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Abstrakt 

V bakalářské práci na téma „Vyhodnocení daňového dopadu vlivem vedení účetnictví“ 

popisuji, jakým způsobem ovlivní jednotlivé druhy vedení účetnictví hospodaření 

stavebního podniku. První část je zaměřena na teoretické vstupy a vymezuje náleţitosti 

k vedení účetnictví a daňové evidence. V druhé části své práce se zaměřuji 

na případovou studii, kde porovnávám fyzickou a právnickou osobu, jakoţto 

podnikatele, na základě výpočtu odvodu na daních a sociálním a zdravotním pojištění. 

Dle výše odvodu na daních, sociálním a zdravotním pojištění vyhodnotím, které 

podnikání je pro daný subjekt příznivější.  

Klíčová slova 

Fyzická osoba, právnická osoba, účetnictví, daňová evidence, daň z příjmů fyzických 

osob. 

 

 

Abstract 

In the Bachelor's work on the topic "Evaluation of the Impact of Tax Accounting" 

describes how individual species will affect the accounting management of construction 

enterprise. The first part focuses on the theoretical inputs and defines the requirements 

for accounting and tax records. In the second part of my work focused on a case study, 

a comparison of a natural or legal person, as an entrepreneur, based on the calculation 

of the levy of taxes and social insurance. According to the amount of levy taxes, social 

and health insurance will evaluate that business is more favorable for the subject. 

Keywords 

Natural person, legal person, accounting, tax accounting, tax on the income of natural 

person. 
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ÚVOD 

Téma bakalářské práce je „Vyhodnocení daňového dopadu vlivem vedení účetnictví “. 

Toto téma jsem si vybrala, protoţe mě zaujalo postavení malého stavebního podniku 

na trhu a také jsem se ve své práci chtěla zamyslet nad formami podnikání – „stavební 

podnik“ oproti „osobě samostatně výdělečně činné.“  

Cílem mé bakalářské práce je srovnání dopadu daňové evidence a vedení účetnictví 

na daň z  příjmů z podnikání pro malý stavební podnik a srovnání výhodnosti obou 

variant – vykonávání podnikatelské činnosti jako fyzická osoba nebo jako právnická 

osoba, a to z pohledu administrativní a kapitálové náročnosti, poţadavků na odbornost 

podnikatele, nákladů na vedení účetnictví společnosti, moţnosti kapitálového růstu. 

Na úvod jsou vysvětleny vybrané pojmy spojené s podnikáním. Podnikáním se rozumí 

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, a to na vlastní 

zodpovědnost za účelem dosaţení zisku. Podnikat můţe právnická nebo fyzická 

osoba - ţivnostník. Ţivnostník se řídí ţivnostenským zákonem.  

Fyzické, stejně jako právnické osoby, musí získat ţivnostenského oprávnění, které 

vydává příslušný ţivnostenský úřad. O ţivnostenské oprávnění můţe ţádat osoba starší 

18 let, způsobilá k právním úkonům a bezúhonná (toto se dokládá výpisem z rejstříku 

trestů) a která doloţí, ţe nemá neuhrazené závazky vůči finančním orgánům 

(tento doklad je moţno si zajistit na místním příslušném finančním úřadu). Provozování 

některých ţivností navíc vyţaduje splnění dalších podmínek – např. doloţení odborné 

způsobilosti. Fyzické osoby se nezapisují do Obchodního rejstříku. 

Právnická osoba je subjekt vytvořený za účelem podnikání a vystupování v právních 

úkonech (má práva a povinnosti). Za právnickou osobu jednají statutární orgány 

nebo pověření zaměstnanci (tedy fyzické osoby). Právnické osoby se zapisují 

do Obchodního rejstříku. 

Z pohledu účetnictví není rozhodující forma podnikatelského subjektu, ale obrat 

dosahovaný během jednoho účetního období. Na fyzické osoby, které mají obrat 

pod 25 milionů Kč ročně a ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. nejsou účetními 
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jednotkami, se nevztahuje zákon o účetnictví. Nemají proto povinnost vést účetnictví, 

ale jsou povinny vést daňovou evidenci příjmů a výdajů. Fyzické osoby, jejichţ obrat 

překročí 25 milionů Kč, se stanou účetními jednotkami podle zákona prvním dnem 

následujícího kalendářního roku, přičemţ účetnictví musí začít vést aţ od prvního dne 

účetního období, které následuje po kalendářním roce, ve kterém se fyzická osoba stala 

účetní jednotkou. Právnické osoby jsou vţdy účetními jednotkami.  
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1 STAVEBNÍ PODNIK 

Stavebním podnikem nazýváme podnik, „který na stavebním trhu vystupuje jako 

právnická osoba v roli zhotovitele a dodavatele, jehož činností je stavební výroba“. 

Aby mohl stavební podnik dosáhnout efektivity vloţeného kapitálu, musí si zajistit 

prosperitu dosáhnutím ziskovosti stavební výroby.
1
 

Vznik a zánik stavebního podniku se řídí obchodním zákoníkem. U menší podniků 

převládá společnost s ručením omezeným a u velkých podniků naopak akciová 

společnost. Stavební podniky se často sdruţují a tvoří holdingy, aby dokázaly lépe 

vyuţívat výrobních kapacit.
 2

 

Svá specifika má i výroba ve stavebním podniku. Jedná se především o: 

 přesuny stavebních kapacit do míst s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, 

přesun výrobních strojů a zařízení, 

 ztíţení pracovních podmínek, 

 ztíţení dopravních podmínek u vzdálených zdrojů výrobních materiálů.
 3

 

Malé a střední podniky hrají důleţitou úlohu v evropské ekonomice, ale samozřejmě 

také v České republice. Mají významný dopad na českou ekonomiku a jsou významně 

podnikatelsky spojeny se svým regionem. Podle nejaktuálnějších dat zveřejněných 

Ministerstvem průmyslu a obchodu reprezentuje v České republice malé a střední 

podniky více neţ jeden milion ekonomických subjektů. Jejich význam ukazuje jiţ to, 

ţe tyto subjekty zaměstnávají téměř 2/3 všech zaměstnanců. Sektor malého a středního 

podnikání představuje výraznou sílu podnikatelské sféry, inovací, růstu, 

konkurenceschopnosti. 
4
 

                                                 
1
 MARKOVÁ, Leonora. Stavební podnik. Brno: VUT, 193 s. 

2
 MARKOVÁ, Leonora. Stavební podnik. Brno: VUT, 193 s. 

3
 MARKOVÁ, Leonora. Stavební podnik. Brno: VUT, 193 s. 

4
 MPO. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013 [online], Dostupné 

z: http://www.mpo.cz/dokument151050.html  
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Základní statistiky ze sektoru malého a středního podnikání jsou: 

 Podnikatelskou činnost vykonávalo k 31. 12. 2013 1 124 910 právnických 

a fyzických osob; 

 Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských 

subjektů byl 99,83 %; 

 Celkový počet zaměstnanců malých a středních podniků činil v roce 

2013 1 782 tis. zaměstnanců; 

 Podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců 

podnikatelské sféry byl v roce 2013 60 %; 

 Podíl přidané hodnoty malých a středních podniků na celku ČR činil 54,8 %; 

 Podíl malých a středních podniků na celkovém dovozu v roce 2013 byl 58,4 %; 

 Podíl malých a středních podniků na celkovém vývozu byl 53,6 %
5
 

Tato data jsou dokladem toho, jak silnou úlohu hrají v ekonomice malé a střední 

podniky. Mají značný vliv na vývoj zaměstnanosti, vývoj hrubého domácího produktu 

a řadu dalších ekonomických ukazatelů, včetně příjmů do státního rozpočtu. 

I přes tyto superlativy čelí malé střední podniky hrozbě trhu, a to konkrétně tomu, 

ţe mají ztíţený přístup k novému kapitálu, a to zejména v počátečních fázích 

podnikatelských aktivit, a tím také k novým technologiím a inovacím. Dosaţení 

úspěchu je ve vysoce konkurenčním prostředí značně náročné. 

Jiţ 1. ledna 2005 vešla v platnost evropská definice malých a středních podniků, která 

má v rámci Evropské unie usnadnit podnikatelským subjektům přístup ke kapitálu, 

a to ve všech fázích jejich působení. Tato definice je důleţitá v případech, kdy má 

podnikatel zájem o získání grantu, půjčky nebo případně dotace z fondů Evropské 

unie – tyto nástroje jsou dostupné pouze subjektům splňujícím určitá kritéria kaţdé 

konkrétní výzvy k předkládání projektů. 

Definice má pomoci eliminovat rozdíly v legislativě v jednotlivých členských zemích 

a umoţnit malým a středním podnikům realizaci jejich plného potenciálu, coţ podporuje 

naplňování strategie na zachování prosperity v Evropské Unii. 

                                                 
5
 MPO. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013 [online], Dostupné 

z: http://www.mpo.cz/dokument151050.html  
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Malý a střední podnik je kaţdý podnik, který má padesát a méně zaměstnanců a roční 

obrat menší nebo rovný 10 milionů eur. Malý a střední podnik účtuje v soustavě 

účetnictví. 
6
 

 

Obrázek 1 – Kategorie podniku7 

 

                                                 
6
 FRKOVÁ, Ing. Jana. Individuální podnikání: malé a střední podniky. 2004., s. 126 vyd. Praha: ČVUT, 

Thákurova 1, 160 41, Praha 6, 2004, 182 s. ISBN 80-01-02857-7 
7
 Nová definice

 
malých a středních podniků – uţivatelská příručka; obrázek kategorie podniku –

 str. 14 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf 
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2 ÚČETNICTVÍ 

Účetnictví je jedním z důleţitých nástrojů pro sledování a zobrazování stavů finančních 

toků a výsledků podnikatelského hospodaření vyjádřených v peněţních jednotkách. 

Jedná se o systém, který je uspořádán platnými normami a přesně definovanými 

pravidly. 

Účetnictví má dlouhou tradici a sahá aţ do minulosti; v období 18. a 19. století byly 

zavedeny dva různé pohledy na účetnictví, a to pohled (reporty, účetní zprávy) 

pro externí uţivatele (např. vlastníci, stát, akcionáři) a druhý pro interní uţivatele 

(manaţeři). 

Cílem účetnictví je vést evidenci zaúčtovaných operací a umoţnit přístup k informacím 

o skutečném stavu podniku. Tyto informace mohou být vyuţívány k různým účelům: 

 informační (poskytnutí informace o stavu podniku), 

 registrační, 

 důkazní, 

 kontrolní, 

 vyměření daní. 

V České republice rozlišujeme dva způsoby vedení účetnictví:  

 účetnictví, 

 daňovou evidenci (dříve známé jako „jednoduché účetnictví“). 

Jednotlivé druhy účetnictví: 

 vnitropodnikové účetnictví, 

 nákladové a daňové, 

 manaţerské. 

Účetnictví a účetní postupy jsou předepsány v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění je rozčleněn do sedmi částí, 

kde se pojednává o rozsahu a  způsobu vedení účetnictví včetně poţadavků na jeho 

průkaznost, v souladu s právem Evropských společenství. Dále je vymezena účetní 
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uzávěrka a způsoby oceňování. Pátá část tohoto zákona je věnována inventarizaci 

majetku a závazků, pohledávek a dále úschově (archivaci) účetních záznamů 

a dále definuje ustanovení společná, přechodná a závěrečná. 

Jednoduché účetnictví je nahrazeno daňovou evidencí, jak bylo zmíněno výše, kterou 

upravuje zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění. Daňová evidence 

je v tomto zákoně popsána v § 7b. Paragraf jasně říká, ţe se pro účely daní z příjmů 

rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Dále jsou vymezené 

údaje, které daňová evidence obsahuje, tedy údaje o  příjmech a výdajích a o majetku 

a dluzích. Odst. 3 tohoto paragrafu se věnuje ocenění dluhů a  majetku v daňové 

evidenci. Odst. 5 §7b ukládá poplatníkovi povinnost uschovávat daňovou evidenci 

za všechna období, pro která neuplynula lhůta pro stanovení daně. V příloze 

č. 2 k zákonu č. 586/1992 Sb. je navíc uveden postup přechodu z vedení účetnictví 

na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob. Tento postup 

je následující: 

 Pohledávky a dluhy za kalendářní (hospodářský rok), v němţ poplatník vedl 

účetnictví, se vyloučí ze základu daně kalendářního roku, ve kterém poplatník 

zahájí vedení daňové evidence; 

 Stav zásob a cenin za kalendářní rok, ve kterém poplatník vedl účetnictví, sníţí 

základ daně z příjmů v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení 

daňové evidenci; 

 Zůstatky účtů časového rozlišení v aktivech rozvahy a poskytnuté zálohy, 

s výjimkou úplaty u finančního leasingu a záloh na pořízení hmotného majetku 

(dle § 26) sníţí základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí 

vedení daňové evidence; 

 Zůstatky účtů opravných poloţek k pohledávkám základ daně naopak zvýší. 

Zůstatky dohadných účtů základ daně sníţí.  
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2.1 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

Na začátku kapitoly je vhodné doplnit základní terminologii dle zákona o účetnictví.  

Účetní jednotka: základním termínem v účetnictví je termín účetní jednotka. Zákon 

o účetnictví vymezuje účetní jednotky v §1 odst. 2. Jsou jimi: 

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 

b) zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního 

řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou 

nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají 

nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, 

c) organizační složky státu, 

d) fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, 

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona 

o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou 

součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne 

kalendářního roku. 

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými 

ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti 

je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l), 

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 

předpis, 

i) svěřenecké fondy podle občanského zákoníku, 

j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího 

důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, 

k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční 

společnosti a investiční fondy, nebo 

l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis 

nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu. 
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Předmět účetnictví – podle §2 Zákona o účetnictví jsou předmětem účetnictví: účetní 

jednotky, které účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů 

a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. 

Účetní doklady – §11 Zákona o účetnictví se zabývá účetními doklady, jakoţto 

průkaznými účetními záznamy. V tomto paragrafu jsou uvedeny náleţitosti jednotlivých 

dokladů. Těmi jsou: 

 označení účetního dokladu, 

 obsah účetního případu a jeho účastníci, 

 peněţní částku nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření mnoţství, 

 okamţik vyhotovení účetní dokladu, 

 okamţik uskutečnění účetního případu, 

 podpisový záznam. 

Účetní knihy – §13 se věnuje účetním knihám. Podle tohoto paragrafu účtují účetní 

jednotky v deníku, hlavní knize, v knihách analytických účtů, v knihách  

podrozvahových účtů. V paragrafu je dále uvedena informace o tom, co zahrnuje hlavní 

kniha a jaké informace musejí obsahovat syntetické účty. Nesmějí být zřizovány účty 

účetními jednotkami mimo účtový rozvrh a účetní knihy.  

Rozvahový den – rozvahový den je dnem, kdy se uzavírají účetní knihy. V Zákoně 

o účetnictví je rozvahový den definován v §19.  

Účetní závěrka – velmi podrobně je popsána účetní závěrka v Zákoně o účetnictví 

v části třetí. Účetní závěrka je nedílným celkem, který tvoří: 

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztrát, 

 příloha. 

Účetní závěrka obsahuje: 

 jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky, sídlo nebo místo 

podnikání, 

 identifikační číslo osoby 
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 právní formu účetní jednotky, 

 předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, 

 rozvahový den, 

 okamţik sestavení účetní závěrky. 

Účetní období – Dle zákona o účetnictví je účetní období definováno jako dvanáct 

po sobě jdoucích měsíců, shodujících se s kalendářním rokem a to tak, ţe je počítáno 

od 1. 1. XXXX do 31. 12. XXXX, nebo můţe jít o tzv. hospodářský rok, který začíná 

prvním dnem v kterémkoliv měsíci, takţe tím můţe být účetní období kratší či delší. 

Pro účetnictví je zásadním principem princip podvojnosti, při kterém účetní operace 

vyvolá změnu nejméně na dvou účtech.  

„Všechny účetní operace musí být doloţeny účetními doklady. Společnosti vedou účetní 

knihy, inventarizují majetek a závazky a sestavují účetní závěrku (tj. Výkazy finančního 

účetnictví včetně příloh)“. 
8
 

V následujícím obrázku poukazuji na princip podvojnosti. 

 

Obrázek 2 – Princip podvojnosti
9
 

Pravidlo podvojnosti znamená, ţe se účet musí vţdy zúčtovat na dvou účtech – na jedné 

straně „Má dáti“ a na druhé na straně „Dal“, a to ve stejné částce, protoţe vyjadřují 

tentýţ účetní případ. 

Účetní případy nelze účtovat na libovolné účty, ale musí se zařadit dle ekonomické 

povahy, kam patří.  

                                                 
8
 http://www.finance.cz/zpravy/finance/238603-musite-vest-ucetnictvi-/  

9
 http://www.finance.cz/zpravy/finance/238603-musite-vest-ucetnictvi-/  
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Účty zachycují ekonomické operace v podniku. Můţeme je rozdělit na rozvahové 

a výsledkové, které ovlivňují aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Také rozlišujeme 

základní účty pro zachycení účetních případů na aktivní, pasivní, nákladové a výnosové. 

Výsledkové účty nemají na rozdíl od těch rozvahových na počátku ţádné zůstatky. 

Na konci účetního období se konečné stavy nákladových a výnosových účtů převádějí 

na účet zisků a ztrát, kde je vypočítán výsledek hospodaření za dané účetní období. Tím 

dochází k vynulování výsledkových účtu a do dalšího období vstupují bez počátečních 

stavů.
10

 

2.2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Při účetní uzávěrce jsou doúčtovány veškeré účetní případy účetní jednotky, 

a to k poslednímu dni účetního období. Završením účetní uzávěrky je účetní závěrka. 

Fáze účetní uzávěrky jsou následující: 

1) Přípravná fáze – je kontrolován převod zůstatků, aby byla zajištěna bilanční 

kontinuita majetku a závazků, provádí se inventarizace, při které je ověřována 

věcná správnost a reálnost ocenění; 

2) Doúčtování operací k poslednímu dni období – fáze se týká doúčtování 

kurzových rozdílů, časového rozlišení, dohadných poloţek, opravných poloţek 

a rezerv, zásob na cestě; 

3) Zjištění HV, výpočet daně, uzavření knih – zjištění obratů účtů rozvahových 

i výsledkových a výsledku hospodaření a uzavření účetních knih. Vypočítává 

se a zaúčtuje daň z příjmů, odloţená daň a můţe se provést uzavření účetních 

knih.
11

 

                                                 
10

 KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční účetnictví I. cvičebnice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě: 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 2013. s. 14-17. ISBN 978-80-7248-835-3 
11

 AZ-data. Účetní uzávěrka a závěrka [online], Dostupné 

z: http://www.az-data.cz/clanky/ucetni-uzaverka-zaverka 
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Podrobněji můţeme přistupovat k účetní uzávěrce jako ke sledu činností a postupů, 

které zabezpečují
12

: 

 správnost a úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období, 

o časové rozlišení nákladů a výnosů, 

o vyúčtování dohadných poloţek, 

o vyúčtování opravných poloţek, 

o rezervy, 

o splatnou a odloţenou daň, 

o opravy zůstatků na základě inventarizace (manka a přebytky), 

o vypořádání peněz na cestě, 

o vnitřní doklady týkající se minulého roku. 

 uzavření účetní knih, 

o uzávěrka výsledkových účtů – převodem zůstatků jednotlivých 

výsledkových účtů na účet 710 – Účet zisků a ztrát, 

o uzávěrka rozvahových účtů – převodem zůstatků rozvahových účtů na účty 

710 a 702. 

Účetní závěrka je sestavení účetních výkazů, které podávají informace o celkovém 

hospodaření firmy.  

Účetní závěrku můţeme provést ve dvou provedeních, a to jak v plném rozsahu, 

tak i ve zjednodušeném, jak je definováno v Zákoně o účetnictvím v paragrafu 18, odst. 

3. Stavební společnosti, které nejsou akciovými společnostmi, mohou provádět 

zjednodušenou účetní závěrku, to znamená, ţe výsledek uzávěrky nemusí být ověřeny 

auditory. Oproti tomu akciové společnosti musí sestavit účetní závěrku v plném 

rozsahu. Účetní závěrku sestavujeme k rozvahovému dni, coţ je den, kdy se uzavírají 

účetní knihy.  

Účetní kniha je důleţitou součástí účetní závěrky. Účetní kniha je hlavní knihou, 

ve které jsou zachyceny věcné účetní zápisy. Hlavní kniha představuje soustavu 

syntetických účtů vyuţívaných v účetní jednotce. Pro větší přehlednost se pouţívají 

                                                 
12

 RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2014. 1. vyd. Praha: Anag, 2014, 

1144 s. ISBN 978-80-7263-853-6 
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analytické účty. Analytické účty poskytují podrobnější údaje k daným účtům 

syntetickým. Jednotlivé zápisy jsou zachyceny podvojně a souvztaţně. 

Hlavní knihu je moţno vést v různých formách, a to jako vázanou hlavní knihu, volnou 

hlavní knihu anebo v sestavě na počítači. Vázaná kniha zaručuje celistvost zápisů, 

ale není snadné ji uspořádat, protoţe je nutné dopředu odhadnout potřebné místo 

pro jeden účet. Nejpouţívanější v praxi je forma volná, která umoţňuje dokonalé 

třídění. Před zahájením je nutné očíslovat stránky pořadovými čísly. Další formou 

je vytváření sestavy na počítači, kde musíme zaručit úplnost údajů zachycovaných 

v účetnictví a zamezit zaměnitelnost pořadí jednotlivých stran hlavní knihy. 

Příloha obsahuje údaje týkající se způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů 

účtování pouţitých v účetním období, za něţ se účetní uzávěrka sestavuje a informace, 

jeţ jsou důleţité pro posouzení stavu majetku a závazků, finanční situace 

a hospodářského výsledku účetní jednotky.
13

 

Účetní závěrka je veřejně dostupný dokument, například na webových stránkách 

obchodního rejstříku provozovaných Ministerstvem spravedlnosti. Na stránkách 

obchodního rejstříku si vyhledám společnost. Zde zjistím informace o dané firmě 

či společnosti. Kdyţ si kliknu levým tlačítkem myši na odkaz sbírka listin – otevřou 

se mi listiny. Poté si vyberu listinu dané společnosti, která mě zajímá a zobrazí se mi 

následující obrázek – viz obr. č. 2. Kaţdá tato listina je evidována pod značkou, typem, 

datem vzniku a datem vloţení. Tyto listiny mohu ukládat tisknout. 

V příloze č. 1 a 2 uvádím příklady z účetní uzávěrky z roku 2009 od společnosti SP, 

spol. s r.o.  

Účetní závěrka se dle třetí části zákona o účetnictví č. 563/1991 v platném znění 

v § 18 sestává z těchto tří částí:  

1) rozvaha (bilance), 

2) výkaz zisku a ztrát, 

3) příloha. 

                                                 
13

 http://www.kacr.cz/Data/files/pdf/zakony_ucetnictvi/563-1991sb.pdf 
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Rozvaha podává informaci o majetku podniku a tvoří aktiva a pasiva podniku. Rozvaha 

se provádí k určitému dni, lze z ní vyčíst pohledávky a výše závazků a celkovou 

zadluţenost. Celková rozvahová bilance by měla být nulová, tedy výše aktiv by se měla 

rovnat výši pasiv. 

Výkaz zisku a ztrát je hlavně informace o hospodářském výsledku hospodaření za dané 

či minulé období, ve kterém podnik dosáhl zisku či ztráty. Z výpočtu rozdílu nákladů 

a výnosů zjistím, zda je podnik v zisku či ve ztrátě. Je moţné podat výkaz o peněţních 

tocích podniku, a to formou cash flow. 

V příloze se objevují doplňující údaje. Mimo jiné například informace o případných 

daňových nedoplatcích a výši závazku na sociálním pojištění. 

Základními poţadavky na informace uvedené v účetní závěrce jsou
14

: 

 spolehlivost – účetní závěrka poskytuje věrný a pravdivý obraz o předmětu 

účetnictví a reálně zobrazuje finanční, majetkovou a důchodovou situaci 

jednotky. Údaje v ní obsaţené musejí mít úplné a včasné; 

 srovnatelnost – údaje musejí být vykázány, sestaveny a zveřejněny takovým 

způsobem, který umoţňuje jejich srovnatelnost s předchozími účetními 

obdobími; 

 srozumitelnost – údaje jsou sestavovány, vykazovány a zveřejňovány způsobem, 

který umoţňuje komplexní představu o majetkové, důchodové a finanční situaci 

účetní jednotky; 

 významnost – účetní závěrka musí obsahovat veškeré významné údaje 

a souvislosti. 

                                                 
14

 RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2014. 1. vyd. Praha: Anag, 2014, 

1144 s. ISBN 978-80-7263-853-6 
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3 DAŇOVÁ EVIDENCE 

Daňová evidence obsahuje údaje o
15

: 

 příjmech a výdajích, 

 majetku a dluzích podnikatel. 

Základní rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí je ten, ţe účetnictví účtuje 

o nákladech i výnosech bez ohledu na zaplacení nebo přijetí finanční částky, 

ale v daňové evidenci se účtuje pouze o příjmech a výdajích.  

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, daňová evidence nahrazuje jednoduché 

účetnictví, které je od roku 2004 zrušeno.  

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně a má obsahovat údaje o příjmech 

a výdajích a majetku a závazcích. 
16 

Daňová evidence je určena pro všechny fyzické osoby, které podnikají a které nevedou 

účetnictví a své výdaje nebudou prokazovat paušálně procentem z příjmů. Daňovou 

evidenci tedy mohou vést bez problémů všichni drobní podnikatelé, fyzické osoby, kteří 

mají obrat menší neţ 25 milionů korun. Tento způsob není určen pro subjekty, které 

jsou účetní jednotkou a vedou účetnictví.  

Charakteristickým rysem evidovaných příjmů a hmotných toků v daňové evidenci 

je jejich příčinný vztah k podnikání. Jsou tedy získávány z prodeje výrobků, zboţí 

a sluţeb (tzv. kladné přítoky, které představují pozitivní cash flow) a jsou vynakládány 

na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů (tzv. záporné toky, které představují negativní 

cash flow).
 
Úkolem daňové evidence je zachytit veškerý majetek a dluhy podnikatele 

(firmy), které mají vliv na základ daně z příjmů
17

 

                                                 
15

 SEDLÁČEK, Jaroslav, DUŠEK, Jiří. Daňová evidence podnikatelů 2014. 2014., s. 14 
16

 FRKOVÁ, Ing. Jana. Inviduální podnikání: malé a strední podniky. 2004., s. 126 vyd. Praha: ČVUT, 

Thákurova 1, 160 41, Praha 6, 2004, 182 s. ISBN 80-01-02857-7 
17

 SEDLÁČEK, Jaroslav, DUŠEK, Jiří. Daňová evidence podnikatelů 2014. 2014., s. 14 
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3.1 VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE 

Cílem vedení daňové evidence je zjistit základ daně pro daň z příjmů podnikatele. 

Daňová evidence můţe zároveň pomoci při rozhodování a řízení firmy. Vedení daňové 

evidence je upraveno zákonem o daních příjmů, jak jiţ bylo nastíněno výše. 

Podnikatel, který má příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti 

můţe v rámci daňové evidence zaznamenávat jedině ty výdaje, které jsou spojené 

s majetkem, jenţ je součástí obchodního majetku firmy. Pro tyto účely se obchodním 

majetkem rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi 

ocenitelných hodnot), které jsou ve vlastnictví podnikatele a které byly 

nebo jsou obsahem daňové evidence. Nemovitosti a movité věci jsou zahrnuty 

do obchodního majetku celé a u podílového spoluvlastnictví jejich část ve výši daného 

podílu, a o bez ohledu na to, zda je vloţená nemovitost nebo movitá věc vyuţívána 

pro toto podnikání zčásti nebo celá.
 18

 

Podle paragrafu 7 Zákona o daních z příjmů, poplatník, který ze zákona nevede 

účetnictví a neuplatňuje výdaje paušálem, musí vést v souladu s §7 ZDP daňovou 

evidenci. V zákoně navíc není definována její forma, ale pouze její obsah. Záleţí tedy 

výhradně na osobě podnikatele, jakou formu evidence si zvolí, vţdy ale musí dodrţovat 

obsahovou náplň, aby mohl být z jeho evidence spočítán základ daně.
 19

 

Pro ţivnostníky s niţšími výdaji je výhodnější stanovení výdajů pomocí paušálu. 

V tomto případě jsou osoby samostatně výdělečně činné schopny si spočítat všechny 

povinné odvody samy. 

Rozdělení podnikatelské činnosti dle paušálů
20

: 

 Zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, řemeslné ţivnosti – 80%; 

 Ostatní ţivnosti s výjimkou řemeslné ţivnosti – 60 %; 

 Svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních 

předpisů – 40 %; 

 Příjmy z pronájmu – 30 %. 

                                                 
18
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Vedení daňové evidence je pro drobné podnikatele výhodnější, protoţe sebou nese niţší 

náklady na vedení. Zároveň se pracuje se skutečnými příjmy a výdaji (cash-flow). 

Forma vedení není nikde v zákoně stanovena, a tak je moţno ji vést např. v tabulce 

Excel. V případě kontroly má subjekt povinnost prokázat příjmy a výdaje, majetek 

a závazky – proto je nutné archivovat všechny účetní doklady. 

Vedení daňové evidence obsahuje: 

 Evidence příjmů a výdajů, 

 Evidence pohledávek a závazků, 

 Evidence daně z přidané hodnoty, 

 Evidence dlouhodobého majetku, 

 Evidence najatého majetku, 

 Evidence zásob, 

 Evidence krátkodobého finančního majetku, 

 Mzdová evidence, 

 Evidence rezerv, 

 Evidence jízd a ostatních skutečností, 

 Evidence deníku příjmů a výdajů. 

Forma daňové evidence se odvíjí od sloţek obchodního majetku. Pro peněţní 

prostředky je vhodné pouţívat evidenci v deníku příjmů a výdajů, zatímco pro ostatní 

sloţky majetku a závazků je vhodné pouţívat evidenční karty. Ty jsou nejčastěji 

pouţívány v elektronické podobě. 
21

 

Evidence příjmů a výdajů tvoří hlavní součást daňové evidence. Dle publikace Jaroslava 

Sedláčka o daňové evidenci podnikatelů, platí, ţe pro fyzické osoby, které uplatňují 

výdaje podle § 24 zákona o daních z příjmů, vstupují do daňové evidence veškeré 

příjmy z podnikatelské činnosti a výdaje spojené s majetkem zahrnutým v obchodním 

majetku.  
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Výdaje a příjmy se zapisují do deníku příjmů a výdajů, kde chronologicky zachycují 

peněţní příjmy a výdaje. Výdaje obdobně jako příjmy mohou mít peněţitou 

i nepeněţitou podobu. 

Příjmem se rozumí dle zákona č.586/1992 Sb.; o daních z příjmů, pozdějších předpisů 

peněţité i nepeněţité plnění, které podnikatel během své činnosti nabývá.  

Cílem evidence příjmů je zjištění příjmů, které jsou podkladem pro určení výše základu 

daně a při případné kontrole finančním úřadem. Pro ţivnostníka, který není plátcem 

daně z přidané hodnoty, by mohla evidence příjmů a výdajů vypadat například tak, 

jak je uvedeno v příloze č. 3. 

Evidenční knihy otevírá podnikatel či fyzická osoba v den, kdy zahajuje svou 

podnikatelskou činnost. K tomuto dni sestavuje i přehled o majetku a závazků, 

ve kterém uvede veškerý majetek, který je pouţit k podnikání. Poté otevře účetní knihy, 

kam zapíše tento přehled a poloţky označí názvem. Evidenční knihy je dále nutno 

opatřit názvem firmy, zdaňovacím obdobím, očíslovat stránky a uvést počet knih. 

V soustavě daňové evidence příjmů a výdajů se vedou níţe uvedené účetní knihy: 

1) daňová evidence příjmů a výdajů, 

2) knihu pohledávek a závazků, 

3) pomocné knihy o státních sloţkách majetku a o závazcích z pracovně právních 

vztahů, pokud pro ně mají pouţití. 

Jedná se především o tyto pomocné knihy:  

 inventární kniha (inventární karty) dlouhodobého majetku, 

 kniha zásob (skladní karty), 

 mzdová evidence (mzdové listy), 

 kniha pro evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty), 

 další knihy podle potřeby organizace (pokladní kniha, kniha jízd, zakázková 

kniha apod.). 
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Schéma daňové evidence je tvořeno: 

 deník příjmů a výdajů, 

 karty dlouhodobého majetku, karty zásob, kniha pohledávek a dluhů, karty 

rezerv, karty úvěrů a půjček, 

 ostatní evidence – mzdová evidence, kniha jízd, pokladní kniha, evidence 

stálých plateb.
 22

 

Základní knihou pro zapisování údajů o všech hospodářských operacích, vyjadřujících 

příjem či výdej peněz, je peněţní deník. Cílem zapisování do peněţního deníku 

je zjištění daňového základu, evidence peněţních prostředků v pokladně a současně 

i na běţném účtu a poskytnutí podkladů pro finanční analýzu. Způsob vedení peněţního 

deníku a jeho forma není zákonem přesně předepsaná. 

V průběhu účetního období probíhá zapisování do peněţního deníku minimálně ve dvou 

sloupcích. Operace jsou rozlišovány na „operace příjmové“ a „operace výdajové“. 

Dále se poloţky dělí na „daňové“ a „nedaňové“.  

Před zapsáním příjmu je nutné rozlišit příjem peněz v hotovosti nebo na běţný účet. 

Je důleţité určit, zda se jedná o daňový či nedaňový příjem. Toto je popsáno/definováno 

v zákoně o dani z příjmů v § 3 – Předmět daně z příjmů fyzických osoba a v § 4 –

 Osvobození od daně. 

Následně se zapisují výdaje, kde nejprve zjistíme, zda se jedná o platbu v hotovosti 

či z běţného účtu, a pak je důleţité, zda se jedná o daňový nebo nedaňový výdaj. 

Evidence pohledávek a závazků slouţí podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik mu 

dluţí (pohledávky) a komu a kolik dluţí on (závazky). Podrobnost této evidence závisí 

na rozsahu podnikatelské činnosti. Základem této evidence je vedení knihy přijatých 

a vydaných faktur, na kterou jsou kladeny velké nároky, a to: 

 oddělené sledování jednotlivých pohledávek a závazků podloţených účetními 

doklady, 

 označení dokladů, 
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 datum vzniku pohledávky nebo závazku, 

 částka, 

 datum splatnosti a způsob úhrady (hotově nebo převodem), 

 identifikační údaje pro spárování pohledávky či závazku a platby (např. uvedení 

čísla faktury, variabilního symbolu). 

Další důleţitou knihou je inventární kniha. Jednotlivé poloţky dlouhodobého majetku 

se sledují v inventární knize (na inventárních kartách). Minimální obsah inventární karty 

(knihy) by měl vypadat následovně: 

1) název nebo popis sloţky majetku, popř. číselné označení, 

2) ocenění (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena nebo vlastní náklady), 

3) datum a způsob pořízení (nabytí vlastnického práva), příp. datum uvedení 

do uţívání, 

4) údaje o zvoleném způsobu odpisování (rovnoměrný nebo zrychlený), 

5) částky odpisů za zdaňovací období, 

6) zůstatková cena (vstupní cena sníţená o uplatněné odpisy), 

7) datum a způsob vyřazení (prodej, opotřebení, zničení apod.). 

Tuto knihu je vhodné doplnit o další údaje: 

1) odpisová skupina (podle přílohy zákona o daních z příjmů, odpisová 

skupina 1-5), 

2) roční odpisová sazba, resp. koeficient – podle zvoleného způsobu odpisování, 

3) oprávky (souhrn odpisů za celou dobu pouţívání), 

4) kód SKP (standardní klasifikace produkce), 

5) typ a číslo dokladu, kterým prokazujeme vstupní cenu, 

6) výrobní číslo, inventární číslo, u automobilů státní poznávací značku, popřípadě 

další popis, 

7) údaje o technickém zhodnocení, 

8) místo, kde je dlouhodobý majetek umístěn. 

Zásoby podniku jsou evidovány v Knize zásob v podobě skladních karet, na kterých 

se dokladuje zejména evidence materiálu, výrobků a zboţí. Evidence materiálů se vede 
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v jednotkách mnoţství anebo v naturálních jednotkách, které se uvádí v knize zásob 

v Kč za danou jednotku. Na konci roku musí stav v knize zásob souhlasit s výsledky 

inventarizace. Pokud by byly zjištěny rozdíly, musely by být vypořádány – kniha zásob 

musí být opravena dle skutečnosti.  

Kniha zásob by měla obsahovat informace minimálně o tom, o jakou zásobu se jedná, 

druh, skladové číslo, měrnou jednotku, cenu za jednotku, počáteční stav a konečný stav 

a také průběţný příjem a výdej. V knize zásob se neeviduje materiál, který byl dodán 

zákazníkem a převzat ke zpracování nebo k opravám. 

Při evidenci drobného a nehmotného majetku je dobré zaznamenat tyto údaje:  

 název nebo popis předmětu či skupiny předmětů, 

 datum pořízení, 

 pořizovací cenu, 

 počet kusů, 

 datum a způsob vyřazení. 

Dalším příkladem je kniha jízd, která se vede za účelem přehledu o jízdách motorových 

vozidel, která jsou zahrnuta v majetku podnikatele nebo jsou vypůjčená, případně 

pronajatá. Tato kniha jízd by měla obsahovat údaje: 

 datum jízdy, 

 odkud a kam, 

 účel jízdy, 

 ujeté kilometry, 

 typ vozidla, 

 SPZ (Státní poznávací značku vozidla), 

 stav ujetých km na počátku účetního období (doba zahájení činnosti 

nebo pořízení vozidla), 

 stav ujetých km na konci účetního období. 

Při uzavírání daňové evidence se provádí inventarizace veškerého majetku, který 

vstupuje do předmětu podnikání. Inventarizace je činnost, při níţ podnikatel zjišťuje 

a kontroluje skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků a ověřuje, 
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zda zjištěný stav odpovídá stavu zachycenému v daňové evidenci, případně provádí 

opravy v evidenci dle zjištěných rozdílů.  

Dnem vyřazení z majetku z obchodního majetku podnikatele je den, který je zapsán 

v daňové evidenci. Při vyřazení tohoto majetku z majetku obchodního nevzniká 

podnikateli (firmě) ţádný příjem. Tento příjem by pro podnikatele nastal pouze 

v případě následného prodeje. 
23

 

Podnikatelé oceňují a následně zapisují majetek a dluhy do daňové evidence buď 

k okamţiku uskutečnění hospodářské transakce, nebo k poslednímu dni zdaňovacího 

období. Při oceňování se pouţívá těchto 6 druhů cen: 

 reprodukční pořizovací cena – jedná se o cenu, za kterou by byl majetek pořízen 

v době, kdy se vykazuje v daňové evidenci, 

 vlastní náklady – ty zahrnují přímé náklady, které jsou vynaloţené na výrobu 

nebo na jinou činnost a nepřímé náklady, které se k výrobě nebo k jiné činnosti 

vztahuje, 

 jmenovitá hodnota, 

 vstupní cena hmotného majetku – vstupní cenou se rozumí pořizovací cena, 

vlastní náklady, hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práv, 

reprodukční pořizovací cena zjištěné podle zvláštního předpisu, cena zjištěné 

pro účely dědické a darovací, hodnota technického zhodnocení, 

 zůstatková cena – ta je určena rozdílem mezi vstupní cenou hmotného majetku 

a celkovou výší odpisů.
 24
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4 DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB 

V daňových zákonech je daň z příjmů FO obsaţena v § 2 – § 16 b a daň z příjmů 

právnických osob v §17 – § 21 a. Společná ustanovení jsou obsaţena v § 22 – § 38 fa. 

Jedná se například o ustanovení o majetkových právech, finančních leasingu, základu 

daně, výměny podílů, odpisů nehmotného majetku apod.  

Poplatník 

Daně z příjmu fyzických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb. v platném znění. 

Poplatníkem dle § 2 zákona o daních příjmu jsou fyzické osoby, které mají bydliště 

na území České republiky nebo se zde zdrţují alespoň 183 dní. V ostatních případech 

se daňová povinnost stanovuje na základě mezinárodních smluv. Poplatníkem daně 

z příjmů fyzických osob jsou všechny fyzické osoby, které mají daňové příjmy 

a naplňuje definici „poplatníka“ uvedenou výše. Poplatník je shodný s plátcem daně.
25

 

Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osoby jsou podle §3 zákona o daních příjmu: 

 příjmy ze závislé činnosti, 

 příjmy ze samostatné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 příjmy z nájmu, 

 ostatní příjmy. 

V zákoně o daních z příjmů fyzických osob dále najdeme informace o osvobození 

od daní. Od daně jsou při splnění určitých podmínek osvobozeny například příjmy 

z prodeje nemovitostí, příjmy z prodeje movitých věcí, přijetí náhrady škody včetně 

úmrtného, cena z reklamní soutěţe nebo veřejné soutěţe a také příjmy ve formě 

dávek.
26
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Stanovení základu daně  

Základu daně je věnován § 5 Zákona o daních z příjmů. Podle tohoto zákona 

je základem daně částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období 

přesahují výdaje prokazatelně vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění a udrţení. Pokud 

má poplatník více příjmů je základem daně součet dílčích základů daně. 

Poloţky odčitatelné od základu daně 

Ve společném ustanovení v § 34 jsou vyjmenovány poloţky odčitatelné od základu 

daně. Od základu daně je moţné odečíst: 

 daňovou ztrátu, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících 

bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, 

 odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného 

vzdělávání. 

Výdaje uznatelné v základu daně 

Daňově uznatelné jsou dle §24 všechny výdaje, které byly vynaloţeny na dosaţení, 

zajištění a udrţení zdanitelných příjmů a máme k nim doklady, jenţ se po určitou dobu 

archivovány a byly uplatněny v roce, ve kterém vznikly. 

Dále mohou být za splnění příslušných podmínek také dary, výdaje nad rámec 

(maximálně do výše příjmů) a další. Výdaje, které nejsou daňově uznatelné, 

jsou předmětem § 25. 

Stanovení daně 

Stanovení celkové daňové povinnosti vychází z vypočteného základu daně. Základ daně 

se očistí vybraných poloţek (především neuznatelných výdajů) a odečtou se odpočty 

od základu daně. Takto stanovený a upravený základ daně se vynásobí sazbou daně, 

která je lineární a má hodnotu 15 %. Od takto stanovené daně se odečtou slevy na dani 

a výsledkem je konečná daňová povinnost.
27
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Slevy na dani 

Zákon dále umoţňuje od vypočtené daňové povinnosti odečíst slevy na dani. 

Problematika slev je blíţe rozebrána v podkapitole 5.1.1. 
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5 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

V případové studii modeluji dvě situace, u kterých uvaţuji s následujícími fakty, 

a to ţe fyzická osoba – má dle zákona o účetnictví obrat niţší neţ 25 milionů korun 

a tudíţ vede daňovou evidenci, která se pak dále řídí zákonem o dani z příjmu fyzických 

osob. Právnická osoba pak vede účetnictví dle zákona o účetnictví. 

Cílem případové studie je porovnat druh vedení účetnictví. Zkoumány jsou ovšem 

i následující situace, a to zejména v níţe uvedených hlediscích: 

 daňové zátěţe, 

 náklady na vedení – administrativní náročnost účetnictví, 

 ručení majetkem, 

 administrativní a kapitálová náročnost při zaloţení společnosti, 

 odbornost podnikatele, 

 moţnosti kapitálového růstu, 

 diskrétnost hospodářských výsledků. 

5.1 DAŇOVÁ ZÁTĚŢ 

V kapitole praktické části jsem si připravila příklad, kde srovnávám daňovou zátěţ 

právnické osoby (společnosti s ručením omezeným) a fyzické osoby, při srovnatelném 

daňovém základu. 

U právnické osoby budu předpokládat, ţe majitelem společnosti s ručením omezeným 

je pouze jeden společník, který si vyplatí plný podíl na zdaněném zisku jako výnos 

z kapitálového majetku. Při výplatě podílu na zisku musí společnost uplatnit 

tzv. sráţkovou daň a následně společník jako osoba bez zdanitelných příjmů (z pohledu 

Zákona o zdravotním pojištění) zaplatit minimální poţadované zdravotní pojištění. 

Vycházím ze zvolených ilustrativních podkladů, kdy z důvodu srovnatelnosti oba 

podnikatelské subjekty mají shodný daňový základ, a to 586 300 Kč
28

.  
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5.1.1 Daňová zátěţ fyzické osoby 

Fyzická osoba daní daňový základ 15 % a následně vyuţívá slevu na dani za poplatníka, 

coţ činí 24 840 Kč. Dále však fyzická osoba musí zaplatit zdravotní pojištění (13,5% 

z vyměřovacího základu) a sociální pojištění (29,2%) ze shodného vyměřovacího 

základu, který činí 50 % příjmů mínus výdaje. Podrobný výpočet daňové zátěţe 

ilustruje následující tabulka. 

Tabulka 1 – Výpočet daňového zatíţení fyzické osoby pro rok 2014 

Fyzická osoba (v r. 2014) 

Daňový základ 586 300 Kč 

Daň 15,00%   87 945 Kč 

Sleva na poplatníka r. 2014     -24 840 Kč 

Zdravotní pojištění  13,50% 293 150 Kč 39 575 Kč 

Sociální pojištění 29,20% 293 150 Kč 85 600 Kč 

 

Zákonné odvody 
celkem 188 280 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Fyzická osoba odvede na daních 15 % z daňového základu, a to 87 945 Kč. Následně 

vyuţije slevu na dani, která činí 24 840 Kč. Poté musí zaplatit zdravotní a sociální 

pojištění. Zdravotní pojištění platí 13,5 % z poloviny zisku čili 13,5 % z 293 150 Kč, 

coţ se rovná 39 575 Kč. Dále musí zaplatit ještě sociální pojištění vypočtené jako 

29,2 % z 293 150 Kč (50 % ze zisku), a to je 85 600 Kč. Celkem tedy fyzická osoba 

odvede státu na daních a povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění 

188 280 Kč. 

Fyzická osoba můţe vyuţít dalších slev na dani – nejen slevy na poplatníka, která byla 

zahrnuta v příkladu. Dále mohou být uplatňovány další úlevy, např. sleva 

na vyţivovanou manţelku/manţela 24 840 Kč, na vyţivované děti apod. (viz přehled 

níţe). Při započtení těchto úlev dojde k dalšímu sníţení vypočtené daňové povinnosti. 

Pokud by ovšem ţivnostník uplatňoval výdaje paušálem, jsou slevy omezeny. 

                                                                                                                                               

firma KULT s.r.o., Stavební firma HUKO s.r.o., Stavební firma Pazdera s.r.o., Stavební firma Slivoň, 

s.r.o., účetní závěrky vybraných podniků jsou dostupné na www.justice.cz 
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Slevy na dani pro rok 2014 jsou následující: 

 Poplatník 24 840 Kč 

 Vyţivované dítě 13 404 Kč 

 Vyţivovaný manţel/ka 24 840 Kč 

 Částečná invalidita 2 520 Kč 

 Plná invalidita 5 040 Kč 

 Drţitel ZTP/P 16 140 Kč 

 Student 4 020 Kč 

 Za školku 9 200 Kč 

5.1.2 Daňová zátěţ právnické osoby 

U právnických osob je daňová zátěţ dána dvěma postupnými kroky. Nejprve je zdaněn 

hrubý zisk daní z příjmů právnických osob 19 % a při výplatě podílu na zisku 

společníkům nastupuje druhé zdanění – sráţková daň se sazbou 15 %. Společník 

je následně povaţován za osobu bez zdanitelných příjmů, na kterou se vztahuje povinné 

zdravotní pojištění 13,5 % vycházející z vyměřovacího základu (tzv.  minimální mzdy, 

která činí v r. 2014 8 500 Kč
29

 měsíčně). Výpočet je naznačen v následující tabulce. 

Tabulka 2 – Výpočet daňového zatíţení právnické osoby pro rok 2014 

Právnická osoba (v r. 2014) 

Daňový základ 586 300 Kč 

Daň 19,00%   111 397 Kč 

Čistý zisk po zdanění  474 903 Kč 

Srážková daň z čistého zisku 15,00% 474 903 Kč 71 235 Kč 

Zdravotní pojištění  13,50% 8 500 Kč 13 770 Kč 

 

Zákonné odvody 
celkem 196 402 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Právnická osoba odvede na daních 111 397 Kč. Následně však společnost při výplatě 

podílu na zisku musí uplatnit sráţkovou daň 15 % z čistého zisku po zdanění 

(tj. 71 235 Kč). Společnost tedy vyplácí jiţ čistý podíl na zisku v částce 403 668 Kč. 

Následně musí majitel firmy zaplatit zdravotní pojištění ve výši 13 770 Kč za rok, které 

                                                 
29

 Pro rok 2015 došlo k navýšení minimální mzdy na 9 200 Kč 
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je vypočteno jako 13,50 % z minimální mzdy za měsíc (8 500 Kč) a vynásobené 

dvanáctkrát. Právnická osoba odvede státu na daních a povinných odvodech na sociální 

a zdravotní pojištění 196 402 Kč. 

5.1.3 Dílčí závěr 

Výsledný rozdíl mezi odvody fyzické a právnické osoby činí 8 122 Kč, tedy 1,39 % 

daňového základu ve prospěch fyzické osoby. V uvedeném případě by tedy 

pro společnost bylo výhodnější zůstat fyzickou osobou. V následujících letech by mělo 

dojít k odstranění dvojího zdanění zisku (osvobozením výplat podílu od sráţkové daně) 

v případě právnických osob a tak by mohlo dojít k nárůstu převodu fyzických osob 

na společnosti s ručením omezeným, které by se stávaly pro subjekty z hlediska 

daňového zatíţení výhodnějšími. 

5.2 NÁKLADY NA VEDENÍ – ADMINISTRATIVNÍ 

NÁROČNOST – ÚČETNICTVÍ 

Důleţitou roli hraje otázka, zda plánuji podnikat sama, například jako automechanik, 

nebo zda si zaloţím vlastní autoservis a budu zaměstnávat další pracovníky. Je nutno 

si uvědomit jak velké příjmy bude společnost vytvářet – bude obrat za rok méně 

nebo více neţ 25 milionů Kč bez daně z přidané hodnoty? 

Jak jsem jiţ zmínila v kapitole u daňové evidence. Fyzická osoba, která má obrat 

do 25 milionů Kč za rok, eviduje příjmy a výdaje pomocí daňové evidenci. Náklady 

na vedení daňové evidence nejsou nikterak vysoké, jelikoţ její vedení je poměrně 

jednoduché a zvládne to kdokoliv bez obtíţí. V případě, ţe přesáhne roční obrat hranici 

25 milionů Kč, je ţivnostník povinen vést účetnictví.  

Daňová evidence je méně sloţitá, méně náročná na znalosti účetnictví. Naproti tomu 

stojí vedení účetnictví pomocí speciálního softwaru. V tomto případě je nutné navštívit 

kurzy či školení v oboru účetnictví, abychom se nedopustili chyb. Máme zde i jiné 

řešení, a to takové, ţe necháme vedení účetnictví na odborné firmě, která se tímto 

zabývá. S tím jsou pak spjaty poplatky účetní firmě. Cena se odvíjí od skutečnosti, 

zda se jedná o jednorázovou zakázku či klienta s měsíčním paušálem, pro kterého 

jsou ceny příznivější. U účetních sluţeb jsou ceny sjednávány nejčastěji paušální 
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částkou za období, zpravidla měsíc či čtvrtletí. Tato cena pak zahrnuje všechny činnosti 

v rámci zpracování účetnictví bez ohledu na rozsah. Klient tak má garantováno, ţe cena 

sluţeb nepřekročí za stanovené období dohodnutou výši a má náklady plně 

pod kontrolou. Ceny účetních sluţeb se pohybují okolo 3 000 Kč, ale vţdy záleţí 

na objemu zpracovávaných dat, velikosti firmy a podobných parametrech. 

V případě vyuţití externího vyuţití účetnictví či daňové evidence se ceny obvykle 

stanovují podle počtu kusů provedených účetních operací. Pokud bychom brali 

průměrnou společnost, která za měsíc provede 200 ks účetních operací či zápisů 

do daňové evidence je rozdíl více neţ 1 000 Kč měsíčně. Celkový přehled naznačuje 

následující tabulka. 

Tabulka 3 – Srovnání externího vedení účetnictví a daňové evidence 

 Podvojné účetnictví Daňová evidence 

Počet operací za měsíc 200 200 

Cena za měsíc 3 800 Kč 2 600 Kč 

Celková cena za rok 45 600 Kč 31 200 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozdíl v nákladech při outsourcingu je tedy 14 400 Kč ročně ve prospěch daňové 

evidence. 

Podnikatelé jako právnické osoby nejčastěji vyuţívají pro správu svého účetnictví 

sofistikovanější/komplexnější software, i kdyţ i fyzické osoby zadávají zpracování 

účetnictví účetním firmám, které je zpracovávají pomocí softwaru.  

Náklady na vedení – administrativní náročnosti účetnictví je uvedena v následující 

tabulce. 
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Tabulka 4 – Náklady na vedení – administrativní náročnost účetnictví 

Zdroj: vlastní zpracování 

Co se týče softwaru na vedení účetnictví – je na našem trhu velmi bohatá nabídka, 

ale je nutné si promyslet, jaké všechny funkce chceme v programu mít a na kolik 

počítačů potřebujeme zakoupit licenci, od tohoto se následně odvíjí cena za softwarový 

balík. Cena softwaru na vedení účetnictví se pohybuje okolo tří tisíc aţ po desítky tisíc. 

Je dobré vybírat s rozmyslem. 

V této tabulce uvádím vybrané společnosti, které nabízejí účetní program k vedení 

účetnictví či daňové evidence. 

NÁKLADY NA VEDENÍ – ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST ÚČETNICTVÍ 

Fyzická osoba Právnická osoba 

 Excelová tabulka 

 

 Musím si pořídit software (SW 

„POHODA“ licence na 1 PC – 7 980,-) 

 Jednoduché, mohu si vést sama  Náročné na čas 

 Při vedení daňové evidence 
 Kurzy, školení v účetnictví, účetní 

či účetní firma 
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Tabulka 5 – Tabulka cen účetních programů 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.2.1 Dílčí závěr 

Z hlediska právní formy mohou oba druhy podnikání podléhat vedení účetnictví. 

Fyzické osoby jsou dle obratu oprávněny vyuţívat daňovou evidenci. Je proto nutné 

rozlišovat z hlediska daně z přidané hodnoty výši obratu, který je pro určení o nutnosti 

zavést účetnictví rozhodující. Všeobecně lze říci, ţe daňová evidence je mnohem 

jednodušší a tedy i levnější neţ vedení účetnictví. Pro vedení účetnictví je nutné 

se sebevzdělávat, zaměstnat kompetentní osobu či jej outsourcovat. Je také nutné vybrat 

vhodný software, kde jsou částky v řádech tisíců.  

5.3 RUČENÍ MAJETKEM 

Níţe v tabulce uvádím přehled ručení majetkem u jednotlivých druhů právnických 

a fyzických osob, které se u jednotlivých forem podnikání dost zásadně liší, a proto 

je nutné se při rozhodování o  formě společnosti na tento důleţitý faktor zaměřit. 

Následující tabulka znázorňuje jak má konkrétní forma podnikání vliv na ručení 

majetkem. 

Název 

produktu 

Dodavatel 

(web) 

Verze na 1PC 

(cena bez DPH) 

Verze k vyzkoušení 

(velikost) 

Abra www.abra.cz 
Verze G1 aţ G4 podle poţadavků) ANO 

od 6 990 Kč 155,2 MB 

Pohoda 

2013 

 

www.pohoda.cz, 

www.stromware.cz 

Mini (1 980 Kč) 

Lite (3 980 Kč) 

Standard (7 980 Kč) 

Profi (7 980 Kč) 

Premium (11 980 Kč) 

Komplet (13 980 Kč) 

Jazz (5 980 Kč) 

síťové verze (11 970 Kč – 41 970 Kč) 

ANO 

(56,8 MB) 

Money S3 www.money.cz 

Mini (1990 Kč) 

Lite (3 490 Kč) 

Business (7 990 Kč) 

Office (7 990 Kč) 

Premium (11 990 Kč) 

ANO 

(163,0 MB) 
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Tabulka 6 – Ručení majetkem 

RUČENÍ MAJETKEM 

Forma 

podnikání 
Ručení majetkem 

OSVČ ţivnostník ručí celým svým majetkem 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

společnost ručí veškerým majetkem, společník do výše nesplaceného 

vkladu (pozn. základní kapitál dle zákona o obchodních korporacích 

pouze 1 Kč) 

Akciová 

společnost 
ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti 

Komanditní 

společnost 

komandisté ručí do výše vkladu, komplementář ručí celým svým 

majetkem 

Druţstvo 
druţstvo ručí celým svým majetkem, členové neručí za závazky 

druţstva 

Veřejná 

obchodní 

společnost 

osoby ručí svým majetkem (společně a nerozdílně) 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.3.1 Ručení majetkem z pohledu právnické osoby 

Jak je uvedeno v tabulce, v případě společnosti s ručením omezením ručí společník 

pouze do výše svého nesplaceného vkladu, nikoliv celým svým majetkem, jako je tomu 

u fyzické osoby (OSVČ). Toto je výhodné zejména pro podnikatele (majitele firmy). 

Na zákazníky pak působí důvěryhodněji spíše společnost, která vloţila do svého 

podnikání více finančních prostředků („čím více tím lépe“). 

5.3.2 Ručení majetkem z pohledu fyzické osoby 

V případě OSVČ, pokud je podnikatel v manţelském svazku, ručí společným jměním 

manţelů. Za manţelství však existuje i výlučné vlastnictví k věcem, které jsou například 

zděděným majetkem. K podnikání lze vyuţít i majetek obsaţený ve společném jmění 

manţelů, ale pouze jen se souhlasem druhého manţela. Jestliţe jeden z manţelů 
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jiţ získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím 

společníkem obchodní společností, můţe soud na návrh jednoho z manţelů zúţit 

společné jmění manţelů, popřípadě mohou manţelé tuto situaci vyřešit mimosoudní 

cestou, a sice smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúţit rozsah 

společného jmění. 

5.3.3 Dílčí závěr 

Jak vyplývá z předchozích odstavců, je ručení majetkem omezenější v případě 

právnických osob resp. společnosti s ručením omezeným, jak uţ z názvu napovídá. Její 

ručení je omezené výši nesplaceného vkladu. Naproti tomu fyzická osoba ručí v případě 

podnikání celým svým majetkem.  

5.4 ADMINISTRATIVNÍ A KAPITÁLOVÁ NÁROČNOST PŘI 

ZALOŢENÍ SPOLEČNOSTI 

Dalším z kritérií při zakládání podniku je kromě dříve uvedených faktorů 

také administrativní a kapitálová náročnost nutná pro zaloţení podniku. Základní 

rozlišení jednotlivých společností z hlediska administrativní a kapitálové náročnosti 

naznačuje následující tabulka. 
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Tabulka 7 – Administrativní náročnost při zaloţení společnosti 

ADMINISTRATIVNÍ A KAPITÁLOVÁ NÁROČNOST PŘI ZALOŢENÍ 

SPOLEČNOSTI 

Forma 

podnikání 
Administrativní a kapitálová náročnost 

OSVČ jednoduché oprávnění k podnikání 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

sestavení společenské smlouvy, zpravidla nutná asistence advokáta, 

sloţení základního kapitálu správci vkladu; 1 Kč  

Akciová 

společnost 

sestavení zakladatelské listiny a stanov, zpravidla nutná asistence 

právníka, sloţení vkladu na účet; 2 000 000 Kč 

Komanditní 

společnost 

sepsání společenské smlouvy, zpravidla nutná asistence právníka, 

sloţení vkladu na účet za komandistu, komandisté min. 5000 Kč 

Veřejná 

obchodní 

společnost 

sepsání společenské smlouvy, zpravidla nutná asistence právníka 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.4.1 Administrativní a kapitálová náročnost z pohledu fyzické osoby 

Při provozování podnikatelské činnosti jako fyzická osoba (OSVČ) je zapotřebí pouze 

podat ţádost o vydání ţivnostenského oprávnění, případně ohlásit další ţivnost. 

V některých případech však musí ţivnostník splňovat poţadavky na odbornost 

pro vykonávání dané činnosti. Tomuto tématu je věnována následující podkapitola 

„Odbornost podnikatele“. 

Fyzická osoba pouze ohlašuje svou ţivnost na předepsaném formuláři ţivnostenského 

úřadu. Tyto ohlašovací ţivnosti (volné, řemeslné a vázané) mohou být provozovány 

jiţ od ohlášení, zatímco pro provozování ţivnosti koncesovaných je vyţadováno 

speciální povolení ze strany státu, koncese. Při zaloţení ţivnosti se musí zaplatit správní 

poplatek 1000 Kč, přičemţ je moţné si vybrat z několika desítek druhů činností 

k podnikání. 
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Fyzická osoba k ohlášení musí doloţit:  

1) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost 

odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyţaduje, 

2) doklady o pobytu (není - li ţadatel občanem ČR), 

3) doklad prokazující oprávnění pro uţívání prostor, do nichţ umístil místo 

podnikání, liší - li se od bydliště (provozovna): např. písemné prohlášení 

vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, ţe s umístěním souhlasí, 

4) prohlášení odpovědného zástupce, ţe souhlasí s ustanovením do funkce; podpis 

na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil - li odpovědný zástupce 

prohlášení osobně před ţivnostenským úřadem, 

5) doklad o zaplacení správního poplatku (1000 Kč). 

Pokud splnil ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede ţivnostenský 

úřad zápis do ţivnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení, 

ţivnostenský úřad zašle výpis a téţ i sdělí údaje o podnikateli, a to finančnímu úřadu, 

správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a českému statickému 

úřadu, popřípadě rejstříkovému soudu, a to u osob, které se zapisují do obchodního 

rejstříku do 30 dnů ode dne provedení zápisu do ţivnostenského rejstříku. 

5.4.2 Administrativní a kapitálová náročnost z pohledu právnické osoby 

Pro zaloţení obchodní společnosti pak přibývá k ţivnostenskému oprávnění, jeţ stojí 

1000 Kč, také sepsání společenské/zakladatelské smlouvy a krom toho ještě zápis 

do obchodního rejstříku, který je spjat s poplatkem 5 000 Kč. K zápisu do obchodního 

rejstříku je nutné vyplnit formulář na návrh na zápis do obchodního rejstříku. 

Společnost s ručením omezeným musí sloţit základní kapitál, který činí minimálně 

1 Kč. Ten uloţí na účet v bance, jenţ je uvedený na jméno společnosti nebo správci 

vkladu společnosti. Aby bylo moţné podat návrh na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku, musí být splaceno nejméně 30  % vkladu stanoveného společenskou 

smlouvou. Pokud je však společnost zaloţena pouze jedním zakladatelem, je nutné 

splatit její základní kapitál v plné výši, aby mohl být zapsán do obchodního rejstříku. 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se musí podat do devadesáti dnů od zaloţení 

společnosti. 
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Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé a musí 

obsahovat níţe uvedené přílohy: 

 Společenskou smlouvu, resp. zakladatelskou listinu (ve formě notářského 

zápisu); 

 Podnikatelská oprávnění (ověřené kopie ţivnostenských listů); 

 Doklad o splacení základního kapitálu (potvrzení správce vkladu o sloţení 

vkladů a doklad od banky nebo spořitelního a úvěrního druţstva o sloţení 

vkladu); 

 Doklad o právním titulu uţívání nemovitosti, ve které je umístěno sídlo 

(např. nájemní smlouva o uţívání nebytových prostor nebo doklad o vlastnictví 

výpisem z katastru nemovitostí). Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud 

to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti. Postačí, pokud 

zakladatelský dokument uvádí pouze název obce, kde je sídlo právnické osoby, 

do obchodního rejstříku se musí zapsat plná adresa sídla; 

 Výpis z rejstříku trestů jednatelů; 

 Prohlášení jednatelů, ţe splňují zákonné podmínky a ţe u nich není překáţka 

výkonu funkce; 

 Čestné prohlášení a podpisové vzory (notářsky ověřené) budoucích jednatelů. 

5.4.3 Dílčí závěr 

Z pohledu administrativní náročnosti jsou v České republice na oba druhy podnikání 

kladeny vysoké nároky. Při jejich komparaci je ovšem náročnější zaloţení společnosti 

s ručením omezeným, která musí na rozdíl od fyzické osoby provést ještě zápis 

do obchodního rejstříku, který je dále zpoplatněn. Kapitálová náročnost se v případě 

společnosti s ručením omezeným od 1. 1. 2014 také sníţila a základní kapitál nutný 

pro zaloţení společnosti byl stanoven na 1 Kč. Její zřízení je tedy pro mnoho subjektů 

dostupnější. 

5.5 ODBORNOST PODNIKATELE 

Při zaloţení ţivnosti je potřeba, aby byly splněny dané podmínky, kterými jsou dosaţení 

18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).  
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Volné ţivnosti jsou činnosti, jeţ nevyţadují odbornost podnikatele. Obory a činnosti 

volné ţivnosti jsou obsaţeny v příloze 4 ţivnostenského zákona. 

Vázané ţivnosti jsou činnosti, pro jejichţ vykonávání je vyţadováno splnění dalších 

podmínek, tj. odborná způsobilost dle určité činnosti podnikání. Vázané ţivnosti 

jsou vyjmenovány v příloze č. 2 ţivnostenského zákona. 

Řemeslné ţivnosti jsou vymezeny v příloze č. 1 ţivnostenského zákona a pro jejich 

vykonávání je mimo všeobecné podmínky nutno splnit, stejně jako v případě vázaných 

ţivností, odbornou způsobilost. Touto odbornou způsobilostí je míněna např. maturitní 

zkouška na střední škole v oboru, diplom dokládající úspěšné absolvování vysoké školy 

v oboru či výuční list. 

Koncesované ţivnosti se od jiţ zmiňovaných ohlašovacích ţivností odlišují, a to v tom, 

ţe koncese není ţivnostenskému úřadu ohlašována, ale pouze o ni ţádáme. Je pro ni 

nutný státní souhlas. Ke koncesi je zapotřebí kladného vyjádření příslušného orgánu 

státní správy, například Ministerstva vnitra, České národní banky, Českého 

telekomunikačního úřadu a podobně. Seznam těchto ţivností obsahuje příloha 

č. 3 ţivnostenského zákona. 

Odpovědný zástupce není u podnikatele fyzické osoby vyţadován, na rozdíl 

od podnikatele právnické osoby – v tomto případě odpovědný zástupce zodpovídá 

za řádný provoz ţivnosti a za dodrţování ţivnostensko-právních předpisů. Odpovědný 

zástupce musí splňovat všeobecné podmínky provozování ţivnosti, popřípadě i zvláštní 

podmínky.  

Odpovědného zástupce lze vykonávat pouze pro čtyři podnikatele. Musí mít bydliště 

v České republice, musí se zúčastňovat provozování ţivnosti v potřebném rozsahu 

a musí být ve smluvním vztahu k podnikateli (dříve se poţadoval pracovně právní vztah 

k podnikateli). 
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Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:  

1) podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky; 

2) podnikatel, který je zahraniční osobou fyzickou a nemá na území ČR povolen 

pobyt; 

3) podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v ČR, do této funkce 

ustanovuje člena statutárního orgánu, nelze-li, ustanovuje ho z jiných osob; 

4) podnikatel, který je právnickou osobou zahraniční, do funkce odpovědného 

zástupce ustanoví vedoucího organizační sloţky. 

5.6 MOŢNOSTI KAPITÁLOVÉHO RŮSTU 

U podnikání je mnoho moţností kapitálového růstu například: 

 půjčení peněz od přátel či rodiny, 

 vstup do společnosti tichého společníka, 

 sdruţením prostředků s jinými podnikateli, 

 bankovní úvěr, 

 rizikový kapitál (venture capital), 

 leasing, 

 dotovaný projekt z veřejných zdrojů  – např. z fondů EU (zde se prostředky 

nevrací). 

Tichým společníkem můţe být kdokoliv, jak právnická tak fyzická osoba. V praxi 

to znamená, ţe tento společník vloţil do společnosti svůj kapitál za účelem zhodnocení 

prostředků, ale z různých důvodů se nespolupodílí na rozhodování/řízení. Smlouva 

o tichém společenství je upravena dle obchodního zákoníku. Tichý společník můţe 

nahlíţet do obchodních a účetních dokladů společnosti, ale není oprávněn se podílet 

na řízení firmy. Rozsah účasti tichého společníka na zisku a na ztrátě musí být stejný. 

O podíl na ztrátě se sniţuje vklad tichého společníka. 

Podnikatelé se mohou sdruţit za jakýmkoliv cílem. Účastníkem můţe být fyzická 

i právnická osoba. Smlouva o sdruţení upravuje občanský zákoník. Smlouvou nevzniká 

ţádný nový podnikatelský subjekt, ale kaţdý společník nese odpovědnost společně 

s ostatními. 
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Často se v praxi stává, ţe tato sdruţení jsou uzavíraná pouze k naplnění daného cíle, 

ale po jeho dosaţení sdruţení většinou skončí (např. rozsáhlejší zakázky, na kterou 

jeden podnikatel finančně nestačí). 

Banky nezajímá vysoký zisk podniku, ale zda bude podnik či společnost schopna 

splácet své závazky. Banka vyţaduje daňová přiznání, účetní výkazy, cash-flow 

předpokládaných peněţních toků, které je vhodné mít alespoň dva roky ziskové. 

Kritéria bank bývají odlišná, a proto se nenechme odradit první zamítnutou ţádostí 

o půjčku. 

Moţnosti kapitálového růstu u společnosti s ručením omezením je následovné, a to buď 

vstupem společníka do společnosti, či navýšení vkladu jednotlivých společníků 

do společnosti.  

U akciové společnosti je kapitálový růst moţný při ponechání dividendy ve společnosti, 

respektive nevyplácení zisku na akciích, či vydáním nových akcií. 

5.6.1 Dílčí závěr 

Moţnosti kapitálového růstu jsou pro oba druhy analyzovaných subjektů totoţné. Dalo 

by se ovšem říci, ţe pro právnické osoby jsou dostupnější, jelikoţ jejich výsledky 

jsou veřejně dostupné a  banky nebo jiní věřitelé si tak snadno mohou ověřit solventnost 

daného subjektu. 

5.7 DISKRÉTNOST HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ 

Fyzická osoba nezveřejňuje, na rozdíl od právnické osoby, výsledky svého hospodaření 

ani další listiny v obchodním rejstříku. 

Zda se jedná o výhodu či nevýhodu je značně subjektivní a hodnocení bude určitě 

záviset na aktuální ekonomické výkonnosti ţivnosti. Tyto informace mohou slouţit 

pozitivnímu ovlivnění potenciálních zákazníků nebo partnerů (v případě špatné 

výkonnosti i k odrazení). U fyzických osob by systematické zveřejňování podobných 

informací nemuselo být ţádoucí (v zásadě se jedná o informace osobního charakteru). 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo srovnání dopadu daňové evidence a vedení účetnictví 

na daň z  příjmů z podnikání pro malý stavební podnik a srovnání výhodnosti obou 

variant – vykonávání podnikatelské činnosti jako fyzická osoba nebo jako právnická 

osoba, a to z pohledu administrativní a kapitálové náročnosti, poţadavků na odbornost 

podnikatele, nákladů na vedení účetnictví společnosti, moţnosti kapitálového růstu.  

Na začátku byl vymezen předpoklad, ţe sledovaná fyzická osoba nepřesahuje obrat 

25 milionů Kč a tudíţ je oprávněna vést daňovou evidenci, naproti tomu právnická 

osoba je dle zákona o účetnictví povinna vést účetnictví.  

S ohledem na cíl práce bylo tedy nutné vymezit teoretické aspekty práce, o které 

se následně opírala případová studie. Nejprve byl definován stavební podnik a postavení 

malých a středních podniků na českém trhu. Malé a střední podniky dle MPO 

zaměstnávají více neţ 2/3 všech zaměstnanců na trhu a zaujímají tak v české ekonomice 

významné postavení. V následujících kapitolách jsou pak vymezeny povinnosti 

společností, které musí vést účetnictví a daňovou evidenci. Čtvrtá kapitola se věnuje 

dani z příjmů fyzických osob a její aktuální právní úpravě. 

V praktické studii jsem porovnávala fyzickou a právnickou osobu podle toho kolik 

zaplatí celkově na daních a odvodech na sociální a zdravotní pojištění při shodném 

daňovém základu, a to 586 300 Kč. Na základě porovnání se mi jeví jako výhodnější 

forma fyzické osoby. Rozdíl nebyl tak velký, jak jsem zprvu očekávala – činil pouhých 

8 122 Kč.  

Jako důvěryhodnější se jeví společnosti, které mají vysoké procento splaceného vkladu 

společníku a celkově vyšší základní kapitál (vyšší míra ručení).  

Z hlediska administrativní náročnosti je nutno podotknout, ţe nejjednodušší formou 

je podnikání jako fyzická osoba, která podniká jiţ od ohlášení ţivnosti 

na ţivnostenském úřadě. Za tato ohlášení zaplatí poplatek pouhých 1000 Kč. Naproti 

tomu zaloţení právnické osoby je mírně komplikovanější a draţší, ale přináší výhody 
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ve větší ochraně majetku společníků a je flexibilnější například pokud jde o navyšování 

kapitálu.  

Z hlediska odbornosti podnikatele je pravdou, ţe při podnikání se fyzická osoba 

bez odborných zkušeností neobejde, i kdyţ jsou zde i výjimky, kdy lze vyuţít 

odpovědného zástupce, který na nás dohlíţí, neţ dovršíme danou praxi či dané vzdělání 

v oboru. Odpovědného zástupce často vyuţívají také právnické osoby, a to tehdy, 

kdyţ pracující společník nemá dostatečné odborné znalosti pro vykonávání dané 

činnosti v podnikání. 

Z hlediska nákladů na vedení účetnictví ve společnosti je nejvhodnější formou 

podnikání jako fyzická osoba, jak jsem jiţ zmínila výše v uvedených kapitolách, 

vzhledem k nákladům spojeným s vedením účetnictví podniku, které jsou oproti daňové 

evidenci mnohem vyšší. 

Z hlediska kapitálového růstu u fyzických osob, je moţno vyuţít především vlastních 

prostředků, prostředků svých blízkých (přátelé, rodina) či bankovního úvěru. 

Dále se nabízejí moţnosti kapitálového růstu pomocí smlouvy o tichém společenství 

nebo smlouvy o sdruţení, a to sdruţením jednotlivých podnikatelů pro dovršení 

konkrétního cíle. Moţnosti kapitálového růstu bývají mnohem větší u kapitálových 

společností, čili u podnikání jako právnická osoba, jelikoţ jsou schopny: 

 přijmout nového společníka do své společnosti, 

 nevyplácet si podíly na zisku (společnost s ručením omezeným) nebo z akcií 

a nechat je ve firmě pro další rozvoj, 

 navýšit vklad jednotlivých společníků do společnosti. 

Z pohledu dostupností informací o hospodářských výsledcích veřejnosti jsou na tom 

subjektivně lépe podnikatelé – fyzické osoby (nezveřejňují listiny). Cenou za tuto 

„intimitu“ jsou menší moţnosti získání důvěry potencionálních partnerů a zákazníků 

pomocí oficiálně autorizovaných dokumentů (listiny obchodního rejstříku). 
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