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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaobírá výběrem vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost 

na základě výše zdanění příjmů. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních 

korporací a varianta podnikání fyzické osoby. Představen je také konkrétní 

podnikatelský subjekt a následně propočítány výše daně z příjmů pro vybrané varianty. 

V závěru jsou výsledky vyhodnoceny a navržena nejvýhodnější forma. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis is focused on the choice of the apropriate form of business for the 

particular company based on the amount of income tax. Three types of business 

corporations and natural persons’ business form are chosen for the comparison. The 

particular business subject is presented and the values of income tax for each form are 

interpreted. The results are analyzed and the best form is suggested. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce je zaměřena na téma zdanění podnikatelských subjektů na území 

České republiky, zejména na komparaci míry zdanění jednotlivých variant právních 

forem podnikání fyzických a právnických osob daní z příjmů. 

Volba konkrétní formy podnikání provází každého podnikatele před zahájením své 

činnosti. Legislativa České republiky připouští výběr z několika možností. Analýza 

velikosti zatížení každé z nich daní z příjmů je pro podnikatele velmi přínosná, neboť na 

základě rozdílných podmínek může samotným výběrem vhodné varianty zajistit 

daňovou optimalizaci.  

Současně s odlišnostmi při stanovení daně z příjmů podnikatel sleduje a hodnotí také 

další aspekty, z nichž nejvýznamnější jsou zejména kritéria představující ručení za 

závazky, evidenci činnosti a zákonné povinnosti jednotlivých forem podnikání. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Zásadní cíl této práce představuje vypracování a poskytnutí návrhu daňové optimalizace 

podnikatelskému subjektu na základě výběru nejvhodnější formy podnikání. Hlavním 

úkolem bude nalezení vhodné varianty, která poskytne podnikateli největší úsporu 

vzhledem k velikosti míry zatížení daní z příjmů. Dosažené výsledky budou 

interpretovány ve vzájemném srovnání a zmíněny v souvislostech s atributy, jako jsou 

ručení za závazky či konkrétní požadavky subjektu. 

Metodika práce bude spočívat v analýze účetních výkazů a dalších potřebných podkladů 

pro vyčíslení daně z příjmů pro jednotlivé zvolené varianty. Následovat bude 

pozorování a komparace výsledků variant za účelem stanovení jejich výhodnosti. 

Teoretická část práce představí samotnou daň z příjmů jako součást daňové soustavy 

České republiky, jednotlivé formy podnikání a jejich charakteristiky a způsob zdanění. 

V analytické části budou pro vybraný skutečný podnikatelský subjekt stanoveny 

propočty pro jednotlivé srovnávané varianty a dále také v souvislostech okomentovány 

jejich specifické podmínky.  

Návrhová část práce poté na základě vyvozených závěrů poskytne nabízená východiska 

pro výběr optimální formy podnikání s nejnižším daňovým zatížením. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Nejprve je nutno zmínit základní teoretické poznatky o faktorech, které oblast zatížení 

konkrétních forem podnikání daní z příjmů ovlivňují. Zejména se bude jednat o 

problematiku samotné daně z příjmů v rámci daňové soustavy České republiky a dále o 

teoretická východiska vybraných forem podnikání a shrnutí jejich systému zdanění. 

1.1 Daň z příjmů 

Problematiku daně z příjmů upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále 

jen ZODP). Obecně rozlišuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických 

osob (1, s. 3). 

1.2 Daň z příjmů fyzických osob 

Následující odstavce vymezí specifika daně z příjmů fyzických osob, její předmět a 

postup vyčíslení. 

1.2.1 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou 

- příjmy ze závislé činnosti, 

- příjmy ze samostatné činnosti, 

- příjmy z kapitálového majetku, 

- příjmy z nájmu, 

- ostatní příjmy (1, s. 3). 

Tyto kategorie příjmů představují jednotlivé dílčí základy daně (dále jen DZD). Pro 

účely této práce bude stěžejní zejména kategorie příjmů ze samostatné činnosti, kam 

mimo jiné spadá živnostenské podnikání (1, s. 7). 
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1.2.2 Poplatník 

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které můžeme 

kategorizovat jako daňové rezidenty a daňové nerezidenty (2, § 2).  

Daňoví rezidenti mají bydliště na území České republiky nebo se zde obvykle zdržují 

(alespoň 183 dnů v kalendářním roce) a jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky i ze zahraničí (2, § 2).  

Ostatní poplatníci jsou daňovými nerezidenty. Pro nerezidenty se daňová povinnost 

vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Patří sem také 

osoby pobývající na území našeho státu za účelem studia nebo léčení (2, § 2). 

1.2.3 Osvobození od daně 

Mnoho příjmů je od daně z příjmů fyzických osob osvobozeno. Tyto případy jsou 

vyjmenovány v § 4 - 4a zákona o dani z příjmů. Další osvobození tento zákon vymezuje 

v § 6 – 10 pro jednotlivé kategorie dílčích základů daně (1, s. 6).  

1.2.4 Základ daně 

Základ daně představuje částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a 

udržení, pokud není zákonem stanoveno jinak (2, § 5). 

Jestliže poplatník za zdaňovací období dosáhne příjmů ve dvou a více kategoriích 

předmětu daně, základem daně je součet těchto dílčích daňových základů. Pokud jeho 

výdaje přesáhnou podle účetnictví či daňové evidence příjmy, může takto dosaženou 

ztrátou snížit pouze úhrn dílčích základů daně příjmů ze samostatné činnosti, 

kapitálového majetku, nájmu a ostatních příjmů (2, § 5). 

Zvláštní pozornost budeme věnovat dílčímu základu daně příjmů ze samostatné 

činnosti, pro který platí, že se u subjektů, které vedou účetnictví, vychází z výsledku 
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hospodaření. U poplatníků, kteří účetnictví nevedou, vycházíme z rozdílu mezi jejich 

příjmy a výdaji (2, § 23). 

Dále zde, stejně jako u dílčího základu daně příjmů z pronájmu, existuje také možnost 

uplatnění výdajů procentem z příjmů. Jednotlivá odvětví a jim příslušná procenta jsou 

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

živnostenského podnikání řemeslného - nejvýše 1 600 000 Kč, 

- 60 % z příjmů živnostenského podnikání – nejvýše 1 200 000 Kč, 

- 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku - nejvýše 

600 000 Kč, 

- 40 % z příjmů ze samostatné činnosti s výjimkou příjmu autorů dle § 7, odstavce 

6 ZODP a podílů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře 

komanditní společnosti na zisku - nejvýše 800 000 Kč (2, § 7). 

Pokud však poplatník uplatní výdaje procentem z příjmů u těchto dílčích základů daně a 

jejich poměr k celkovému základu daně překročí 50 %, poplatník si nesmí uplatnit 

daňové zvýhodnění a také slevu na dani na manžela či manželku (2, § 35ca). 

1.2.5 Spolupracující osoby 

ZODP umožňuje rozdělit příjmy ze samostatné činnosti kromě podílů na zisku 

společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti 

také rozdělit na spolupracující osoby. Tou může být druhý z manželů, další osoba žijící 

s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nebo člen rodiny zúčastněný na 

provozu rodinného závodu. Nesmí však jít o děti povinné školní docházkou, děti, na 

které je v příslušném měsíci uplatňováno daňové zvýhodnění, ani druhého z manželů, 

pokud je na něj uplatňována sleva na dani (1, s. 62). 

Podíl příjmů a výdajů, které jsou rozděleny pro spolupracující osobu, nesmí činit více 

než 30 % (50 % u manželů) a příjmy nesmí převyšovat výdaje o více než 15 000 kč 

(45 000 kč v případě manželů) za měsíc spolupráce (3). 
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1.2.6 Nezdanitelné části základu daně 

Od základu daně je možno odečíst položky, které patří do kategorie nezdanitelných částí 

základu daně. Jedná se zejména o 

- bezúplatná plnění se specifiky dle § 15 ZODP s hodnotou přesahující 2 % ze 

základu daně nebo alespoň 1000 Kč až do výše 15 % ze základu daně, 

- úroky zaplacené z úvěru stavebního spoření, hypotečního úvěru snížené o státní 

příspěvek či úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti 

s financováním bytových potřeb dle § 15, odstavce 3 ZODP, 

- příspěvek na penzijní připojištění, pojištění či doplňkové penzijní spoření dle § 

15, odstavce 5 ZODP, 

- zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění dle § 15, odstavce 6 ZODP, 

- členské příspěvky odborové organizaci dle § 15, odstavce 7 ZODP (2, § 15). 

1.2.7 Odčitatelné položky 

Základ daně dále snižují položky odčitatelné od základu daně vyjmenované v § 34 a 

následujících ZODP. Patří sem zejména daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena 

v předcházejících zdaňovacích obdobích. Musí však být uplatněna během pěti 

zdaňovacích období bezprostředně následujících to, ve kterém vznikla (2, § 34).  

Dále se jedná také například o specifické výdaje na výzkum a vývoj, odpočet při 

pořízení majetku pro odborné vzdělávání a odpočet na podporu výdajů vynaložených na 

žáka či studenta (2, § 34-34g). 

1.2.8 Sazba daně a výpočet daně 

Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 %. Může nastat také situace, kdy dochází 

k solidárnímu zvýšení daně, jehož sazba činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem 
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příjmů ze závislé činnosti a základem daně ze samostatné činnosti a 48násobku 

průměrné mzdy podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Tato částka 

má pro rok 2015 hodnotu 1 277 328 Kč (2, § 16-16a). 

 

Obr. 1: Schéma výpočtu daně z příjmů fyzických osob. (vlastní zpracování dle 2) 

1.2.9 Slevy na dani 

Slevy na dani snižují již vypočtenou daň. Poplatníci si mohou uplatnit slevu 18 000 Kč 

za každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč za každého 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část ze zmíněných částek 

podle průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců (2, § 35). 

• Příjem

• je předmětem daně? NE - Vyloučen

• je osvobozen? ANO - Vyloučen

• spadá do § 6? ANO - DZD § 6

• spadá do § 7? ANO - DZD § 7

• spadá do § 8? ANO - DZD § 8

• spadá do § 9? ANO - DZD § 9

• spadá do § 10? ANO - DZD § 10

• Základ daně = DZD § 6 + DZD § 7-10

• odečtení nezdanitelných částí daně § 15

• odečtení odčitatelných položek § 34

• Základ daně II zaokrouhlený na stokoruny dolů

• výpočet daňové povinnosti pomocí sazby

• odečtení slev na dani a následně daňového zvýhodnění

• VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST/DAŇOVÝ BONUS
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Následující tabulka uvádí slevy na dani specifické pro poplatníky daně z příjmů 

fyzických osob. 

 

Tab. 1: Slevy pro poplatníky DPFO. (Vlastní zpracování dle 2) 

Roční sleva Částka 

Sleva na poplatníka 24 840 

Sleva na manželku (manžela) 24 840 

Sleva na invaliditu   2 520 

Rozšířená sleva na invaliditu   5 040 

Sleva na držitele průkazu ZTP/P 16 140 

Sleva na studenta   4 020 

Sleva za umístění dítěte vynaložené výdaje 

1.2.10 Daňové zvýhodnění na dítě 

Fyzické osoby mohou využít i daňového zvýhodnění na vyživované dítě, které s nimi 

žije ve společně hospodařící domácnosti. Na první dítě připadá roční daňové 

zvýhodnění ve výši 13 404 Kč, na druhé 15 804 Kč a na třetí a každé další 17 004 Kč. 

Tyto částky mohou mít charakter slevy na dani, případně i daňového bonusu, pokud při 

využití přesahují výši daňové povinnosti poplatníka (2, § 35c). 

1.3 Daň z příjmů právnických osob 

V této části práce následuje vymezení daně z příjmů právnických osob a souvisejících 

informací pro postup jejího vyčíslení. 

1.3.1 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem, pokud zákon neuvádí jinak (4). 
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1.3.2 Poplatník 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou 

- právnické osoby, 

- organizační složky státu, 

- podílový fond dle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, 

- podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem dle zákona 

upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, 

- fond penzijní společnosti, kterým se rozumí fond obhospodařovaný penzijní 

společnosti dle zákona upravujícího důchodové spoření a zákona upravujícího 

doplňkové spoření, 

- svěřenský fond dle občanského zákoníku, 

- jednotka, která je dle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo 

zřízena, poplatníkem (2, § 17). 

Pro účely této bakalářské práce se budeme zabývat pouze vybranými obchodními 

korporacemi, které spadají do kategorie právnických osob (5, § 210). 

Pro ně platí, že nikdy být veřejně prospěšným poplatníkem nemohou (2, § 17a). 

1.3.3 Osvobození od daně 

Také pro daň z příjmů právnických osob platí, že je od ní mnoho příjmů osvobozeno. 

ZODP je vymezuje v § 19. V § 19b tento zákon dále vymezuje také bezúplatné příjmy, 

které jsou rovněž od daně osvobozeny (2, § 19-19b). 

1.3.4 Základ daně 

Formy obchodních korporací vybrané pro účely této práce mají charakter právnické 

osoby. Právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, jsou povinny vést 

účetnictví od svého vzniku až do dne zániku (6, § 4). 
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Při stanovení základu daně se vychází u subjektů, které vedou účetnictví, z výsledku 

hospodaření. (2, § 23). 

1.3.5 Odčitatelné položky 

Pro daň z příjmů právnických osob platí společné ustanovení pro odčitatelné položky, 

které je zmíněno v souvislosti s daní z příjmů fyzických osob výše (2, § 34). 

1.3.6 Sazba a výpočet daně 

Pokud zákon nestanoví jinak, sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %. Výpočet 

se provede jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a také o 

odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby 

daně (2, § 21). 

 

Obr. 2: Schéma výpočtu daně z příjmů právnických osob. (vlastní zpracování dle 2) 

• Výsledek hospodaření

• transformace dle ZODP

• Základ daně

• odečtení odčitatelných položek § 34

• Základ daně II

• odečtení položek snižujících základ daně § 20

• Základ daně III

• zaokrouhlení na tisíce dolů

• Základ daně IV

• výpočet daňové povinnosti pomocí sazby

• odečtení slev na dani

• VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST
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1.3.7 Slevy na dani 

I slevy na dani na zaměstnance se zdravotním postižením zmíněné zákonem o dani 

z příjmů v § 35 – 35b patří do kategorie společných ustanovení tohoto zákona a byly 

zmíněny výše ve spojitosti s daní z příjmů fyzických osob. Ostatní dříve zmiňované 

slevy jsou však specifické pouze pro fyzické osoby (2, § 35c). 

1.4 Formy podnikání 

Obecně je u podnikatelských subjektů volba formy podnikání založena na kritériích 

předpokládaného rozsahu podnikání, způsobu zdanění zisku, rozsahu organizační 

struktury, majetkového bezpečí podnikatele společně s ručením za závazky a také určité 

forma prestiže – zejména při snaze o překonání národnostní animozity (7, s. 101). 

V následujících odstavcích rozlišíme formy podnikání na individuální a kolektivní 

realizované prostřednictvím vybraných obchodních korporací. 

Podnikatelem je osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost živnostenským či 

jiným podobným způsobem výdělečnou činnost. Činí tak soustavně a se záměrem 

dosažení zisku (5, § 420). 

Vystupuje pod obchodní firmou, což je jméno, pod kterým je zapsán do obchodního 

rejstříku. Pokud obchodní firmu nemá, vystupuje pod vlastním jménem (5, § 421-422). 

1.5 Individuální podnikání 

Individuální podnikání představuje samostatnou činnost podnikatele a přináší pro něj 

řadu výhod i nevýhod. Zcela zásadní výhodou je zejména neomezené rozhodování 

podnikatele, administrativně nižší náročnost založení i evidence podnikání a také 

jednodušší právní úprava statusu podnikatele (8, s. 10). 
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1.5.1 Podnikání fyzické osoby 

Za podnikatele je považován ten, kdo na vlastní účet a odpovědnost vykonává 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 

soustavně a za účelem dosažení zisku (5, § 421). 

V takovém případě zisk náleží po zdanění daní z příjmů fyzických osob a povinných 

odvodech přímo podnikateli. Existuje zde také možnost sdružení podnikatelů do 

společnosti na základě bezformální úpravy spolupráce osob za účelem podnikání (8, s. 

10). 

Hlavní nevýhodu ovšem představuje především neomezené ručení za závazky 

podnikatele celým svým majetkem, což značí znatelnou tíži vlastní odpovědnosti při 

podnikatelských rozhodnutích. Obvykle zde narážíme také na výdaje spojené 

s outsourcingem odborné pomoci (8, s. 10). 

1.6 Obchodní korporace 

Kolektivní podnikání ve formě obchodních korporací podléhá ve větší míře právní 

úpravě. Jedná se zejména o zřizování povinných orgánů a požadavky na evidenci vlastní 

činnosti (8, s. 9). 

„Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva“ (9, § 1). 

„Obchodní společnosti slouží k organizaci lidské činnosti a alokaci zdrojů s tím, že 

prostřednictvím obchodní společnosti lze určitou podnikatelskou aktivitu uskutečňovat 

efektivněji, případně levněji, než prostřednictvím individuálního podnikání“ (10, s. 3). 

1.6.1 Založení obchodní korporace 

Založení obchodní korporace probíhá prostřednictvím společenské smlouvy. Kapitálové 

společnosti vyžadují pro společenskou smlouvu formu zakladatelské listiny. Pokud je u 

konkrétní formy připuštěno, aby společnost založil jediný zakladatel, zakládá se pomocí 

zakladatelské listiny, která má také formu veřejné listiny (9, § 8). 
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1.6.2 Osobní společnosti 

Osobní obchodní společnosti jsou založeny na osobním zapojení společníků do řízení a 

činnosti společnosti (11, s. 11). 

Společníci osobních společností za závazky společnosti ručí neomezeně a solidárně 

celým vlastním majetkem a na chodu společnosti se kapitálově nepodílejí. Proto jsou 

podíly na osobních společnostech nepřevoditelné. Společnost také nevytváří vnitřní 

strukturu orgánů a rozhodování spočívá na vzájemné dohodě společníků (10, s. 9). 

1.6.3 Kapitálové společnosti 

Nespornou výhodou kapitálových obchodních korporací je omezené, nebo žádné ručení 

společníka za závazky společnosti. Společník rovněž nemusí být v kapitálových 

společnostech osobně aktivní a při komunikaci napříč společností zde přebírají hlavní 

roli její orgány. Figuruje zde také možnost ukončení účasti v korporaci bez nutnosti 

jejího zrušení (10, s. 10-11). 

Nevýhodou je v tomto případě oddělené vlastnictví, neboť majetek společnosti je 

oddělen od vlastnictví jednotlivých společníků (10, s. 3). 

„Společník za svůj vklad do (kapitálové) společnosti nabývá pouze podíl na obchodní 

společnosti, který je jeho vlastnictvím, avšak přestává být vlastníkem hodnot vložených 

do obchodní společnosti a nestává se ani vlastníkem hodnot, které společnost nabude za 

svého trvání, byť třeba za využití hodnot (peněžitých nebo nepeněžitých), které společník 

do obchodní společnosti vložil“ (10, s. 3). 

1.7 Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost je vymezena a legislativně upravena v § 95 až 117 zákona 

č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) (9, § 95-117). 
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1.7.1 Počet členů a ručení 

„Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím 

podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně“ (8, s. 

17). 

Pro společníky platí tzv. zákaz konkurence. Bez svolení ostatní společníků nesmí 

podnikat v předmětu podnikání společnosti, ani zprostředkovávat obchody společnosti 

pro jiného. Zároveň nesmí působit jako člen statutárního orgánu korporace s obdobným 

předmětem podnikání, pokud se nejedná o koncern (9, § 109). 

Společníci veřejné obchodní společnosti ručí za případné dluhy společnosti společně a 

nerozdílně (7, s. 261). 

1.7.2 Firma 

Firma veřejné obchodní společnosti musí obsahovat označení veřejná obchodní 

společnost, případně jeho zkratku veř. obch. spol. nebo v. o. s. Postačuje také označení a 

spol. v případě, že obsahuje jméno alespoň jednoho společníka (9, § 96). 

1.7.3 Specifika společenské smlouvy 

Právní poměry společníků jsou upraveny společenskou smlouvou. Platí, že podíly 

společníků jsou stejné, pokud není ve společenské smlouvě dohodnuto jinak. Lze ji 

měnit pouze dohodou všech společníků. Společenská smlouva obsahuje firmu 

společnosti, předmět podnikání či údaj o jejím založení za účelem správy vlastního 

majetku a určení společníků jménem a bydlištěm či sídlem. (9, § 96-99). 

1.7.4 Vkladová povinnost 

Vklady do společnosti nejsou ze zákona požadovány. Společníci vkladovou povinnost 

mohou dobrovolně ustanovit (8, s. 17). 
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1.7.5 Orgány 

Nejvyšší orgánem veřejné obchodní společnosti jsou všichni její společníci. Statutárním 

orgánem je každý ze společníků (9, § 44). 

1.7.6 Zdanění 

Veřejná obchodní společnost je povinna vést účetnictví v průběhu účetního období 

podobně jako jiné obchodní korporace. Na konci roku však postupuje odlišně a při 

uzavírání účetních knih účtuje nárok na podíl na výsledku hospodaření společníků na 

příslušný účty skupin 59 a 36 v případě zisku, nebo 35 v případě ztráty. V důsledku tedy 

vykazuje nulový zůstatek na účtu zisků a ztrát (12).  

Na veřejnou obchodní společnost se vztahuje registrační povinnost poplatníků daně 

z příjmů právnických osob, přestože vykazuje nulový výsledek hospodaření (12). 

Poměrná část základu daně veřejné obchodní společnosti je tedy zdaněna přímo u 

poplatníka, který je jejím společníkem – v případě fyzických osob v dílčím základu 

daně příjmů ze samostatné činnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se 

společník podílí na zisku společnosti (12). 

Ve stejném poměru mohou jednotliví společníci uplatnit i bezplatná plnění poskytnutá 

společností (12). 

Díky těmto skutečnostem je pro veřejnou obchodní společnost stanovena výjimka 

z povinnosti podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (2, § 38mb). 

1.8 Komanditní společnost 

Veřejnou obchodní společnost vymezuje § 118 až 131 zákona č.90/2012 Sb. o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Pokud 

zákon nestanovuje specifické podmínky, použijí se pro komanditní společnost 

přiměřená ustanovení veřejné obchodní společnosti (9, § 119). 
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1.8.1 Počet členů a ručení 

Komanditní společnost je společnost, pro niž platí, že alespoň jeden ze společníků ručí 

za její dluhy omezeně - tzv. komanditista a alespoň jeden ze společníků neomezeně - 

tzv. komplementář (7, s. 278). 

Stejně jako u veřejné obchodní společnosti platí pro společníky zákaz konkurence. Bez 

svolení ostatní společníků nesmí podnikat v předmětu podnikání společnosti, ani 

zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Zároveň nesmí působit jako člen 

statutárního orgánu korporace s obdobným předmětem podnikání, pokud se nejedná o 

koncern (9, § 109). 

1.8.2 Komanditista 

Komanditista představuje kapitálového společníka, který ručí za dluhy společnosti 

omezeně (s ostatními společníky společně a nerozdílně) do výše svého nesplaceného 

vkladu dle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Ručení může dále upravovat tzv. 

komanditní suma, která určuje jeho vyšší rozsah nad hodnotu nesplacených vkladů 

komanditisty. Tu je možno sjednat ve společenské smlouvě (8, s. 22). 

Komanditista tedy představuje kapitálový prvek, který do společnosti vstupuje (7, s. 

278). 

1.8.3 Komplementář 

Komplementáři jsou společníci, kteří ručí za závazky společnosti solidárně a neomezeně 

a rovněž nesou povinnost vyrovnání její případné ztráty. Zároveň pouze 

komplementářům náleží zastupování a obchodní vedení společnosti. Představuje tedy 

prvek povahy osobní společnosti (7, s. 278). 
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1.8.4 Firma 

Firma komanditní společnosti musí obsahovat označení komanditní společnost, 

případně jeho zkratku kom. spol. nebo k. s. Specifické pravidlo stanoví, že komanditista, 

jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti stejným způsobem jako 

komplementář (9, § 118). 

1.8.5 Specifika společenské smlouvy 

Společnost je rovněž zakládána společenskou smlouvou v písemné formě. Ta musí určit 

sídlo a firmu společnosti a také informaci, zda byla založena k podnikatelskému účelu, 

či správě vlastního majetku (7, s. 280). 

Další náležitostí je dostatečná identifikace veškerých společníků a přímé určení, zda se 

jedná o komplementáře či komanditisty. V případě komanditistů je také potřebný údaj o 

výši jejich vkladů. Pokud byla sjednána i komanditní suma, musí ji smlouva také 

specifikovat (7, s. 280). 

1.8.6 Vkladová povinnost 

„Vkladovou povinnost nesou ze zákona pouze komanditisté, když výši vkladu 

komanditisty určuje zásadně velikost jeho podílu na společnosti“ (7, s. 281). 

Komplementářům povinnost vnášet vklady nenáleží. Může ji však určit společenská 

smlouva. Předmětem vkladu mohou být peněžní prostředky nebo jiná penězi ocenitelná 

věc. Komplementář má také za stanovených podmínek možnost splnit svůj vklad 

provedením prací nebo poskytnutím služeb a stejné pravidlo může společenská smlouva 

umožnit i komanditistovi (7, s. 281). 

1.8.7 Orgány 

Nejvyšší orgánem komanditní společnosti jsou všichni její společníci (9, § 44). 
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Statutárním orgánem je každý její komplementář, případně může společenská smlouva 

stanovit, že jsou jím pouze někteří z nich. (9, § 125). 

1.8.8 Zdanění 

Komanditní společnost je rovněž povinna vést účetnictví a pro účely stanovení základu 

daně opět vychází z výsledku hospodaření (13). 

Potenciální zisk je rozdělen na dvě části mezi samotnou společnost a komplementáře. 

Neurčí-li společenská smlouva jinak, platí, že se dělí na polovinu. Mezi komplementáře 

se následně rozděluje rovným dílem, pokud, stejně jako v předchozím případě, 

společenská smlouva nestanovila jinak (13).  

Opět platí, že i bezúplatná plnění poskytnutá veřejnou obchodní společností se rozdělují 

ve stejném poměru (2, § 2) 

Podíl fyzické osoby, která je komplementářem, na zisku komanditní společnosti spadá 

do kategorie příjmů ze samostatné činnosti (2, § 7).  

 „Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty 

v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou“ (9, § 126). 

 Podíl komanditistů podléhá zvláštní sazbě daně, která činí 15 % (2, § 36). 

1.9 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným upravuje § 132 – 242 zákona č.90/2012 Sb. o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Pro tuto 

formu kapitálové společnosti je charakteristická vkladová povinnost každého 

společníka, povinnost vytvářet základní kapitál a omezený rozsah ručení. Kapitálové 

prvky zde již převažují nad osobními (7, s. 287). 
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1.9.1 Počet členů a ručení 

Společníkem společnosti s ručením omezeným se může stát jakákoliv fyzická osoba či 

právnická osoba. Není přitom určen minimální ani maximální počet společníků. Není 

vyloučeno, aby ve společnosti s ručením omezeným figurovala jako jediný společník 

jiná společnost s ručením omezeným. Je tedy povoleno tzv. řetězení společností (14, s. 

21). 

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

a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladovou povinnosti podle stavu zapsaného 

v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění“ (9, § 132). 

1.9.2 Firma 

Firma společnosti s ručením omezeným musí rovněž obsahovat dodatek ukazatele 

konkrétní obchodní korporace. V tomto případě je nutné uvést označení společnost 

s ručením omezeným. Použití zkratky spol. s r. o. nebo s. r. o. je rovněž zákonem 

umožněno (9, § 132). 

1.9.3 Orgány 

Společnost s ručením omezeným vytváří obvykle dva orgány. Nejvyšším orgánem je 

valná hromada a statutárním orgánem jednatel. Dobrovolně může vytvářet také 

kontrolní orgán – dozorčí radu (15, s. 152-153). 

Valná hromada 

Představuje nejvýznamnější orgán společnosti, který se skládá ze všech společníků. 

Každý z nich má právo se valné hromady účastnit. Rozhoduje o nejdůležitějších 

otázkách společnosti. Působnost valné hromady zahrnuje zejména  

- rozhodování o obsahu společenské smlouvy (pokud tak společenská smlouva 

stanoví),  

- rozhodování o změnách výše základního kapitálu,  
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- rozhodování o připuštění nepeněžitého vkladu,  

- volbu a odvolání jednatele, 

- volbu a odvolání dozorčí rady, 

- schvalování udělení a odvolání prokury, 

- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací (pokud tak společenská smlouva 

stanoví), 

- schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky (14, s. 112-124). 

Valnou hromadu svolává tzv. svolavatel. V prvé řadě je to kterýkoliv z jednatelů. Pokud 

jednatel neplní své povinnosti nebo není stanoven, může valnou hromadu svolat 

kterýkoliv ze společníků (14, s. 133). 

 

Jednatel 

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jednatel nebo více jednatelů 

(14, s. 146). 

Předpoklady pro výkon funkce jednatele společnosti zahrnují svéprávnost, bezúhonnost, 

absenci překážek vykonávání živnosti, úpadku a absenci zákazu činnosti či 

diskvalifikace (14, s. 150-151). 

Jednatel může zastupovat právnickou osobu vůči třetím osobám ve všech záležitostech 

(5, § 164). 

1.9.4 Specifika společenské smlouvy 

Společenská smlouva vyžaduje písemnou formu a je zásadním dokumentem založení 

obchodní korporace. Aby byla platná, musí mít formu veřejné listiny, obsahovat plnou 

shodu mez zakladateli společnosti ohledně obsahu a obsahovat podpisy všech 

zakladatelů a podpis notáře (15, s. 38). 
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Obligatorními náležitostmi společenské smlouvy jsou 

- název obchodní firmy (firma), 

- sídlo společnosti, 

- předmět činnosti či podnikání společnosti, 

- určení podílů každého společníka a jejich práv a povinnosti, 

- výše vkladu nebo vkladů připadajících na podíly, 

- výše základního kapitálu, 

- počet jednatelů a jejich způsob jednání za společnost, 

- určení společníků jménem a bydlištěm či sídlem, 

- určení správce vkladů, 

- údaje o jednateli a dalších členech orgánů společnosti (2, § 146). 

1.9.5 Vkladová povinnost a základní kapitál 

Základní kapitál představuje souhrn všech peněžitých i nepeněžitých vkladů a je částí 

vlastního kapitálu společnosti. Od nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích 

představuje minimální výši vkladu pouze 1 Kč (15, s. 137-139). 

Minimální výše vkladové povinnosti každého společníka činí rovněž 1 Kč. Hotovostní 

či bezhotovostní částka představuje vklad peněžitý (15, s. 134-135). 

Před zápisem korporace do obchodního rejstříku musí být splaceno vkladové ážio 

(rozdíl ceny nepeněžitého vkladu dle znalce a výší vkladu společníka) a 30 % 

peněžitého vkladu, není-li stanoveno jinak (15, s. 134). 

Nepeněžité vklady mohou mít charakter hmotný či nehmotný. Splnění vkladové 

povinnosti u nepeněžitých vkladů nasává v okamžiku jejich předání správci vkladů. Pro 

kapitálové společnosti platí, že vklady nepeněžitého charakteru musí být splaceny před 

zápisem do obchodního rejstříku (15, s. 134-135). 
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1.9.6 Zdanění 

Stejně jako předcházející typy obchodních korporací je i společnost s ručením 

omezeným povinna vést účetnictví. Pro výpočet daňové povinnosti se tedy opět vychází 

z výsledku hospodaření (2, § 23).  

Výsledek hospodaření je po příslušných úpravách základem daně pro stanovení daňové 

povinnosti daně z příjmů právnických osob dle výše uvedeného schématu. Důležité je 

zmínění skutečnosti, že podíly na zisku, které jsou z něj při rozdělování přiznány 

samotným společníkům, podléhají zvláštní sazbě daně, která činí 15 % (2, § 36). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Poznatky z teoretické části budou nyní užity pro srovnání daňového zatížení 

jednotlivých forem podnikání z hlediska daně z příjmů a volbu vhodné varianty 

s aplikací na údaje a hospodářskou situaci konkrétního subjektu. Pro vypovídající 

srovnatelnost jsou navrhované varianty jiných forem podnikání co nejvíce přiblíženy 

současnému stavu. 

2.1 Charakteristika společnosti 

Pro účely práce bylo vybráno rodinné vinařství, společnost Vinařství Maděřič spol. 

s r.o., která je tradičním výrobcem vína z oblasti Podluží na Jižní Moravě. 

2.1.1 Základní informace o společnosti 

Tab. 2: Údaje o společnosti. (Vlastní zpracování dle 17) 

Obchodní firma:  Vinařství Maděřič spol. s r.o. 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  200 000 Kč 

Sídlo:    Moravský Žižkov, Prušánská 318, 691 01 

IČO:    26278243 

DIČ:    CZ26278243 

Jednatelé:   Ludvík Maděřič 

    Jiří Maděřič 

Společníci:   Jiří Maděřič (vklad 60 000 Kč) 

    Ludvík Maděřič (vklad 140 000 Kč) 

Webové stránky:  www.vinarstvimaderic.cz 
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2.1.2 Profil a historie společnosti 

Společnost Vinařství Maděřič spol. s r.o. je malým rodinným vinařstvím, které 

obhospodařuje přibližně třicet hektarů vinic ve velkopavlovické podoblasti Jižní 

Moravy. Výrobě vína se věnuje již od roku 1993. Současná produkce čítá přibližně tři 

tisíce hektolitrů vína mnoha různých odrůd. Společnost dbá na kvalitu svých produktů a 

řídí se heslem, které praví, že život je příliš krátký na to, aby se pilo špatné víno (16). 

 

Obr. 3: Logo společnosti. (16) 

2.1.3 Právní forma a předmět podnikání 

Vinařství Maděřič spol. s r.o. vzniklo zápisem do Obchodního rejstříku 28. února 2002 

jako společnost s ručením omezeným. Základní kapitál je tvořen vklady dvou 

společníků v celkové výši 200 000 Kč. Prvním ze společníků je pan Ludvík Maděřič, 

jehož vklad činí 140 000 Kč (70 % základního kapitálu) a druhým je jeho syn Jiří 

Maděřič s vkladem 60 000 Kč (30 % základního kapitálu). Oba společníci rovněž 

vystupují jako jednatelé společnosti, a to každý samostatně (17). 

Vybrané alternativy forem podnikání budou co nejvíce přiblíženy současnému stavu 

mimo jiné v oblasti výše podílů obou společníků na základním kapitálu, aby bylo 

dosaženo vypovídající možnosti srovnání. 

Předmětem podnikání společnosti jsou činnosti spojené s oblastí produkce vína. Jedná 

se o zemědělskou výrobu – rostlinnou výrobu, poskytování služeb pro zemědělství a 

zahradnictví a výrobu nápojů (17). 
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2.2 Současný stav – společnost s ručením omezeným 

Za současných podmínek společnost funguje ve formě kapitálové společnosti, 

konkrétně společnosti s ručením omezeným. Rezervní fond společnost nevytváří a 

společníkům jsou přiznány podíly na zisku. Varianta bude nyní představena a vyčíslena 

jako výchozí a na jejím základě budou zvažovány další alternativy (17).  

Pro vyčíslení výsledné daňové povinnosti pro stávající formu podnikání vycházíme 

z reálných údajů společnosti za účetní období (kalendářní rok) 2015, které jsou obsahem 

přílohy této práce. 

2.2.1 Vyčíslení základu daně 

Pro stanovení základu daně je nejprve nutno dospět k hodnotě výsledku hospodaření 

společnosti. Následující tabulka zobrazuje schéma výpočtu vycházející z informací z 

účetnictví subjektu, které byly pro účely zpracování této práce poskytnuty. 

Tab. 3: Vyčíslení základu daně aktuální varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Výnosy z provozní činnosti 9589972 

Náklady z provozní činnosti 8979209 

Provozní výsledek hospodaření 610763 

Výnosy z finanční činnosti 20 

Náklady z finanční činnosti 57553 

Finanční výsledek hospodaření -57533 

Hospodářský výsledek před zdaněním 553230 

Daňově neuznatelné výnosy 0 

Daňově neuznatelné náklady 5000 

Hospodářský výsledek po úpravách 558230 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním je za účetní období roku 2015 stanoven na 

hodnotu 553 230 Kč. 

Vybraná společnost vykazuje nulový rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. Jediným 

daňově neuznatelným nákladem, který iniciuje úpravu výsledku hospodaření, je položka 

v hodnotě 5000 Kč. Jedná se o dar, který byl společností poskytnut základní škole (17). 
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2.2.2 Definice podmínek a výpočet daňové povinnosti 

Následující tabulka uvádí systém výpočtu daně z příjmů právnických osob subjektu 

Vinařství Maděřič, spol. s r.o. se všemi požadovanými úpravami.  

Společnost neuplatňuje žádné položky odčitatelné od základu daně. Uplatňuje však 

poskytnutý dar pro místní základní školu jako položku snižující základ daně. Společnost 

rovněž aktuálně nevyužívá žádných slev na dani (17). 

Tab. 4: Výpočet daňové povinnosti za společnost aktuální varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Základ daně 558230 

Položky odčitatelné od ZD (§ 34 ZDP) 0 

Základ daně II 558230 

Odečtení položek snižujících základ daně (§ 20 ZDP) 5000 

Základ daně III 553230 

Základ daně IV - zaokrouhlení (§ 21 (1) ZDP) 553000 

Daň před slevami (19 % dle § 21 (1) ZDP) 105070 

Slevy na dani (§ 35, § 35a, § 35b ZDP) 0 

Daň po slevách 105070 

 

Oběma společníkům budou přiznány podíly na zisku ve výši poměru vkladů, kterými se 

podílejí na základním kapitálu společnosti. Panu Ludvíku Maděřičovi tedy náleží podíl 

ve výši 70 % a panu Jiřímu Maděřičovi zbývajících 30 % (17). 

Tab. 5: Vyčíslení zvláštní sazby daně z podílů aktuální varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Zisk společnosti před zdaněním 553230 

Daň 105070 

Zisk společnosti po zdanění 448160 

Mezi společníky rozděleno 448160 

Ludvík Maděřič 

Podíl společníka 313712 

Základ daně 313712 

Zvláštní sazba daně (§ 36) 15 % 47056 

Příjem společníka po zdanění 266656 

Jiří Maděřič 

Podíl společníka 134448 

Základ daně 134448 

Zvláštní sazba daně (§ 36) 15 % 20167 

Příjem společníka po zdanění 114281 
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2.2.3 Komentář výpočtu 

Na základě výpočtu daně z příjmů právnických osob při dodržení postupu dle schématu 

z kapitoly 2.3.6 byla vyčíslena výsledná daňová povinnost subjektu Vinařství Maděřič 

spol. s r.o., jejíž hodnota činí 105 070 Kč.  

Sledujeme zde nejen daň z příjmů právnických osob za samotnou společnost, ale také 

srážkovou daň, kterou budou zatíženy podíly na zisku obou společníků. Z podílu pana 

Ludvíka Maděřiče je sraženo 47 057 Kč a z podílu pana Jiřího Maděřiče 20 168 Kč. 

Celkové daňové odvody za reálný subjekt Vinařství Maděřič, spol. s r.o. tedy 

dohromady činí 172 295 Kč. 
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2.3 Navrhovaná varianta č. 1 – Vinařství Maděřič, v. o. s. 

První navrhovaná varianta je založena na formě podnikání veřejné obchodní 

společnosti. 

2.3.1 Vyčíslení základu daně 

I zde musíme nejdříve z údajů účetnictví dospět k hodnotě výsledku hospodaření 

veřejné obchodní společnosti. 

Tab. 6: Vyčíslení základu daně 1. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Výnosy z provozní činnosti 9589972 

Náklady z provozní činnosti 8979209 

Provozní výsledek hospodaření 610763 

Výnosy z finanční činnosti 20 

Náklady z finanční činnosti 57553 

Finanční výsledek hospodaření -57533 

Hospodářský výsledek před zdaněním 553230 

Daňově neuznatelné výnosy 0 

Daňově neuznatelné náklady 5000 

Hospodářský výsledek po úpravách 558230 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním je za účetní období roku 2015 stanoven na 

hodnotu 553 230 Kč. 

Vybraná společnost vykazuje nulový rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. Jediným 

daňově neuznatelným nákladem, který iniciuje úpravu výsledku hospodaření, je položka 

v hodnotě 5 000 Kč. Jedná se o dar, který společnost poskytla místní základní škole. 

Definice podmínek a výpočet daňové povinnosti 

Následující tabulka uvádí systém výpočtu daně z příjmů právnických osob fiktivního 

subjektu Vinařství Maděřič, v. o. s. se všemi požadovanými úpravami.  

V případě formy veřejné obchodní společnosti je situace rozdílná oproti společnosti 

s ručením omezeným. Předpokládáme, že pro vypovídající srovnání společníci budou 

mít na základě společenské smlouvy nárok na podíly na zisku v takovém poměru, jako 
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je v případě společnosti s ručením omezeným poměr jejich vkladů do základního 

kapitálu. Proto si potažmo ve stejném poměru rozdělí základ daně jako základ daně 

příjmů ze samostatné činnosti. Na pana Ludvíka Maděřiče připadá 70 % základu daně a 

na pana Jiřího Maděřiče 30 % základu daně. 

Ludvík Maděřič i Jiří Maděřič mají možnost využít odečtení životního pojištění, které 

splňuje všechny zákonné podmínky pro klasifikování jako nezdanitelná část daně. Oba 

využívají také slevy na poplatníka a Jiří Maděřič uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě 

vyživované děti (17). 

Tab. 7: Daňová povinnost Ludvíka Maděřiče 1. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Rozdělený dílčí základ daně (§ 7) 390761 

Odečtení nezdanitelných částí daně   

Bezúplatná plnění (§ 15) 3500 

Životní pojištění (§ 15) 12000 

Základ daně II - zaokrouhlení na stokoruny dolů 375200 

Daň před slevami (15 %) 56280 

Sleva na poplatníka §35ba 24840 

Daňové zvýhodnění - vyživované dítě §35c 0 

Daň po slevách 31440 

 

Tab. 8: Daňová povinnost Jiřího Maděřiče 1. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Rozdělený dílčí základ daně (§ 7) 167469 

Odečtení nezdanitelných částí daně   

Bezúplatná plnění (§ 15) 1500 

Životní pojištění (§ 15) 12000 

Základ daně II - zaokrouhlení na stokoruny dolů 153900 

Daň před slevami (15 %) 23085 

Sleva na poplatníka §35ba 24840 

Daňové zvýhodnění - vyživované dítě §35c 29208 

Daň po slevách 0 

Daňový bonus 29208 

 



41 

 

2.3.2 Komentář výpočtu 

V souladu s kritérii zmíněnými v kapitole 2.7.6 je poměrná část základu daně u varianty 

fiktivního subjektu Vinařství Maděřič, v. o. s. zdaněna přímo u poplatníků, kteří jsou 

jejími společníky. 

Pan Ludvík Maděřič má přiděleno 70 % základu daně a ve stejném poměru mu připadá 

také hodnota bezúplatného plnění, které společnost poskytla. Jeho výsledná daňová 

povinnost činí 31 440 Kč. 

Pan Jiří Maděřič má přiděleno 30 % základu daně a i jemu ve stejném poměru připadá 

hodnota bezúplatného plnění, které společnost poskytla. Jeho výsledná daňová 

povinnost činí 0 Kč a náleží mu daňový bonus 29 208 Kč. 

Výsledné daňové odvody při zvolení varianty fiktivního subjektu Vinařství Maděřič,v. 

o. s. jsou stanoveny na 31 440 Kč. 
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2.4 Navrhovaná varianta č. 2 – Vinařství Maděřič, k. s. 

Druhá navrhovaná varianta vychází z formy podnikání komanditní společnosti. 

2.4.1 Vyčíslení základu daně 

V případě varianty komanditní společnosti musíme rovněž nejprve z údajů účetnictví 

dospět k hodnotě výsledku hospodaření. 

Tab. 9: Základ daně 2. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Výnosy z provozní činnosti 9589972 

Náklady z provozní činnosti 8979209 

Provozní výsledek hospodaření 610763 

Výnosy z finanční činnosti 20 

Náklady z finanční činnosti 57553 

Finanční výsledek hospodaření -57533 

Hospodářský výsledek před zdaněním 553230 

Daňově neuznatelné výnosy 0 

Daňově neuznatelné náklady 5000 

Hospodářský výsledek po úpravách 558230 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním je za účetní období roku 2015 stanoven na 

hodnotu 553 230 Kč. 

Vybraná společnost vykazuje nulový rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. Jediným 

daňově neuznatelným nákladem, který iniciuje úpravu výsledku hospodaření, je položka 

v hodnotě 5000 Kč. Jedná se o dar, který byl společností poskytnut základní škole (17). 

2.4.2 Definice podmínek a výpočet daňové povinnosti 

Následující tabulka uvádí systém výpočtu daně z příjmů právnických osob fiktivního 

subjektu Vinařství Maděřič, k. s. se všemi požadovanými úpravami. 

Forma komanditní společnosti se vyznačuje ještě specifičtějšími podmínkami. Opět pro 

zachování určitého standardu předpokládáme, že společníci budou mít na základě 
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společenské smlouvy podíly na zisku v takovém poměru, jako je v případě společnosti 

s ručením omezeným poměr jejich vkladů do základního kapitálu. Komplementářem 

společnosti byl zvolen pan Ludvík Maděřič, neboť je klíčovým společníkem. 

Tab. 10: Výpočet daňové povinnosti za společnost 2. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Rozdělený základ daně 167469 

Základ daně 167469 

Položky odčitatelné od ZD (§ 34 ZDP) 0 

Základ daně II 167469 

Odečtení položek snižujících základ daně (§ 20 ZDP) 1500 

Základ daně III 165969 

Základ daně IV - zaokrouhlení (§ 21 (1) ZDP) 166000 

Daň před slevami (19 % dle § 21 (1) ZDP) 31540 

Slevy na dani (§ 35, § 35a, § 35b ZDP) 0 

Daň po slevách 31540 

 

Pan Ludvík Maděřič vystupuje jako jediný komplementář společnosti. Připadá na něj 

tedy část základu daně ve výši 390 761 Kč, kterou zdaní v rámci svých příjmů ze 

samostatné činnosti. I v tomto případě má možnost využít svého životního pojištění jako 

nezdanitelné části daně. 

Tab. 11: Daňová povinnost Ludvíka Maděřiče 2. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Rozdělený dílčí základ daně (§ 7) 390761 

Odečtení nezdanitelných částí daně   

Bezúplatná plnění (§ 15) 3500 

Životní pojištění (§ 15) 12000 

Základ daně II - zaokrouhlení na stokoruny dolů 375200 

Daň před slevami (15 %) 56280 

Sleva na poplatníka §35ba 24840 

Daňové zvýhodnění - vyživované dítě §35c 0 

Daň po slevách 31440 

 

Pan Jiří Maděřič je zvolen komanditistou společnosti. Bude mu tedy vyplacen podíl na 

zisku z části zisku, která připadla na společnost. 
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Tab. 12: Vyčíslení zvláštní sazby daně z podílů 2. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Část zisku připadajícího na společnost před zdaněním 165969 

Daň 31540 

Část zisku připadající na společnost po zdanění 134429 

Mezi komanditisty rozděleno 134429 

Jiří Maděřič 

Podíl komanditisty 134429 

Základ daně 134429 

Zvláštní sazba daně (§ 36) 15 % 20164 

Příjem společníka po zdanění 114265 

2.4.3 Komentář výpočtu 

V této variantě je zisk fiktivního subjektu Vinařství Maděřič, k. s. na základě poznatků 

z kapitoly 2.8.8 rozdělen na část připadající samotné společnosti a část pro 

komplementáře. 

Pan Ludvík Maděřič je komplementářem, má přiděleno 70 % zisku společnosti a ve 

stejném poměru mu náleží také hodnota bezúplatného plnění, které společnost poskytla. 

Tento příjem daní v rámci svých příjmů ze samostatné činnosti. Jeho výsledná daňová 

povinnost činí 31 440 Kč. 

Část připadající na společnost tvoří zbylých 30 % zisku a ve stejném poměru uplatňuje 

také poskytnuté bezúplatné plnění. Vlastní daňová povinnost společnosti činí 31 540 

Kč. 

Panu Jiřímu Maděřičovi připadá podíl na zisku z této části, který bude opět zdaněn 

srážkovou daní, tentokrát v hodnotě 20 164 Kč. 

Při zvolení této varianty fiktivního subjekt Vinařství Maděřič, k. s. jsme stanovili 

daňové odvody dohromady na částku 84 945 Kč.  
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2.5 Navrhovaná varianta č. 3 - Ludvík Maděřič fyzická osoba 

Třetí variantou bude forma podnikání fyzické osoby. Využita bude také možnost dělení 

příjmů a výdajů na spolupracující osoby. 

2.5.1 Vyčíslení základu daně 

Opět musíme nejprve dospět k hodnotě základu daně. Vzhledem k tomu, že by tento 

subjekt nenaplňoval žádná kritéria, podle kterých by musel povinně vést účetnictví, 

budeme předpokládat využití evidence příjmů a výdajů.  

Pro co nejbližší srovnatelnost vycházíme z určitého zjednodušení, kdy stanovíme, že 

náklady a výnosy současného subjektu budou odpovídat příjmům a výdajům, neboť 

sledujeme zejména ovlivnění daně z hlediska odlišností samotných forem společností, 

nikoliv evidence činnosti. 

Tab. 13: Základ daně 3. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Skutečné příjmy 9589992 

Skutečné výdaje 8558059 

Daňové odpisy majetku 473703 

Dílčí základ daně 558230 

2.5.2 Definice podmínek a výpočet daňové povinnosti 

V této variantě již pracujeme pouze s daní z příjmů fyzických osob. Pro opravdu 

důkladně vypovídající srovnání za co nejpodobnějších podmínek bylo stanoveno, že 

bude využito institutu spolupracujících osob, neboť zvažujeme členy jedné rodiny, kteří 

jsou zúčastněni na provozu rodinného závodu.  

Pan Ludvík Maděřič je v tomto případě považován za fyzickou osobu, se kterou 

spolupracuje jeho syn Jiří Maděřič. Je tedy využito maximální možné výše 30 % příjmů 

a výdajů, které připadají na spolupracující osobu.  

I v tomto případě mají Ludvík Maděřič i Jiří Maděřič možnost využít odečtení životního 

pojištění, které splňuje všechny zákonné podmínky pro klasifikování jako nezdanitelná 
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část daně. Oba využívají také slevy na poplatníka a Jiří Maděřič uplatňuje daňové 

zvýhodnění na dvě vyživované děti (17). 

Tab. 14: Daňová povinnost Ludvíka Maděřiče 3. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Rozdělené příjmy 6712995 

Rozdělené výdaje 6322234 

Dílčí základ daně (§ 7) 390761 

Odečtení nezdanitelných částí daně 

Bezúplatná plnění (§ 15) 5000 

Životní pojištění (§ 15) 12000 

Základ daně II - zaokrouhlení na stokoruny dolů 373700 

Daň před slevami (15 %) 56055 

Sleva na poplatníka §35ba 24840 

Daňové zvýhodnění - vyživované dítě §35c 0 

Daň po slevách 31215 

 

V případě Jiřího Maděřiče je tedy využito maximální možné výše 30 % příjmů a výdajů, 

které připadají na spolupracující osobu. 

Tab. 15: Daňová povinnost Jiřího Maděřiče 3. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Rozdělený dílčí základ daně (§ 7) 167469 

Odečtení nezdanitelných částí daně   

Bezúplatná plnění (§ 15) 0 

Životní pojištění (§ 15) 12000 

Základ daně II - zaokrouhlení na stokoruny dolů 155400 

Daň před slevami (15 %) 23310 

Sleva na poplatníka §35ba 24840 

Daňové zvýhodnění - vyživované dítě §35c 29208 

Daň po slevách 0 

Daňový bonus 29208 

2.5.3 Komentář výpočtu 

Varianta fiktivního subjektu Vinařství Ludvík Maděřič (fyzická osoba) využívá institutu 

spolupracující osoby a uplatňuje skutečné výdaje.  

Pan Ludvík Maděřič převádí 30 % příjmů a výdajů na Jiřího Maděřiče. Jeho vlastní 

daňová povinnost činí 33 015 Kč. Pan Jiří Maděřič zmíněnou část daní jako své příjmy 
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ze samostatné činnosti. Jeho daňová povinnost činí 0 Kč. Má nárok na daňový bonus ve 

výši 29 208 Kč. Celkem se dostáváme na daňový odvod ve výši 33 285 Kč. 

2.6 Navrhovaná varianta č. 4 - Ludvík Maděřič fyzická osoba 

I čtvrtá varianta staví na formě podnikání fyzické osoby. Tentokrát je však využita 

možnost uplatnění výdajů procentem z příjmů, vzhledem ke znatelnému procentu 

uplatňovanému u poplatníků působících v zemědělské výrobě. 

2.6.1 Vyčíslení základu daně 

Vycházíme ze stejného zjednodušení, kdy stanovíme, že náklady a výnosy současného 

subjektu budou odpovídat příjmům a výdajům, neboť nás zajímá zejména ovlivnění 

daně z hlediska odlišností samotných forem společností, nikoliv evidence činnosti. 

Tentokrát však dochází k využití možnosti uplatnění výdajů procentem z příjmů. 

Tab. 16: Základ daně 4. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Příjmy 9589992 

Výdaje 1600000 

Dílčí základ daně 7989992 

2.6.2 Definice podmínek a výpočet daňové povinnosti 

Zůstává zachováno i využití spolupracujících osob. Jediným rozdílem je uplatnění 

výdajů procentem z příjmů. 

Pan Ludvík Maděřič je i v tomto případě považován za fyzickou osobu, se kterou 

spolupracuje jeho syn Jiří Maděřič. Je tedy využito maximální možné výše 30 % příjmů 

a výdajů, které na něj připadají.  
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Následující tabulka zachycuje výpočet daňové povinnosti Ludvíka Maděřiče. 

Tab. 17: Daňová povinnost Ludvíka Maděřiče 4. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Rozdělené příjmy 6712995 

Rozdělené výdaje 1120000 

Dílčí základ daně (§ 7) 5592995 

Odečtení nezdanitelných částí daně 

Bezúplatná plnění (§ 15) 5000 

Životní pojištění (§ 15) 12000 

Základ daně II - zaokrouhlení na stokoruny dolů 5575900 

Daň z příjmů před slevami (15 %) 836385 

Základ daně pro solidární daň (částka převyšující 1 277 328 Kč) 4315667 

Solidární daň před slevami (7 %) 302096 

Celková daň před slevami 1138481 

Sleva na poplatníka §35ba 24840 

Daňové zvýhodnění - vyživované dítě §35c 0 

Daň po slevách 1113641 

 

V případě Jiřího Maděřiče je tedy využito maximální možné výše 30 % příjmů a výdajů, 

které připadají na spolupracující osobu. 

Tab. 18: Daňová povinnost Jiřího Maděřiče 4. navrhované varianty. (Vlastní zpracování dle 18) 

Rozdělené příjmy 2876997 

Rozdělené výdaje 480000 

Rozdělený dílčí základ daně (§ 7) 2396997 

Odečtení nezdanitelných částí daně 

Bezúplatná plnění (§ 15) 0 

Životní pojištění (§ 15) 12000 

Základ daně II - zaokrouhlení na stokoruny dolů 2384900 

Daň z příjmů před slevami (15 %) 357735 

Základ daně pro solidární daň (částka převyšující 1 277 328 Kč) 1119669 

Solidární daň před slevami (7 %) 78376 

Celková daň před slevami 436111 

Sleva na poplatníka §35ba 24840 

Daňové zvýhodnění - vyživované dítě §35c 29208 

Daň po slevách 382063 
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2.6.3 Komentář výpočtu 

Varianta fiktivního subjektu Vinařství Ludvík Maděřič (fyzická osoba) využívá nejen 

institutu spolupracující osoby, ale také uplatnění výdajů procentem z příjmů. Bohužel je 

však dosaženo limitu, který zákon stanovuje ve výši 1 600 000 Kč. 

Pan Ludvík Maděřič převádí 30 % příjmů a výdajů na Jiřího Maděřiče. Vzhledem 

k tomu, že dílčí základ daně příjmů ze samostatné činnosti převyšuje částku 1 277 328 

Kč, dochází k solidárnímu zvýšení daně sazbou 7 % z této převyšující částky. Daňová 

povinnost pak činí 1 113 641 Kč. 

Pan Jiří Maděřič zmíněnou část daní jako své příjmy ze samostatné činnosti. I zde 

dochází k převýšení rozhodné částky 1 277 328 Kč, a tedy k solidárnímu zvýšení daně.  

Kvůli uplatnění výdajů procentem z příjmů nemá možnost využít daňového zvýhodnění 

na své dvě děti. Připadá mu daňová povinnost ve výši 382 063 Kč. 

Celkem se dostáváme na daňový odvod ve výši 1 495 704 Kč. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Nyní budou zhodnoceny výsledky výpočtů z předchozí analýzy míry zdanění u 

jednotlivých vybraných forem podnikání. Stanovena bude nejvýhodnější forma 

podnikání na základě kritéria nejnižší daňové povinnosti. 

3.1 Analýza výpočtů variant 

Nyní přistoupíme k analýze výpočtů vybraných variant. Výsledky budou interpretovány 

graficky a následně okomentovány ve vzájemných souvislostech. 

3.2  Grafická interpretace daňové povinnosti variant 

Níže uvedený graf zachycuje porovnání výsledků daňové povinnosti jednotlivých forem 

podnikání, které byly ke srovnání vybrány. Pro přehlednost je zde vzhledem k výši 

daňové povinnosti vynechána druhá varianta fyzické osoby, která bude hodnocena níže. 

Modrá část grafu zachycuje součet daní z příjmů právnických a fyzických osob. 

Oranžová část zobrazuje hodnotu daňové povinnosti vypočtené z podílů na zisku 

zvláštní sazbou daně. Šedá část vyjadřuje případný daňový bonus, který je kvůli 

přehlednosti zobrazen v záporných hodnotách. 

 

Graf 1: Výše daňové povinnosti variant 1 - 4. (vlastní zpracování dle 18) 
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Velmi specifická situace se vyskytuje u formy podnikání fyzické osoby s uplatněním 

výdajů procentem z příjmů.  

 

Graf 2: Výše daňové povinnosti varianty 5. (vlastní zpracování dle 18) 
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Jako nejméně výhodná je prezentována varianta fyzické osoby, která využívá uplatnění 

výdajů procentem z příjmů. Přestože se uplatnění výdajů ve výši 80 % hodnoty příjmů 

jeví jako zajímavá možnost, limitace takto uplatněných výdajů, která vyplývá ze ZODP, 

v tomto konkrétním případě dramaticky snižuje uplatněné výdaje a potažmo zvyšuje 

daňovou povinnost.  

Kvůli nízkému uplatnění výdajů dosahuje dílčí základ daně z příjmů ze samostatné 

činnosti u obou pánů velmi vysokých hodnot. V souladu se zmínkou v kapitole 2.2.8. 

poté nastupuje solidární zvýšení daně, které dále zvyšuje už tak extrémní hodnoty daně 

z příjmů.  

Tato varianta by pro subjekt pravděpodobně byla likvidační a z hlediska daňového 

zatížení ji můžeme považovat za naprostý protipól předchozí varianty s využitím 

uplatnění skutečných výdajů. 

3.4 Výběr nejvhodnější právní formy podnikání z hlediska daně 

z příjmu 

Pro stanovení nejvýhodnější z nabízených variant byla zásadním kritériem jim příslušná 

výše vyčíslené hodnoty daní z příjmů. 

Obecně u jednotlivých právních forem podnikání sledujeme i další kritéria, která 

podnikatel při volbě zvažuje. Jedná se zejména o způsob ručení za závazky a určitou 

formu prestiže. V případě námi zvažovaného subjektu ale zvažujeme stabilní 

společnost, která bez problémů plní své závazky a jedná se o společnost se stálým 

zázemím a klientelou. Jako hlavní kritérium tedy považujeme právě výši daňové 

povinnosti. Aktuální stav poskytuje určitou výhodu v oblasti ručení za závazky 

společnosti, ale vykazuje vysokou daňovou povinnost. 

Všechny navrhované varianty byly co nejvíce přiblíženy aktuálnímu stavu. Pokud to 

bylo možné, byl zachován poměr, kterým se společníci podíleli na zisku, a stejně tak 

samotné vyplácení podílů na zisku. 

Nejvhodnější právní formou podnikání pak můžeme podle těchto kritérií určit veřejnou 

obchodní společnost a variantu fyzické osoby s uplatněním skutečných výdajů. 
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3.5 Závěrečné doporučení a návrh řešení 

Po zhodnocení a analýze výsledků vyplývá zcela jednoznačně doporučení zvážit právní 

formy podnikání veřejné obchodní společnosti či fyzické osoby s využitím 

spolupracující osoby a uplatněním skutečných výdajů.  

Nesmíme zapomínat na určité úlevy, které nabízí forma podnikání fyzické osoby, jako 

je obecně možnost vedení evidence příjmů a výdajů, nebo absence nutnosti zápisu do 

obchodního rejstříku. 

Vzhledem k určité flexibilitě například v oblasti rozdělování základu daně mezi 

společníky a absencí limitace rozdělované částky můžeme jako nejvhodnější variantu 

označit formu podnikání veřejné obchodní společnosti.  

Je ovšem vhodné počítat také s neomezeným ručením, které představuje určitou míru 

rizika, které podnikatel podstupuje, přestože subjekt dlouhodobě nevykazuje problémy 

s úhradou svých závazků. Stejně tak je potřeba počítat i s odvody sociálního pojištění a 

zdravotního pojištění, které však tato práce nehodnotí vzhledem k obsáhlosti tématu a 

odklonění se od samotného výpočtu a srovnání daně z příjmů. 

V tomto případě je třeba také důrazně nedoporučit právní formu podnikání fyzické 

osoby, která využívá uplatnění výdajů procentem z příjmů. Přestože zemědělská výroba 

umožňuje uplatnit vysoké procento, zastropování výdajů na hodnotě 1 600 000 Kč je 

pro tento subjekt nedostačující a potažmo se dostává na extrémní hodnoty dílčího 

základu daně, které vedou k solidárnímu zvýšení daně. 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zaobírá volbou právní formy podnikání na základě kritéria minimalizace 

daňové povinnosti daně z příjmů. Přitom vychází z údajů konkrétního reálného subjektu 

Vinařství Maděřič, spol. s r.o. 

První část shrnula podstatná teoretická východiska týkající se oblasti daně z příjmů 

fyzických a právnických osob a rovněž poznatky o vybraných formách podnikání. 

V druhé části byla představena společnost Vinařství Maděřič, spol. s r.o., následně 

provedena analýza současného stavu a poté výpočty daní z příjmů pro jednotlivé 

navrhované varianty. 

Ve třetí části byla provedena analýza a vzájemné srovnání jednotlivých variant. 

Představena byla i volba nejvýhodnější formy podnikání dle zadaného kritéria a tento 

výběr byl zdůvodněn a doporučen v souvislostech. 

Doporučením této práce je zvážení vhodnější formy podnikání, která se ve srovnání se 

současnou formou společnosti s ručením omezeným vyznačuje na základě výsledků této 

práce nižším zatížením daní z příjmů. Konkrétně je doporučena varianta veřejné 

obchodní společnosti v kontextu s dalšími kritérii. Jako podobně výhodná varianta byla 

rovněž ke zvážení doporučena i forma podnikání fyzické osoby s využitím uplatnění 

skutečných výdajů a institutu spolupracujících osob. 

Naopak důrazně nedoporučena byla pro tento případ varianta fyzické osoby a 

spolupracující fyzické osoby, která využívá uplatňování výdajů procentem z příjmů, 

neboť se kvůli hodnotovému omezení takto uplatněných výdajů dostávala na extrémně 

vysoké částky daňové povinnosti včetně solidárního navýšení daně. 
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