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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi výběru různých forem podnikání v ekonomickém 

prostředí České republiky. Zaměřuje se na hlavní kritérium výběru, kterým je optimalizace 

daňové povinnosti. V práci jsou porovnávány daňové zátěže tří forem podnikání a následně je 

vybrána jedna, která se z hlediska posuzovaných kritérií jeví jako optimální. 

 

Abstract 

The Bachelor thesis deals with the options of selecting various forms of business amidst the 

economic environment within the Czech Republic. It focuses on the main criterion of the 

selection which is optimisation of the tax liability. In this thesis there is a comparison of the 

three tax burdens of business forms along with the most appropriate burden is selected. 
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ÚVOD 

Výběr vhodné právní formy podnikání je považován za velmi důležitý na začátku 

každého podnikání. Česká legislativa nabízí hned několik právním forem. Před 

založením podnikatelského subjektu je přihlíženo k mnoha faktorům, jež se u různých 

právních forem liší. Mohou jimi být např. potřeba základního kapitálu, ručení za 

závazky společnosti či náročnost a nákladovost založení. Pro každý druh podnikatelské 

činnosti je vhodná jiná forma podnikání. Daňové zatížení společnosti je považováno za 

důležitý faktor, neboť danou společnost provází po celou dobu jejího trvání. Tato 

bakalářská práce se zabývá právě výběrem nejvhodnější právní formy z hlediska daně 

z příjmu. 

Teoretická část bakalářské práce se věnuje charakteristikám právních forem podnikání 

dle aktuálních právních předpisů jak z hlediska jejich založení a fungování, tak z 

hlediska jejich daňové zátěže. Dále se zaměřuje na stanovení základu daně a výpočtu 

daňové povinnosti pro jednotlivé formy podnikání. Zmíněny budou také změny, které 

nastaly roku 2014 a 2015.  

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) 

upravuje zdaňování příjmů fyzických a právnických osob. Zákon prošel od svého 

vzniku nespočetně mnoha změnami. Téma týkající se daní je zákonodárci neustále 

omíláno a proto je v současné době velmi aktuální. 

Praktická část se bude věnovat zasazení teorie do praxe. Bude představena existující 

společnost s ručením omezeným a vypočtena její daňová povinnost za rok 2015. 

V tomto duchu budou následovat všechny právnické osoby, vyjma akciové společnosti. 

Jako poslední bude zjištěna daňová povinnost fyzické osoby.  

V závěru práce budou posouzeny jednotlivé výpočty a na jejich základě zvolena 

nejvhodnější právní forma podnikání. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je srovnání daňové zátěže u vybraných právních forem 

podnikání a návrh konkrétnímu podnikatelskému subjektu takovou právní formu, která 

se s ohledem na předem stanovená kritéria jeví jako optimální.  

Na počátku bakalářské práce budou popsány jednotlivé právní formy, tzn. fyzická osoba 

jako podnikatel, a dále obchodní společnosti, kterými jsou společnost s ručením 

omezeným, komanditní společnost a veřejná obchodní společnost. Hlavní část však 

bude věnována daňové zátěži jednotlivých právních forem a metodice jejich výpočtu. 

Přihlédnuto bude i na další aspekty ovlivňující vhodnou volbu formy podnikání. Jedná 

se např. o ručení za závazky společnosti. 

Dále budou u zvolené právnické osoby provedeny transformace na jednotlivé formy 

podnikání a propočtena daňová zátěž s cílem výběru optimální formy. 
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2    TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Cílem této kapitoly je teoretické zachycení základních vlastností vybraných právních 

forem podnikání v podnikatelském prostředí České republiky. 

 

2.1    Podnikatelské prostředí České republiky  

Pokud se občan České republiky rozhodne realizovat se v podnikatelské činnosti, může 

se stát buď fyzickou osobou (dále jen FO) nebo právnickou osobou (dále jen PO).  

Základní rozdělení variant podnikání znázorňuje obrázek č. 1. 

 
 

Obr.  1: Právní formy podnikání. (Vlastní zpracování dle 1) 

 

2.1.1 Podnikatel jako fyzická osoba 

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen NOZ), který nabyl účinnosti     

1. 1. 2014, definuje termín podnikatel jako: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet 

a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem 

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

podnikatele“ (1, § 420). 
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Fyzická osoba nemusí být zapsána v obchodním rejstříku. Může tam být však zapsána 

na vlastní žádost, nebo jí vzniká povinnost zápisu, jestliže výše jejího čistého obratu 

dosáhla nebo překročila za dvě poslední účetní období částku 120 mil. Kč (2). 

2.1.2 Živnostenské podnikání 

Osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění jsou podnikatelé, kterým je 

uděleno oprávnění provozovat živnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (dále ŽZ).  

Fyzické osoby jsou především osobami podnikajícími na základě živnostenského 

oprávnění, avšak i právnická osoba na základě odborného zástupce, který má příslušné 

oprávnění k provozování určité podnikatelské činnosti, může tuto činnost provozovat. 

PO ji má zapsanou v obchodním rejstříku (2). 

Zákon rozeznává dva druhy živností. Jsou jimi živnosti ohlašovací a koncesované. 

Ohlašovací živnosti se dále dělí na řemeslné, vázané a volné. Koncesované živnosti jsou 

podmíněny získáním povolení, tzv. koncese (2). 

Podmínky provozování živnosti 

Existují dva typy podmínek k provozování živnosti: 

• všeobecné, 

• zvláštní. 

Dle § 6 živnostenského zákona jsou všeobecnými podmínkami dosažení věku 18 let, 

svéprávnost a bezúhonnost. Mezi zvláštní podmínky uvedené v § 7 ŽZ patří odborná 

nebo jiná způsobilost za předpokladu, že ji živnostenský zákon nebo zvláštní podmínky 

vyžadují. Odbornou způsobilost stanoví zákon pro každý druh živnosti. T ato 

způsobilost se prokazuje například doložením dokladu dosažení odborného vzdělání (3). 
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Ohlašovací živnost 

Tuto živnost můžeme provozovat na základě ohlášení živnostenskému úřadu.       

Existují tři druhy: 

Řemeslná živnost 

Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti zde musí být splněna také 

podmínka odborné způsobilosti prokazující vyučení v daném oboru. Mezi živnosti 

uvedené v příloze č. 1 ŽZ patří například řeznictví, pekařství, zlatnictví nebo hostinská 

činnost (3). 

Volná živnost 

U této živnosti je nutné pouze splnění všeobecných podmínek. Zákon nevyžaduje 

prokázání odborné či jiné způsobilosti. Předmětem podnikání je výroba, obchod a 

služby nepatřící mezi živnosti řemeslné a koncesované (3). 

Vázaná živnost 

Podmínkou je odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 ŽZ pro každý druh živnosti 

samostatně. Jedná se například o zpracování a výrobu tabáku, oční optiku či geologické 

práce (2). 

Koncesovaná živnost 

Živnost lze provozovat jen na základě tzv. koncesní listiny. Podmínkou k jejímu získání 

je odborná způsobilost uvedená v příloze č. 3 ŽZ pro každou koncesovanou živnost 

zvlášť. Příklady živností jsou provozování cestovní kanceláře, výroba alkoholických 

nápojů nebo provozování pohřební služby (3). 
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2.1.3 Obchodní společnosti 

Obchodní společnosti jsou definované v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních 

korporacích (dále jen ZOK). Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Předchozím 

zákonem, upravujícím formy podnikání, byl zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

(7). 

Pro potřeby této bakalářské práce budou rozebrány pouze společnost s ručením 

omezeným (s. r. o.), komanditní společnost (k. s.) a veřejná obchodní společnost         

(v. o. s.). Existuje však ještě akciová společnost (7). 

2.1.4 Společnost s ručením omezeným 

ZOK upravuje podmínky společnosti s ručením omezeným v § 132 až § 242. V § 132 se 

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

společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu 

zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění“ (4, § 132). 

Zákon stanovuje s. r. o. obchodní společností a soukromoprávní právnickou osobou. Z 

toho vyplývá, že společnost má svoji vlastní právní osobnost, tj. způsobilost k právům a 

povinnostem, ale také způsobilost k právním jednáním, jimiž tato práva a povinnosti 

nabývají (5). 

Společnost může být založena pouze jednou osobou, maximální počet společníků je 50. 

Společnost je řazena mezi kapitálové obchodní společnosti s prvky osobní společnosti, 

tzn. společníci se podílí na činnosti a veškerém životě společnosti (7).  

Firma musí být označena tzv. firemním dodatkem, tj. „společnost s ručením 

omezeným“, zkratka „spol. s r. o.“ nebo zkratka „s. r. o.“ (5). 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí 

společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše úhrnu nesplacených vkladů všech 
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společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem do obchodního rejstříku 

ručení zaniká (4). 

Minimální výše vkladu společníka je 1 Kč, společenská smlouva však může určit vyšší 

hodnotu. Základní kapitál dle ZOK činí také 1 Kč (4). 

Podíl společníka může být představován kmenovým listem, což je cenný papír na řad. 

Nově tak podíly a cenné papíry nepatří pouze akciové společnosti, ale také právě 

společnosti s ručením omezeným (5). 

Orgány s. r. o. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. § 167 až § 193 upravují práva a 

povinnosti tohoto orgánu. Do působnosti valné hromady patří například rozhodování o 

změně obsahu společenské smlouvy či o změnách výše základního kapitálu, volby a 

odvolání jednatelů nebo likvidátora. Schází se nejméně jednou za rok. Rozhoduje prostá 

většina hlasů (4), (5). 

Statutárním orgánem s. r. o. je jeden nebo více jednatelů. Mezi jejich povinnosti patří 

řádné vedení účetnictví, vedení seznamu společníků a informování společníků o věcech 

společnosti (5). 

Společnost může zřídit také dozorčí radu, určí-li tak společenská smlouva nebo jiný 

právní předpis. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do účetních knih a 

kontroluje v nich správný obsah. Tyto dva orgány jsou upraveny § 194 až § 201 (4), (5). 

 

2.1.5 Komanditní společnost 

Komanditní společnost je vymezena § 118 až § 131 zákona o obchodních korporacích.  
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§ 118 definuje komanditní společnost jako „společnost, v níž alespoň jeden společník 

ručí za její dluhy omezeně (dále jen "komanditista") a alespoň jeden společník 

neomezeně (dále jen "komplementář")“ (4). 

Tento typ společnosti je řazen mezi osobní obchodní společnosti a jako všechny ostatní, 

má svou právní subjektivitu. Firma musí obsahovat označení „komanditní společnost“, 

nebo pak zkratky „kom. spol.“ či „k. s.“ (6). 

Komanditní společnost musí být založena nejméně dvěma společníky, z nichž jeden 

musí být komanditistou a druhý komplementářem, avšak existují zde různé podmínky, 

které musí být splněny (6). 

Orgány k. s. 

Komanditistou může být každá právnická či fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a 

je způsobilá k právním úkonům. Minimální vklad daný zákonem byl do konce roku 

2014 částka 5 000 Kč, ale nyní nechává ZOK výši vkladu na společenské smlouvě. 

Komanditista ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu dle 

společenské smlouvy. Komanditista nemá právo k obchodnímu vedení společnosti, v 

určitých případech však může rozhodovat na základě hlasů spolu s komplementáři (6), 

(7). 

Komplementář může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky provozování 

živnosti dle § 6 odst. odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.: 

a)“dosažení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost, 

d) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo 

podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto 

podnikání, 
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e) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo 

podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

f) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo 

podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, pokud 

živnostenský zákon nestanoví jinak“ (8, § 6). 

Komplementář ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, tzn. neomezeně. Dle 

zákona není komplementáři uložena povinnost vkladu. Je vždy statutárním orgánem     

k. s. a je oprávněn k jejímu obchodnímu vedení (6). 

Komanditní suma 

Od 1. 1. 2014 je nově platná tato právní norma. Pokud je ve společenské smlouvě 

určeno, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené částky – komanditní 

sumy, tato částka musí být uvedena ve společenské smlouvě. Komanditní suma nesmí 

být nižší, než kolik činí vklad komanditisty (7). 

2.1.6 Veřejná obchodní společnost 

Veřejní obchodní společnost je osobní obchodní společností mající svou vlastní právní 

subjektivitu. Tvoří ji minimálně dva společníci a mohou jimi být jak fyzické, tak i 

právnické osoby. U právnických osob je společníkem její statutární orgán nebo 

pověřený zástupce (9). 

ZOK definuje v. o. s. jako „společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím 

podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně“. V 

názvu firmy musí být obsaženo označení „veřejná obchodní společnost“, „v. o. s.“ nebo 

„veř. obch. spol.“ (4). 

Společnost vznikne sepsáním společenské smlouvy. Mezi obligatorní náležitosti patří 

obchodní firma a sídlo společnosti, obchodní firma nebo název a sídlo společníka jako 

právnické osoby nebo jméno a příjmení a bydliště společníka jako fyzické osoby a 
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předmět podnikání. U právnických osob je společníkem její statutární orgán nebo 

pověřený zástupce (9). 

Zákon neukládá povinnost vkládat do společnosti počáteční vklad, a tudíž není povinný 

ani základní kapitál (9). 

Dle zákona 90/2012 Sb. je umožněn vklad spočívající v provedení práce či poskytnutí 

služby, připouští-li to společenská smlouva (7). 

Společníci však ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, není-li ve 

společenské smlouvě uvedeno něco jiného (9). 

Orgány v. o. s. 

Orgánem společnosti jsou všichni společníci. V rozhodování o věcech společnosti je 

třeba souhlasu všech společníků. Dle § 109 ZOK nesmí společník bez souhlasu 

ostatních společníků podnikat v předmětu podnikání společnosti ani být členem 

statutárního nebo jiného orgánu jiné obchodní korporace s obdobným předmětem 

podnikání, ledaže se jedná o koncern (4). 

Společníci však ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, není-li ve 

společenské smlouvě uvedeno něco jiného (9). 

§ 95 odst. 3 ZOK negativně stanoví, kdo se společníkem stát nemůže. Z toho vyplývá 

předpoklad, že společníci jsou zároveň statutárním orgánem a ti dle § 46 musí splňovat 

určité podmínky (7). 
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2.2   Daňová soustava České republiky 

Daňovou soustavu lze obecně definovat jako ucelený, komplexní a vzájemně provázaný 

systém platebních povinností označených jako daň, uložených z titulu státní moci 

státem, na základě zákona, daňovým subjektům, v určitém časovém rámci, za účelem 

pojištění zdrojů příjmové stránky veřejných rozpočtů a následného uspokojování 

veřejných potřeb (10). 

Současná soustava daní, kterou nám přinesla daňová reforma k 1. 1. 1993, pochází svou 

koncepcí z daňových systémů západních tržních ekonomik (11). 

Daňový systém se skládá z daní přímým a nepřímých. Přímými daněmi jsou daně 

z příjmů a majetkové daně. Do nepřímých daní řadíme daně ze spotřeby. Hlavní rozdíl 

mezi uvedenými skupinami daní je, zda je umožněn přesun daňového břemene (12). 

Břemeno přímých daní dopadá na dané fyzické či právnické osoby. Tyto osoby jsou 

poplatníky a zároveň i plátci daně, které jsou povinny odvádět daň příslušnému správci 

daně. Neexistuje možnost přesunu daňového břemene z poplatníka na jiný subjekt (12). 

U nepřímých daní je vypočtena a odvedena daň plátcem daně. Plátcem nemusí být 

subjekt, na který bezprostředně dopadá daňové břemeno. Daňová povinnost jde k tíži 

poplatníka, ale daň je státu odvedena nepřímo prostřednictvím plátce (11), (12). 

2.2.1 Základ daně  

Dle společných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) je 

základ daně definován společně pro fyzické i právnické osoby. 

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

daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování 

jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, 

který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady; 

rozdíl se upraví podle tohoto zákona“ (13, § 23). 
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Tento základ je dále upravován dle určitých pravidel. Úpravy budou podrobně 

vysvětleny v následujících kapitolách. 

2.2.2 Stanovení základu daně a daňové povinnosti fyzických osob 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále DPFO) může být celá řada příjmů. Pod 

pojmem příjem si můžeme představit příjem peněžní, příjem nepeněžní a příjem 

dosažený směnou. Následující obrázek znázorňuje členění příjmů (13, § 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy, které jsou předmětem daně, ale nejsou osvobozeny, se dělí do skupin, 

uvedených v tabulce č. 1 (13, § 3 odst. 1). 

 

Tab. 1: Příjmy fyzických osob podléhajících dani. (Vlastní zpracování dle 13) 

Právní úprava         Příjmy podléhající dani 

§ 6         Příjmy ze závislé činnosti 

§ 7         Příjmy ze samostatné činnosti 

§ 8         Příjmy z kapitálového majetku 

§ 9         Příjmy z nájmu  

§ 10         Ostatní příjmy 

Obr.  2: Příjmy fyzických osob. (Vlastní zpracování dle 13) 
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Plynou-li poplatníkovi ve zdaňovacím období dva a více druhů příjmů, je základem 

daně součet dílčích základů daně (dále jen DZD) zjištěných podle jednotlivých druhů 

příjmů (14). 

Výdaje daňově uznatelné 

Poplatník má při uplatňování výdajů pro zjištění základu daně z příjmů podle § 7 dvě 

možnosti: 

• uplatnění výdajů ve skutečné výši zjištěné z účetnictví či daňové evidence, 

• uplatnění výdajů stanovené procentem z příjmů (13). 

 

Výdaje procentem z příjmů 

Pokud poplatník dle § 7 odst. 7 ZDP neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení, může uplatnit tzv. paušální výdaje. Pokud poplatník jako 

fyzická osoba využije paušálních výdajů namísto výdajů skutečných, může to mnohdy 

vést ke snížení daňové povinnosti (14). 

 
Tab. 2: Výdaje stanovené procentem z příjmů. (Vlastní zpracování dle 13) 

Procentní 

stanovení 

výdajů 

Činnost Maximální částka uplatněných výdajů 

2014 2015 

80 % Z příjmů ze zemědělské výroby, 

lesního a vodního hospodářství a 

z příjmů z živnostenského 

podnikání řemeslného 

- 1 600 000 Kč 

60 % Z příjmů ze živnostenského 

podnikání 

- 1 200 000 Kč 

40 % Z jiných příjmů ze samostatné 

činnosti, s výjimkou příjmů podle § 

7 odst. 1d) a odst. 6 ZDP 

800 000 Kč 800 000 Kč 

30 % Z příjmů z nájmu majetku 

zařazeného v obchodním majetku. 

600 000 Kč 600 000 Kč 
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Postup zjištění daňové povinnosti fyzických osob dosahujících příjmů ze 

samostatné činnosti dle § 7 ZDP 

Dílčí základ daně podle § 7 lze zjistit z toho, zda poplatník vede účetnictví či daňovou 

evidenci.  

 

 

 

 

 

Při stanovení daňové povinnosti je potřeba identifikovat zdanitelnost příjmu a jeho 

případné osvobození podle § 4. Pokud příjem osvobozen není, následuje prověřování 

příslušnosti příjmu do jednotlivých paragrafů vymezující jednotlivé druhy příjmů. Po 

roztřídění příjmů jsou následně odečteny výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění 

a udržení a vypočteny dílčí základy daně. Poplatník si může odečíst nezdanitelné části 

základu daně uvedené v § 15 ZDP a odčitatelné položky od základu daně dle § 34 ZDP. 

Poplatník si od vypočtené daně může odečíst slevy na dani a daňové zvýhodnění (13). 

(14). 

Solidární zvýšení daně 

Od roku 2013 je stanovena dle § 16 a ZDP povinnost odvádět tzv. solidární daň, která 

činí 7 % z kladného rozdílu mezi: 

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

daně podle § 7 ZDP v příslušném zdaňovacím období a 

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

sociální zabezpečení (15). 

Obr.  3: Možnosti zjištění dílčího základu daně dle § 7. (Vlastní zpracování dle 13) 
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Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob 

V roce 2015 došlo nově v § 38 v ZDP k povinnosti fyzické osoby, pokud obdrží příjem, 

který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a přesahuje částku 5 mil. Kč, tuto 

skutečnost oznámit správci daně (13). 

Následující tabulka znázorňuje konstrukci výpočtu daňové povinnosti fyzické osoby, 

která dosahuje příjmů dle § 7. 

 

Tab. 3: Konstrukce výpočtu daňové povinnosti FO. (Vlastní zpracování dle 13) 

Dílčí základ daně dle § 7 (příjmy – výdaje) 

- 

- 

Nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) 

Odčitatelné položky (§ 34 ZDP) 

= 

x 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 

Sazba daně 15 %  

= Daň před slevami  

- Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

= 

- 

Daň po uplatnění slev, případně daňový bonus 

Zaplacené zálohy 

= Výsledná daňová povinnost (+) nebo daňový bonus (-) 

 

2.2.3 Stanovení základu daně a daňové povinnosti právnických osob 

Zdaňování příjmů právnických osob definují především ustanovení § 17 až § 21a a § 23 

až § 33 ZDP společné pro fyzické i právnické osoby. Dochází tedy ve stanovení daňové 

povinnosti k obdobným principům jak u fyzických, tak u právnických osob, avšak s 

určitými odlišnostmi (13). 
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Základ daně 

U právnických osob se pro zjištění základu daně vychází z účetnictví. Je potřeba zjistit 

účetní výsledek hospodaření, který se musí následně transformovat do daňové podoby, 

aby byly splněny podmínky ZDP. Výsledek hospodaření se zjistí jako rozdíl mezi 

výnosy (účtová třída 6) a náklady (účtová třída 5) (13). 

Transformace výsledku hospodaření na základ daně 

Mezi účetním výsledkem hospodaření a základem daně je velký rozdíl. Je potřeba 

provést určité typy úprav, aby bylo dosaženo přeměny účetního výsledku hospodaření 

na základ daně. Při těchto úpravách je nutné ustanovení § 23 odst. 3 ZDP. V tomto 

paragrafu je ukryta metodika upravení výsledku hospodaření, tedy o které položky je jej 

nutno zvýšit či naopak snížit. Je také potřeba využití daňového formuláře, který navede 

na správný výpočet základu daně (16). 

Ustanovení § 23 odst. 4 ZDP také uvádí, které částky se do základu daně nezahrnují. 

Jsou jimi například příjmy, u kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Obr.  4: Dílčí základ daně dle § 7. (Vlastní zpracování dle 13) 
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Takto zjištěný a upravený základ daně lze dále upravit o položky snižující základ daně a 

o odčitatelné položky ze základu daně (14).  

Zjištěný základ daně musí být zaokrouhlen na celé tisícikoruny dolů a z něj je 19% 

sazbou vypočtena daň. PO si může uplatnit slevu na dani za zaměstnávání osoby se 

zdravotním postižením (16). 

Tab. 4: Konstrukce výpočtu daňové povinnosti PO. (Upraveno dle 14) 

Výsledek hospodaření 

+ 

- 

Položky zvyšující výsledek hospodaření 

Položky snižující výsledek hospodaření 

= Základ daně či daňová ztráta 

- 

- 

Odčitatelné položky od základu daně dle § 34 ZDP 

Hodnota bezúplatného plnění dle § 20 odst. 8 ZDP 

= Základ daně zaokrouhlený na celé tisíce dolů 

x Sazba daně 19 % dle § 21 ZDP 

= Daňová povinnost  

- 

- 

Přepočtená výše slev na dani za zaměstnance se zdravotním postižením 

Zaplacené zálohy na daň 

= Doplatek/přeplatek daně 

 

2.3  Prostředky daňové optimalizace  

Legislativa České republiky nabízí podnikatelským subjektům určité prostředky, jejichž 

využitím lze dosáhnout daňové optimalizace. 

2.3.1 Prostředky daňové optimalizace fyzických osob 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, umožňuje fyzickým osobám využít určité 

prostředky, které vedou k optimalizaci jejich daňové povinnosti. Mezi tyto prostředky 

náleží nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky, díky kterým je možno 

snížit základ daně. Vypočtená daň poté může být snížena o slevy na dani a daňová 
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zvýhodnění na vyživované dítě. Nutností je však splnění zákonem stanovených 

podmínek (11). 

Nezdanitelné části ZD 

 

Fyzická osoba si může svůj daňový základ snížit o určité položky při splnění podmínek 

pro jejich uplatnění. Nárok na tyto položky je nutno doložit. Především u zaměstnanců, 

kteří je musí prokázat zaměstnavatelům jakožto plátcům daně. Nárok mají však také 

všechny ostatní fyzické osoby. Ty se však „zodpovídají“ přímo správci daně (11). 

 

Nezdanitelné části ZD jsou upraveny v § 15 ZDP a patří sem: 

 

• odečet hodnoty bezúplatného plnění, jestliže úhrnná hodnota ve zdaňovacím 

období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč, maximálně však 

10 % ze základu daně 

• částka úroků zaplacených z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření, 

• příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, jehož úhrn činí nejvíce 

12 000 Kč, 

• pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění v maximální částce 12 000 Kč 

(11). 

 

Odčitatelné položky od základu daně 

 

Specifikaci najdeme v § 34 ZDP. Tyto položky se týkají ve větší části spíše právnických 

osob, fyzické osoby je však mohou také využít, pokud mají příjmy podle § 7 a § 9 ZDP. 

Spočívají v tom, že poplatník má při splnění zákonných podmínek v určitých případech 

mimo běžného výdaje (nákladu) možnost si o část výdaje základ daně snížit (11). 

 

Jsou jimi: 

• daňová ztráta, která vznikla za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, 

nejdéle však v 5 bezprostředně po sobě jdoucích obdobích, ve kterém byla 

přiznána a vyměřena, 

• výdaje na vědu a výzkum nebo výdaje na podporu odborného vzdělávání (13). 
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Slevy na dani pro fyzické osoby 

 

Slevy na dani fyzických osob snižují až samotnou vlastní daň. Uplatněné slevy na dani 

významně snižují daňovou povinnost poplatníka a patří mezi stěžejní solidaristické 

prvky daňové soustavy. Sleva se vztahuje až na samotného poplatníka nebo osoby úzce 

spjaty s osobou poplatníka. V roce 2014 byla zavedena sleva „za umístění dítěte“ (11) 

(13, § 35bb).  

 

Od roku 2015 je umožněno poplatníkům, kteří pobírají starobní důchod, aby využili 

slevu na poplatníka (17). 

 

Tab. 5: Přehled ročních slev na dani pro fyzické osoby. (Vlastní zpracování dle 13) 

Sleva Výše slevy pro rok 

2015 

Základní sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Na manžela (manželku) s nízkými příjmy 24 840 Kč 

Na manžela (manželku) s nízkými příjmy, držitel průkazu ZTP 49 680 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 

Sleva na invaliditu – základní/rozšířená 2 520 Kč / 5 040 Kč 

Sleva na studenta 4 020 Kč 

Sleva na umístění dítěte skutečné výdaje 

 

Poplatník má také nárok podle § 35c ZDP na daňové zvýhodnění na vyživované dítě 

žijící s ním ve společné domácnosti, které lze uplatnit formou slevy na dani, daňového 

bonusu nebo jejich kombinací, a to v částce 13 404 Kč za rok. Od roku 2016 je 

rozlišováno daňové zvýhodnění na druhé dítě ve výši 17 404 Kč ročně a každé třetí a 

další dítě v roční částce 20 604 Kč (13). 

2.3.2 Prostředky daňové optimalizace právnických osob 

Prostředky daňové optimalizace určené pro právnické osoby jsou založeny na stejném 

principu jako u osob fyzických. Mohou si odečíst vzniklou daňovou ztrátu či výdaje, 
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které využili na projekty výzkumu a vývoje (přiblíženo v kapitole 2.3.1 – Odčitatelné 

položky od základu daně) (13). 

Položky snižující základ daně 

V případě poskytnutí bezúplatného plnění si může právnická osoba dle § 20 odst. 8 ZDP 

odečíst od základu daně sníženého o položky v § 34 také položky snižující základ daně, 

kterými jsou hodnoty bezúplatného plnění poskytnuté obcím, krajům, organizačním 

složkám státu či právnickým osobám se sídlem v ČR na různé účely. Částka v úhrnu 

musí být nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP a minimální hodnota 

musí činit alespoň 2 000 Kč (13). 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Jestliže právnická osoba (nebo také fyzická osoba) zaměstnává osobu se zdravotním 

postižením, může si o určitou částku snížit vlastní daň. Pro výpočet slevy je nutný 

průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením (13). 

Jak uvádí § 35 odst. 1 ZDP, lze daň snížit o: 

• částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 

• částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením 

(13).  

2.4  Zdaňování jednotlivých forem společností 

Každá právní forma podnikání je svým zdaněním specifická, má své dané postupy a 

pravidla. Proto se tato kapitola bude podrobně zaměřovat na specifikum zdanění každé 

formy. Budou jimi společnost s ručením omezeným, komanditní společnost a veřejná 

obchodní společnost. Jako první ale bude přiblíženo všeobecné zdanění příjmů 

fyzických osob. 
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2.4.1 Zdanění společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je kapitálovou společností, a proto jsou její zisky 

zdaněny daní z příjmů právnických osob. Mezi společníky je pak rozdělen až zdaněný 

zisk celé společnosti. Rozdělený zisk je pro společníky příjmem, který spadá do 

kapitálového majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob (§ 8 odst. 1 písm. a) 

ZDP). Tento příjem je zdaňován zvláštní sazbou daně, která je 15 % (§ 36 odst. 1 písm. 

b) bod 3 ZDP) (13). 

Následující obrázek znázorňuje postup výpočtu zdanění s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  5: Postup zdanění s. r. o. (Vlastní zpracování dle 19) 
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2.4.2 Zdanění komanditní společnosti 

Zdaňování příjmů v komanditní společnosti se liší od jiných typů společností, neboť je 

zdaňována určitým dílem jak samotná společnost, tak i komplementáři – tzn. společnost 

část svého základu daně předává komplementáři. Výše základu daně komplementáře je 

stanovena podle společenské smlouvy a je ve stejném poměru, v jakém je rozdělován 

zisk či ztráta. Stejně tak se ve stejném poměru rozdělují nezdanitelné části ZD, 

odčitatelné položky od ZD a slevy na dani podle § 35 ZDP (6), (18). 

Obr. 5 znázorňuje postup zdanění k. s., která je tvořená jedním komplementářem a 

jedním komanditistou a zisk si rozdělují ve stejném poměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  6: Postup zdanění k. s. (Vlastní zpracování dle 19) 
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2.4.3 Zdanění veřejné obchodní společnosti 

U veřejné obchodní společnosti si podíl na zisku zdaňují společníci v rámci svého 

daňového přiznání k dani z příjmů FO. Jestliže je společníkem fyzická osoba, svůj podíl 

na zisku zdaní v rámci dílčího základu daně dle § 7 odst. 1 písm. d ZDP. Právnická 

osoba by si podíl na zisku zahrnula do celkových zdanitelných příjmů (14). 

Společenská smlouva obsahuje poměr společníků, kterým se podílí na vedení 

společnosti. Tento poměr je využit i při rozdělení základu daně na jednotlivé společníky 

či při rozdělení ztráty (18). 

Následující obrázek popisuje zdanění v. o. s. při založení dvěma společníky a za 

předpokladu, že zisk (ztrátu) mají rozdělen rovným dílem. 

 

Obr.  7: Postup zdanění v. o. s. (Vlastní zpracování dle 19) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V druhé části této práce všechny teoretické znalosti převedu do praxe. Mým úkolem je 

pro zvolenou společnost srovnat daňové zatížení jednotlivých forem podnikání – 

společnost s ručením omezeným jako skutečná forma podnikání, komanditní společnost, 

veřejná obchodní společnost a na závěr fyzické osoby podnikající na základě 

živnostenského oprávnění. 

 

3.1 Charakteristika zvolené společnosti 

Zvolená společnost má název SPH stavby s. r. o. Specializuje se především na 

kompletní realizaci inženýrských a vodohospodářských staveb a občanskou výstavbu, a 

to jak po celé Moravě, tak i ve Východních Čechách. Jejich mottem je „stavíme na 

pevných základech.“ Společnost působí na trhu již od roku 2000. Jako první zahájila 

svou činnost provozem betonárny. Později svou nabídku rozšířila i o stavební výrobu. 

Následovalo také zřízení oddělení projekce a střediska recyklace zaměřeného na 

likvidaci veškerých stavebních sítí a odpadů (20). 

3.1.1 Základní údaje 

Název společnost:   SPH stavby s.r.o. 

Sídlo společnosti:  Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

IČO:     262 30 470 

DIČ:     CZ26230470 

Právní forma podnikání:  Společnost s ručením omezeným 

Jednatelé společnosti:  Ing. Radek Pospíšil 

    Ing. arch. Petr Horáček 
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Základní kapitál:   2 316 000,- Kč 

Podíly společníků:   Ing. Radek Pospíšil – 50% podíl 

    Ing. arch. Petr Horáček – 50% podíl 

3.1.2 Právní forma společnosti 

Společnost SPH stavby vznikla jako společnost s ručením omezeným. Byla založena 

dvěma společníky, jejichž vklady do společnosti jsou si rovny. Základní kapitál činí 

2 316 000 Kč. Ing. Radek Pospíšil složil polovinu základního kapitálu, tedy 1 158 000 

Kč. Shodnou částku splatil i Ing. arch. Petr Horáček. Společnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 30. listopadu 2000. Zastupování společnosti je stanoveno jako 

samostatné ve všech věcech (21).  

3.1.3 Předmět podnikání 

V současné době jsou předmětem podnikání hned čtyři druhy živností: 

1) Projektová činnost ve výstavbě – živnost vázaná, 

2) provádění staveb, jejich změn a odstraňování – živnost vázaná, 

3) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – 

živnost volná, 

4) silniční motorová doprava  

-  nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,  

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – živnost 

koncesovaná (21). 
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3.2 Stavby SPH, s. r. o. 

Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti, které jsou 

charakteristické majetkovou účastí. Zvolená společnost SPH stavby byla založena jako 

s. r. o., proto je tato varianta zvolena jako výchozí a budou s ní dále srovnávány 

jednotlivé výpočty ostatních druhů společností.  

Tyto výpočty budou vycházet ze skutečných údajů platných pro účetní rok 2015 a jsou 

součástí přílohy práce. Jelikož existující forma právnické osoby má dle Zákona o 

účetnictví povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je v této práci použito 

údajů z roku 2015, neboť údaje, především daňové, z roku 2016 nejsou k dispozici. 

3.2.1 Stanovení základu daně 

Aby bylo možné základ daně stanovit, je nutné vyčíslit výsledek hospodaření zvolené 

společnosti. Z poskytnutých údajů z účetnictví je vytvořena následující tabulka, 

znázorňující výpočet hospodářského výsledku před zdaněním. 

 

Tab. 6: Stanovení základu daně s. r. o. (Vlastní zpracování dle 22) 

Postup výpočtu Částka v Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním 26 744 640 

Daňově neuznatelné náklady  + 834 146 

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 a) ZDP      - 239 360 

Paušální výdaje na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt)      - 180 000 

Rozdíl, o který daňové odpisy převyšují účetní odpisy      - 528 612 

Příjmy osvobozené dle § 19 ZDP   - 1 176 471 

Upravený výsledek hospodaření před zdaněním   25 454 343 

Pro účetní rok 2015 je výsledek hospodaření vyčíslen částkou 25 454 343 Kč. 

3.2.2 Stanovení daňové povinnosti 

Společnost Stavby SPH neuplatňuje ztrátu z minulých let či odpočet na výzkum a vývoj 

dle § 34 ZDP. Položky snižující základ daně (§ 20 ZDP) ovlivní výslednou daňovou 

povinnost odečtením darovaného bezúplatného plnění ve výši 625 000 Kč. Společnost 
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může uplatnit slevu na dani pro právnické osoby dle § 35, § 35a, §35b ZDP ve výši 

67 500 Kč. Stanovení daňové povinnosti znázorňuje následující tabulka. 

 

Tab. 7: Stanovení daňové povinnosti s. r. o. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Základ daně 25 454 343 

Položky odčitatelné od základu daně dle § 34 ZDP 0 

2. základ daně 25 454 343 

Položky snižující základ daně dle § 20 ZDP 625 000 

3. základ daně 24 829 343 

Zaokrouhlení ZD  24 829 000 

Daň před slevami  4 717 510 

Slevy na dani  67 500 

Výsledná daň po slevách 4 650 010 

 

Následující tabulka znázorňuje daňovou povinnost obou společníků. Jelikož se 

společníci podílí na základním kapitálu společnosti společně a nerozdílně, je stanovení 

této povinnosti pro oba společníky totožné. 

Tab. 8: Stanovení daňové povinnosti společníků s. r. o. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Hospodářský výsledek před zdaněním 25 454 343  

Výsledná daň po slevách 4 650 010 

Hospodářský výsledek po zdanění 20 804 333 

Výpočet podílů (pro oba společníky stejný podíl) Částka v Kč 

Poloviční podíl 10 402 167 

Základ daně 10 402 167 

Zvláštní sazba daně 15 % dle § 36  1 560 325 
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3.2.3 Zaměstnání společníků s. r. o. dle § 6 Zákona o daních z příjmů 

U společnosti s ručením omezeným může společníkovi plynout příjem ze závislé 

činnosti dle § 6 ZDP. Příjem plynoucí z tohoto zaměstnaneckého poměru je stejně 

jako příjmy plynoucí z ostatních zaměstnání zdaňován dle § 6 ZDP. V tomto případě 

bude vypočet obsahovat i pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za 

zaměstnavatele, jelikož daň z příjmů fyzických osob plynoucí z § 6 ZDP se vypočítána 

vždy ze superhrubé mzdy, jenž obsahuje hrubou mzdu, 25 % pojistného na sociální 

zabezpečení za zaměstnavatele a 9 % zdravotní pojištění za zaměstnavatele. 

 

Jelikož k výplatám mezd dochází měsíčně v průběhu celého roku, bude základ daně pro 

stanovení daně z příjmu právnických osob roven nule, poněvadž si společníci rozdělí 

veškeré měsíční příjmy na polovinu. Z tohoto důvodu bude počítáno s výsledkem 

hospodaření před zdaněním, jenž bude rozdělen dle podílů ve společnosti na dvě 

poloviny. Výpočet daňové povinnosti pana Ing. arch. Petra Horáčka znázorňuje tabulka 

č. 9. Dle § 15 ZDP si může uplatnit částku 12 000 Kč za uhrazené penzijní připojištění a 

12 000 Kč za soukromé životní pojištění jako nezdanitelnou část základu daně. Bude 

využito také slev na 2 vyživované děti. 

 

Tab. 9: Zdanění prvního společníka s. r. o. dle § 6 ZDP. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Základ daně (§ 6 ZDP) 12 727 172 

Superhrubá mzda 17 054 410 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Životní pojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 17 030 410 

Základ daně (zaokrouhlení) 17 030 400 

Daň před slevami 2 554 560 

Solidární daň před slevami   801 489 

Daň před slevami celkem 3 356 049 

Sleva na poplatníka (§ 35ba (1) a)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 1. dítě 13 404 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 2. dítě 15 404 

Daň po slevách 3 302 401 
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Tabulka č. 10 obsahuje výpočet daňové povinnosti pana Ing. Pospíšila, jenž využívá 

odpočet penzijního připojištění v maximální výši. Může si uplatnit slevu na 1 dítě, a 

navíc může využít slevu na manželku, jejíž vlastní příjem nepřesahuje za zdaňovací 

období 68 000 Kč. 

 

Tab. 10: Zdanění druhého společníka s. r. o. dle § 6 ZDP. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Základ daně (§ 6 ZDP) 12 727 172 

Superhrubá mzda 17 054 410 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 17 042 410 

Základ daně (zaokrouhlení) 17 042 400 

Daň před slevami 2 556 360 

Solidární daň před slevami   801 489 

Daň před slevami celkem 3 357 849 

Sleva na poplatníka (§ 35ba (1) a)) 24 840 

Sleva na manželku (§ 35ba (1) b)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c) 13 404 

Daň po slevách 3 294 765 

3.2.4 Komentář k výpočtům 

Příjem každého společníka činí 8 841 842 Kč. Aby bylo tohoto výsledku dosaženo, bylo 

potřeba jako první určit výsledek hospodaření před zdaněním. Ten byl transformován na 

základ daně, kterého je potřeba při výpočtu daně z příjmů právnických osob. 

Po jeho následných úpravách vyšla daňová povinnost 4 650 010 Kč. Tato částka byla 

odečtena od hospodářského výsledku před zdaněním. Rozdíl nám pak dal hospodářský 

výsledek po zdanění, který je tvořen dvěma shodnými podíly na zisku společníků této 

právnické osoby. 

Společníkům, jimž plynou příjmy z § 8, činí daňové odvody v úhrnu 3 120 650 Kč. 

V případě příjmů plynoucích ze zaměstnaneckých poměrů obou společníků činí daňové 

odvody celkem 6 597 166 Kč. 
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3.3 Stavby SPH, k. s.  

Založení komanditní společnosti je první zvolenou variantou. Pro komanditní 

společnost je charakteristické, oproti s. r. o. či v. o. s., že musí být založena alespoň 

dvěma společníky, z nichž jeden musí být komanditistou a druhý komplementářem. 

Rozdíly mezi nimi jsou v povinnosti vkladu a ručení za závazky společnosti. 

Komanditní společnost patří mezi osobní společnosti, stejně jako veřejná obchodní 

společnost.  

Pozici komanditisty bude zastupovat Ing. Radek Pospíšil, komplementáře pak Ing. arch. 

Petr Horáček. Komplementář ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, 

komanditista pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Pro správné srovnání 

jednotlivých variant, budou podíly na zisku stejné, jako tomu bylo u společnosti 

s ručením omezeným a také u dalších variant. 

Tyto výpočty budou vycházet ze skutečných údajů platných pro účetní rok 2015 a jsou 

součástí přílohy práce. Jelikož existující forma právnické osoby má dle Zákona o 

účetnictví povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je v této práci použito 

údajů z roku 2015, neboť údaje, především daňové, z roku 2016 nejsou k dispozici. 

3.3.1 Stanovení základu daně 

Stejně jako tomu bylo u společnosti s ručením omezeným, musí být také zde vyčíslen 

hospodářský výsledek před zdaněním.  

 

Tab. 11: Stanovení základu daně k. s. (Vlastní zpracování dle 22) 

Postup výpočtu Částka v Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním 26 744 640 

Daňově neuznatelné náklady  + 834 146 

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 a) ZDP      - 239 360 

Paušální výdaje na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt)      - 180 000 

Rozdíl, o který daňové odpisy převyšují účetní odpisy      - 528 612 

Příjmy osvobozené dle § 19 ZDP   - 1 176 471 

Upravený výsledek hospodaření před zdaněním   25 454 343 
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 Pro účetní rok 2015 je výsledek hospodaření vyčíslen částkou 25 454 343 Kč. 

3.3.2 Stanovení daňové povinnosti 

U komanditní společnosti je specifické rozdělení zisku. Komplementáři společnosti 

náleží 50 % podílu na zisku a ten zdaňuje jako svůj příjem v rámci § 7 ZDP. Pro 

zdanění společnosti zbývá 50 % ze zisku společnosti. 

Společnost Stavby SPH, k. s. neuplatňuje ztrátu z minulých let či odpočet na výzkum a 

vývoj dle § 34 ZDP. Poskytnuté bezúplatné plnění je rozděleno na polovinu, stejně jako 

tomu je při rozdělování základu daně. Obdobně jako u s. r. o., je i zde uplatněna sleva 

na dani pro právnickou osobu. Stanovení daňové povinnosti znázorňuje následující 

tabulka. 

 

Tab. 12: Stanovení daňové povinnosti k. s. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Základ daně 12 727 172 

Položky odčitatelné od základu daně dle § 34 ZDP 0 

2. základ daně 12 727 172 

Položky snižující základ daně dle § 20 ZDP 312 500 

3. základ daně 12 414 672 

Zaokrouhlení ZD  12 414 000 

Daň před slevami  2 358 660 

Slevy na dani  67 500 

Výsledná daň po slevách 2 291 160 

Následující tabulka znázorňuje daňovou povinnost komplementáře. Panu Ing. arch. 

Petru Horáčkovi, jako komplementáři společnosti, náleží 50 % z hospodářského 

výsledku před zdaněním, tedy 12 727 172 Kč. Tato částka bude zdaněna 15 % jako dílčí 

základ daně dle § 7 ZDP. Dle § 15 ZDP si může uplatnit částku 12 000 Kč za uhrazené 

penzijní připojištění a 12 000 Kč za soukromé životní pojištění jako nezdanitelnou část 

základu daně. Bude využito také slev na 2 vyživované děti. 
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Tab. 13: Stanovení daňové povinnosti komplementáře. (Vlastní zpracování dle 22)  

Název Částka v Kč 

Dílčí základ daně (§ 7 ZDP) 12 727 172 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Životní pojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 12 703 172 

Základ daně (zaokrouhlení) 12 703 100 

Daň před slevami 1 905 465 

Solidární daň před slevami   801 973 

Daň před slevami celkem 2 707 438 

Sleva na poplatníka (§ 35ba (1) a)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 1. dítě 13 404 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 2. dítě 15 404 

Daň po slevách 2 653 790 

 

Tabulka č. 12 obsahuje výpočet daňové povinnosti připadající společnosti. Po odečtení 

daně připadne vypočtená částka komanditistovi Ing. Radku Pospíšilovi, který ji jako 

svůj příjem musí zdanit zvláštní sazbou dle § 36 ZDP. 

 

Tab. 14: Stanovení daňové povinnosti komanditisty. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

50 % zisku společnosti jako základ daně před zdaněním 12 727 172 

Výsledná daň (tabulka č. 10) 2 291 160 

50 % zisku společnosti po zdanění 10 436 012 

Podíl komanditisty 10 436 012 

Základ daně 10 436 012 

Zvláštní sazba daně 15 % dle § 36 1 585 402 
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3.3.3 Zaměstnání komanditisty dle § 6 Zákona o daních z příjmů 

V případě komanditní společnosti může být komanditista zaměstnancem společnosti. 

Příjem plynoucí z tohoto zaměstnaneckého poměru je stejně jako příjmy plynoucí 

z ostatních zaměstnání zdaňován dle § 6 ZDP. V tomto případě bude výpočet obsahovat 

i pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za zaměstnavatele, jelikož daň 

z příjmů fyzických osob plynoucí z § 6 ZDP se vypočítána vždy ze superhrubé mzdy, 

jenž obsahuje hrubou mzdu, 25 % pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele 

a 9 % zdravotní pojištění za zaměstnavatele. 

Jelikož k výplatám mezd komanditistovi dochází měsíčně v průběhu celého roku, bude 

základ daně pro výpočet daně z příjmu právnických osob upraven o vyplacené mzdy. 

Částka bude stanovena jako polovina výsledku hospodaření před zdaněním, tedy 

12 727 172 Kč, což je dáno společenskou smlouvou.  

Z důvodu upravení výsledku hospodaření o vyplacené mzdy komanditistovi bude 

základ daně pro výpočet daně z příjmu právnických osob roven nule. Dále bude 

vypočtena pouze daňová povinnost komplementáře a komanditisty. 

Následující tabulka znázorňuje daňovou povinnost komplementáře. Panu Ing. arch. 

Petru Horáčkovi, jako komplementáři společnosti, náleží 50 % z hospodářského 

výsledku před zdaněním. Tato částka bude zdaněna 15 % jako dílčí základ daně dle § 7 

ZDP. Dle § 15 ZDP si může uplatnit částku 12 000 Kč za uhrazené penzijní připojištění 

a 12 000 Kč za soukromé životní pojištění jako nezdanitelnou část základu daně. Bude 

využito také slev na 2 vyživované děti. 
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Tab. 15: Stanovení daňové povinnosti komplementáře. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Dílčí základ daně (§ 7 ZDP) 12 727 172 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Životní pojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 12 703 172 

Základ daně (zaokrouhlení) 12 703 100 

Daň před slevami 1 905 465 

Solidární daň před slevami   801 973 

Daň před slevami celkem 2 707 438 

Sleva na poplatníka (§ 35ba (1) a)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 1. dítě 13 404 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 2. dítě 15 404 

Daň po slevách 2 653 790 

V další tabulce bude znázorněn výpočet daňové povinnosti pana Ing. Pospíšila, jenž 

jako komanditista v zaměstnaneckém poměru využívá odečtení penzijního připojištění v 

maximální výši. Může si uplatnit slevu na jedno dítě, a navíc může využít slevu na 

manželku, jejíž vlastní příjem nepřesahuje za zdaňovací období 68 000 Kč. 

Tab. 16: Stanovení daňové povinnosti komanditisty. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Základ daně (§ 6 ZDP) 12 727 172 

Superhrubá mzda 17 054 410 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 17 042 410 

Základ daně (zaokrouhlení) 17 042 400 

Daň před slevami 2 556 360 

Solidární daň před slevami   801 489 

Daň před slevami celkem 3 357 849 

Sleva na poplatníka (§ 35ba (1) a)) 24 840 

Sleva na manželku (§ 35ba (1) b)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c) 13 404 

Daň po slevách 3 294 765 
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3.3.4 Komentář k výpočtům 

Komanditní společnost vyčnívá z řady právnických osob zejména pro své rozdělení 

zisku společnosti na dvě části – část připadající pouze komplementáři a část připadající 

společnosti, která pak dále po úpravách náleží komanditistovi. 

Podíl připadající komplementáři činí 50 %. Tento příjem je potřeba zdanit jako 

samostatný příjem komplementáře, který jej musí ve svém daňovém přiznání uvést v 

části pro příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP). Výsledná daňová povinnosti 

komplementáře činí 2 653 790 Kč.  

Zbývající podíl 50 % náleží společnosti jako celku. Po odečtení vypočtené daně 

2 291 160 Kč vyjde suma připadající komanditistovi, jenž ji zdaní zvláštní sazbou daně 

15 %. Takto vypočtená částka činí 1 585 402 Kč. 

Finančnímu úřadu bude po sečtení daňových povinností odvedeno 6 530 352 Kč. 

V případě příjmu plynoucího ze zaměstnaneckého poměru komanditisty bude po 

vyplacení mezd bude základ daně roven nule. Z toho plyne, že daň z příjmu 

právnických osob nebude vypočtena. Zbývající polovina základu daně připadne 

komplementáři, jehož daňová povinnost činí v úhrnu 2 653 790 Kč. 

Daňové odvody plynoucí z této právnické osoby činí celkem 5 948 555 Kč. 

  



50 

 

3.4 Stavby SPH, v. o. s. 

Druhou variantou je založení veřejné obchodní společnosti. Ta, stejně jako komanditní 

společnost, patří mezi osobní společnosti. Veřejná obchodní společnost musí být 

založena alespoň dvěma společníky. 

Tyto výpočty budou vycházet ze skutečných údajů platných pro účetní rok 2015 a jsou 

součástí přílohy práce. Jelikož existující forma právnické osoby má dle Zákona o 

účetnictví povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je v této práci použito 

údajů z roku 2015, neboť údaje, především daňové, z roku 2016 nejsou k dispozici. 

3.4.1 Stanovení základu daně 

Stejně jako tomu bylo u dvou předchozích variant, i zde je potřeba vyčíslit hospodářský 

výsledek před zdaněním. 

 

Tab. 17: Stanovení základu daně v. o. s. (Vlastní zpracování dle 22) 

Postup výpočtu Částka v Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním 26 744 640 

Daňově neuznatelné náklady  + 834 146 

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 a) ZDP      - 239 360 

Paušální výdaje na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt)      - 180 000 

Rozdíl, o který daňové odpisy převyšují účetní odpisy      - 528 612 

Příjmy osvobozené dle § 19 ZDP   - 1 176 471 

Upravený výsledek hospodaření před zdaněním   25 454 343 

Pro účetní rok 2015 je výsledek hospodaření vyčíslen částkou 25 454 343 Kč. 

3.4.2 Stanovení daňové povinnosti 

Na základě společenské smlouvy náleží každému společníkovi 50% podíl na zisku 

společnosti. Veřejná obchodní společnost se od společnosti s ručením omezeným liší 

v tom, že hospodářský výsledek jako základ daně není zdaňován sazbou pro právnické 

osoby, nýbrž každý společník svůj podíl na zisku uvede ve svém daňovém přiznání 

v části pro zdanění dle § 7 ZDP, tedy jako příjem ze samostatné činnosti.  
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Oba společníci si mohou odečíst od základu daně penzijní připojištění v nejvyšším 

možném úhrnu, a to částku 12 000 Kč. Stejnou částku si může navíc odečíst ještě pan 

Ing. arch. Horáček za soukromé životní pojištění. Může si také uplatnit daňové 

zvýhodnění na 2 vyživované děti.  

Tab. 18: Stanovení daňové povinnosti p. Horáčka (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Dílčí základ daně (§ 7 ZDP) 12 727 172 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Životní pojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 12 703 172 

Základ daně (zaokrouhlení) 12 703 100 

Daň před slevami 1 905 465 

Solidární daň před slevami   801 973 

Daň před slevami celkem 2 707 438 

Sleva na poplatníka (§ 35 ba (1) a)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 1. dítě 13 404 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 2. dítě 15 404 

Daň po slevách 2 653 790 

Ing. Radek Pospíšil uplatňuje slevu na 1 dítě, a navíc může využít slevu na manželku, 

jejíž vlastní příjem nepřesahuje za zdaňovací období 68 000 Kč. 

 

Tab. 19: Stanovení daňové povinnosti p. Pospíšila. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Dílčí základ daně (§ 7 ZDP) 12 727 172 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 12 715 172 

Základ daně (zaokrouhlení) 12 715 100 

Daň před slevami 1 907 265 

Solidární daň před slevami  801 973 

Daň před slevami celkem 2 709 238 

Sleva na poplatníka (§ 35ba (1) a)) 24 840 

Sleva na manželku (§ 35ba (1) b)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)  13 404 

Daň po slevách 2 646 154 
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3.4.3 Komentář k výpočtům 

Stejně jako tomu je u jiných právnických osob, i veřejná obchodní společnost se liší 

způsobem stanovení daně. Základ daně je po prvotních úpravách rozdělen mezi všechny 

společníky podílem, jenž je stanovený ve společenské smlouvě. 

Dále již jednotlivé podíly náleží do § 7 ZDP, které jsou zdaněny sazbou 15 %. Daňová 

povinnost včetně solidární daně pana Horáčka činí 2 653 790 Kč a pana Pospíšila 

celkem 2 646 154 Kč. 

Úhrn odvodů finančnímu úřadu činí celkem 5 299 944 Kč. 
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3.5 Stavby SPH, fyzická osoba 

Stejně, jako lze založit právnickou osobu, je možné založit také osobu fyzickou. V této 

variantě bude počítáno s fyzickou osobou, která uplatňuje své skutečné výdaje.  

Jestliže dvě fyzické osoby nechtějí založit sdružení fyzických osob, poněvadž sdružení 

nemá právní subjektivitu, je třeba to vyřešit jiným způsobem. V tomto případě se bude 

předpokládat, že oba pánové budou podnikat každý samostatně, a to na základě svého 

živnostenského oprávnění. Každý podnikatel se bude podílet na tvorbě zisku a ostatních 

povinnostech samostatně. Při zpracování všech stavebních projektů se dohodli, že 

faktury budou oficiálně posílány pouze jednomu z nich a oba se následně mezi sebou 

vzájemně vyfakturují, aby každému připadl stejný zisk. 

Tyto výpočty budou vycházet ze skutečných údajů platných pro účetní rok 2015 a jsou 

součástí přílohy práce. Jelikož existující forma právnické osoby má dle Zákona o 

účetnictví povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je v této práci použito 

údajů z roku 2015, neboť údaje, především daňové, z roku 2016 nejsou k dispozici. 

3.5.1 Stanovení základu daně 

I zde je nutné vyčíslit základ daně stejně, jako tomu je u právnických osob. Bude 

vycházeno z účetnictví každého podnikatele. Pro zjednodušení bude následující tabulka 

zobrazovat náklady a výnosy v úhrnu za oba podnikatele a základ daně bude rozdělen 

na dvě poloviny, kterou každý podnikatel zdaní samostatně dle § 7 ZDP.  

 

Tab. 20: Stanovení základu daně fyzické osoby. (Vlastní zpracování dle 22) 

Postup výpočtu Částka v Kč 

Výnosy 210 465 252 

Náklady 183 720 612 

Dílčí základ daně 26 744 640 
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3.5.2 Stanovení daňové povinnosti 

Oba společníci si mohou odečíst od základu daně penzijní připojištění v nejvyšším 

možném úhrnu, a to částku 12 000 Kč. Stejnou částku si může navíc odečíst ještě pan 

Horáček za soukromé životní pojištění. Podnikatelé si také mohou od základu daně 

odečíst hodnotu bezúplatného plnění v částce 650 000 Kč. Protože dar darovali oba 

společně a nerozdílně, uplatní si každý jeho polovinu, tedy 325 000 Kč. 

 

Tab. 21: Stanovení daňové povinnosti p. Horáčka. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Rozdělené výnosy 105 232 626 

Rozdělené náklady (skutečné) 91 860 306 

Dílčí základ daně dle § 7 ZDP 13 372 320 

Bezúplatné plnění 325 000 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Životní pojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 13 023 320 

Základ daně (zaokrouhlení) 13 023 300 

Daň před slevami 1 953 450 

Solidární daň před slevami  822 220 

Daň před slevami celkem 2 775 670 

Sleva na poplatníka (§ 35ba (1) a)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 1. dítě 13 404 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 2. dítě 15 404 

Daň po slevách 2 719 722 

Tabulka č. 18 znázorňuje výpočet daňové povinnosti pana Ing. Radka Pospíšila, který 

uplatňuje slevu na 1 dítě, avšak navíc může využít slevu na manželku, jejíž vlastní 

příjem nepřesahuje za zdaňovací období 68 000 Kč.  
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Tab. 22: Stanovení daňové povinnosti p. Pospíšila. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Rozdělené výnosy 105 232 626 

Rozdělené náklady (skutečné) 91 860 306 

Dílčí základ daně dle § 7 ZDP 13 372 320 

Bezúplatné plnění 325 000 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 13 035 320 

Základ daně (zaokrouhlení) 13 035 300 

Daň před slevami 1 955 250 

Solidární daň před slevami  823 060 

Daň před slevami celkem 2 778 310 

Sleva na poplatníka (§ 35ba (1) a)) 24 840 

Sleva na manželku (§ 35ba (1) b)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)  13 404 

Daň po slevách 2 715 226  

3.5.3 Komentář k výpočtům 

Třetí variantou bylo založení fyzické osoby. Založení sdružení fyzických osob nebylo 

možné z důvodu již poměrně velké společnosti, která potřebuje mít svou právní 

subjektivitu. Z tohoto důvodu byly založeny dvě fyzické osoby podnikající na základě 

živnostenského oprávnění. 

Jako první byly zjištěny výnosy a náklady v celkové výši. Následně byly rozděleny na 

polovinu, jež připadá každému podnikateli. Každý živnostník zvlášť uvedl ve svém 

daňovém přiznání jako základ daně částku, která se rovná rozdílu nákladů a výnosů. 

Bylo využito skutečných nákladů.  

Celková daňová povinnost za oba podnikatele činí 5 434 948 Kč. 
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3.6 Stavby SPH, fyzická osoba 

Jako druhá možnost může být založení fyzické osoby, ovšem s tím rozdílem, že může 

být dle Zákona o daních z příjmů využito paušálních výdajů, které jsou stanoveny 

procentem z různých druhů podnikání a jsou vymezeny v § 7 odst. 7. V tomto případě 

jde o příjmy ze živnostenského podnikání, a proto lze uplatnit 60 % výdajů, maximálně 

však do výše 1 200 000 Kč. 

Tyto výpočty budou vycházet ze skutečných údajů platných pro účetní rok 2015 a jsou 

součástí přílohy práce. Jelikož existující forma právnické osoby má dle Zákona o 

účetnictví povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je v této práci použito 

údajů z roku 2015, neboť údaje, především daňové, z roku 2016 nejsou k dispozici. 

3.6.1 Stanovení základu daně 

U této varianty, stejně jako u ostatních, je potřeba vyčíslit základ daně. Bude vycházeno 

z účetnictví každého podnikatele. Pro zjednodušení bude následující tabulka zobrazovat 

náklady a výnosy v úhrnu za oba podnikatele a základ daně bude rozdělen na dvě 

poloviny, kterou každý společník zdaní samostatně dle § 7 ZDP. 

 

Tab. 23: Stanovení základu daně fyzických osob. (Vlastní zpracování dle 22) 

Postup výpočtu Částka v Kč 

Výnosy 210 465 252 

Náklady 183 720 612 

Dílčí základ daně 26 744 640 

 

3.6.2 Stanovení daňové povinnosti 

Jako první bude vypočtena daňová povinnost pana Ing. arch. Petra Horáčka. Stejně, 

jako tomu bylo u předchozích variant, i zde je odečteno penzijní připojištění a soukromé 

životní pojištění v nejvyšší povolené částce. Ty samé podmínky platí i pro uplatnění 

slev na poplatníka a 2 vyživované děti. 
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Podnikatelé si také mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění 

v částce 650 000 Kč. Protože dar darovali oba společně a nerozdílně, uplatní si každý 

jeho polovinu, tedy 325 000 Kč. 

 

Tab. 24: Stanovení daňové povinnosti p. Horáčka. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Rozdělené výnosy 105 232 626 

Paušální výdaje v maximální výši 1 200 000 

Dílčí základ daně dle § 7 ZDP 104 032 626 

Bezúplatné plnění  325 000 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Životní pojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 103 683 626 

Základ daně (zaokrouhlení) 103 683 600 

Daň před slevami 15 552 540 

Solidární daň před slevami  7 168 441 

Daň před slevami celkem 22 720 981 

Sleva na poplatníka (§ 35ba (1) a)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 1. dítě 13 404 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c) – 2. dítě 15 404 

Daň po slevách 22 543 333  

 

Tabulka č. 21 znázorňuje výpočet daňové povinnosti pana Ing. Radka Pospíšila. Ten má 

nárok na odečtení penzijního připojištění v maximální výši a uplatnění slev na jedno 

dítě a manželku, jejíž příjem za zdaňovací období nepřesáhl částku 68 000 Kč. 
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Tab. 25: Stanovení daňové povinnosti p. Pospíšila. (Vlastní zpracování dle 22) 

Název Částka v Kč 

Rozdělené výnosy 105 232 626 

Paušální výdaje v maximální výši 1 200 000 

Dílčí základ daně dle § 7 ZDP 104 032 626 

Bezúplatné plnění 325 000 

Penzijní připojištění (§ 15 ZDP) 12 000 

Základ daně po úpravách 103 695 626 

Základ daně (zaokrouhlení) 103 695 600 

Daň před slevami 15 554 340 

Solidární daň před slevami   7 169 281 

Daň před slevami celkem 22 723 621 

Sleva na poplatníka (§ 35ba (1) a)) 24 840 

Sleva na manželku (§ 35ba (1) b)) 24 840 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c)  13 404 

Daň po slevách 22 660 537 

3.6.3 Komentář k výpočtům 

Čtvrtou variantou bylo založení fyzické osoby. Rozdíl oproti třetí variantě, kterou bylo 

založení fyzické osoby s uplatněním skutečných výdajů je takový, že bylo uplatněno 

výdajů paušálních v maximální povolené výši 1 200 000 Kč u každého živnostníka. 

Jelikož skutečné výdaje výrazně převyšují výdaje paušální, ovlivní tento rozdíl také 

jednotlivé daňové povinnosti. Z tohoto zjištění vyplývá, že při takto vysokých výnosech 

není hospodárné uplatnit paušální výdaje. 

Celková daňová povinnost za oba podnikatele činí 45 203 870 Kč. Rozdíl mezi 

celkovou daňovou povinností u skutečných výdajů a paušálních výdajů u jednotlivých 

variant činí v úhrnu 39 768 922 Kč. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola bakalářské práce bude shrnutím praktické části a bude se zaměřovat na 

hlavní stanovené kritérium, čímž je daň z příjmů, resp. nejnižší daňová povinnost. 

4.1 Analýza jednotlivých forem podnikání 

Analýza daných variant bude obsahovat grafy, jež budou znázorňovat srovnání 

daňových povinností jednotlivých variant.  

4.1.1 Grafické znázornění daňových povinností jednotlivých forem podnikání 

Následující graf zobrazuje porovnání jednotlivých celkových daňových povinností u 

zvolených forem podnikání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Výsledné daňové povinnosti jednotlivých forem podnikání. (Vlastní zpracování dle 22) 

Podnikání fyzických osob, jež uplatňují paušální výdaje, zachyceno v tomto grafu není, 

jelikož markantní rozdíl oproti ostatním daňovým povinnostem znemožňuje vyobrazit 

jejich podrobnější výši. Následující graf bude zobrazovat výši paušálních výdajů. 
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Jednotlivé grafy znázorňují výše daňových povinností u jednotlivých vybraných druhů 

podnikání. Aby bylo dosaženo přehlednosti, bylo podnikání fyzických osob, jež 

uplatňují paušální výdaje, vyobrazeno druhým grafem, poněvadž výrazně převyšuje 

daňové povinnosti ostatních variant, a to řádově až o více než dvě desítky milionů. 

Tmavě modrá barva znázorňuje celkovou výši daní z příjmů fyzických osob. Světle 

modrá barva zobrazuje úhrn daní z příjmů právnických osob. Šedou barvou jsou 

vyobrazeny celkové daňové povinnosti, jež spadají pod zdanění zvláštní sazbou daně 

dle § 36 ZDP. 

4.1.2 Komentáře k daňovým povinnostem jednotlivých forem podnikání 

Z grafů lze vyčíst, že nejnižší daňová povinnost je u veřejné obchodní společnosti a ve 

podobné výši též u podnikání fyzických osob, jež uplatňují skutečné náklady. U těchto 

dvou variant je toho dosaženo hlavně z toho důvodu, že jsou jednotlivé podíly zdaněny 

pouze 15% daní z příjmů fyzických osob a mohou uplatnit různé slevy či nezdanitelné 

části základu daně.  
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Graf 2: Výsledná daňová povinnost u podnikání fyzických osob s uplatněním výdajů procentem z příjmů. 

(Vlastní zpracování dle 22) 
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Pominu-li nyní nejvyšší daňové zatížení, které je u fyzických osob uplatňující paušální 

výdaje, ke kterému se dostanu později, má velmi vysokou daňovou zátěž společnost 

s ručením omezeným. Výška daňových odvodů je ovlivněna zejména tím, že je potřeba 

zdanit tuto formu podnikání v úhrnu 49 % - z toho je celkový výsledek hospodaření 

zdaněn 19% daní z příjmů právnických osob a dále je z tohoto základu daně každý 

společník povinen odvést ze svého podílu 15 % zvláštní sazbu daně. 

Založení komanditní společnosti se po společnosti s ručením omezeným jeví jako 

úspornější, avšak stejně, jako u s. r. o., je zde dvojí zdanění. To je ale rozděleno mezi 

komplementáře a společnost a po zdanění společnosti je potřeba podíl komanditisty 

ještě zdanit zvláštní sazbou daně 15 %.  

Podnikají-li dvě fyzické osoby a rozhodnou-li se uplatnit výdaje procentem z příjmů, je 

tato varianta výhodnější v případě, že nejsou tak vysoké zisky, resp. výsledek 

hospodaření. Nejméně úsporné je to z toho důvodu, že zákon o daních z příjmů 

stanovuje maximální strop výdajů, jež lze uplatnit.  

U všech variant, kde příjmy spadají do § 6 a § 7 ZDP, bylo potřeba k celkové daňové 

povinnosti přičíst ještě solidární daň, neboť spadají právě do těchto paragrafů a také 

splňují podmínku 48násobku průměrné mzdy stanovené pro rok 2015, kterou je částka 

26 611 Kč. 

V tabulce bude procentuálně vyjádřen rozdíl mezi optimální variantou - veřejnou 

obchodní společností a ostatními variantami. 

Tab. 26: Procentuální vyjádření rozdílu mezi optimální variantou a ostatními variantami. (Vlastní 

zpracování dle 22) 

 

 
s. r. o. 

původní 

forma 

s. r. o. 

zaměstnání 

společníků 

k. s.  

původní 

forma 

k. s.  

zaměstnání 

komanditisty 

FO 

skutečné 

náklady 

FO 

paušální 

výdaje 

 Procenta 147 % 124 % 123 % 112 % 103 % 853 % 
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4.1.3 Vlastní návrh řešení 

Po nahlédnutí do jednotlivých grafů lze zcela jednoznačně říci, že nejvhodnější forma 

podnikání z pohledu daňové optimalizace, je forma veřejné obchodní společnosti. 

Veřejná obchodní společnost je finančně náročnější na založení a je zde velké riziko, jež 

spočívá v ručení společníků celým svým majetkem, což ale naopak vzbuzuje větší 

důvěryhodnost vůči třetím osobám.  

U této právnické osoby snižuje celkové daňové zatížení právě ta skutečnost, že není 

jako jiné právnické osoby, zdaňována sazbou daně pro právnické osoby 19 %. Přestože 

jsou jednotlivé podíly společníků podrobeny ještě solidární dani 7 %, daňová povinnost 

je stále nejnižší ze všech zvolených forem.  

Jak lze vidět z předchozí tabulky, je založení veřejné obchodní společnosti vhodnější 

z pohledu daňové zátěže oproti původní existující formě s. r. o., protože výše daňové 

povinnosti u optimální formy je nižší o bezmála 50 % daňové povinnosti. Přestože je 

pro podnikatele veřejná obchodní společnost nejvhodnější, pokud pro ně hraje hlavní 

roli daňová zátěž, tak nejčastější zakládanou právnickou osobou je právě společnost 

s ručením omezeným. Je to z toho důvodu, že společníci u s. r. o. neručí za závazky 

společnosti, kdežto u v. o. s. je tomu naopak. 

Podnikání dvou fyzických osob, jako druhá vhodná varianta, je méně náročná na 

založení, ovšem je zde určitý problém v organizaci. Pokud nechtějí dvě osoby založit 

sdružení fyzických osob, jež však nemá svou právní subjektivitu a zároveň nejsou 

spolupracujícími osobami, poněvadž nejsou členy rodiny, existuje určité riziko v důvěře 

v druhého. Vše se dá zastřešit sepsáním smlouvy, avšak v tomto případě je vhodnější 

založit obchodní společnost, která představuje určitou jistotu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo stanovit vybrané existující společnosti nejnižší daňové 

zatížení. Zvolenou společností je SPH stavby s. r. o. 

První částí, jež je potřeba pro každého čtenáře této práce, a který není znalý dané 

problematiky, je teoretická část. Můžeme v ní naleznout různé teorie, definice, citace ze 

zákona a jiná poučení. Na počátku je definováno podnikatelské prostředí v České 

republice – podnikání na základě živnostenského oprávnění a obchodní společnosti 

vyjma akciové společnosti, jež součástí této práce není. Podrobněji je teoreticky 

popsáno zdanění jednotlivých obchodních společností, poněvadž každá z nich je dle 

zákona zdaňována jiným způsobem. 

Stěžejní částí práce je praktická část. Obsahuje výpočet a stanovení daňové povinnosti 

zvolené společnosti Stavby SPH s. r. o. Následující výpočty znázorňují zdaňování 

ostatních druhů obchodních společností a také zdanění fyzických osob uplatňujících jak 

výdaje skutečné, tak paušální. 

V poslední části jsou srovnány jednotlivé výpočty zvolených forem podnikání. Byla 

také zvolena nejvhodnější forma podnikání z hlediska daňového zatížení. 

Veřejná obchodní společnost se jeví jako optimální z pohledu výše zdanění. Proto je 

tato obchodní společnost zároveň doporučením, jenž bylo očekáváním této práce. 

Podnikání dvou fyzických osob uplatňujících paušální výdaje je v porovnání 

s nejvhodnější variantou naopak nejméně vhodné, neboť při dosažení takto vysokých 

výnosů je maximální zákonem stanovená výše paušálních výdajů nedostačující pro co 

nejnižší snížení základu daně. 
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