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1 Úvod 

Na počátku každého podnikání se musí zvolit vhodná právní forma. Správně zvolená 

forma podnikání určitě ušetří hodně času stráveného na úřadech, peníze, případně starosti 

v budoucnosti. V podstatě existují dvě možnosti jak podnikat – jako fyzická osoba, tedy osoba 

samostatně výdělečně činná, nebo jako právnická osoba.  

Jako téma diplomové práce jsem si tedy zvolila srovnání podnikání osoby samostatně 

výdělečně činné s právnickou, konkrétně se společností s ručením omezeným. Od 1. 1. 2014 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva vešel v účinnost zákon č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích, na který přešla úprava obchodních společností a družstev.  

V jejich právní úpravě tedy došlo k určitým změnám. 

Společnost s ručením omezeným je jedna z nejvyužívanějších forem podnikání v České 

republice a myslím si, že určitě není na škodu upozornit na změny v právní úpravě, které se jí 

týkají. Zároveň v dnešní době, kdy zaměstnanost není příliš příznivá, určitě hodně lidí 

přemýšlí, zda se jim nevyplatí začít podnikat na vlastní pěst. Proto je určitě důležité zvážit 

všechny plusy a mínusy obou zmíněných forem podnikání. 

Cílem diplomové práce je tedy poukázat na základní rozdíly mezi podnikáním fyzické  

a právnické osoby. Zhodnotit výhody a nevýhody, které mají souvislost s oběma formami 

podnikání. Na základě získaných informací se pokusit o vyhodnocení, zda je výhodnější 

podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako společník společnosti s ručením 

omezeným v návaznosti zákon o obchodních korporacích. Při zpracování diplomové práce 

bude použita metoda komparace a analýzy. 

 První část diplomové práce je zaměřená podnikání osob samostatně výdělečně 

činných. Z větší části bude pozornost věnovaná problematice živnostenského podnikání, dále 

pak možnostem fyzické osoby evidovat podnikatelskou činnost, způsobu stanovení základu 

daně a jeho optimalizaci. Nebude opomenuto ani sociální a zdravotní pojištění osob 

samostatně výdělečně činných. 

 V druhé části je přiblíženo podnikání společnosti s ručením omezeným. Pozornost 

bude zaměřena zejména na to, jak obchodní společnost vzniká, zaniká, na stanovení základu 

daně, na povinnost vést účetnictví, dále na odměny a na daňové souvislosti. Taktéž bude 

upozorněno na významné změny týkající se její právní úpravy. 

V poslední, praktické části diplomové práce budou stanovena určitá kritéria, která patří 

při výběru právní formy mezi nejzásadnější a na základě nich budou zhodnoceny výhody  

a nevýhody týkajících se obou možností podnikání. Pro srovnání daňového zatížení budeme 
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uvažovat o začínajícím podnikateli, kterému bude doporučena vhodná právní forma 

podnikání. 
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2 Podnikání osob samostatně výdělečných  

Pojem osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ) je termín pro fyzickou osobu, 

který se používá v zákoně o daních z příjmů, v zákonech o sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění, jenž má příjmy ze samostatné činnosti. OSVČ je vlastně synonymem fyzické  

osoby. [10] 

Příjmy ze samostatné činnost se podle § 7 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmů (dále ZDP) rozumí:  

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

b) příjmy ze živnostenského podnikání, 

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

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

Dále mezi příjmy ze samostatné činnosti (nespadají-li mezi příjmy ze závislé činnosti)  

dle § 7 odst. 2 ZDP řadíme: 

a) příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně 

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

a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 

b) příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

c) příjmy z výkonu nezávislého podnikání. 

 

Za OSVČ je považován nejen živnostník, tzn., fyzická osoba podnikající podle  

zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (dále ZŽP), ale i další podnikatelé s jiným 

oprávněním k podnikatelské činnosti. Domnívám se, že OSVČ podnikající jako živnostníci 

představují nejvýznamnější a největší skupinu těchto osob, proto je další text zaměřen na tuto 

kategorii podnikatelů.  

 

 

2.1 Charakteristika živnostenského podnikání  

Živnost definuje § 2 ZŽP jako „soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.“ Činnost soustavná znamená, že je prováděna pravidelně, opakovaně a ne pouze 

jednorázově. Podnikatel se neřídí pokyny ostatních osob, ale provádí rozhodnutí týkajících 

 se podnikání samostatně a z vlastní vůle. Vlastní jméno znamená, že podnikatel podniká pod 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
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obchodní firmou. Obchodní firmu u fyzických osob tvoří jméno a příjmení. Podnikatel 

zodpovídá za všechna rizika spojená s podnikáním. Odpovědnost nemůže být přenesena na 

jinou osobu. U účelu dosažení zisku není podstatné, zda ho skutečně bude dosaženo či nikoli, 

ale důležité je to, aby u dané činnosti dosahování zisku přicházelo v úvahu. 

Aby činnost mohla být považována za živnostenské podnikání, musí být všechny znaky 

uvedené v definici splněny současně. [4] 

 Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba, pokud splní podmínky dané 

živnostenským zákonem. Vzhledem k účelu diplomové práce bude dalším textu pozornost 

věnována živnosti u fyzické osoby.  

Jedná-li se o zahraniční osobu
1
, provozuje živnost na území České republiky za stejných 

podmínek jako osoba česká
2
. Zahraniční osoba, která musí mít povolení k pobytu na území 

České republiky, musí při provozování živnosti na našem území doložit doklad potvrzující 

poskytnutí víza k pobytu.  

 

Za živnost není považována každá podnikatelská činnost. Zákon blíže specifikuje, které 

činnosti se za živnost nepovažují, podle § 3 odst. 1 ZŽP se jedná především o tyto činnosti: 

- provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, 

- využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich 

původci nebo autory, 

- restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných 

umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, 

- provádění archeologických výzkumů atd. 

Za živnost se dále nepovažuje činnost lékařů, veterinářů, advokátů, notářů, tlumočníků, 

daňových poradců, auditorů a další činnosti dle § 3 odst. 2 ZŽP. 

 

 

2.1.1 Rozdělení živností 

Podnikatel při provozování živnosti musí zjistit, do které skupiny živností patří činnost, 

kterou chce provozovat. Živnosti se podle ZŽP člení na: 

a) Živnosti ohlašovací, jsou dále členěny na: 

                                                             
1 Fyzická osoba (právnická osoba) se považuje za zahraniční osobu, jestliže nemá bydliště (sídlo) na území 

České republiky.  

2 Fyzická osoba (právnická osoba) s trvalým pobytem (se sídlem) na území České republiky. 
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- živnosti řemeslné (např. řeznictví, pekařství, hodinářství, zednictví, 

holičství, kadeřnictví), 

- živnosti vázané (např. provozování autoškoly, oční optika, činnost účetních 

poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, provozování solárií), 

- živnosti volné (např. provozování cestovní agentury, reklamní činnost, 

marketing, fotografické služby, pronájem a půjčování věcí movitých, 

ubytovací služby, výroba a zpracování skla). 

b) Živnosti koncesované (např. výzkum, vývoj, provádění veřejných dražeb, ostraha 

majetku a osob, služby soukromých detektivů, provozování pohřební  

služby). [32] 

 

 

2.1.2 Podmínky provozování živnosti 

Při vzniku živnostenského oprávnění a zároveň po celou dobu trvání živnostenského 

podnikání je nutné dodržet určité zákonem stanovené podmínky. Živnostenský zákon tyto 

podmínky člení: 

- všeobecné, 

- zvláštní. 

 

Mezi všeobecné podmínky k provozování živností jsou řazeny: 

a) plná svéprávnost (dosažením 18 let), kterou lze nově od 1. 1. 2014 nahradit   

se souhlasem zákonného zástupce a přivolením soudu, 

b) bezúhonnost.
3
 

Zvláštní podmínky stanovené zákonem o živnostenském podnikání jsou odborná  

či jiná způsobilost. Odborná způsobilost fyzické osoby je vyžadována po celou dobu trvání 

živnostenského oprávnění. Pokud dojde ke změně právní úpravy požadavků na odbornou 

způsobilost, tedy na kvalifikaci či praxi, nepožaduje se prokázání této praxe u podnikatele, 

kterému trvá živnostenské oprávnění pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonával již před touto 

změnou.  

Jak bylo uvedeno výše, rozlišujeme živnosti ohlašovací (řemeslné, vázané, volné)  

a koncesované.  U živností řemeslných je odborná způsobilost dána délkou praxe, která se liší 

                                                             
3 Bezúhonný člověk není ten, kdo spáchal v souvislosti s podnikáním úmyslný trestný čin a byl za tento čin 

pravomocně odsouzen. 
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podle stupně dosaženého stupně vzdělání v oboru. Pro živnosti vázané je odborná způsobilost 

stanovená v příloze č. 2 ZŽP. K provozování živnosti volné se nevyžaduje odborná ani jiná 

způsobilost. Nutností je pouze splnění všeobecných podmínek. U živností koncesovaných  

je odborná způsobilost uvedená přímo v příloze č. 3 ZŽP, případně odkazuje na zvláštní 

předpisy, které tyto požadavky na kvalifikaci obsahují. [4] 

S uvedenými podmínkami jsou úzce spjaty i tzv. překážky provozování živností.  

Při existenci těchto překážek, případně při nedodržení některých podmínek k provozování 

živnosti, není možné živnost založit. Živnost tedy nemůže provozovat: 

- osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, 

- osoba, u které byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka 

k zaplacení nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci tohoto 

rozhodnutí, 

- osoba, u které byl zrušen konkurs pro nedostatek majetku dlužníka, po dobu 3 let 

od právní moci rozhodnutí, 

- osoba, které byl uložen zákaz činnost v oboru týkající se provozování živnosti, 

- podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské oprávnění (znovu provozovat 

živnost může až po 3 letech od zrušení oprávnění). [32] 

 

V případě, že fyzická osoba nesplňuje zvláštní podmínky pro provozování živnosti, 

musí ustanovit do funkce odpovědného zástupce. Odpovědný zastupce je vždy fyzická osoba 

a může být v této funkci maximálně u čtyř podnikatelů. Mezi jeho hlavní povinnosti patří 

zejména účastnit se provozování živnosti v potřebném rozsahu, odpovídá za její řádný provoz  

a dodržovaní živnostenského zákona. Ustanovením odpovědného zástupce se podnikatel 

odpovědnosti z podnikatelské činnosti nevyhne. [4] 

 

 

2.1.3 Vznik a zánik živnostenského oprávnění  

Jak bylo zmíněno, k provozování živnosti je zapotřebí mít živnostenské oprávnění. 

 

Vznik živnostenského oprávnění 

Základní rozdíl mezi živnostmi ohlašovacími a koncesovanými je zřejmý už při vzniku 

živnostenského oprávnění. U živností ohlašovacích stačí, pokud jsou splněny podmínky dané 

zákonem, aby subjekt provozování živnosti daným způsobem ohlásil. Naopak u živností 

koncesovaných je potřeba udělení tzv. koncese.  
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Pro získání živnostenského oprávnění k živnosti ohlašovací je postačující vůle 

podnikatele. Jeho povinností je ohlásit provozování živnosti živnostenskému úřadu  

a při splnění zákonných podmínek (všeobecných i zvláštních) mu bude automaticky vydáno 

živnostenské oprávnění. Zápis do živnostenského rejstříku provede živnostenský úřad  

do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení.  

U živností koncesovaných je rozhodující vůle živnostenského úřadu, který po posouzení 

žádosti vydá uchazeči koncesi. Živnostenský úřad při rozhodování o udělení koncese 

kontroluje, jestli jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky, případně zda neexistuje 

překážka k provozování živnosti. Zápis do živnostenského rejstříku
4
 provede živnostenský 

úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.  

Při změně údajů nebo dokladů, které se předkládají při ohlášení živnosti nebo žádosti  

o koncesi je podnikatel povinen oznámit do 15 dnů od jejich vzniku živnostenskému  

úřadu.  

Podnikatel má možnost přerušit živnostenské oprávnění a to na libovolně dlouhou dobu.  

Ze ZŽP vyplývá, že přerušení živnost nemusí podnikatel oznamovat živnostenskému úřadu.  

Jestliže tak ale učiní, provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení 

provozování živnosti živnostenskému úřadu anebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.  

Při rozhodnutí podnikatele pokračovat v živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo 

oprávnění zrušeno, musí tuto skutečnost písemně oznámit živnostenskému úřadu. 

Živnostenské oprávnění je obnoveno nejdříve dnem jeho doručení živnostenskému  

úřadu. [32] 

 

Zánik živnostenského oprávnění 

Dle § 51 ZŽP živnostenské oprávnění zaniká zejména: 

- u podnikatele fyzické osoby smrtí (nepokračuje-li např. dědic),  

- u právnické osoby jejím zánikem (nepokračuje-li právní nástupce), 

- uplynutím doby, na kterou bylo vydáno
5
, 

- rozhodnutím živnostenského úřadu (např. při porušování podmínek daných 

živnostenským zákonem, při vyskytnutí překážek v provozování živnosti). 

                                                             
4
 Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy. Slouží k evidenci všech živnostenských oprávnění a 

podnikatelských subjektů v České republice. 

5 Živnostenské oprávnění nezaniká, jestliže podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské 

oprávnění vydáno, oznámí pokračování v provozování živnosti anebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení 

koncese. 
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ZŽP stanovuje okruh osob, které při úmrtí podnikatele (fyzické osoby) pokračují 

v provozování živnosti. Jde především o dědice ze zákona, dědice ze závěti, případně  

o manžela nebo partnera, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného  

k provozování živnosti. Živnost mohou provozovat na základě živnostenského oprávnění 

zemřelého podnikatele, a to do ukončení řízení o projednání dědictví. Pokud se některá z výše 

uvedených osob rozhodne pokračovat v provozování živnosti, je povinna to do 3 měsíců  

od skončení řízení o pozůstalosti oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit 

provozování živnosti nebo podat žádost o udělení koncese. [32] 

 

 

2.2 Daňová evidence versus účetnictví 

Evidovat podnikatelskou činnost je nezbytnou nutností při každém podnikání. Fyzické 

osobě se nabízejí dvě možnosti, tzn., že může vést: 

a) daňovou evidenci, 

b) účetnictví. 

 

Daňovou evidenci vede podnikatel jako fyzická osoba, pokud: 

- nevede účetnictví: 

 dobrovolně nechce vést účetnictví, 

 zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (dále zákon o účetnictví) mu  

to nenařizuje, tzn., že není zapsán v obchodním rejstříku, jeho obrat 

nepřekročil stanovenou hranici 25 000 000,- za předcházející rok, není 

společníkem sdruženým ve společnosti
6
, kde alespoň jeden společník vede 

účetnictví, nenařizuje mu to zvláštní právní předpis. [14] 

Pokud ovšem podnikatel splňuje některou z výše uvedených podmínek, je povinen vést 

účetnictví. Totéž platí v případě, že splní některou z podmínek až v průběhu podnikání,  

tzn., že musí přejít z daňové evidence na účetnictví. Zpět na daňovou evidenci lze přejít  

 minimálně po 5 letech vedení účetnictví.  

 

Daňová evidence vystřídala jednoduché účetnictví, které bylo v roce 2004 v České 

republice zrušeno. Slouží především ke zjištění základu daně z příjmů fyzických osob,  

proto podnikatelé musí vést údaje o: 

                                                             
6  Od 1. 1. 2014 se sdružení bez právní subjektivity nazývá společností. 
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- příjmech a výdajích,  

- majetku a dluzích. 

Vedení daňové evidence je upraveno ZDP.  Přesná forma ani způsob vedení daňové 

evidence není zákonem stanoven, stanoven je pouze její obsah. Záleží tedy na podnikateli, 

jakou formu zvolí. Podstatné je to, aby byl schopný prokázat správci daně stav svého majetku 

a závazků.  

 Způsob uplatnění výdajů v daňové evidenci si může podnikatel zvolit. Může 

uplatňovat skutečné anebo tzv. paušální výdaje (viz kapitola 2.4.3 Paušální výdaje). 

 Poplatníci vedoucí daňovou evidenci musí k poslednímu dni účetního období zjistit 

skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluzích. O tomto zjištění se provede 

zápis a o případné rozdíly se upraví základ daně.  

 Archivovat daňovou evidenci je nutné za všechna zdaňovací období, pro která 

neskončila lhůta pro vyměření daně. [34] 

 

 

2.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Zdanění příjmů fyzických osob je zakotveno v zákoně o daních z příjmů. Dle něj  

se poplatníci daně člení na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. Za daňového rezidenta je 

považována fyzická osoba, která má na území České republiky své bydliště nebo se zde 

obvykle zdržuje (alespoň 183 v příslušném kalendářním roce). Daňová povinnost u daňového 

rezidenta se vztahuje jak na příjmy ze zdrojů na území České republiky, tak na příjmy  

ze zdrojů v zahraniční. Co se týká daňových nerezidentů (osoby, které nemají bydliště v ČR 

nebo se zde zdržují méně než 183 dnů), daňová povinnost se u nich vztahuje pouze na příjmy 

ze zdrojů na území České republiky.  

Daňové přiznání je fyzická osoba povinna podat, pokud její příjmy (netýká  

se to příjmů se zaměstnání) přesáhnout 15 000 Kč
7
. Daňové přiznání musí být podáno  

i v případě, že podnikatel dosáhne ztráty. Lhůta pro podání daňového přiznání  

je do 1. dubna, při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem, je tato lhůta 

prodloužena do 1. července. Pokud nevznikne daňová povinnost k dani z příjmů, je třeba  

tuto skutečnost oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání. [5] 

 Dosažené příjmy mohou být buď zdanitelné anebo nezdanitelné (osvobozené  

od daně).  

                                                             
7 Do limitu pro podání daňového přiznání se nezahrnují příjmy osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní. 
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2.3.1 Princip stanovení základu daně u fyzických osob 

Dle ZDP jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob následující příjmy: 

- příjmy ze závislé činnost (§ 6), 

- příjmy ze samostatné činnost (§ 7), 

- příjmy s kapitálového majetku (§ 8), 

- příjmy z nájmu (§ 9), 

- ostatní příjmy (§ 10). 

 

Každý druh příjmu má své zákonem dané postupy zdanění a je s nimi spojen specifický 

způsob uplatňování výdajů. Například u příjmů z nájmu, kapitálových příjmů a ostatních 

příjmů se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Základ daně se u každého z těchto příjmů 

počítá zvlášť, jde o tzv. dílčí základy daně. Tyto dílčí základy se pak sečtou a vypočte  

se celkový základ daně z příjmů. [5] 

Co se týká podnikatele jako živnostníka, dosahuje příjmů ze samostatné činnosti, tedy 

podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP. 

U příjmů ze samostatné činnosti (§ 7) má podnikatel dvě možnosti: 

a) podat daňového přiznání, 

b) stanovit daň paušální částkou (viz kapitola 2.4.2). 

 

Sazba daně z příjmů fyzických osob je ve výši 15 %. Daň se touto sazbou vypočítá  

ze základu daně z příjmů. Pro posouzení celkové daňové zátěže je ale třeba vzít v úvahu i 

další vlivy, zejména výdaje, které zákon o DZP neumožňuje uplatnit jako daňově uznatelné.   

Na druhou stranu může být daňová povinnost u fyzických osob pozitivně ovlivněna slevami 

na dani a nezdanitelnými částkami. Fyzická osoba jako podnikatel si může pomocí těchto slev  

a nezdanitelných částek snížit vypočtenou daň z příjmů. Ty může uplatnit v daňovém 

přiznání. [34] 

 U fyzických osob může být základ daně snížen o nezdanitelné částky (§ 15 ZDP)  

a odčitatelné položky (§ 34 ZDP). Jejich základní výčet a podmínky pro jejich uplatnění jsou 

uvedeny v tab. 2.1, respektive v tab. 2.2. 
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      Tab. 2.1: Nezdanitelné částky základu daně 

Nezdanitelná částka Podmínka pro uplatnění 

Bezúplatná plnění 

Pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění přesáhne 2 % 

ze ZD anebo činí alespoň 1 000,-. V úhrnu lze odečíst 

nejvýše 15 % ze ZD. 

Bezúplatné plnění pro zdravotnické účely je hodnota 

jednoho odběru krve oceněna částkou 2 000,-, a hodnota 

odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 

20 000,-. 

Úroky 

Odečte se částka, která se rovná úrokům zaplaceným  

z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního 

úvěru poskytnutého bankou. 

Penzijní připojištění 

Částka, kterou lze odečíst, se rovná úhrnu příspěvků 

zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění  

se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému  

o 12 000,-. 

Životní pojištění 
Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, 

činí v úhrnu 12 000,-. 

        [Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] 

 

 

Tab. 2.2: Odčitatelné položky 

Odčitatelná položka Podmínka pro uplatnění 

Ztráta 
Ztrátu lze odečíst maximálně v 5 zdaňovacích 

obdobích. 

Výdaje na výzkum a vývoj 
Lze odečíst 100 % výdajů, které vynaložil  

na výzkum a vývoj.  

 [Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] 

  

 

Základní slevy, které ZDP umožňuje odečíst od základu daně, jsou uvedeny  

v tab. 2.3. Pro roky 2013 až 2015 bylo do ZDP zavedeno zákonem č. 500/2012 Sb., o změně 

daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných 
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rozpočtů ustanovení, které ruší základní slevu u těch poplatníků, kteří k 1. lednu zdaňovacího 

období pobírají starobní důchod z důchodového pojištění.  

Ještě existuje možnost uplatnění další slevy na dani, a to pomocí tzv. daňového 

zvýhodnění na dítě. Částka, kterou lze od základu daně odečíst je ve výši 13 404,- ročně  

za každé vyživované dítě. Daňové zvýhodnění může být uplatněno formou slevy na dani 

(slevu může uplatnit až do výše daňové povinnosti), daňového bonusu (sleva je vyšší než 

daňová povinnost a vzniklý rozdíl mu vrátí), případně kombinací slevy na dani a daňového 

bonusu.  

 Další přechodné ustanovení, které bylo zavedeno do ZDP je tzv. solidární zvýšení 

daně pro fyzické osoby. Dle § 16a ZDP činí toto zvýšení daně 7 % z kladného rozdílu mezi 

součtem příjmů z dílčího základu daně podle § 6 a dalšího základu daně podle § 7 

v příslušeném zdaňovacím období a 48násobku průměrné mzdy. [34] 

  

 

Tab. 2.3: Slevy na dani u fyzické osoby 

slevy na dani u fyzické osoby roční sleva na dani 

na poplatníka 24 840,- 

na manžela (manželku) 

na manžela (držitel průkazu ZTP/P) 

24 840,- 

49 680,- 

základní sleva na invaliditu  2 520,- 

Rozšířená sleva na invaliditu 5 040,- 

na držitele průkazu ZTP/P 16 140,- 

na studenta 4 020,- 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] 

 

 

 Pokud má OSVČ zdanitelné příjmy u kterých je nutností podat daňové přiznání, má 

taktéž povinnost platit zálohy na daň z příjmů a to počínaje následujícím dnem po termínu  

pro podání daňového přiznání. Zaplacené zálohy se po skončení zdaňovacího období 

započítávají na úhradu skutečné výše daně. [5] 

Pro lepší přehlednost je výpočet daně z příjmů fyzických osob shrnut ve schématu  

č. 2.1. 
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Schéma č. 2.1: Výpočet daně z příjmů OSVČ 

ZD (výnosy – náklady) nebo (příjmy – výdaje) 

          - odčitatelné položky 

- nezdanitelné části ZD     

= SNÍŽENÝ ZD (zaokrouhlíme na 100 dolů) 

 Daň (15 %) ze ZD  

- slevy na dani      

= DAŇ 

- daňové zvýhodnění na dítě    

 

+ daň       -  daňový bonus Daň = 0 

(sleva na dani)       (sleva i bonus) (daňový bonus) 

- zálohy       

  = doplatek daně/ přeplatek na dani 

 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] 

 

 

2.3.2 Stanovení daně paušální částkou 

Fyzická osoba se může rozhodnout pro stanovení daně paušální částkou. Princip spočívá 

v tom, že správce daně na základě žádosti a ústním projednání s poplatníkem rozhodne  

o předpokládané výši příjmů a výdajů, vypočítá daňovou povinnost. Tato daňová povinnost 

musí činit alespoň 600,- za zdaňovací období. Správce daně stanoví daň paušální částkou 

nejpozději do 15. května. V případě poplatníkova nesouhlasu s výší daně, nebude daň 

paušální částkou stanovena a poplatník podá daňové přiznání.  

Daň takto stanovená je konečná, tzn. nelze ji dodatečně měnit. To může být výhodou 

pro podnikatele při dosažení skutečných příjmů vyšších. Bohužel v případě, že bude dosaženo 

příjmů nižších, než bylo předpokládáno, platí se daň vyšší. [34] 

Tato forma placení daně nebude určitě vyhovovat všem, ale má taky své výhody,  

které není na škodu zvážit. Podnikatel se například nemusí obávat prokazování výdajů správci 

daně. Ovšem na druhou stranu, při stanovení daně paušální částkou musí být dodrženy 

podmínky dané § 7a ZDP:  

- poplatníkovi, kterému kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdaněných 

zvláštní sazbou daně plynou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního 
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hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních 

předpisů včetně úroků z vkladů z běžného podnikatelského účtu, 

- poplatník nemá žádné zaměstnance, 

- poplatník nevyužívá k podnikání spolupracujících osob, s výjimkou své manželky, 

- není společníkem sdruženým ve společnosti, 

- roční výše příjmů za 3 zdaňovací období předcházející podání žádosti nepřesáhla 

5 000 000 Kč. 

Poplatník nepodává daňové přiznání. Existuje ale výjimka, kdy daňové přiznání být 

podáno musí. Jde o situaci, kdy poplatník sice dodrží předpokládanou výši příjmů, ale bude 

mít i jiné příjmy, o kterých dříve nevěděl (např. ze zaměstnání nebo prodeje dlouhodobého 

majetku). Pokud tyto příjmy překročí 6 000,- ročně, je povinen podat daňové přiznání. [15] 

 

 

2.3.3 Paušální výdaje 

Jak bylo uvedeno, OSVČ má dvě možnosti – uplatnit skutečné výdaje (při vedení 

daňové evidence nebo účetnictví) nebo použít paušální. Jestliže zvolí paušální, nemusí 

prokazovat skutečné výdaje podle dokladů, ale jejich výši spočítá procentem z příjmů. Určitě 

není na škodu evidovat výdaje, poté je srovnat s paušálními a zvolit tu možnost, která nám 

více sníží základ daně. Výše výdajových paušálů se odvíjí od druhu příjmu. Podle § 7 odst. 7 

ZDP činí: 

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

z živnostenského podnikání řemeslného, 

- 60 % z příjmů z živnostenského podnikání, s výjimkou příjmů ze živnostenského 

podnikání řemeslného, 

- 40 % z příjmů z jiného podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti; nejvýše 

lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč, 

- 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však 

uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč. 

Jestliže se podnikatel rozhodne využít výdajový paušál, nemůže si uplatnit slevu  

na manžela (manželku) a daňové zvýhodnění na dítě. Je zde možnost, že mu nárok na daňové 

slevy zůstane, a to v případě, že součet dílčích základů z podnikání nebo z nájmu, kde byly  

uplatňovány výdaje procentem z příjmů, nesmí být vyšší než 50 % celkového základu 

 daně. [34] 
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Uplatnit výdaje paušálem je možné jak při vedení daňové evidence, tak při vedení 

účetnictví. V účetnictví nesmí být opomenut fakt, že zdaňujeme až skutečně obdržené příjmy 

(tedy i případné zálohy), nikoliv výnosy. Účetnictví je tak vedeno jen pro vlastní kontrolu,  

ale pro stanovení základu daně je nepoužitelné.  

Paušální výdaje nelze využít, tzn., že musíme evidovat skutečné výdaje podle dokladů, 

pokud je podnikatel spoluvlastník majetku, kde příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle 

spoluvlastnických podílů anebo pokud je účastníkem společnosti (dříve používaný pojem 

sdružení bez právní subjektivity), kde příjmy a výdaje nejsou rozdělené stejným dílem. [18]   

 

Výhody paušálních výdajů 

Podnikatel se může kdykoliv rozhodnout o přechod ze skutečných výdajů na paušální  

a naopak. Záleží, co je podle výše očekávaných nebo skutečně dosažených výdajů pro něj 

výhodnější.  

U paušálních výdajů jednoduchá evidence. Je potřeba vést záznamy pouze o příjmech  

a pohledávkách vzniklých s podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činností.  

 

Nevýhody paušálních výdajů 

Musí být použit pro všechny druhy příjmů jeden způsob uplatnění výdajů, tzn., že nelze 

kombinovat skutečné a paušální výdaje. 

  Pří využití paušálních výdajů si podnikatel nemůže uplatnit paušál na auto,  

protože v paušálních výdajích už jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka. [30]   

 

 

2.3.4 Spolupracující osoba 

Spolupracující osobu využívají zejména ti podnikatelé, kteří dosáhli vysokých zisků. 

Smyslem je přerozdělení části příjmů a výdajů na spolupracující osobu, čímž se sníží jejich 

celkové daňové zatížení. Lze rozdělovat pouze příjmy a výdaje, kterých bylo dosaženo 

z podnikání či jiné samostatné činnosti. 

Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na: 

- děti do skončení povinné školní docházky, 

- děti v těch kalendářních měsících, ve kterých je na ně využívání daňové 

zvýhodnění, 

- manžela nebo manželku, jeli na něj (ni) uplatňována sleva na dani. 
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Podnikatel si může zvolit za spolupracující osobu:  

a) manžela (manželku) 

V tomhle případě není nutné, aby žila s podnikatelem v jedné domácnosti. 

Částka, kterou lze na spolupracující osobu rozdělit je maximálně 50 % příjmů  

a výdajů, přitom částka připadající na manžela (manželku), o kterou příjmy 

přesáhnou výdaje, smí činit nejvýše 540 000,- za celé zdaňovací období (tedy 

45 000, za každý započatý měsíc spolupráce).  

 

b) ostatní osoby žijící s ním v domácnosti 

Jedná se o spolupráci s ostatními osobami žijící s podnikatelem v domácnosti 

anebo s manželem (manželkou) a ostatních osob žijící s podnikatelem 

v domácnosti (například spolupráce manželky a dcery). Podíl na společných 

příjmech a výdajích může být nejvýše 30 %, přitom částka připadající  

na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesáhnou výdaje, smí být nejvýše 

180 000,- za celé zdaňovací období (tedy 15 000,- za každý započatý měsíc 

spolupráce). Při spolupráci dvou a více osob není nutné, aby podíl příjmů  

a výdajů přerozdělených na každou osobu byl stejný. [5]   

 

Může nastat situace, že převáděné příjmy jsou nižší než výdaje. V tom případě  

se na spolupracující osobu převede dosažená ztráta z podnikání. 

 

Spolupráce osob má své výhody a nevýhody. 

Výhody 

První výhodou je, že při spolupráci není nutné zřízení živnosti, i když převáděné příjmy 

jsou u spolupracující osoby zdanitelným příjmem podle § 7 ZDP. Spolupracující osoba není 

z titulu spolupráce účetní jednotkou, pokud sama neprovádí podnikatelskou činnost. 

Další určitě přínosnou výhodou je, že poměr přerozdělených příjmů a výdajů  

na spolupracující osobu nemusí odpovídat skutečné spolupráci. 

Při pracovní cestě v souvislosti se spoluprácí pro podnikatele, si výdaje na tuto cestu 

uplatní podnikatel. Následně i další výdaje např. výdaje na mobilní telefon, na pracovní  

a ochranné pomůcky, vynaložené spolupracující osobou jsou pro podnikatele daňovými 

náklady.  
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Nevýhody 

Osoba spolupracující s podnikatelem je samostatný daňový subjekt, proto je její 

povinností podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

Z pohledu pojistného je spolupracující osoba považování za OSVČ, má tedy povinnost 

odvádět pojistné. Pojistné si může hradit sama, případně jej bude hradit podnikatel. [7]   

 

 

2.4 Sociální pojištění OSVČ  

Podle § 3 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti, jsou OSVČ povinny  

„platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud 

jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění, a za podmínek 

stanovených tímto zákonem též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek  

na státní politiku zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit 

pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů 

 o nemocenském pojištění.“ 

Za OSVČ pro účely sociálního pojištění je považována osoba, která dosáhla minimálně 

15 let, ukončila povinnou školní docházku a vykonává samostatně výdělečnou činnost.  

OSVČ se při výkonu činnosti dělí na osobu hlavní a vedlejší. Obě osoby se liší 

především ve způsobu a výši stanovení pojistného. Samostatná výdělečná činnost se posuzuje 

jako hlavní, pokud není včas doloženo, že se jedná o vedlejší. Dle § 9 zákona  

č. 155/1955 Sb. o důchodovém pojištění se za osobu vedlejší považuje osoba, pokud: 

- vykonávala zaměstnání a z tohoto zaměstnání jí vznikla účast na nemocenském 

pojištění (od 2500 Kč/měsíc), 

- měla nárok na výplatu důchodu, 

- měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství 

- vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách ČR (pokud nejde o vojáky 

z povolání), 

- byla nezaopatřené dítě. 

 

a) Povinnosti OSVČ 

Bez ohledu na to, zda je jedná o osobu hlavní nebo vedlejší, jsou všechny OSVČ 

povinny: 
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- oznámit zahájení podnikání jako OSVČ, 

- předkládat Přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok (Přehled  

se podává do 1 měsíce ode dne, kdy mělo být podáno nejpozději daňové přiznání), 

- oznámit ukončení samostatné výdělečné činnosti (do 8 dnů kalendářního měsíce 

po měsíci, v němž k ukončení došlo). [9] 

 

b) Účast na důchodovém pojištění 

OSVČ jako osoba hlavní je vždy účastna důchodového pojištění. Pokud je považována 

za osobu vedlejší, je povinna platit pojistné, pokud výsledek hospodaření (VH) dosáhl 

rozhodné částky.  

Rozhodná částka je stanovena jako 2,4 násobek průměrné mzdy. Pro rok 2014 je průměrná 

mzda 25 942,-, tedy rozhodná částka činní 62 261,-.  

 

c) Sazby pojistného 

Sazba pojistného pro OSVČ činí 29,2 % na důchodové pojištění a státní politiku 

zaměstnanosti, z toho: 

- 28 % důchodové pojištění, 

- 1,2 % státní politika zaměstnanosti. [26] 

 

d) Vyměřovací základ a výše pojistného 

Podle § 5b odst. 1 zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti je vyměřovacím základem (dále VZ) u OSVČ „částka, kterou si sám 

určí, ale ne však méně než 50 % daňového základu.“ 

Z minimálního a maximální vyměřovacího základu se počítá minimální a maximální 

výše zálohy. 

Minimální VZ: 

- u osoby hlavní je to nejméně 25 % průměrné mzdy: 

  ě íč í                                                     

  ě íč í            é                      č 

- u osoby vedlejší je to nejméně 10 % průměrné mzdy: 

  ě íč í                           

  ě íč í            é                    č 
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Maximální VZ je 48 násobek průměrné mzdy, tzn.                       č  [15] 

 

e) Placení pojistného 

Pojistné se platí formou záloh a doplatků. Splatnost záloh je do 20. dne následujícího 

kalendářního měsíce. Jestliže OSVČ měla po některé měsíce nárok na nemocenské pojištění 

nebo peněžitou pomoc v mateřství, tak za tyto měsíce zálohy neplatí. Doplatek na pojistném 

je splatný do 8 dnů od podání Přehledu. Pokud je výše zaplacených záloh vyšší než pojistné, 

tak Přehled je zároveň žádostí OSVČ o vrácení přeplatku. Přeplatek musí být vrácen do 30 

dnů od podání Přehledu. 

 

f) Nemocenské pojištění 

U OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné. Zálohy se u nemocenského pojištění 

neplatí. Minimální VZ si podnikatel určuje taktéž sám, ale nemůže být nižší než 5 000 Kč. 

Sazba daně činí 2,3 % z měsíčního VZ. Z toho vyplívá, že minimální měsíční platba musí být 

                  č   Z nemocenského pojištění se poskytována nemocenská a peněžitá 

pomoc v mateřství.  

I když OSVČ vykonává několik samostatných výdělečných činností, tak je účastna 

 na nemocenském pojištění pouze jednou. 

Podmínka, že OSVČ, která se účastní nemocenského pojištění je vždy považována  

za osobu vedlejší, i když vznikly důvody, aby byla osoba hlavní, je od 1. 1. 2014  

zrušena. [9,31] 

 

 

2.5 Zdravotní pojištění OSVČ 

OSVČ je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Povinnost platit pojistné  

jí vzniká dnem zahájení výkonu samostatně výdělečné činnosti.  

 

a) Povinnosti OSVČ 

OSVČ jako pojištěnec má celou řadu povinností: 

- oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení (ukončení) samostatné výdělečné 

činnosti do 8 dnů ode dne, kdy činnosti zahájila (ukončila), 

- předložit přehled o příjmech a výdajích do jednoho měsíce ode dne, kdy měla 

podat daňové přiznání, 
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- ohlásit případné změny údajů na přehledu o příjmech a výdajích, 

- předložit na vyžádání zdravotní pojišťovny účetní doklady potřebné pro daňovou 

kontrolu.  

 Jestliže se OSVČ rozhodne pro změnu zdravotní pojišťovny, lze ji změnit pouze jednou  

za 12 měsíců, a to vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Při změně zdravotní pojišťovny 

je OSVČ povinna předložit nové zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh vypočtených 

z vyměřovacího základu. Ovšem, pokud dojde ke změně zdravotní pojišťovny již v průběhu 

roku, musí podnikatel podat Přehled o platbě pojistného a zaplatit pojistné poměrnou části 

podle kalendářních měsíců oběma pojišťovnám. [9] 

 

b) Sazby pojistného 

U OSVČ je sazba ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu.  

 

c) Vyměřovací základ a výše pojistného 

Stejně jako u sociálního pojištění je tady vyměřovací základem částka,  

kterou si podnikatel sám určí, ale nesmí být nižší než 50 % základu daně z podnikání.  

OSVČ odvádí pojistné z vyměřovacího základu, nejméně však z minimálního 

vyměřovacího základu. Minimální VZ je odvozen od průměrné mzdy v národním 

hospodářství. 

Minimální VZ: 

- je 12násobek 50 % průměrné měsíční mzdy, 

-  ě íč í                             č  

-  ě íč í            é                        č   

 

Podle § 3 odst. 8 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, pro některé pojištěnce 

minimální vyměřovací základ neplatí, jde o osobu: 

- s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu 

ZTP nebo ZTP/P
8
 podle zvláštního právního předpisu, 

- která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další 

podmínky pro jeho přiznání, 

- která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo 

nejméně o dvě děti do 15 let věku, 

                                                             
8 ZTP/P = Zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce. 
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- která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí 

zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu 

stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné, 

- za kterou je plátcem pojistného stát. 

Vyměřovacím základem je u těchto osob skutečný základ daně (neupravený o nezdanitelné 

částky). 

 

Maximální VZ
9
 je pro rok 2013 – 2015 zrušen. Pro OSVČ to znamená vyšší odvody  

na pojistném. [38] 

 

d) Placení pojistného 

Pojistné podnikatelé platí formou záloh a doplatku. Zálohy se platí  

od měsíce, kdy zahájili podnikatelskou činnost. V prvním roce podnikání hradí buď zálohu 

v minimální výši, anebo, kterou si sami určí. V dalších letech se zálohy platí dle skutečně 

dosažených příjmů. 

 Existují pojištěnci, za které platí pojistné stát. Mezi ně zahrnujeme např. nezaopatřené 

děti, poživatelé důchodů, uchazeče o zaměstnání, ženy na mateřské dovolené, osoby 

celodenně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. 

 Je i možnost, že se zálohy na pojistné neplatí vůbec. Týká se to např. podnikatele, 

který je zároveň zaměstnancem a podnikání není jeho hlavním zdrojem příjmů, dále pak 

podnikatele, za kterého platí pojistné stát a podniká prvním rokem. 

U osob bez zdanitelných příjmů, tzn. osob, které nemají po celý měsíc příjmy  

ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát,  

je vyměřovacím základem minimální mzda (8 500 Kč).  

 Rozhodné období, za které platí OSVČ pojistné je kalendářní rok. Splatnost záloh  

na pojistné je do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. 

 Co se týká nedoplatku a přeplatku na pojistném, je to obdobné jako u sociálního 

pojištění. Nedoplatek (úhrn uhrazených záloh je menší než výše pojistného) je splatný  

do 8 dnů od podání Přehledu. Případný přeplatek musí zdravotní pojišťovna vrátit do 30 dnů 

od podání Přehledu. [9] 

                                                             
9 Pro rok 2012 byl maximální VZ stanoven ve výši 72násobku průměrné mzdy, tedy 1 867 824,- 
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3 Podnikání společností s ručením omezeným 
Typickým znakem právnických osob je jejich povinný zápis do obchodního rejstříku. 

Právnické osoby mohou podnikat ve formě osobní nebo kapitálové společnosti. Osobní 

společnosti se vyznačují zpravidla neomezeným ručením společníků za dluhy obchodní 

společnosti. Naopak společníci kapitálové společnosti za dluhy obchodní společnosti buď 

neručí vůbec, anebo v omezené míře. Dále mají zakladatelé povinnost vložit určitý vklad. 

Společnost s ručením omezeným řadíme mezi kapitálové obchodní společnosti. [11]   

 

 

3.1 Rekodifikace soukromého práva 

Právní úprava obchodních společností byla upravena v zákoně č. 513/1991 Sb., 

obchodním zákoníku (dále obchodní zákoník). Od 1. 1. 2014, v souvislosti se změnou 

soukromého práva, je nahrazen zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále 

ZOK) a také zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále NOZ).  

Závazkové právo bylo zcela špatně rozvrženo jak v občanském, tak i v obchodním 

zákoníku. Problémy s určením, kterým zákonem se řídit u konkrétního závazku by tak měly 

odpadnout.  

Největší počet změn padlo právě na právní úpravu společnosti s ručením omezeným. 

ZOK přebral tu část obchodního zákoníku, která se věnovala obchodním společnostem  

a družstvům. Tuto skupinu právnických osob souhrnně nazývá obchodní korporace. 

Ustanovení týkající se např. obchodního tajemství, zajištění závazků či některých typů smluv 

byla přenesena do NOZ. Vznikl i nový zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob (dále rejstříkový zákon), který obsahuje dosavadní úpravu 

obchodního rejstříku.  

Cílem ZOK je zmodernizovat právní základ pro fungování obchodních korporací a tím 

zatraktivnit podnikatelské právní prostředí.  

Důležitou roli sehraje přizpůsobení obchodní společnosti novým právním úpravám. 

 Dle ZOK mají vlastně dvě možnosti.  

1) Mohou se řídit úpravou starého obchodního zákoníku, ale jestliže společenská smlouva 

bude v rozporu s donucujícími (tzv. kogentními
10

) ustanoveními ZOK, tak se od 1. 1. 2014 

tyto ustanovení automaticky zruší a obchodní společnost se musí do 6 měsíců přizpůsobit 

nové právní úpravě. Pokud tak neprovede, může dojít dle § 777 odst. 2 ZOK až k jejímu 

                                                             
10 Kogentní ustanovení zákona je závazné a nelze jej ve smlouvě upravit odlišně. 
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případnému soudnímu zrušení. Ustanovení, která nebudou v rozporu s donucujícími 

ustanoveními ZOK jejich platnost přetrvá a jejich součástí budou i pravidla doposud 

vyplývající přímo z obchodního zákoníku. 

2) Obchodní společnosti se plně přizpůsobí nové právní úpravě (nebudou se řídit stávajícími 

ustanoveními obchodního zákoníku).  Musí tak učinit do 2 let od účinnosti ZOK.  Změna 

společenská smlouvy nabude účinnosti zápisem o podřízení se zákonu jako celku  

do obchodního rejstříku. [19]   

 

Zvláštní ustanovení platí podle ZOK pro smlouvy o výkonu funkce (např. smlouva  

o výkonu funkce jednatele). Smlouvy musí být přizpůsobeny nové právní úpravě do 6 měsíců 

od účinnosti ZOK, jinak je výkon funkce považován za bezplatný.  

 V ZOK není přesně stanoven výčet kogentních ustanovení, tedy těch které mají být 

přizpůsobeny nové právní úpravě. Nápomocný může být § 1 odst. 2 NOZ, který definuje 

dispozitivní opatření, která jsou opakem kogentních, tzn., že nezakazují dohodou smluvních 

stran se odchýlit od zákona. Pro obchodní společnosti to tak znamená dvojí režim. 

 U některých otázek se budou řídit ZOK (donucující ustanovení) a u některých se budou řídit i 

nadále obchodním zákoníkem. Obchodní společnosti by si měly po prostudování příslušných 

zákonů dobře rozmyslet, zda bude pro ně výhodnější možnost ponechat použití obchodního 

zákoníku, nebo se raději úplně přizpůsobit novým podmínkám. [35]   

 

Jak bylo zmíněno, ZOK obchodní společnosti a družstva souhrnně nazývá obchodní 

korporace. Toto souhrnné označení používají i další účetní a daňové zákony (např. zákon  

o daních z příjmů, zákon o rezervách či zákon o účetnictví). Při označení pojmem 

„společnost“ by mohlo dojít k záměně, protože NOZ přejmenoval sdružení fyzických osob 

bez právní subjektivity na společnost. [20]   

Změnou v terminologii prošlo i označení společníka společnosti s ručením omezeným. 

Korporace jsou podle § 210 odst. 1 NOZ nazývány společenstvím osob a konkrétní osoby 

označuje jako členy korporace. Označení, společníka společnosti jako člena obchodní 

korporace přebral i ZDP. Naopak ZOK používá pojem společník obchodní korporace.  

Je třeba dát pozor, že úprava týkající se „společníků“ se vztahuje i na členy družstva.  

V dalším textu budou použity oba pojmy. [20]    



28 
 

3.2 Charakteristika s. r. o. 

Společnost s ručením omezeným je v České republice bezesporu nejvyužívanější 

formou obchodní společnosti. V praxi, hlavně u malých firem, nebývá výjimkou aktivní účast 

společníků na řízení obchodní společnosti, tzn., že společník je současně i jednatelem 

společnosti. U právnické osoby je obchodní jméno tvořeno názvem doplněným o právní 

formu podnikání. Aby nedošlo k záměně, nesmí stejný název používat nikdo jiný. Obchodní 

jméno společnosti s ručením omezeným musí tento dovětek obsahovat, případně je nahrazeno 

zkratkou „spol. s r. o.“ nebo „s.r.o.“. [4]   

Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou, maximální počet 

společníků není stanoven. Omezení, že fyzická osoba mohla být jediným společníkem nejvýše 

3 společností s ručením omezením, podle nové úpravy už neplatí.   

Pořád platí omezené ručení společníků za dluhy obchodní společnosti, jak říká  

§ 132 odst. 1 ZOK „společníci ručí společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové 

povinnosti dle stavu zapsaného v obchodním rejstříku, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.“  

Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, podíl společníka se určí podle poměru jeho 

vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Nově ZOR připouští možnost 

vzniku různých druhů podílů. Společníci podle obchodního zákoníku mohli mít pouze jeden 

podíl, který se mohl měnit. Ale podle ZOK se podíly dělí na dva druhy - podíl se kterým jsou 

spojena stejná práva a povinnosti tvoří jeden druh podílu, a podíl s kterým nejsou spojena 

žádna zvláštní práva a povinnosti je podílem základním. Společník má možnost vlastnit více 

druhů podílů a to i různého typu.  

Další novinkou je možnost, aby podíl společníka v obchodní společnosti byl 

představován kmenovým listem. Je to cenný papír na řad
11

, se kterým nejde obchodovat na 

regulovaném trhu či jiném veřejném trhu. Vydaní kmenových listů je dobrovolnou záležitostí, 

ovšem kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena či nějak 

podmíněna. Je na obchodní společnosti, aby dobře zvážila vydání kmenových listů, protože u 

podílů představovaných kmenovým listem ztrácí kontrolu nad jejich převodem.   

Společníci se zapisují do seznamu společníků. Údaje v něm obsažené může obchodní 

společnost používat pro jiné účely než pro potřeby ve vztahu ke společníkům, jen s jejich 

souhlasem. V případě, že přestane být společník součástí obchodní společnosti, bude  

ze seznamu vymazán.  

                                                             
11 Lze ho převést rubopisem a předat kmenový list novému nabyvateli. 
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Klíčová změna se týká výše základního kapitálu. Obchodní zákoník měl stanovenou 

dolní hranici základního kapitálu na 200 000 Kč. Nyní je minimální výše vkladu pouze 1 Kč, 

což znamená, že i základní kapitál je nově tvořen ve výši pouhé 1 Kč (u společnosti s jedním 

společníkem).  

ZOK již nevyžaduje povinné vytváření rezervního fondu, jako tomu bylo u obchodního 

zákoníku. [21]   

 

 

3.2.1 Práva a povinnosti společníků 

Jedna z prvních povinností společníka je vkladová povinnost, kterou musí splnit 

nejpozději do 5 let od vzniku obchodní společnosti. Obchodní polečnost může po 

společníkovi, který je v prodlení se splacením vkladu, požadovat úroky s prodlení ve výši 

dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem z dlužné částky, 

případně má právo společníka vyloučit. [35]   

Novinkou podle ZOK je povinnost společníka odevzdat kmenový list v případech,  

ve kterých to stanoví tento zákon. Pokud kmenové listy nebyly ani přes výzvu odevzdány, 

prohlásí je jednatel za neplatné. Nové kmenové listy, které mají být vydány místo těch 

neplatných, společnost v co nejbližší době prodá. Nepodaří-li se jí kmenové listy prodat, musí 

o výši vkladů připadající na neplatné kmenové listy snížit základní kapitál. Částku po prodeji 

kmenových listů, případně po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, 

vyplatí bývalému společníkovi, jehož kmenový list byl prohlášen za neplatný.  

Společník má právo na informace o obchodní společnosti, zejména může nahlížet  

do dokladů, kontrolovat údaje v nich obsažené, a na další informace určené společenskou 

smlouvou. Informace může požadovat na valné hromadě i mimo ni. Nově podle § 156 ZOK 

mu mohou být informace odepřeny, pokud se jedná o utajované anebo veřejně přístupné 

informace.    

Každý ze společníků má právo domáhat se náhrady újmy za obchodní  společnost, a to 

prostřednictvím tzv. společnické žaloby. Obchodní zákoník umožňoval žalovat pouze 

jednatele, který odpovídá obchodní společnosti za škodu a společníka, který je v prodlení  

se splacením vkladu. Dle ZOK je kromě dvou uvedených případů možné podat žalobu  

na člena dozorčí rady (pokud je zřízena) nebo vlivnou osobu. Za vlivnou osobu je považována 

osoba, která významně ovlivní chování obchodní společnosti, ledaže by prokázala,  

že při ovlivnění jednala v jejím zájmu.   
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Pokud společenská smlouva neurčí jinak, společníci mají právo na podíl na zisku 

v poměru svých podílů. Nově je v ZOK upraven pojem pevný podíl na zisku, u něhož  

se nevyžaduje usnesení valné hromady o rozdělení podílu na zisku. 

Společníkům může být uložena povinnost poskytnout společnosti peněžitý příplatek,  

a to podle poměru svých podílů, ledaže by společenská smlouva určila jinak. Se souhlasem 

jednatele může společník poskytnout příplatek i na základě vlastního rozhodnutí. Při porušení 

příplatkové povinnosti společnosti uloží úrok z prodlení, případně vyloučí společníka ze 

společnosti.  

Pokud se společník dozví, že by při výkonu jeho funkce mohlo dojít ke střetu zájmu se 

zájmem obchodní společnosti je jeho povinnost tuto skutečnost oznámit. Společníkovi může 

být na určitou dobu pozastaven výkon funkce. [6]   

 

 

3.2.2 Orgány společnosti 

Základními orgány společnosti s ručením omezeným jsou: 

- valná hromada, 

- jednatel, 

- dozorčí rada. 

 

Valná hromada 

Společníci se podílejí na řízení obchodní společnosti. Jak bylo zmíněno výše, právo 

podílet se na řízení mohou uplatnit na valné hromadě nebo mimo ni. Společník se valné 

hromady účastní osobně nebo prostřednictvím zástupce.  

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti společníků, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů.  

Pokud se společník nezúčastní valné hromady, mohl podle obchodního zákoníku 

dodatečně písemně hlasovat nejpozději do 30 dnů od konání valné hromady. Avšak podle 

ZOK, je tato lhůta zkrácena na 7 dnů.  

Není-li to vyloučeno společenskou smlouvou, je možné hlasovat i mimo valnou 

hromadu, tzv. rozhodování per rollam. Návrh rozhodnutí je zaslán společníkům k vyjádření. 

Nevyjádří-li se společník ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí.   

Novinkou je podle ZOK volba členů orgánů společnosti kumulativním hlasováním. 

 Pro účely tohoto hlasování se počet hlasů každého společníka násobí počtem volených členů 

orgánů obchodní společnosti. Je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů. Při případném odvolání 
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člena orgánu zvoleného kumulativním hlasováním, ho lze odvolat jen se souhlasem většiny 

těch, co pro něj hlasovali.  

Jednatel je povinen svolat valnou hromadu minimálně jednou za účetní období. 

Projednání účetní závěrky musí proběhnout nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního 

období. Jednatel musí svolat valnou hromadu i v případě zjištění hrozícího úpadku. Navrhne 

vhodné řešení, případně zrušení společnosti. [35]   

Společníkům se termín konání valné hromady oznamuje písemně minimálně 15 dní 

 před jejím konáním. Jednatel se vždy valné hromady účastní. 

Rozhodování valné hromady probíhá usnesením. Do její působnosti dle § 190 ZOK 

patří zejména: 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 

- rozhodování o změnách výše základního kapitálu, 

- volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena, 

- volba a odvolání likvidátora, určí-li tak společenská smlouva, 

- další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon, jiný 

právní předpis nebo společenská smlouva.  

 

Jednatel 

Jednatel je statutárním orgánem obchodní společnosti. Obchodním zákoník připouštěl,  

aby jednatelem byla pouze fyzická osoba. Nově může být členem statutárního orgánu 

(případně i členem dozorčí rady) jak fyzická, tak právnická osoba. Statutární orgán už nejedná 

za obchodní společnost jejím jménem, jak tomu bylo, ale dle § 161 NOZ bude jednat jako její  

zástupce. [22]   

Obchodní společnost může mít jednoho více jednatelů. Náleží mu obchodní vedení 

společnosti. Mezi jeho nejčastější činnosti patří zejména řádné vedení evidence a účetnictví, 

vedení seznamu společníků a jejich informovanost o záležitostech týkajících se obchodní 

společnosti.  

Jestliže jednatel zemře, odstoupí nebo bude odvolán z funkce, povinností valné 

hromady je do 1 měsíce zvolit nového jednatele.   

Jednatel může podnikat v předmětu činnosti obchodní společnosti, být členem 

statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem podnikání, ale jen se 

svolením všech společníků. Nově podle ZOK zákaz konkurence u jednatelů neplatí v případě, 

že na to ostatní společníky písemně upozornil, věděli tedy o možném střetu zájmů a 

nevyslovily nesouhlas.   



32 
 

Co se týká odpovědnosti statutárního orgánu (jednatele), jsou podmínky zpřísněny. 

Pořád platí, že jednatel musí jednat s péčí řádného hospodáře.  Dle § 52 odst. 1 ZOK  

 „při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, vždy přihlédne k péči, 

kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba.“ Jestliže dojde 

k soudnímu řízení, tak důkazní břemeno je na jednateli, tzn., musí prokázat, že jednal s péčí 

řádného hospodáře. Důkazní břemeno jednatel neponese za podmínek, kdy to na něm nelze 

spravedlivě požadovat. Povinnosti jednatelů jsou nově rozšířeny v NOZ. Dle něj se jednatel 

při přijetí funkce zavazuje jednat s loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Co se tím 

konkrétně myslí, je uvedeno § 51 odst. 1 ZOK, tzn., že „pečlivě a s potřebnými znalostmi 

jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat,  

že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace.“ Při porušení povinností 

péče řádného hospodáře, jednatel musí způsobenou újmu obchodní společnosti nahradit.  

Při splnění svých povinností jednatel ručí za dluhy obchodní společnosti do výše 

nesplněné vkladové povinnosti. Novinkou je, že pokud některou z povinností nesplní, je 

odpovědný vůči věřitelům společnosti v rozsahu, v jakém škodu nezaplatil.  

Pro jednatele je určitě důležité ustanovení § 68 ZOK, podle kterého pokud obchodní 

společnosti hrozí úpadek a jednatelé nevyvinou dostatečné úsilí k jeho odvrácení, může  

se stát, že za dluhy budou ručit celým svým majetkem. [35]   

 Obchodní zákoník od roku 2012 umožňoval souběh funkce jednatele s pracovním 

poměrem, tzn., že statutární orgán mohl zároveň pro obchodní společnost působit 

v pracovním poměru jako její zaměstnanec. Nová právní úprava vnáší určité nejasnosti, 

protože v ní není stanovena možnost souběhu funkce s pracovním poměrem, ale ani 

neobsahuje její doslovný zákaz. Pouze § 61 odst. 3 ZOK zmiňuje pracovní poměr člena 

orgánu obchodní korporace, který říká, že „mzdu anebo jiné plnění zaměstnanci, který je 

současně členem statutárního orgánu, je možnost poskytnout pouze se souhlasem orgánu 

schvalujícího smlouvu o výkonu funkce.“ Z tohoto ustanovení se dá usuzovat, že souběh 

funkce s pracovním poměrem povoluje. Ukáže až praxe, jaký přístup bude soudy k této 

problematice zvolen. [23]   

 

Dozorčí rada 

Zřídit dozorčí radu není u společnosti s ručením omezeným povinné, pokud tak neurčí 

společenská smlouva nebo jiný právní předpis. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel 

obchodní společnosti. [35]   
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Dle § 201 ZOK do působnosti dozorčí rady patří zejména: 

- dohlížet na činnost jednatelů, 

- nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek  

a kontrolovat tam obsažené údaje, 

- podávat jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. 

 

 

3.3 Založení a vznik obchodní společnosti 

Společnost s ručením omezeným může založit jediný společník nebo více společníků. 

Podle obchodního zákoníku mohla mít maximálně 50 společníků, ale ZOK od téhle podmínky 

opouští, takže může mít libovolný počet společníků.  

Při založení s. r. o. jedním zakladatelem se sepisuje zakladatelská listina, v případě že je 

zakladatelů dva a více, sepisuje se společenská smlouva. V obou případech musí mít formu 

veřejné listiny. [6]   

Ustanovení § 3 odst. 3 ZOK říká, že „společenskou smlouvou se rozumí i stanovy  

a zakladatelská listina.“ Pod pojmem společenská smlouva jsou tedy zahrnuty jak stanovy, 

tak zakladatelská listina. Nově zákon rozlišuje náležitosti společenské smlouvy ve fázi 

zakládání a po vzniku obchodní společnosti. 

Společenská smlouva může být měněna buď dohodou společníků (ve formě ve veřejné 

listiny), anebo na základě rozhodnutí valné hromady (stanoví-li tak společenská smlouva), 

kdy je nutný souhlas minimálně 2/3 všech společníků. [24]   

Společník může vložit jak peněžitý, tak nepeněžitý vklad. Nepeněžitý vklad musí být 

oceněn znalcem a předmětem nepeněžitého vkladu nemůže být práce, služby anebo 

pohledávka za obchodní společností. Novinkou je, že znalec nemusí být vybrán soudem, ale 

bude vybírán zakladatelem (při zakládaní společnosti), jinak jednatelem. Před vznikem 

obchodní společnosti je jmenován správce vkladu, který předměty vkladu spravuje. Zákon 

nezakazuje, aby správcem nemohl být jmenován i některý ze zakladatelů. Vlastnické právo 

k předmětu vkladu obchodní společnost nabývá v okamžiku svého vzniku.  

Obchodní společnost vzniká až jejím zápisem do obchodního rejstříku. Obchodní 

zákoník stanovil, že návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od 

založení společnosti. ZOK lhůtu prodlužuje na 6 měsíců. Není-li lhůta splněna, má se za to,  

že společníci odstoupili od smlouvy. Společníci mají povinnost před samotným podáním 
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návrhu na zápis do obchodního rejstříku splatit všechny nepeněžité vklady, vkladové ážio
12

  

a nejméně 30 % z každého nepeněžitého vkladu. [6]   

 

 

3.4 Účetnictví s. r. o. 

Dle zákona o účetnictví mají všechny právnické osoby povinnost vést účetnictví,  

tedy ani společnost s ručením omezeným není výjimkou.  

Jak bylo zmíněno výše, je na jednateli zajistit řádné vedení předepsané evidence  

a účetnictví. Samozřejmě záleží na rozhodnutí jednatele, zda povede účetnictví sám  

nebo prostřednictvím třetí osoby.  

Zákon o účetnictví povoluje dvě podoby účetního období. Období nepřetržitě po sobě 

jdoucích dvanáct měsíců je kalendářním rokem a období, které začíná prvního dne 

kalendářního měsíce jiného než je leden je hospodářským rokem. Při zvolení hospodářského 

roku musí společnost tuto skutečnost oznámit správci daně v době 3 měsíců před zahájením 

účtování.  

Při vedení účetnictví musí být všechny skutečnosti doloženy účetními doklady. Účetní 

jednotky musí zaznamenávat účetní případy do účetních knih a inventarizovat majetek  

a závazky. Inventarizací se zjišťuje, zda skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu 

v účetnictví. Provádí se k okamžiku sestavení účetní závěrky (řádné i mimořádné). [33]   

Důležité je při vedení účetnictví dodržovat zákon o účetnictví, kde je směrná účtová 

osnova a účtový rozvrh (§ 14 zákona o účetnictví). Účtový rozvrh si obchodní společnost 

tvoří sama, ale musí vycházet z účtové osnovy
13

. 

Účetní jednotky mají povinnost sestavovat účetní závěrku, což představuje proces 

sestavování účetních výkazů, které podávají informaci o celkovém hospodaření firmy.  

Dle § 18 zákona o účetnictví, účetní závěrku tvoří: 

- rozvaha, 

- výkaz zisků a ztrát, 

- příloha, 

- přehled o peněžních tocích (cash – flow), může zahrnovat 

                                                             
12 Vkladové (emisní) ážio je rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce a výší vkladu 

společníka. 

13 Účtová osnova = seznam účtů, ze kterého každá účetní jednotka sestavuje svůj účtový rozvrh, tzn. účty, které 

budou během kalendářního roku používat. 
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- přehled o změnách vlastního kapitálu, může zahrnovat. 

 

Účetní závěrka se sestavuje buď v plném anebo ve zjednodušeném rozsahu.  

Zjednodušený rozsah je možno použít u společností, které nemají povinnost ověření účetní 

závěrky auditorem.   

 Společnost s ručením omezeným má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, 

pokud ke konci rozvahového dne a účetního období bezprostředně přecházejícího dosáhla 

alespoň dvou ze stanovených kritérií: 

- aktiva překročila nebo dosáhla více než 40 000 000 Kč, 

- roční úhrn čistého obratu překročil nebo dosáhl více než 80 000 000 Kč, 

- průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil více než 50. 

Při povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem, účetní jednotky vyhotovují povinně i výroční 

zprávu
14

, která také podléhá auditorskému ověření.   

Všechny společnosti s ručením omezeným musí zveřejnit účetní závěrku a výroční 

zprávu po ověření auditorem (při povinném auditu), a to uložením do sbírky listin obchodního 

rejstříku. Lhůta pro zveřejnění je 30 dní od jejího schválení valnou hromadou, nejpozději  

do konce bezprostředně následujícího účetního období. [33]    

 

 

3.5 Zánik účasti společníka v obchodní společnosti 

Mezi nejčastější způsob ukončení účasti společníka ve společnosti je na základě 

písemné dohody všech společníků. 

Další dvě možnosti jsou na základě rozhodnutí soudu. V prvním případě sám společník 

se může domáhat u soudu ukončení účasti, kdy na něm nelze spravedlivě požadovat
15

,  

aby v obchodní společnosti zůstal. Druhou možností se obchodní společnost domáhá u soudu 

vyloučení společníka, z důvodu porušování svých povinností zvlášť závažným způsobem. 

Před podáním návrhu musí společnost doručit společníkovi výzvu k plnění těchto povinností a 

upozornit na případné vyloučení. [6]   

                                                             
14 Výroční zpráva musí obsahovat informace zejména o skutečnostech, které nastaly  

až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy, o předpokládaném vývoji činnosti 

účetní jednotky, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje atp.  

15 Posuzuje se, zda jsou k návrhu pro zrušení vážné důvody a zda by zrušení účasti nezpůsobilo nespravedlivou 

újmu společnosti či ostatním společníkům. 
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ZOK nově umožňuje vystoupení společníka z obchodní společnosti bez ohledu na vůli 

ostatních společníků. Jedná se o případ, kdy se výrazně změnily podmínky, za kterých do 

obchodní společnosti vstupoval. Dle § 202 odst. 2 ZOK, jde o následující situace: 

- společník nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady o změně převažující povahy 

podnikání společnosti, nebo 

- společník nesouhlasí s rozhodnutím o prodloužení trvání společnosti. 

Společník může z obchodní společnosti vystoupit, pokud na valné hromadě hlasoval proti.  

 

Dále může společník vystoupit z obchodní společnosti, pokud mu nebude udělen 

souhlas s převodem podílu bez udání důvodu nebo z důvodu nečinnosti valné hromady.  

Společník může vystoupit taktéž v případě, že valná hromada rozhodne o uložení 

příplatkové povinnosti a společník pro příplatkovou povinnost nehlasoval. Je zde podmínka, 

že u podílu, na který se příplatková povinnost vtahuje, společník musí zcela splnit svoji 

vkladovou povinnost. [21]   

  

Mezi další způsoby zániku účasti společníka v obchodní společnosti patří např. 

zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka, zrušením konkurzu, protože 

majetek je zcela nedostačující, případně smrtí společníka. V případě, že má zemřelý společník 

dědice, stává se obchodní podíl předmětem dědění. Při existenci důvodů, pro které nelze na 

dědici spravedlivě požadovat, aby v obchodní společnosti setrval, může se o zrušení své účasti 

domáhat soudem. Pokud se však jedná o jediného společníka, tak účast dědice nemůže být 

zrušena.  

Společník má právo převést svůj podíl na jiného společníka. Dříve k tomu potřeboval 

souhlas valné hromady, ale podle ZOK už souhlas potřeba není. V případě převodu podílu 

 na třetí osobu je nutné mít pouze souhlas valné hromady, aniž by to muselo být výslovně 

stanoveno ve společenské smlouvě. Podle obchodního zákoníku tu možnost neměl, postup 

musela připustit společenská smlouva.  

Při zániku účasti ve společnosti má společník nárok na vypořádací podíl.  

Dle § 212 odst. 1 ZOK se za uvolněný podíl považuje podíl společníka, jehož účast zanikla 

jinak než převodem podílu. Obchodní společnost musí uvolněný podíl prodat alespoň za 

přiměřenou cenu a to bez zbytečného odkladu. Společníci mají předkupní právo 

k prodávanému uvolněnému podílu. Pokud bude chtít uvolněný podíl koupit více společníků 

najednou, rozdělí se mezi ně podle jejich podílů na obchodní společnosti.  
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Výnos z tohoto prodeje je společníkovi vyplacen, a to po odečtení účelně vynaložených 

nákladů a započtení splatných pohledávek za společníkem. Pokud se obchodní společností 

nepodaří z objektivních důvodů uvolnění podíl prodat do tří měsíců, tak se výše vypořádacího 

podílu určí z vlastního kapitálu zjištěného z účetní závěrky (řádné, mimořádné či mezitímní) 

sestavené ke dni zániku účasti společníka v obchodní společnosti. Takto zjištěná částka  

se vyplatí společníkovi do jednoho měsíce od uplynutí lhůty k prodeji, který se nezdařil. 

Nejdéle do měsíce po vyplacení vypořádacího podílu společníkovi, obchodní společnost 

rozhodne o převedení uvolněného podílu na ostatní společníky. Pokud tak neučiní, je povinna 

o vklad společníka, jehož účast v obchodní společnosti zanikla, si snížit základní kapitál.  

V opačném případě soud může nařídit její likvidaci, a to i bez návrhu. [6]   

 

 

3.6 Zrušení a zánik s. r. o. 

Nejprve dochází k zrušení obchodní společnost (s likvidací anebo bez likvidace),  

potom k jejímu zániku a to výmazem z obchodního rejstříku.  

Při zrušení obchodní společnosti se vyžaduje likvidace, pokud její jmění nepřechází  

na právního nástupce. O zrušení s. r. o. s likvidací rozhoduje valná hromada. Cílem likvidace 

je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, zaplatit dluhy věřitelům a naložit 

s likvidačním zůstatkem. Na podíl na likvidačním zůstatku má každý společník při zrušení 

obchodní společnosti. Dělí se mezi společníky podle výše jejich splněné vkladové  

povinnosti.  

Dle § 171 NOZ se právnická osoba ruší s likvidací: 

- uplynutím doby, na kterou byla založena, 

- dosažením účelu, pro který byla založena, 

- dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, 

jinak dnem jeho účinnosti, nebo 

- dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li  

se v rozhodnutí den pozdější. 

 

Ke zrušení společnosti s ručením omezeným dochází zejména dohodou společníků, 

uplynutím doby, dosažením účelu, pro který byla zřízena, rozhodnutím soudu nebo 

v důsledku přeměny. Dále se společník může domáhat zrušení obchodní společnosti u soudu 

z důvodů a za podmínek stanovených společenskou smlouvou. [35,39]   
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Dle § 172 NOZ může soud na návrh (někoho, kdo osvědčí právní zájem) i bez návrhu 

zrušit právnickou osobu a nařídit její likvidaci. Jde zejména o následující případy:  

- vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný 

pořádek, 

- již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem, 

- nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, nebo 

- tak stanoví zákon. 

 

 

3.7 Daň z příjmů právnických osob 

Společnost s ručením omezeným je právnická osoba, proto se na ni vztahuje povinnost 

podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. 

Lhůta pro podání daňového přiznání je u právnických osob stejná jako u fyzických,  

tzn. nejpozději do 1. dubna. Prodloužená lhůta, u poplatníků s povinností auditu nebo při 

zpracování daňového přiznání daňovým poradcem, je do 1. července. [34]   

 

 

3.7.1 Princip stanovení základu daně u právnických osob 

Pro zjištění základu daně u právnických osob se vychází z výsledku hospodaření 

zjištěného v účetnictví., tzn. rozdílu mezi výnosy a náklady. Pro daňové účely je třeba zjištění 

výsledek hospodaření upravit o některé položky. Jedná se o položky zvyšující a snižující 

základ daně. Dle § 23 odst. 3a ZDP mezi nejtypičtější položky zvyšující základ daně patří 

částky, které podle tohoto zákona nelze zahrnout do výdajů, tzn., že jsou daňově neuznatelné. 

Jedná se především: 

- náklady na reprezentaci, 

- ostatní sociální náklady, 

- manka a škody přesahující náhrady, 

- cestovné nad limit, 

- účetní rezervy a opravné položky aj. 

Položky snižující základ daně jsou uvedeny § 23 odst. 3b ZDP. Jedná se např. o: 

- povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění uhrazené dodatečně, 
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- částky výdajů (nákladu), které lze uznat jako daňově uznatelné jen pokud byly 

zaplaceny a dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než  

ve kterém ovlivnily výsledek hospodaření.  

 

Upravený výsledek hospodaření o položky snižující a zvyšující základ daně je možné 

ještě snížit o odčitatelné položky. Jde zejména o odpočet poskytnutých darů neziskovým 

organizacím. Hodnota daru musí činit alespoň 2000 Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 %  

ze základu daně. Dále je možné základ daně snížit o ztrátu společnosti, kterou lze uplatnit 

nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích.  

Sazba daně z příjmů právnických osob je 19 %. Vypočtená daň společnosti snižuje 

výsledek hospodaření, který je určen k rozdělení společníkům. [5]   

Pro lepší přehlednost je opět celkový výpočet daně z příjmů právnických osob shrnut  

do schématu č. 3.1. 

 

Schéma č. 3.1: Výpočet daně z příjmů právnických osob 

výnosy 

- náklady      

= účetní výsledek hospodaření před zdaněním 

+ daňově neuznatelné náklady 

- daňově neuznatelné výnosy    

= ZD 

- odpočet ztráty minulých let 

- odpočty darů      

= snížený ZD (zaokrouhlujeme na tisíce směrem dolů) 

sazba daně (19 %)     

= daň z příjmů právnických osob 

 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] 

 

 

U s. r. o. je vygenerovaný zisk zdaněn ve dvou stupních. V prvním u samotné obchodní 

společnosti daní z příjmů právnických osob (viz kapitola 3.6.2. – Zdanění nevyplaceného 

zisku) a v druhém stupni u společníka jako podíl na zisku (viz kapitola 3.6.3 – Zdanění podílu 

na zisku).  
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3.7.2 Zdanění nevyplaceného zisku 

Společnost s ručením omezeným musí vytvořený zisk zdanit daní z příjmů právnických 

osob. Jak bylo zmíněno, je sazba daně ve výši 19 %. Zisk společnosti podléhá zdanění,  

bez ohledu na to, zda se bude rozdělovat mezi společníky nebo nebude. [1]   

 

 

3.7.3 Podíl na zisku a jeho zdanění 

Podíl na zisku se zjišťuje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou 

hromadou. Splatnost podílu je u společnosti s ručením omezeným do 3 měsíců ode dne 

rozhodnutí valnou hromadou o jeho rozdělení. Poté je na statutárním orgánu (jednateli),  

aby rozhodl o výplatě podílu na zisku, tzn., že zkontroluje podmínky pro výplatu podílu  

na zisku, stanoví okruh oprávněných osob, kterým má být podíl vyplacen. Nově podle  

§ 34 odst. 1 ZOK může být společenskou smlouvou rozšířen okruh lidí, kterým bude podíl  

na zisku vyplacen. Výplata podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným je zakázána 

v případě, pokud by si tím přivodila úpadek.
16

 [27,35]   

 

 

Zálohy na podíly na zisku 

Zásadní novinkou dle ZOK je možnost vyplácet zálohy na podíly na zisku. V účetnictví 

zachycujeme na účet 432 - Zálohy na podíly na zisku. Tyto zálohy se zdaňují stejně jako 

podíly. Tyto zálohy se zdaňují stejně jako podíly na zisku, tzn. srážkovou daní ve výši 15 %. 

Stejně jako podíl na zisku nesmí být vypláceny ani zálohy na ně, pokud by si společnost tímto 

jednáním přivodila úpadek. [20]   

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k novelizaci vyhlášky  

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.  V rozvaze  

v pasivech je zařazena nová položka A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu  

na zisku, tzn., že rozhodnutí vyplatit zálohy na podíl na zisku se zaúčtuje dluh obchodní 

společnosti vůči společníkům a při samotné výplatě zálohy se zaúčtuje splnění dluhu.  

 

 

                                                             
16 Obchodní společnost je v úpadku, má-li více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů  

po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit (platební neschopnost), nebo má-li společnost více věřitelů a souhrn 

jejích závazků převyšuje hodnotu majetku společnosti (předlužení). 
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Pevný podíl na zisku 

Jak bylo zmíněno v kapitole 3.1.1, podle nové právní úpravy je možné stanovit 

společenskou smlouvou pevný podíl na zisku. Znamená to, že pokud existuje rozdělitelný 

zisk, je tento pevný podíl splatný i bez rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. [20]   

 

 

Zdanění podílu na zisku 

Daň z příjmů právnických osob musí společnost s ručením omezeným zaplatit za každé 

zdaňovací období, za které dosáhne zisku. Ale hlavním cílem společníků je vyplacení podílů 

na zisku, proto při posuzování celkové daňové zátěže obchodní společnosti je třeba brát 

v úvahu i zdanění vyplaceného podílu na zisku. 

 Fyzická osoba zdaňuje podíl na zisku jako příjem z kapitálového majetku dle § 8 ZDP 

zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. U právnické osoby vyplacený podíl podléhá taktéž 

srážkové dani. Pokud jsou však splněny určité podmínky dané zákonem, je podíl na zisku 

 u právnické osoby osvobozen od zdanění. Musí jít o výplatu podílu na zisku dceřinou 

společností matce a nutností je, aby matka měla minimálně 10 % podíl na základním kapitálu 

dcery po dobu 12 měsíců nepřetržitě.  

Sražení a odvod daně z podílu na zisku je na vyplácející obchodní společnosti, takže  

pro společníka je daňová povinnost zcela vypořádána. Daň musí být obchodní společností 

vybrána při výplatě podílu na zisku, nejpozději do konce třetího měsíce po měsíci, v němž 

bylo rozhodnuto o rozdělení zisku. [5]   

 

 

3.7.4 Daňová optimalizace ukončení účasti společníka 

Při ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, zejména mám  

na mysli případ, kdy se všichni společníci na odchodu dohodnou, mohou nastat dvě situace. 

Společník může svůj obchodní podíl převést na některého ze společníků, anebo dohodou  

o ukončení účasti a v tom případě má společník nárok na vypořádací podíl. 

Z daňového pohledu je důležité to, zda je u společníka jako fyzické osoby příjem 

z převodu obchodního podílu osvobozen či nikoliv. Pro osvobození jsou dány podmínky 

podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, zejména tedy, že doba mezi nabytím a převodem obchodního 

podílu je delší než pět let. Za splnění daných podmínek je pro společníka určitě daňově 
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výhodnější převod obchodního podílu. Jestliže osvobozen není, společník ho zdaňuje jako 

příjem podle § 8 ZDP snížený o nabývací cenu podílu. Vypořádací podíl podléhá srážkové 

dani ve výši 15 %.  

U společníka jako právnické osoby je lepší vyplacení vypořádacího podílu, který je 

zdaněn 15 % zvláštní sazbou daně než převod obchodního podílu, protože tento příjem  

je zahrnován do obecného základu daně podléhající 19 % sazbě daně. O nabývací cenu podílu 

lze snížit, jak příjem z převodu obchodního podílu, tak příjem z výplaty vypořádacího 

 podílu. [1,35]   

 

 

3.7.5 Odměny v s. r. o. a jejich daňové hledisko 

 

Odměna jednatele 

Co se týká oblasti odměňování statutární orgánů, přináší ZOK určité novinky. Přínosem 

bezpochyby je o něco podrobnější úprava smlouvy o výkonu funkce ve srovnání s obchodním 

zákoníkem. 

Ustanovení obchodního zákoníku počítala s odměnou obvyklou, jestliže nebyla 

výslovně sjednána. V nové právní úpravě je stanoveno, že pokud odměna není stanovena  

ve smlouvě o výkonu funkce, je považován výkon funkce za bezplatný. Smlouva o výkonu 

funkce musí být i nadále sjednána písemně a schválena valnou hromadou. Jak už bylo 

zmíněno v kapitole 3.1, platí, že pokud budou ujednání ve společenských smlouvách 

v rozporu s novou právní úpravou, tak se účinností ZOK zrušují. Smlouvy musí být 

přizpůsobeny do 6 měsíců od účinnosti ZOK.   

Výjimka z bezplatného výkonu funkce, kdy není výslovně sjednána odměna je upravena 

v § 59 odst. 4 ZOK, podle kterého pokud jsou ujednání o odměně nebo samotná smlouva 

neplatná, případně není-li odměna sjednána vůbec, a to z důvodů na straně obchodní 

společnosti, je odměna určena jako obvyklá. 

ZOK v § 60 má stanovené povinné údaje o odměně, které musí smlouva o výkonu 

funkce obsahovat. Zejména musí být vymezeny všechny složky odměn a určena její výše, 

případně způsob výpočtu. [35]   

Uzavřít smlouvu o výkonu funkce s jednatelem není povinností. Pokud tak není 

učiněno, tak se práva a povinnosti obchodní společnost a jednatele budou řídit podle NOZ 

nově smlouvou příkazní (dříve smlouva mandátní). [6]   
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Odměna za výkon funkce plyne jednateli na základě obchodněprávního vztahu. Tato 

odměna, i když není vykonávána v pracovním poměru, se posuzuje jako příjem ze závislé 

činnosti. Tudíž je základem daně tzv. superhrubá mzda, tzn. hrubá mzda zvýšená o zákonné 

pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel z objemu hrubých mezd. Pro výpočet zálohy se 

použije sazba 15 %, jako u zaměstnanců. Odměna jednatele je vždy podrobena zálohové dani, 

tzn., že i kdyby jednatel neměl u obchodní společnosti podepsané „Prohlášení k dani“, záloha 

na daň je vybrána ve stejné výši. Pro obchodní společnost je vyplacená odměna jednatelů 

daňově uznatelným nákladem.  

Zdanění odměny jednatele jako příjem ze závislé činnosti bylo do konce roku 2013 

podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP, kde byl konkrétně uveden příjem za práci jednatele.  

Od 1. 1. 2014 je v ZDP  příjem jednatele obsažen v množině „členů orgánů právnických 

osob“ uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) ZDP. [34]   

 

 

Odměna společníka 

Společnici s. r. o. mohou získat příjem v podobě podílu na zisku. Podmínky pro jeho 

vyplacení a způsob zdanění je uveden v kapitole 3.7.3 Podíl na zisku a jeho zdanění. 

Dále mohou být v obchodní společnosti zaměstnáni a za svoji práci pobírat příjem  

ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP.  Odměna za práci je pro obchodní společnost 

daňově uznatelným nákladem.  

 

 

Odměna člena dozorčí rady 

Jak bylo uvedeno, zřízení dozorčí rady u společnosti s ručením omezeným není 

povinné, neurčí-li tak společenská smlouva. Obdobně jako příjmy za práci jednatelů,  

se i odměny za práci členů dozorčí rady považují za příjem ze závislé činnosti dle  

§ 6 odst. 1 písm. c) ZDP. Tudíž i tady je obchodní společnost povinna odvést zálohu 

 na daň (15 %).  

Do roku 2011 byla vyplacená odměna členovi dozorčí rady pro obchodní společnost 

nedaňový náklad, ale od 1. 1. 2012 je stejně jako odměna společníka či jednatele považována 

za daňově účinný náklad. [34]  
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3.8 Sociální pojištění jednatelů, společníků a členů dozorčí rady  

Dle § 5 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění jsou účastny nemocenského 

pojištění: 

- společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným, jestliže mimo 

pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou odměňováni, 

- členové kolektivních orgánů právnických osob (v případě s. r. o. je to dozorčí rada). 

Pro jejich účast na nemocenském pojištění pro ně platí stejné podmínky jako  

pro zaměstnance v pracovním v poměru, tzn., že sjednaný příjem musí být alespoň ve výši 

2 500 Kč/ měsíc, zaměstnání musí trvat minimálně 15 kalendářních dnů, výkon práce je  

na území České republiky, případně v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území  

ČR. [25]   

 Jestliže jsou splněny podmínky a výše zmíněné osoby se zúčastní nemocenského 

pojištění, automaticky jsou potom účastny důchodového pojištění. 

Zaměstnavatel, tedy společnost má povinnost srazit a odvést sociální pojištění 

z vyplacené odměny zaměstnanci ve výši 6,5 % a současně za společnost ve výši 25 % 

z vyplaceného objemu odměn. [26]   

 

 

3.9 Zdravotní pojištění jednatelů, společníků a členů dozorčí rady 

Jelikož jsou odměny společníků za práci, jednatelů a členů dozorčí rady za výkon 

funkce považovány za příjem ze závislé činnosti, tak vyplacené odměny podléhají  

i zdravotnímu pojištění, a to bez ohledu na výši příjmu. U zdravotního pojištění je uplatněn 

minimální vyměřovací základ, kterým je minimální mzda (8 500 Kč). Pojistné se tedy počítá 

minimálně z této částky. Ovšem existují výjimky u osob, za které platí pojistné stát (např. 

studenti). V tomto případě se zdravotní pojištění odvádí ze skutečného základu daně. 

Zaměstnavatel má opět povinnost srazit a odvést zdravotní pojištění z vyplacené odměny 

zaměstnanci ve výši 4,5 % a současně za společnost ve výši 9 % z vyplaceného objemu 

odměn. [38]    
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4 Praktické aspekty 
 

Nelze jednoznačně určit, která z forem podnikání je výhodnější. Je celá řada kritérií, 

která je před výběrem právní formy nutno zvážit. Cílem je na základě analyzování 

stanovených kritérií zhodnotit, která forma podnikání je přijatelnější. V dalším textu bude 

pozornost zaměřena hlavně na kritéria, která si myslím, že jsou při volbě podnikání mezi 

OSVČ a s. r. o. rozhodující. 

 

 

4.1 Srovnání základních kritérií při volbě mezi OSVČ a s. r. o.  

Následující text je věnován srovnání základních kritérií při volbě mezi OSVČ   

a společností s ručením omezeným. Při volbě právní formy podnikání by měla být věnována 

pozornost především následujícím faktorům: 

 

- počtu zakladatelů, 

- předpokládaný rozvoj, 

- obchodní prestiž, 

- potřeba základního kapitálu, 

- způsobu a rozsahu ručení za dluhy vzniklé podnikatelskou činností, 

- účast na vedení a zastupování podniku, 

- administrativní náročnost založení podniku, 

- náklady na založení podniku, 

- možnosti daňové optimalizace 

- vedení účetnictví nebo daňové evidence, 

- daňovému zatížení aj. 

 

 

4.1.1 Počet zakladatelů 

Fyzická osoba se může pustit do podnikání a založit si živnost jako jednotlivec. 

Společnost s ručením omezeným může založit taktéž jedna osoba, ale i více osob (FO i PO). 

A nově od 1. 1. 2014 ani maximální počet osob u ní není stanoven.  
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4.1.2 Předpokládaný rozvoj 

Při výběru právní formy podnikání by měl být vzat v úvahu i předpokládaný rozvoj 

neboli rozsah podnikatelských aktivit, které chce podnikatel uskutečňovat. Jestliže má 

podnikatel v plánu zaměřit se na širší okruh zákazníků, tzn. poskytovat větší rozsah služeb  

či výrobků, je nejspíš výhodnější zvolit podnikání pod společnosti s ručením omezeným. 

Taktéž je s. r. o. lepší pro ty podnikatele, kteří už při zakládání mají ambice do budoucna 

obchodní společnost prodat anebo přibrat investora. 

 

 

4.1.3 Obchodní prestiž 

Podnikání pod společností s ručením omezeným povětšinou působí důvěryhodněji  

a s větší prestiží. To může mít za následek zvýšení počtu obchodních partnerů či větší 

poptávku ze stran zákazníků. Naopak OSVČ může v budoucnosti narazit na problémy  

při ucházení o zakázky u velkých firem nebo při snaze podnikat i v zahraničí.  

 

 

4.1.4 Potřeba základního kapitálu 

Fyzická osoba nemá zákonem stanovenou výši základního kapitálu. Pouze se platí  

za ohlášení živnosti anebo udělení koncese. 

U společnosti s ručením omezeným došlo od 1. 1. 2014 k zásadní změně ve výši 

základního kapitálu. Požadavek na jeho minimální výši se změnil z 200 000 Kč na pouhou  

1 Kč. Základní kapitál tak ztratil svou, i když ne nijak velkou, záruční roli. Nově je nahrazena 

jinými způsoby ochrany věřitelů např. již zmíněnou větší odpovědností jednatelů anebo testu 

insolvence, podle něhož obchodní společností nesmí poskytovat určitá plnění v případě, 

 že by si takovým jednáním způsobily úpadek. 

 

 

4.1.5 Způsob a rozsah ručení za závazky vzniklé podnikatelskou činností 

Ručení neboli odpovědnost za závazky může být v neomezené anebo omezené výši.  

O neomezeném ručení se hovoří tehdy, pokud podnikatel ručí za dluhy své firmy kromě 

obchodního majetku také celým svým osobním majetkem. U omezeného ručení podnikatel 

ručí za dluhy jen svým nesplaceným vkladem. 
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OSVČ odpovídá za všechny své dluhy z podnikání celým svým majetkem. Naopak 

členové s. r. o. ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně do výše v jaké nesplnily své 

vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem 

vyzváni k plnění. Z toho vyplývá, že podnikatelské riziko u OSVČ je vyšší než u s. r. o.,  

kde společníci ručí pouze v rozsahu nesplacené části vkladů všech společníků.  

 

 

4.1.6 Účast na vedení a zastupování podniku 

Fyzické osoby při podnikání nejčastěji jednají osobně, případně prostřednictvím  

svého zástupce. 

Právnické osoby jednají prostřednictví statutárního orgánu anebo taktéž svého zástupce. 

Společnost s ručením omezeným tvoří tři předepsané orgány, a to valná hromada, jednatel 

a nepovinnou dozorčí rada. Nejvyšším orgánem je valná hromada a mezi její hlavní 

kompetence patří např. schvalování účetní závěrky, rozhodování o změně obsahu společenské 

smlouvy, volba a odvolávání jednatele či členy dozorčí rady (byla-li zřízena) apod. 

Statutárním orgánem s. r. o. je jednatel (nebo více jednatelů). Jeho hlavní náplní je obchodní 

vedení společnosti. 

 

 

4.1.7 Administrativní náročnost založení podniku 

Jedno z dalších kritérií při volbě právní formy je administrativní náročnost založení 

podniku. Jsou zde uvedeny minimální administrativní kroky, které musí podnikatel při startu 

podnikání provést. 

 

OSVČ při založení živnosti musí projít alespoň následujícími kroky: 

1) Vyřízení živnosti 

U živnosti ohlašovací provozování činnosti daným způsobem nahlásí, u živnosti 

koncesované požádá o udělení koncese. 

2) Registrační povinnosti  

Podnikatel se musí registrovat do 8 dnů ode dne zahájení samostatné výdělečné činnosti  

u zdravotní pojišťovny, do 8 dnů u Okresní správy sociální zabezpečení a do 30 dnů  

na finančním úřadě. Pro zjednodušení může registraci provést na centrálním 
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registračním místě pomocí Jednotného registračního formuláře, tzn., že se nemusí 

registrovat u každého úřadu zvlášť. [28] 

 

Při založení s. r. o. musí podnikatel projít minimálně těmito šesti kroky. 

1) Zakladatelská listina či společenská smlouva  

Při zakládání s. r. o. se sepisuje zakladatelská listina (při založení jedním zakladatelem) 

anebo společenská smlouva (pří zakládání vice zakladateli). U obou případů je 

vyžadována forma veřejné listiny. 

2) Vyřízení živností  

Stejně jako u OSVČ musí být vyřízena živnost na živnostenském úřadě. 

3) Složení základního kapitálu  

Minimální výše základního kapitálu je 1 Kč (při založení jedním zakladatelem). 

4) Podání návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis s. r. o. do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců od jejího 

založení. Společníci musí mít splaceny všechny peněžité vklady a nejméně 30 % 

z každého nepeněžitého vkladu. Při zakládáním s. r. o. jedinou osobou, musí být 

základní kapitál složen celý ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku. 

5) Zápis s. r. o. do obchodního rejstříku 

Zápisem do obchodního rejstříku dochází ke vzniku společnosti s ručením omezeným. 

6) Registrační povinnosti 

Termíny pro registrování jsou stejné jako u OSVČ. Společnost s ručením omezeným,  

která bude zaměstnávat zaměstnance má povinnost nahlásit se u Okresní správy sociální 

zabezpečení a u zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců do 8 dnů od jejího vzniku.  

Na finančním úřadě se zaregistruje k dani z příjmů právnických osob do 30 dnů,  

a pokud bude vyplácet odměny statutárním orgánům a zaměstnancům, tak také k dani 

z příjmů fyzických osob. [28] 

 

Z uvedeného vyplývá, že administrativní činnosti při založení živnosti jsou méně 

rozsáhlejší a náročnější než u založení s. r. o. 
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4.1.8 Náklady na založení společnosti 

Je jasné, že jak u živnosti, tak s. r. o. musí podnikatel počítat s nějakými počátečními 

investicemi na jejich založení. V tab. 4.1 jsou uvedeny minimální základní výdaje, které je 

třeba vynaložit při založení živnosti a s. r. o. 

 

Tab. 4.1: Srovnání finanční náročnosti založení živnosti a s. r. o. 

 Živnostník s. r. o. 

Poplatek při první ohlášení živnosti/ za první žádost  

o koncesi 
1 000 Kč 1 000 Kč 

Odměna za notářský zápis17 - min. 4 000 Kč 

Zápis do obchodního rejstříku - 6 000 Kč 

Základní kapitál libovolný min. 1 Kč 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle http://www.jakzacitpodnikani.cz/kolik-stoji-zalozeni-s-r-o/] 

 

 

Z tab. 4.1 je patrné, že celkem u jedné živnosti začínající podnikatel zaplatí  

minimálně 1 000 Kč. Naproti tomu za založení s. r. o. zaplatí minimálně 11 001 Kč. I když 

založení s. r. o. je finančně náročnější, tak poklesnutím minimální výše základního kapitálu 

z 200 000 Kč na pouhou 1 Kč, činí tyto počáteční investice výrazně nižší. 

 

 

4.1.9 Možnosti daňové optimalizace 

OSVČ mají poměrně širokou škálu možností optimalizace daňové povinností. Jedna 

z prvních je využití paušálních výdajů, díky nim si mohou v určitých případech výrazně snížit 

výslednou daňovou povinnost. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že u paušálních výdajů nelze 

uplatnit slevu na manželku a ani na vyživované dítě, pokud základ daně ze samostatně 

výdělečné činnosti, u nějž uplatňují výdaje paušálem, činí alespoň 50 % jejich celkového 

základu daně. Potom je od roku 2013 stanoven strop u dvou skupin paušálních výdajů (30 %  

a 40 %), což výrazně omezuje jejich dosavadní výhody. 

Další možností OSVČ je využití institutu spolupracující osoby, kterou může být buď 

druhý z manželů anebo ostatní osoby žijící ve společné domácnosti s poplatníkem.  

(viz kapitola 2.3.4 – Spolupracující osoba). 

                                                             
17 Odměna za notářský zápis se u jednotlivých notářských kanceláří liší. 

http://www.jakzacitpodnikani.cz/kolik-stoji-zalozeni-s-r-o/
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Asi mezi nejznámější způsob snížení daňové povinností patří slevy na dani (např. sleva 

na poplatníka, na druhého z manželů, na studenta). Poplatníci s dětmi mohou uplatnit i další 

slevu, a to tzv. daňové zvýhodnění na dítě. 

Další určitě všem známý nástroj jak optimalizovat daňovou povinnost je pomocí 

daňových odpisů. Majetek se nespotřebovává jednorázově, ale postupně se opotřebovává  

a toto opotřebení vyjadřují odpisy. Podnikatel může zvolit odepisování rovnoměrné  

nebo zrychlené, případně v určitém zdaňovacím období dokonce odpisy přerušit. Dále lze 

využít zvýšený odpis v prvním roce odepisování u podnikatelů, kteří jsou prvními vlastníky 

majetku. [34] 

 

Právnické osoby ve srovnání s fyzickými mají omezenější množství způsobů, jak snížit 

daňové odvody, ale určitě i některé z nich stojí za zmínku. Co se týká daňových slev, mohou 

uplatnit slevu na každého zaměstnance se zdravotním postižením v částce 18 000 Kč a částku 

60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním pojištěním. [34] 

Rovněž pro ně platí, že při správně zvolené metodě daňového odpisování si mohou 

optimalizovat základ daně a následně daňovou povinnost.  

 

 

4.1.10 Vedení účetnictví nebo daňové evidence 

Vedení daňové evidence je bezesporu jednodušší oproti účetnictví. Podnikateli stačí 

v daňové evidenci vést údaje o příjmech a výdajích, majetku a dluzích. Jsou zde nižší náklady 

na administrativu, v některých případech není zapotřebí zaměstnávat účetní, neboť daňovou 

evidenci zvládne vést sám podnikatel, případně může využít externí účetní. 

Fyzická osoba je ve výhodě, protože má do určité míry možnost volby, zda vést 

daňovou evidenci anebo účetnictví. Ovšem při splnění kritérií dané zákonem o účetnictví  

(je zapsána v obchodním rejstříku, obrat za bezprostředně předcházející rok přesáhne 

25 000 000 Kč, stane se společníkem sdruženým ve společnosti, kde alespoň jeden společník 

vede účetnictví, případně jí to nařídí zvláštní právní předpis), se automaticky stává účetní 

jednotkou a má zákonnou povinnost vést účetnictví.  

OSVČ má i tu výhodu, že si může vybrat mezi uplatněním skutečných anebo paušálních 

výdajů. V současné době jsou paušální výdaje stanoveny poměrně vysoko, tzn., že je jejich 

uplatnění pro řadu podnikatelů výhodnější.  

Naopak společnost s ručením omezeným je považována za účetní jednotku,  

a proto musí vždy vést účetnictví. 
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4.1.11 Daňové zatížení 

Jedno z rozhodujících kritérií při rozhodování, zda podnikat jako fyzická či právnická 

osoba je bezesporu výše daní, které musí podnikatel zaplatit.  

Pro zjištění daňového zatížení budeme uvažovat o začínajícím fiktivním podnikateli 

Miroslavovi Novotnému, který má v úmyslu provozovat cestovní kancelář. Stojí  

před rozhodnutím, zda podnikat jako živnostník, anebo sám založit společnost s ručením 

omezeným. Do celkového daňového zatížení budeme počítat i odvedené sociální a zdravotní 

pojištění. Cílem je vybrat pro něj vhodnou formu podnikání, co s nejnižším daňovým 

zatížením při daných podmínkách. 

Nejdříve stanovíme určité předpoklady, ze kterých při výpočtech a srovnání budeme 

vycházet: 

- poplatník se rozhoduje, zda bude provozovat cestovní kancelář jako fyzická osoba 

anebo prostřednictvím s. r. o., která bude založena jedním vlastníkem, 

- v případě OSVČ by vykonával činnost jako hlavní, 

- nedosahoval by žádných jiných příjmů, 

- nemá manželku ani děti, 

- bude platit zjednodušený předpoklad, že výsledek hospodaření je roven základu daně, 

- poplatník jako OSVČ má v prvním roce podnikání stanovené předpokládané příjmy  

ve výši 13 000 000 Kč, 

-  pro zjednodušení výpočtu, a abychom při srovnání vycházeli ze stejných čísel,  

tak v případě podnikání pod s. r. o. budeme odhadovat stejný výsledek hospodaření 

(bez uplatnění mzdových nákladů společníka), který je roven rozdílu skutečných 

příjmů a výdajů u OSVČ,  

- podmínkou podnikatele je vyplácení příjmů alespoň ve výši 300 000 Kč za rok. 

 

 

Daňové zatížení OSVČ 

Vyprodukovaný zisk u OSVČ podléhá dani z příjmů fyzických osob, u kterých je 

v současnosti stanovena daňová sazba ve výši 15 %. Dále musí podnikatel zaplatit sociální 

(29,2 %) a zdravotní pojištění (13,5 %). 

Fyzická osoba si nemůže vyplácet mzdu na základě pracovněprávního vztahu, tzn.,  

že nemůže sám sebe zaměstnat. Na druhou stranu mu nic nebrání v tom, aby si vybíral peníze 

pro osobní potřebu v libovolné výši. Vyplacená osobní spotřeba není daňově uznatelným 

výdajem a snižuje hodnotu účtu 491 – Účet individuálního podnikatele. 
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a) Daňové zatížení OSVČ - skutečné výdaje 

Jako první budeme uvažovat, že si podnikatel jako OSVČ zvolí uplatnění skutečných 

výdajů. Při předpokládaných příjmech ve výši 13 000 000 Kč je výše předpokládaných výdajů 

6 000 000 Kč. 

 

Tab. 4.2:  Daňové zatížení OSVČ uplatňující skutečné výdaje  

 
rok 2014 

Příjmy 13 000 000 

Výdaje 6 000 000 

Základ daně 7 000 000 

Daň z příjmu (15 %) 1 050 000 

Sleva na poplatníka 24 840 

Daň po slevě 1 025 160 

Solidární zvýšení daně 402 835 

Vyměřovací základ sociální pojištění (SP) 1 245 216 

Vyměřovací základ zdravotního pojištění (ZP) 3 500 000 

Odvod SP (29,2 %) 363 603 

Odvod ZP (13,5 %) 472 500 

Odvody celkem 2 264 098 

Čistý příjem 4 735 902 

Daňové zatížení v % 32,34 % 
    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Skutečné výdaje jsou odhadovány poměrně vysoké, zejména proto že se jedná  

o první rok podnikání. Při evidování skutečných výdajů vznikne podnikateli základ daně  

ve výši 7 000 000 Kč. Poplatník není ženatý a ani nemá žádné dítě, proto vypočtenou daň 

sníží pouze o slevu na poplatníka.  

Pan Novotný v prvním roce podnikání překročí maximální vyměřovací základ  

pro sociální pojištění, který je v roce 2014 stanoven na hranici 1 245 216 Kč, tedy odvede toto 

pojistné pouze z této částky. Maximální vyměřovací základ u zdravotního pojištění je  

pro roky 2013 – 2015 zrušen, takže pojistné pan Novotný platí z vyměřovacího základu,  

který nemůže být nižší než 50 % ze základu daně (tj. 3 500 000 Kč). 

Daňovou povinnost podnikatele negativně ovlivní solidární zvýšení daně, které je  

ve výši 402 835 Kč. 

Z tab. 4.2 můžeme vidět, že celkové odvody při uplatnění skutečných výdajů,  

tzn. jak daň z příjmů fyzických osob, solidární zvýšení daně a odvody na sociálním  

a zdravotním pojištění dohromady činí 2 264 098 Kč. V procentním vyjádření je to 32,34 %. 
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b) Daňové zatížení OSVČ - paušální výdaje 

OSVČ má i druhou možnost, a to stanovení výdajů procentem z dosažených příjmů. 

Provoz cestovní kanceláře se řadí mezi živnosti koncesované a tedy podle § 7 odst. 7 písm. b)  

ZDP má nárok na uplatnění paušální výdajů ve výši 60 % z příjmů.  

 

Tab. 4.3:  Daňové zatížení OSVČ uplatňující paušální výdaje 

 
rok 2014 

Příjmy 13 000 000 

Výdaje (60 % z příjmů) 7 800 000 

Základ daně (ZD) 5 200 000 

Úspora 1 800 000 

ZD při uplatnění skutečných výdajů  7 000 000 

Daň z příjmu (15 %) 780 000 

Sleva na poplatníka 24 840 

Daň po slevě 755 160 

Solidární zvýšení daně 276 835 

Vyměřovací základ SP 1 245 216 

Vyměřovací základ ZP 2 600 000 

Odvod SP 363 603 

Odvod ZP 351 000 

Odvody celkem 1 746 598 

Čistý příjem 5 523 402 

Daňové zatížení v % 24,95 % 
   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Je třeba upozornit na to, že pokud by byl podnikatel ženatý, případně měl děti, nemůže 

si při využití paušálních výdajů uplatnit slevu na manželku ani na vyživované dítě, pokud 

základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, u nějž uplatňuje výdaje paušálem, činí alespoň 

50 % jejich celkového základu daně.  

Při 60 % výdajovém paušálu jsou výdaje vyšší o 1 800 000 Kč než v předchozím 

případ, tzn., že přesně o tuto dojde ke snížení základu daně. Díky snížení základu daně, dojde 

i ke snížení vyměřovacích základů, ze kterého se počítá pojistné a v konečném důsledku  

na pojistném zaplatí méně. Přesná částka, kterou na pojistném uspoří je ve výši 121 500 Kč. 

Z důvodu menšího základu daně je i částka rovnající se solidárnímu zvýšení daně 

menší, a to o 126 000 Kč. 

Z tab. 4.3 je zřejmé, že celkové odvody při uplatnění paušálních výdajů, 

 tzn. jak daň z příjmů fyzických osob, solidární zvýšení daně a odvody na sociálním  

a zdravotním pojištění dohromady činí 1 746 598 Kč. Jsou tedy nižší o 517 500 Kč než 

v předchozím případě. 
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Daňové zatížení společníka s. r. o. 

V případě rozhodnutí pana Novotného podnikat pod společností s ručením omezeným, 

budeme předpokládat tři různé alternativy, které budeme dále analyzovat. Těmi jsou: 

- společníkovi bude vyplacen podíl na zisku, 

- společníkovi bude na základě pracovněprávního vztahu vyplácena mzda, 

- společníkovi bude vyplácena kombinace podílu na zisku a mzdy. 

Jak už bylo řečeno, u podnikání pod s. r. o. budeme odhadovat stejný výsledek 

hospodaření (bez uplatnění mzdových nákladů společníka), který je roven rozdílu skutečných 

příjmů a výdajů u OSVČ. Hospodářský výsledek (v našem případě i základ daně) bude tedy 

roven taktéž 7 000 000 Kč.  

 

a) Společníkovi bude vyplácet podíl na zisku 

Vyprodukovaný zisk obchodní společnosti je nejdříve zdaněn na úrovni s. r. o. sazbou 

ve výši 19 %, poté je zdaněn 15 % srážkovou daní při výplatě podílu na zisku společníkovi. 

Srážkové daní podléhá vyplacený podíl společníkovi, ať už je fyzická či právnická osoba. 

Pouze u právnické osoby může být osvobozen za splnění podmínek daných ZDP (výplata 

podílu na zisku dceřinou společností matce, kdy matka musí mít minimálně 10 % podíl  

na základním kapitálu dcery po dobu 12 měsíců nepřetržitě). 

V tomto případě je příjem společníka ve formě podílů na zisku. Aby byla dodržena 

podmínka Pana Novotného obdržet příjem alespoň 300 000 Kč ročně, musí být hrubá výše 

podílu na zisku 355 000 Kč. 

 

Tab. 4.4: Daňové zatížení při výplatě společníkovi podíl na zisku  

Základ daně 7 000 000 

Daň z příjmů (19 %) 1 330 000 

Výsledek hospodaření po zdanění 5 670 000 

Podíl na zisku společníka 355 000 

Srážková daň z podílu na zisku (15 %) 53 250 

Čistý příjem společníka 301 750 

Odvody celkem 1 383 250 

Odvody v % 19,76 % 
        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nevýhodou při vyplácení pouze podílu na je nemožnost uplatnit si slevy na dani, 

případně nezdanitelné částky. Na druhou stranu se z podílu na zisku neodvádí sociální  

a zdravotní pojištění. 
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Novinkou od 1. 1. 2014 je možnost vyplácet zálohy na podíly na zisku. Ovšem také je 

třeba si dát pozor, že vyplácet podíly na zisku (taktéž i zálohy) je u společnosti s ručením 

omezeným zakázáno, jestliže by s tím přivodila úpadek. 

Daňové zatížení v tomhle případě činí 1 383 250 Kč, což odpovídá 19,76 %.  

(při stávající výši sazby daně z příjmů právnických osob a srážkové daně). 

 

b) Společníkovi bude na základě pracovněprávního vztahu vyplácena mzda 

Druhou možností pro společníka je mít v s. r. o. uzavřenou pracovní smlouvu  

a pobírat mzdu jako zaměstnanec. Společníkovi nebudou vypláceny žádné podíly na zisku. 

Aby pan Novotný obdržel požadovaný čistý příjem alespoň 300 000 Kč, musí roční hrubá 

mzda být minimálně ve výši 400 000 Kč. Poplatník podepsal prohlášení k dani a bude 

uplatňovat pouze slevu na poplatníka (24 840 Kč). 

Mzdové náklady (hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 

z objemu hrubých mezd) s. r. o. snižují výsledek hospodaření. Úspora na dani z příjmů 

právnických osob je tedy ve výši 101 840 Kč. 

 

Tab. 4.5: Daňové zatížení společníka při výplatě mzdy 

Výsledek hospodaření = ZD 7 000 000 

Roční hrubá mzda 400 000 

Odvod SP zaměstnavatel (25 %) 100 000 

Odvod ZP zaměstnavatel (9 %) 36 000 

Mzdové náklady s. r. o. 536 000 

VH snížený o mzdové náklady = ZD 6 464 000 

ZD (zaokrouhlený na 1 000 Kč dolů) 6 464 000 

Daň z příjmů (19 %) 1 228 160 

Čistý zisk po zdanění 5 235 840 

Odvod SP zaměstnanec (6,5 %) 26 000 

Odvod ZP zaměstnanec (4,5 %) 18 000 

Superhrubá mzda (SHM) 536 000 

SHM (zaokrouhlená na 100 Kč nahoru) 536 000 

Daň ze mzdy (15 %) 80 400 

Sleva na poplatníka 24 840 

Daň ze mzdy po slevě 55 560 

Solidární zvýšení daně   0 

Čistá mzda 300 440 

Odvody celkem 1 463 720 

Odvody celkem v % 22,64 % 
  Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tab. 4.5 je uveden výpočet čisté mzdy podnikatele v případě uzavření 

zaměstnaneckého poměru. Jeho roční čistá mzda je na požadované úrovni, konkrétně  

ve výši 300 440 Kč.  

Podíl jednotlivých odvodů, tzn. sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů FO, daň 

z příjmů PO, které musí s. r. o. zaplatit na celkovém základu daně je znázorněn v Grafu 4.1. 

Celkové odvody tvoří 22,64 %, což je 1 463 720 Kč. 

 

  

Graf 4.1: Podíl daňových odvodů na celkovém základu daně při výplatě mzdy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

c) Společníkovi bude vyplácena kombinace podílu na zisku a mzdy  

Aby pan Novotný při podnikání prostřednictvím s. r. o. co nejvíce optimalizoval daňové 

odvody státu včetně sociální a zdravotního pojištění budeme uvažovat o třetí variantě,  

a to vyplácení požadovaného příjmu kombinací podílu na zisku a mzdy. 

 

 Hrubá mzda 12 000 Kč 

Zde budeme uvažovat, že by byla panu Novotnému vyplacena hrubá měsíční mzda  

pouze ve výši 12 000 Kč a zbytek do požadované částky 25 000 Kč (300 000 Kč/ rok) mu 

bude vyplacen jako podíl na zisku. 

 

 

 

SP a ZP 
zaměstnanec; 

0,68% 

SP a ZP 

zaměstnavatel; 

2,10% 
Daň z příjmu 

(FO); 0,45% 

Daň z příjmu 

(PO); 19,35% 

ZD; 77,36% 
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Tab. 4.6: Kombinace podílu na zisku a mzdy – hrubá mzda 12 000 Kč  

Roční hrubá mzda    144 000 

Odvod SP zaměstnavatel (25 %) 36 000 

Odvod ZP zaměstnavatel (9 %) 12 960 

Mzdové náklad s. r. o. 192 960 

VH snížený o mzdové náklady = ZD 6 807 040 

ZD (zaokrouhlený na 1 000 Kč dolů) 6 807 000 

Daň z příjmů (19 %) 1 293 330 

Čistý zisk po zdanění 5 513 670 

  

Odvod SP zaměstnanec (6,5 %) 9 360 

Odvod ZP zaměstnanec (4,5 %) 6 480 

SHM 192 960 

SHM (zaokrouhlená na 100 Kč nahoru) 193 000 

Daň (15%) 28 950 

Sleva na poplatníka 24 840 

Daň ze mzdy po slevě 4 110 

Solidární zvýšení daně 0 

Čistá mzda 124 050 

Podíl společníka na zisku 207 000 

Srážková daň z podílu na zisku (15 %) 31 050 

Čistý příjem z podílu na zisku 175 950 

Čistý příjem podnikatele 300 000 

Odvody celkem 1 393 290 

Odvody celkem v % 20,47 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Čistá mzda pana Novotného by tak činila 124 050 Kč (viz Tab. 4.6),  

tzn., že do požadovaného ročního příjmu 300 000 Kč mu bude vyplacen podíl na zisku 

v hrubé výši 207 000 Kč. Podíl na zisku po zdanění srážkovou daní tak je ve výši 175 950 Kč 

a celkový čistý příjem podnikatele je na vyžadované minimální úrovni 300 000 Kč  

(207 000 + 175 950). 

Při téhle kombinaci výplaty mzdy a podílu na zisku celkové daňové zatížení činí  

1 393 290 Kč, tedy 20,47 % 

 

 Hrubá mzda 25 000 Kč  

Nyní budeme předpokládat, že by byla panu Novotnému vyplacena vyšší částka ve formě 

mzdy, a to 25 000 Kč hrubého a opět zbytek příjmu do požadovaného příjmu bude vyplacen 

ve formě podíl na zisku. 
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Tab. 4.7: Kombinace podílu na zisku a mzdy – hrubá mzda 25 000 Kč  

Roční hrubá mzda    300 000 

Odvod SP zaměstnavatel (25 %) 75 000 

Odvod ZP zaměstnavatel (9 %) 27 000 

Mzdové náklad s. r. o. 426 120 

VH snížený o mzdové náklady = ZD 6 598 000 

ZD (zaokrouhlený na 1 000 Kč dolů) 6 598 000 

Daň z příjmů (19 %) 1 253 620 

Čistý zisk po zdanění 5 344 380 

  

Odvod SP zaměstnanec (6,5 %) 19 500 

Odvod ZP zaměstnanec (4,5 %) 13 500 

SHM 402 000 

SHM (zaokrouhlená na 100 Kč nahoru) 402 000 

Daň (15%) 60 300 

Sleva na poplatníka 24 840 

Daň ze mzdy po slevě 35 460 

Solidární zvýšení daně 0 

Čistá mzda 231 540 

Podíl společníka na zisku 81 000 

Srážková daň z podílu na zisku (15 %) 12 150 

Čistý příjem z podílu na zisku 68 850 

Čistý příjem podnikatele 300 390 

Odvody celkem 1 436 230 

Odvody celkem v % 21,77% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při téhle alternativě čistá mzda pana Novotného činí 231 540 Kč (viz tab. 4.7),  

tzn., že do požadovaného ročního příjmu 300 000 Kč mu bude vyplacen podíl na zisku 

v hrubé částce 68 850 Kč. Podíl na zisku po zdanění srážkovou daní tak je ve výši 68 850 Kč  

a celkový čistý příjem podnikatele je na vyžadované minimální úrovni, konkrétně  

300 390 Kč. 

Celkové daňové zatížení činí 1 436 230 Kč, tedy je vyšší o 42 940 Kč než 

v předchozím případě. V procentuálním vyjádření je to o 1,3 % více. 

 

 

Srovnání daňového zatížení OSVČ a společníka s. r. o.  

Výsledky daňového zatížení jednotlivých možností při daných podmínkách jsou 

uvedeny v grafu 4.2. Jak můžeme vidět, tak z hlediska daňového zatížení se jeví  

pro podnikatele přijatelněji založit společnost s ručením omezeným. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Jestliže by pan Novotný, i přes to zvolil podnikání jako OSVČ, je pro něj daňově lepší 

uplatňovat výdaje procentem z příjmů. Paušální výdaje jsou v porovnání se skutečnými  

o něco vyšší, tudíž dojde ke snížení základu daně pro výpočet daně i pojistného. Rozdíl  

na dani tak činí 517 500 Kč. Daňová povinnost fyzické osoby je negativně ovlivněna poměrně 

vysokými odvody na pojistném a částkou solidárního zvýšení daně. 

Z tabulky můžeme vidět, že daňové zatížení je nejnižší u založení s. r. o., kde by 

podnikatel jako společník pobíral podíl na zisku. I když z důvodu jeho dvojího zdanění  

(na úrovni obchodní společností 19 % a při výplatě 15 % srážkovou daní) by se na první 

pohled mohlo zdát opak. Ovšem nevýhodou je, že vyplacené podíly nepodléhají sociálnímu  

a zdravotní pojištění a nelze u nich uplatnit ani slevy na dani. Pokud by nepobíral mzdu někde 

jinde, musel by si pojistné zaplatit sám podnikatel. 

Čtvrtá analyzovaná možnost, založit s. r. o. a pobírat mzdu na základě 

pracovněprávního vztahu, se jeví jako hodně daňově nevýhodná. I když mzdové náklady 

snižují výsledek hospodaření a tudíž i základ daně, je vypočtená daňová povinnost  

ve srovnání s ostatními uvedenými variantami poměrně vysoká. Podnikatel celkově musí  

odvést státu 1 463 720 Kč.  
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Graf 4.2: Srovnání daňového zatížení OSVČ  a společníka s. r. o. (v Kč)  
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Pokud by společník zvolil výplatu příjmu kombinací mzdy a podílu na zisku, tak díky 

tomu, že mzda je kvůli odvodům na sociálním a zdravotním pojištění více odvodově zatížena, 

bylo by pro něj výhodnější menší část požadovaného příjmu vyplatit ve formě mzdy (tedy 

12 000 Kč) a zbylou větší část jako podíl na zisku. Daňové zatížení je tak o 42 940 Kč menší 

než kdyby zvolil druhou variantu, kdy by jeho hrubá mzda činila 25 000 Kč. 

Na základě těchto skutečností a při daných podmínkách bych panu Novotnému 

doporučila jako nejvýhodnější možnost založení s. r. o., kde bude vystupovat v roli 

zaměstnance a bude pobírat měsíční hrubou mzdu 12 000 Kč a zbytek do požadovaného 

příjmu mu bude vyplacen ve formě podílu na zisku. Při této kombinaci podílu na zisku  

a mzdy docílíme optimální daňové povinnosti (ve výši 1 393 280 Kč). Zároveň je podnikatel 

sociálně a zdravotně pojištěn a může uplatnit slevy na dani. 

 

 

4.2 Shrnutí základních výhod a nevýhod obou forem podnikání podle 

zkoumaných kritérií 

 

 Tab. 4.8:  Srovnání kritérií při volbě formy podnikání 

Kritérium OSVČ s. r. o. 

Počet zakladatelů 0 0 

Předpokládaný rozvoj - + 

Obchodní prestiž - + 

Potřeba základního kapitálu 0 0 

Způsob a rozsah ručení za dluhy  - + 

Administrativní náročnost založení podniku + - 

Náklady na založení společnosti + - 

Možnosti daňové optimalizace 0 0 

Vedení účetnictví nebo daňové evidence + - 

Daňové zatížení - + 
 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tab. 4.8 jsou uvedeny všechny zkoumané kritéria při volbě právní formy podnikání 

mezi OSVČ a s. r. o. Jak můžeme vidět, společnost s ručením omezeným je v mírné výhodě. 

Podnikatel může u obou forem začít podnikat samostatně, tzn. založení živnosti  

i společnosti s ručením omezeným lze pouze jedním zakladatelem. Proto toto kritérium 

považuji bez vlivu na rozhodování pana Novotného. 

Co se týká rozsahu plánovaných podnikatelských aktivit a obchodní prestiže, je  

pro pana Novotného vhodnější provozovat cestovní kancelář jako společnost s ručením 
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omezeným, neboť na venek bude působit u potenciálních zákazníků či obchodních partnerů 

důvěryhodněji a s větší prestiží než když bude podnikat pod svým jménem jako OSVČ. 

Kritérium základního kapitálu považuji za neutrální, protože už nevytváří takový 

zásadní rozdíl mezi oběma druhy podnikání. Odhaduji, že změnou povinné minimální výše 

základního kapitálu při zakládání s. r. o. na pouhou 1 Kč (v případě založení jedním 

zakladatelem) se tato forma podnikání stane atraktivnější hlavně u živnostníků, u kterých byla 

potřeba finanční hotovosti zásadní překážkou. 

 U způsobu a rozsahu ručení závazky je ve výhodě bezesporu s. r. o., kde jednotliví 

členové ručí za dluhy obchodní společnosti v omezené výši (ve výši vkladu), kdežto naopak 

OSVČ ručí celým svým majetkem. 

Činnosti při založení živnosti jsou z administrativního hlediska snadnější a daleko méně 

rozsáhlejší. Podnikatel na její založení potřebuje opravdu minimální náklady. Naproti tomu  

u zakládání s. r. o., i přes snížení minimální velikosti základního kapitálu, jsou tyto náklady 

stále o něco vyšší.  

Způsobů jak optimalizovat daňovou povinnost je jak u fyzických osob, tak právnických 

celá řada a nelze dopředu odhadnout, jaké skutečnosti v životě poplatníka nastanou a kterých 

možností pak může využít. Proto toto kritérium považuji při počáteční volbě právní formy 

podnikání za neutrální. 

Každý podnikatel musí nějakým způsobem evidovat svoji činnost. Jak bylo řečeno, 

daňová evidence je ta jednodušší forma. Zde je ve výhodě OSVČ, kde se pan Novotný může 

svobodně rozhodnout, zda vést daňovou evidenci nebo účetnictví (předpokládám,  

že nesplňuje žádné zákonem stanovené podmínky pro vedení účetnictví). V případě s. r. o. by 

účetnictví musel vést automaticky. 

 Z hlediska daňových odvodů je pro pana Novotného při stanovených podmínkách 

nejpřijatelnější založit společnost s ručením omezeným a pobírat stanovený příjem 

v kombinaci hrubé měsíční mzdy 12 000 Kč a zbytek jako podíl na zisku (viz tab. 4.6).  

 

Ovšem nesmíme zapomenout, že všechna kritéria spolu navzájem souvisejí a neměla by 

být posuzována odděleně, protože jedna nevýhoda např. v podobě vyšších počátečních 

nákladů na založení s. r. o., může být kompenzována výhodami jinými, např. omezeným 

ručením anebo jako u pana Novotného nižší daňovou zátěží.  
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5 Závěr 

V současné době existuje několik různých druhů právních forem podnikání. Diplomová 

práce je soustředěna pouze na dva základní a v praxi zřejmě nejvyužívanější, tedy  

na podnikání ve společnosti s ručením omezeným a podnikání fyzické osoby – OSVČ. 

Určitě není možné jednoznačně určit, která ze zmíněných forem  je výhodnější. Obě 

mají své výhody a nevýhody a vyznačují se určitými specifickými znaky. Výběr vhodné 

právní formy závisí na mnoha faktorech např. administrativní a finanční náročnosti založení, 

rozsahu ručení za dluhy, potřebě počátečního základního kapitálu, účetních a daňových 

aspektech atd. Je třeba analyzovat zejména ty činitele, které jsou pro daného podnikatele 

nejdůležitější. Zhodnocení těchto kritérií je bezesporu subjektivní záležitostí, protože co může 

být pro jednoho podnikatele přínosem, druhému může i uškodit. 

OSVČ k zahájení podnikatelské činnosti potřebuje jen minimální náklady a není u ní 

stanovena podmínka složení základního kapitálu. Mezi daňové výhody patří možnost 

uplatnění výdajů procentem z dosažených příjmů, které jsou v České republice stanoveny 

 na relativně příznivé úrovni. Dalším přínosem je fakt, že vyplacení osobní spotřeby 

nepodléhá znovu zdanění. Naopak za značnou nevýhodu považujeme ručení za dluhy 

veškerým svým majetkem. 

Co se týká společnosti s ručením omezeným, tak její hlavní výhodou a zejména důvod 

k oblíbenosti je omezené ručení společníků. V neprospěch s. r. o. působí fakt administrativně 

náročnějšího chodu obchodní společnosti, který je spojen hlavně se zákonnou povinností vést 

účetnictví a také nutností konat pravidelné valné hromady.  

Jelikož s. r. o. ručí za dluhy majetkem a ne základním kapitálem, hodnota jeho výše  

po založení obchodní společnosti pozbývá smyslu a účelu. Je zřejmé, že od 1. 1. 2014 většina 

nově vznikajících společností s ručením omezeným využije složení základního kapitálu 

v uvedené minimální výši. Taktéž díky novince, že fyzická osoba může být jediným 

společníkem v jakémkoliv množství společností s ručením omezeným, si tak může podnikatel 

založit libovolný počet obchodních společností. 

Jaké budou dopady nové právní úpravy s. r. o. v praxi není možné ještě hodnotit, lze je 

prozatím jen odhadovat. Ukáže až čas, jak budou jednotlivá ustanovení ZOK chápána a jaký 

přístup k dané problematice soudy zvolí. 

Cílem diplomové práce bylo poukázat na základní rozdíly mezi podnikáním osoby 

samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným. Zhodnotit výhody  
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a nevýhody obou forem podnikání v návaznosti na novou právní úpravu obchodních 

korporací. Vytýčený cíl byl naplněn. 
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Seznam zkratek 

  

ČR Česká republika 

FO fyzická osoba 

NOZ  Nový občanský zákoník 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

PO právnická osoba 

SP sociální pojištění 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

SHM superhrubá mzda 

VZ vyměřovací základ 

VH výsledek hospodaření 

ZD základ daně 

ZDP zákon o daních z příjmů 

ZOK zákon o obchodních korporacích 

ZŽP zákon o živnostenském podnikání 

ZP zdravotní pojištění 



 

 


