z nichž všichni 

podepsali prohlášení k dani a nikdo z nich si neuplatňuje jiné slevy na dani. Výše 

celkových hrubých mezd za měsíc činí 55.000 Kč (veškeré náklady související 

s výplatou mezd jsou již zahrnuty v celkových nákladech společnosti). 

 

                                                 
144

 Vyčíslení tržeb za ubytování je obsaženo v Příloha 1: Vyčíslení tržeb za ubytování. 



61 

 

Tabulka 17: Přehled o výši výnosů, nákladů a výsledků hospodaření
145

 

Prodej potravin Ubytování 

Výnosy Náklady Výnosy Náklady 

10.950.000 Kč 9.990.500 Kč 650.200 Kč 600.200
146

 Kč 

Výsledek hospodaření: 959.500 Kč Výsledek hospodaření: 50.000 Kč 

 

Z uvedených dat v tabulce lze snadno zjistit výsledek hospodaření odečtením sumy 

celkových nákladů od sumy celkových výnosů. Protože je kladný, jedná se o zisk. 

Celkové výnosy  11.600.200 Kč 

Celkové náklady - 10.590.700 Kč 

Výsledek hospodaření 1.009.500 Kč 

 

Výsledek hospodaření je stěžejní složkou při výpočtu výsledné daně z příjmů 

právnických osob. 

Následující tabulka uvádí přehled předpokládaných položek snižujících, resp. 

zvyšujících výsledek hospodaření, které jsou výsledkem porovnání účetního a daňového 

hlediska. Jednotlivé položky a částky se odvíjí od událostí, které byly modelově 

stanoveny pro účely této bakalářské práce.  

 

Tabulka 18: Položky ovlivňující výši výsledku hospodaření
147

 

Typ nákladů 
Začlenění do účtové 

skupiny 
Specifikace nákladu Částka 

Položky 

navyšující 

VH 

54 – Jiné provozní náklady 

předpis a úhrada pojistného na 

ubytovací zařízení na období 

července až června následujícího 

roku v celkové výši 27.000 Kč 

13.500 Kč 

                                                 
145

 Vlastní zpracování. 

146
 Vyčíslení nákladů na ubytování je obsaženo v Příloha 2: Vyčíslení nákladů na ubytování. 

147
 Vlastní zpracování. 
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Typ nákladů 
Začlenění do účtové 

skupiny 
Specifikace nákladu Částka 

55 – Odpisy, rezervy, 

komplexní náklady příštích 

období a opravné položky 

provozních nákladů 

tvorba rezervy na opravu střechy 

poničené vichřicí v celkové částce 

250.000 Kč (rezerva bude tvořena 

pět zdaňovacích období) 

50.000 Kč 

Položky 

snižující VH 

52 – Osobní náklady 

v březnu dodatečně uhrazeno SP a 

ZP hrazené zaměstnavatelem 

z mezd zaměstnanců za prosinec 

předchozího roku 

18.700 Kč 

54 – Jiné provozní náklady 

vyřazení prodaného automobilu 

(ZC účetní 30.000 Kč, ZC daňová 

69.000 Kč) 

39.000 Kč 

55 – Odpisy, rezervy, 

komplexní náklady příštích 

období a opravné položky 

provozních nákladů 

rozdíl mezi účetními 

(170.500 Kč) a daňovými 

(241.100) odpisy 

70.600 Kč 

60 – Tržby za vlastní 

výkony a zboží 

omylem zaúčtovaná částka do 

výnosů 
126.100 Kč 

64 – Jiné provozní výnosy 

předpis smluvních pokut k úhradě 

ve výši 15.000 Kč byl k 31. 12.  

uhrazen pouze ve výši 2.700 Kč 

13.300 Kč 

 

Výsledek hospodaření 1.009.500 Kč 

Položky zvyšující VH + 63.500 Kč 

Položky snižující VH - 267.700 Kč 

Základ daně 805.300 Kč 

Částka základu daně se dále sníží o hodnotu poskytnutého daru. Společnost poskytla dar 

v hodnotě 7.000 Kč na podporu charitativního projektu a 50.000 Kč jako finanční 

podporu na léčbu tělesně postiženého dítěte. 
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Základ daně 805.300 Kč 

Bezúplatné plnění - 57.000 Kč 

Základ daně snížený o odpočty 748.300 Kč 

Zaokrouhlený ZD 748.000 Kč 

 

Zbývá vyčíslit výslednou daň z příjmů, kterou vypočítáme pomocí sazby 19 %. 

Zaokrouhlený ZD 748.000 Kč 

Sazba daně * 0,19 

Daň z příjmů 142.120 Kč 

 

Z výpočtu je zřejmé, že daňová povinnost vede k povinné platbě záloh. Jelikož se jedná 

o daňovou povinnost vyšší než 30.000 Kč, ale menší než 150.000 Kč, společnost má 

povinnost dle § 38a ZDP platit zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti.  

Daňová povinnost 142.120 Kč 

Sazba * 0,4 

Výše záloh 56.848 Kč 

 

Jedná se celkem o dvě zálohy hrazené do předem stanoveného data: 

 do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období ve výši 56.848 Kč a 

 do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období ve stejné výši. 

Společníci s pracovně-právním vztahem ke společnosti 

Východiskem pro následující výpočet jsou stejná data, jako u předchozí varianty 

s menšími odlišnostmi, které se týkají mzdových nákladů. Pokud by oba společníci byli 

zároveň zaměstnanci společnosti, zvedl by se počet zaměstnanců. Tento krok by 

znamenal zvýšení mzdových nákladů celkem o 20.000 Kč měsíčně a zvýšení SP a ZP za 

zaměstnavatele o 6.800 Kč měsíčně. Oproti předchozí variantě výpočtu by se zvedla 

také částka dodatečně uhrazeného SP a ZP za zaměstnavatele a to o 6.800 Kč. Proto by 

byl výpočet výsledné daňové povinnosti právnické osoby následující. 
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S ohledem na výši výsledné daňové povinnosti opět vzniká povinnost platit zálohy ve 

výši 40 % poslední známé daňové povinnosti a ve stejných termínech, jako u předchozí 

varianty.  

Daňová povinnost 81.510 Kč 

Sazba * 0,4 

Výše záloh 32.604 Kč 

 

 Jedná se celkem o dvě zálohy hrazené do předem stanoveného data: 

 do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období ve výši 32.604 Kč a 

 do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období ve stejné výši. 

Porovnání variant 

Následující tabulka porovnává dosažené hodnoty z výpočtů daně z příjmů právnických 

osob. V prvním případě jde o situaci, kdy společníci nejsou zaměstnanci společnosti 

a v druhém případě, kdy mají se společností zároveň pracovně-právní vztah.  

                                                 
148

 Bezúplatné plnění lze v případě právnické osoby uplatnit pouze do výše 10% ze ZD. 

Celkové výnosy  11.600.200 Kč 

Celkové náklady - 10.912.300 Kč 

Hospodářský výsledek 687.900 Kč 

Položky zvyšující VH + 63.500 Kč 

Položky snižující VH - 274.500 Kč 

Základ daně 476.900 Kč 

Bezúplatné plnění  - 47.690 Kč
148

 

Základ daně snížený o odpočty 429.210 Kč 

Zaokrouhlený ZD 429.000 Kč 

Sazba daně * 0,19 

Daň z příjmů 81.510 Kč 
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Tabulka 19: Porovnání zaměstnaných a nezaměstnaných společníků ve společnosti
149

 

 
Společníci společnosti 

Společníci i zaměstnanci 

společnosti 

Výnosy 11.600.200 Kč 11.600.200 Kč 

Náklady - 10.590.700 Kč - 10.912.300 Kč 

VH 1.009.500 Kč 687.900 Kč 

Položky zvyšující VH + 63.500 Kč + 63.500 Kč 

Položky snižující VH - 267.700 Kč - 274.500 Kč 

Základ daně 805.300 Kč 476.900 Kč 

Bezúplatné plnění - 57.000 Kč - 47.690 Kč 

Základ daně snížený o 

odpočty 
748.300 Kč 429.210 Kč 

Zaokrouhlený ZD 748.000 Kč 429.000 Kč 

Sazba daně * 0,19 * 0,19 

Daň z příjmů 142.120 Kč 81.510 Kč 

Výše záloh 56.848 Kč 32.604 Kč 

VH po zdanění 867.380 Kč 606.390 Kč 

 

Z výše uvedených výpočtů je patrné, že pokud by byli oba dva společníci zároveň 

v pracovně-právním vztahu se společností, zvedly by se náklady a na základě toho se 

snížil základ daně a také výsledná daň z příjmů právnických osob. Proto být 

společníkem společnosti a zároveň jejím zaměstnancem se jeví jako vhodná kombinace 

vedoucí ke snížení daňové zátěže společnosti. 

Na základě tohoto tvrzení se odvíjí další kapitoly bakalářské práce, kdy pro výpočty je 

aplikována varianta, že společníci mají se společností pracovně-právní vztah. 

                                                 
149

 Vlastní zpracování. 
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4.4.2  Výpočet výplaty podílů 

Tak jako živnostník podniká za účelem dosažení zisku, tak i společníci společnosti 

s ručením omezeným očekávají výplatu podílu z části výsledku hospodaření po zdanění, 

určené valnou hromadou. Z částky 606.390 Kč společnost na základě rozhodnutí valné 

hromady převede 106.390 Kč do dalšího roku jako nerozdělený zisk
150

 a 500.000 Kč 

rozdělí mezi společníky dle výše jejich podílu následovně: 

 280.000 Kč pro pana Ištvánka a  

 220.000 Kč pro paní Ištvánkovou. 

Tyto částky však podléhají srážkové dani, která činí 15 %. Hodnoty čistých podílů na 

zisku jsou uvedeny v následujících výpočtech. 

Pan Ištvánek: 

Podíl na zisku 280.000 Kč 

Srážková daň - 42.000 Kč 

Čistý podíl na zisku 238.000 Kč 

 

Paní Ištvánková: 

Podíl na zisku 220.000 Kč 

Srážková daň - 33.000 Kč 

Čistý podíl na zisku 187.000 Kč 

 

Částka čistého podílu na zisku nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. 

Jedná se o výslednou částku, která je společníkům následně vyplacena.  

Modelová situace stejně jako celá bakalářská práce podléhá právní úpravě ve znění 

k 31. 12. 2014. Daňové zákony se neustále novelizují. V roce 2014 například existoval 

návrh novely, která by vedla k nulovému zdanění výplaty podílů na zisku pro 

                                                 
150

 Povinnost vytvářet rezervní fond není ve společenské smlouvě zakotvena. Společnost převádí část 

finančních prostředků do dalšího roku jako nerozdělený zisk. 
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společníky (fyzické osoby).
151

 Takto by oba společníci ušetřili výraznou část peněžních 

prostředků a mohli je lépe investovat nebo si je ponechat pro svou vlastní potřebu. 

Novela však byla zamítnuta.
152

 

Pro porovnání je přiložen výpočet, jak by tomu bylo, kdyby pan Ištvánek dále podnikal 

jako živnostník a paní Ištvánková byla jeho spolupracující osoba za předpokladu 

vyšších příjmů uvedených v modelovém příkladu.  

4.4.3  Aplikace výpočtu na živnostenské podnikání 

Příjmy se pro zjednodušení shodují s částkami v modelové situaci pro společnost 

s ručením omezeným, kde tyto částky představují výnosy. Výdaje (u s.r.o. náklady) se 

však musí snížit o mzdové náklady pro oba manžele uplatněné v případě s.r.o., jelikož 

u živnostenského podnikání nemohou figurovat jako zaměstnanci. Hodnoty příjmů, 

výdajů a ZD jsou rozděleny dle podílů, tzn. 56 % pro pana Ištvánka a 44 % pro paní 

Ištvánkovou. 

Výchozí částky jsou následující. 

Celkové příjmy  11.600.200 Kč 

Celkové výdaje - 10.590.700 Kč 

Základ daně 1.009.500 Kč 

Výpočet daňové zátěže pana Ištvánka 

Od základu daně se odečte hodnota bezúplatného plnění. 

Základ daně  565.320 Kč 

Bezúplatné plnění celkem - 57.000 Kč 

Upravený základ daně 508.320 Kč 

                                                 
151

 PORTÁL POHODA. Podíly na zisku obchodních korporací od roku 2015. Portal.pohoda.cz [online]. 

2014. 

152
 Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů ze dne 

21. listopadu 2014. 
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Upravený základ daně se dále zaokrouhlí na stovky korun dolů, vynásobí se sazbou 

daně 15 % a dospěje se tak k daňové povinnosti před slevami. 

Upravený základ daně  508.300 Kč 

Sazba daně * 0,15  

Daňová povinnost  76.245 Kč 

Z té si pan Ištvánek odečte slevu na poplatníka. Jedná se o budoucnost, tudíž už si 

nemůže odečíst slevy na děti. 

Daňová povinnost  76.245 Kč 

Sleva na poplatníka - 24.840 Kč 

Daň po slevách  51.405 Kč 

 

Sociální pojištění 

Daňový základ 565.320 Kč 

      * 0,5                                          

Vyměřovací základ 282.660 Kč 

Sazba pojistného   * 0,292 

Výše pojistného 82.537 Kč 

Zaplaceno na zálohách
153

 - 35.157 Kč 

Nedoplatek 47.380 Kč 

 

Zdravotní pojištění 

Daňový základ 565.320 Kč 

      * 0,5                                          

Vyměřovací základ 282.660 Kč 

Sazba pojistného   * 0,135 

Výše pojistného 38.160 Kč 

                                                 
153

 Záloha vychází z předpokládaného ZD pana Ištvánka (240.800 Kč) ze zdaňovacího období 

předcházejícího rozšíření předmětu podnikání. 
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Výše pojistného 38.160 Kč 

Zaplaceno na zálohách
154

 - 21.014 Kč 

Nedoplatek 17.146 Kč 

 

Výpočet daňové zátěže spolupracující osoby 

Na manželku je převedeno 44 % z příjmů, výdajů a základu daně.  

Jelikož si neuplatňuje žádnou z nezdanitelných částí základu daně, lze přejít přímo 

k samostatnému výpočtu daně ze základu daně 444.180 Kč, který se zaokrouhluje na 

stovky dolů. 

Základ daně  444.100 Kč 

Sazba daně * 0,15  

Daňová povinnost  66.615 Kč 

 

Daň paní Ištvánkové se sníží pouze o slevu na poplatníka a o slevu na důchod pro 

invaliditu prvního stupně. 

Daňová povinnost  66.615 Kč 

Sleva na poplatníka - 24.840 Kč 

Sleva na invaliditu 1. stupně - 2.520 Kč 

Daň po slevách 39.255 Kč 

 

Sociální pojištění 

Daňový základ 444.180 Kč 

      * 0,5                                          

Vyměřovací základ 222.090 Kč 

Sazba pojistného   * 0,292 

Výše pojistného 64.851 Kč 

                                                 
154

 Záloha vychází z předpokládaného ZD pana Ištvánka (240.800 Kč) ze zdaňovacího období 

předcházejícího rozšíření předmětu podnikání. 
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Výše pojistného 64.851 Kč 

Zaplaceno na zálohách
155

 - 27.624 Kč 

Nedoplatek 37.227 Kč 

 

Zdravotní pojištění 

Daňový základ 444.180 Kč 

      * 0,5                                          

Vyměřovací základ 222.090 Kč 

Sazba pojistného   * 0,135 

Výše pojistného 29.983 Kč 

Zaplaceno na zálohách
156

 - 12.771 Kč 

Nedoplatek 17.212 Kč 

 

4.4.4  Porovnání výsledků  

Z hlediska výše výsledné daně z příjmů se jako optimální forma podnikání jeví podnikat 

jako s.r.o. v případě, že oba společníci jsou v pracovně-právním vztahu. V porovnání se 

živností se náklady společnosti zvyšují o mzdové náklady pro oba z manželů, čímž 

snižují základ daně, ze kterého se počítá výsledná daňová povinnost. Část výsledku 

hospodaření po zdanění se rozdělila dle rozhodnutí valné hromady mezi společníky 

podle výše jejich podílů, které podléhají srážkové dani. Manželům tak bylo vyplaceno 

dohromady 425.000 Kč na podílech na zisku. Navíc během roku jim bylo na mzdách 

vyplaceno 190.200 Kč, což dohromady činí 615.200 Kč. Toto je výsledná částka, se 

kterou mohou manželé volně disponovat. 

V případě živnostníka by byla situace jiná. Spolu se spolupracující osobou by 

dohromady na daních z příjmů fyzických osob a SP a ZP zaplatili 209.625 Kč.   

                                                 
155

 Záloha vychází z předpokládaného ZD paní Ištvánkové (189.200 Kč) ze zdaňovacího období 

předcházejícího rozšíření předmětu podnikání. 

156
 Záloha vychází z předpokládaného ZD paní Ištvánkové (189.200 Kč) ze zdaňovacího období 

předcházejícího rozšíření předmětu podnikání. 

 



71 

 

Do výdajů nelze zahrnout mzdy pro pana Ištvánka a jeho manželku. Proto jsou výdaje 

v porovnání se společností s ručením omezeným nižší. Po odečtení veškerých odvodů 

z rozdílu mezi příjmy a výdaji poplatník dostává 799.875 Kč. Nelze však jednoznačně 

říci, že tato částka slouží pro osobní spotřebu, jelikož převážnou část prostředků musí 

i nadále investovat do chodu podnikání, a proto založit společnost s ručením omezeným 

se v tomto případě jeví jako vhodnější a levnější varianta podnikání.  
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5 Návrh řešení 

Dle výpočtů se jeví, že poplatník si zvolil vhodnou formu podnikání, a to podnikat jako 

živnostník. Dosahuje daňového bonusu a jeho manželka neplatí žádnou daň, tudíž se na 

ně nevztahuje povinnost odvádět zálohy na daň. Založit společnost s ručením 

omezeným by v daném případě nebylo dobrou volbou, jelikož společnost jako 

právnická osoba nikdy nemůže obdržet daňový bonus a podnikatel by tak přišel 

o zajímavý finanční obnos.   

Do budoucnosti podnikatel plánuje vybudovat ubytování v podkroví prodejny, čímž by 

došlo ke zvýšení příjmů a samozřejmě i výdajů. Pro modelový příklad uvedený v druhé 

polovině praktické části byla zvolena odhadovaná celková částka příjmů (za ubytování 

i prodej potravin) ve výši 11.600.200 Kč. Nutno brát v potaz, že v budoucnosti již 

podnikatel nebude mít nárok na daňové zvýhodnění na děti a tudíž nebude moci 

dosáhnout daňového bonusu.  

Nastává tak otázka, zda založit společnost s ručením omezeným. Má to své výhody 

i nevýhody, a proto je nutné tento krok pečlivě zvážit. 

Z výpočtu je patrné, že daňová povinnost pro společnost s ručením omezeným vyšla 

nižší, než kdyby podnikatel zůstal živnostníkem a dále dělil příjmy na spolupracující 

osobu. Proto se jako vhodné jeví založit společnost s ručením omezeným. 

Rozhodnutí může usnadnit následující schéma, které shrnuje zásadní důvody pro 

založení, resp. nezaložení společnosti s ručením omezeným. 



73 

 

 

Schéma 5: Výhody a nevýhody s.r.o.
157

 

Následující tabulka zpřehledňuje rozdíly ve vybraných formách podnikání v aplikaci na 

modelový příklad.  

Tabulka 20: Srovnání vybraných forem podnikání vyplývající z modelového příkladu
158

 

Aspekty Živnost 
Společnost s ručením 

omezeným
159

 

Daňové 

 daň z příjmů 90.660 Kč
160

 

 odvod SP a ZP 118.965 Kč 

 čistý disponibilní příjem 

799.875 Kč  

 

 daň z příjmů 81.510 Kč 

 srážková daň z podílů na 

zisku 75.000 Kč 

 disponibilní příjem 

manželů 615.200 Kč 

 výsledek hospodaření po 

zdanění 606.390 Kč 

méně nástrojů k daňové 

optimalizaci 

více nástrojů k daňové 

optimalizaci 

disponibilní příjem manželů 

nutno dále investovat do chodu 

podnikání 

disponibilní příjem manželů je 

čistou vyplacenou částkou pro 

jejich vlastní potřebu 

                                                 
157

 Vlastní zpracování. 

158
 Vlastní zpracování. 

159
 Společníci jsou zároveň i zaměstnanci společnosti. 

160
 Součet daně z příjmů za oba manžele. 

Argumenty pro 
rozhodnutí 

Nezaložit s.r.o. 

Administrativní 
náročnost 

Nemožnost 
obdržet daňový 

bonus 

Založit s.r.o. 

Menší 
podnikatelské 

riziko 

Možnost být v 
zaměstnaneckém 

vztahu s s.r.o. 
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Aspekty Živnost 
Společnost s ručením 

omezeným
159

 

Ostatní 

manželku nelze zaměstnat, 

vystupuje jako spolupracující 

osoba 

manželku lze zaměstnat, 

protože smlouva se uzavírá se 

společností 

daňová evidence dále vedena 

manželkou 
161

 

nutnost zaškolení manželky pro 

vedení účetnictví nebo zajištění 

externího vedení účetnictví  

 

Z výše uvedených výsledků a porovnání, autorka dospěla k následujícímu návrhu.  

Autorka doporučuje založit společnost s ručením omezeným. Manželé obdrží peněžní 

prostředky v podobě podílů na zisku a mezd, které mohou použít na svou vlastní 

spotřebu. Společnost převede část čistého výsledku hospodaření do dalšího roku, čímž 

se částečně zajistí proti případné ztrátě nebo jiným nahodilým skutečnostem. 

Zůstat podnikat jako živnostník by se nevyplatilo z důvodu vysokých odvodů, které 

snižují výši disponibilních prostředků a poplatníka tak připravují o důležitý finanční 

obnos pro živobytí. 

                                                 
161

 Pokud by však obrat přesáhl 25.000.000 Kč, stal by se podnikatel účetní jednotkou a musel by vést 

povinně účetnictví. 
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Závěr 

Tématem bakalářské práce bylo porovnat vybrané formy podnikání a jejich zdaňování, 

přičemž důraz byl kladen především na živnostníky jako fyzické osoby a společnost 

s ručením omezeným jako osobu právnickou. 

V teoretické části byly rozebrány jednotlivé formy podnikání se zaměřením na živnost 

a společnost s ručením omezeným. Teoretická východiska plynule navázala na další 

kapitolu věnovanou daním z příjmů. 

Ta obsahovala algoritmy výpočtu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů 

právnických osob a taky prostředky ke snížení daňové zátěže. V této kapitole bylo 

zahrnuto také sociální a zdravotní pojištění, které za sebe musí živnostník odvádět 

a zálohy na dani, jejichž výše se odvíjí od výsledné daňové povinnosti. 

Následovala analytická část, kdy hlavním cílem bylo porovnat dvě vybrané formy 

podnikání z hlediska daňového i ekonomického. Tato část také zahrnovala postup 

založení živnosti i společnosti s ručením omezeným a výčet nákladů spojených se 

založením. 

Na tuto kapitolu bakalářské práce pak navázala praktická část, která byla zaměřena na 

výpočty daně z příjmů fyzických osob pro podnikatele pana Ištvánka a jeho 

spolupracující osobu paní Ištvánkovou s cílem minimalizace daňové zátěže. Následně 

bylo na základě rozhovoru s poplatníkem zkoumáno, zda by bylo vhodné změnit formu 

podnikání. To by připadalo v úvahu, pokud by podnikatel rozšířil svůj předmět 

podnikání o plánované ubytovací služby a jeho příjmy by se tak zvýšily, protože 

aktuálně podnikatel dosahuje daňového bonusu. Modelový příklad také porovnával 

situaci, kdy společníci jsou zároveň i zaměstnanci společnosti anebo kdy jsou pouze 

společníky a nemají se společností pracovně-právní vztah. Výhodněji vyšla možnost být 

společníkem a zároveň i zaměstnancem společnosti. Autorka doporučila v případě 

rozšíření předmětu podnikání založit společnost s ručením omezeným. 
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Přílohy 

Příloha 1: Vyčíslení tržeb za ubytování 

Na základě rozhovoru s panem Ištvánkem bylo dospěno k následujícím faktům 

a částkám. 

Ubytování nabízí: 

 3 pokoje pro 4 osoby, každý pokoj za 1.000 Kč/noc, 

 3 pokoje pro 2 osoby, každý pokoj za 700 Kč/noc. 

Jelikož se jedná o vinařskou oblast, tak plnou obsazenost pokojů lze očekávat v letních 

měsících a v září, kdy je období vinobraní. Po zbytek kalendářního roku se předpokládá 

využití ubytovacího zařízení hlavně o víkendech nebo o svátcích a to jen některých 

pokojů. Proto jsou výnosy za noc uvedeny v různých částkách. 

Období Počet nocí 

Průměrná tržba za 

noc (při různé 

obsazenosti pokojů) 

Celkové tržby 

leden až květen 56 1.700 Kč 95.200 Kč 

červen 16 3.000 Kč 48.000 Kč 

červenec až září 92 5.100 Kč 469.200 Kč 

říjen až prosinec 27 1.400 Kč 37.800 Kč 

Celkové roční tržby 650.200 Kč 
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Příloha 2: Vyčíslení nákladů na ubytování 

Jedná se o fiktivní částky fiktivních nákladů, ke kterým bylo dospěno na základě 

rozhovoru s poplatníkem panem Jaromírem Ištvánkem. 

Pro potřeby ubytování jsou potřeba dva zaměstnanci – uklízečka a recepční. 

Náklad Částka 

Stavební úpravy 120.000 Kč 

Mzdy (2 zaměstnanci) 246.000 Kč 

Úklidové prostředky 40.000 Kč 

Ostatní služby 125.000 Kč 

Drobný majetek 69.200 Kč 

Celkové náklady 600.200 Kč 

 

 


