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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je analyzovat a porovnat podnikatelskou činnost osoby 

samostatně výdělečně činné v České republice a v Polské republice, jak po teoretické tak i po 

praktické stránce. Důraz je kladen zejména na odlišnosti daňových a odvodových systémů 

uplatňovaných v rámci daných zemí. V práci jsou použity metody analýzy, syntézy a 

komparace. 

 Úvodní kapitola práce je rozdělena do čtyř podkapitol. 

První podkapitola je věnována teoretickým aspektům podnikatelské činnosti na území 

České republiky. Je zde zmíněn historický vývoj podnikání na našem území, právní rámec 

regulující podnikání, možnosti provozování podnikatelské činnosti se zaměřením  

na živnostenské podnikání a podmínky pro získání živnostenského oprávnění.  

 V druhé podkapitole jsou vymezeny a blíže charakterizovány jednotlivé druhy příjmů 

a výdajů plynoucích z provozování podnikatelské činnosti. Jelikož jsou  

to právě příjmy a výdaje, které se podílejí na stanovení základu daně pro výpočet daňové 

povinnosti, je jejich správné zaznamenávání nevyhnutelné. Podnikatel volí mezi evidencí 

dosažených příjmů a následným uplatněním paušálních výdajů, daňovou evidencí, evidencí 

příjmů a stanovením daňové povinnosti paušální částkou či vedením účetnictví. Překročí-li 

podnikatel svým dosaženým obratem zákonem stanovený limit, stává se pro něj jedinou 

možnou variantou vedení účetnictví.  

Jelikož východiskem pro praktickou část diplomové práce je prodej prostřednictvím 

internetového obchodu, jehož regulující právní akt (Občanský zákoník) od 1. 1. 2014 

zaznamenal značné úpravy, je tento druh prodeje a změny jeho legislativy vymezen v třetí 

podkapitole.  

 Čtvrtá podkapitola je zaměřena na vykonávání podnikatelské činnosti na území Polské 

republiky. Rovněž i v případě tohoto státu je vymezen právní rámec, formy provozování 

podnikatelské činnosti se zaměřením na individuální činnost a náležitosti potřebné k zahájení 

jejího provozu, v neposlední řadě pak na způsobech zaznamenávání podnikatelské činnosti. 

 Druhá kapitola teoretické části diplomové práce zabývající se daňovým a odvodovým 

systémem České republiky a Polska je rozdělena do několika podkapitol. 
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 Definovány a blíže charakterizovány jsou zde hlavní pojmy jako např. daň a její 

vlastnosti a funkce, daňový systém a požadavky na něj kladené.  

 Poněvadž je podstatou práce analýza podnikatelské činnosti OSVČ, je tato kapitola 

věnována především dani z příjmů fyzických osob a možnostech její legální optimalizace  

a odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a to jak na území ČR, tak i Polska. 

Rozdíly plynoucí ze srovnání systémů těchto států jsou značné. Ve snaze zajistit 

srozumitelnost a jednoduchost daňového systému Polska, byla vládou v posledních letech 

„vyškrtnuta“ řada slev a daňových zvýhodnění. Mnoho slev na dani umožněných českým 

daňovým systémem, nalézá ekvivalent také v systému polském, jejich výše je však odlišná. 

 Kapitola dále pojednává o národnostní rozmanitosti podnikatelů podnikajících  

na území České republiky, rovněž jako o harmonizaci daní v rámci států Evropské unie  

a výsledku procesu daňové koordinace, tedy zamezení dvojího zdanění obecně a smlouvě 

uzavřené mezi Českou republikou a Polskem. 

 Analýza odlišností vyplývajících z provozování individuální podnikatelské činnosti  

na území dvou rozdílných států, je obsažena v praktické části práce.  Podklad pro vypracování 

analýzy představovaly výsledky vlastní podnikatelské činnosti zahájené v dubnu roku 2013. 

Jelikož je výkon podnikání autorky práce uskutečňován prostřednictvím internetových 

obchodů s „hand made“ tématikou, jsou zde nastíněny hlavní výhody a nevýhody této formy 

prodeje. Podstatou kapitoly bylo nalézt vhodný způsob uplatnění výdajů, stanovení základu 

daně a daňové povinnosti v České republice, rovněž jako vyčíslení celkových odvodů  

a průběžných záloh na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Neméně důležitým cílem 

bylo zjistit, jak by se na dani a odvodech projevila skutečnost realizace téže podnikatelské 

činnosti se stejnými ekonomickými výsledky na území Polské republiky. Ve kterém z těchto 

dvou uvedených států je výhodnější podnikat, objasnila zjednodušená rozhodovací analýza. 
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2 Možnosti podnikání OSVČ 

Podnikatel zahajující podnikatelskou činnost, má dle platné legislativy na výběr 

z několika forem podnikání. Mezi administrativně nejjednodušší se beze sporu řadí podnikání 

coby OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná. Tento termín se používá jako označení 

pro fyzickou osobu, jež pobírá příjmy ze samostatně výdělečné činnosti (§ 7 ZDP). OSVČ 

podniká vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za svou činnost ručí celým svým 

majetkem. Do určitého (zákonem stanoveného) obratu není považována za plátce DPH. 

OSVČ nemá povinnost zápisu do Obchodního rejstříku  

2.1    Podnikání v České republice  

Podnikání je v České republice do značné míry ovlivněno legislativními  

a ekonomickými aspekty tvořícími podnikatelské prostředí, na jehož kvalitě jsou závislí 

především malí a střední podnikatelé. Podnikatelské prostředí by proto mělo být zohledněno 

při výběru formy podnikání podnikatelských subjektů. České podnikatelské prostřední  

se vyznačuje zejména narůstajícím konkurenčním bojem a stále měnícím se daňovým 

systémem, což zapříčiňuje demotivaci potenciálních podnikatelů při rozhodování o zahájení 

podnikatelské činnosti. 

2.1.1   Historie podnikání v České republice 

Podnikatelská činnost a na ni kladené nároky se v jednotlivých státech liší. Odlišnosti 

plynou především z individuálního historického vývoje, kterým si daná země v průběhu let 

prošla. 

 Jak uvádí Dočkal (2013) první zmínky o podnikání v České republice pochází z 10. 

století. Stěhování populace z vesnic do větších měst a rozvíjení řemesel zapříčinilo jeho 

následný rozmach. Ve 14. století se řemeslníci začínali sdružovat do spolků stejného řemesla, 

tzv. cechů, které ve své době zaujímaly na trhu monopolní postavení. Cechy byly regulovány 

předpisy upravujícími např. objem výroby a odbytu, či rovnost nákupu surovin. Jelikož byl 

provoz cechů stále více omezován rozvíjející se manufakturní výrobou (počátek organizované 

výroby a obchodu), byla jejich činnost zcela eliminována. Ukončení je datováno k roku 1860, 

kdy tehdejší císař Karel IV. vydal živnostenský řád, jímž bylo legalizováno svobodné 

podnikání a hospodářská politika. Řád upravoval mimo jiné základní práva a povinnosti 

živnostníků a povinnosti při oceňování výrobků. Předpisy byly ale natolik benevolentní,  
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že docházelo k poklesu kvality výrobků a služeb nabízených podnikateli. Novelizace řádu 

byla nevyhnutelná.  

 Opravdový rozmach podnikání nastal v 19. století, kdy byla založena řada 

významných podniků (např. předchůdce automobilky Škoda, Spořitelna česká).  

 V roce 1965 byl Živnostenský řád zrušen a nahrazen Zákoníkem práce.  

 V letech 1992 až 2013 byla oblast obchodního práva ukotvena v Obchodním 

zákoníku, jenž upravoval mimo jiné např. obchodní rejstřík a obchodní smlouvy. 1. ledna 

2014 vešel na území ČR v platnost nový Občanský zákoník, který nahradil Obchodní zákoník 

Zákonem o obchodních korporacích.  

2.1.2 Právní rámec podnikání v České republice 

Základním právním aktem upravujícím podnikatelskou činnost v České republice je  

od 1. 1. 2014 Občanský zákoník spolu se Zákonem o obchodních korporacích. Podnikatel je 

v Občanském zákoníku definován následovně: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet  

a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem 

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

za podnikatele“.  

 Podnikatel je pak dle Občanského zákoníku vnímán jako: 

- osoba zapsaná do Obchodního rejstříku, 

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění dle zvláštních 

právních předpisů, 

- fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu zapsaná do evidence podle zvláštních 

právních předpisů. 

Definice podniku – Podnik neboli firma je definována jako systém souhrnného uspořádání 

veškerých prostředků, práv a povinností, které slouží podnikateli k provozování podnikatelské 

činnosti nebo vzhledem ke své povaze k tomuto účelu směřují. Jedná se o soubor hmotného 

(jakož i osobního) a nehmotného majetku.  
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Živnost – živnost je definována jako soustavná činnost provozována samostatně, vlastním 

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

zákonem o živnostenském podnikání. 

2.1.3 Rozhodování o zahájení podnikatelské činnosti  

Před zahájením provozu podnikatelské činnosti je žádoucí podrobná analýza 

podnikatelského záměru, a jelikož rozhodování probíhá za podmínek rizika, neměla by být  

ani ta v přípravné fázi podnikání opomíjena.  

Jak uvádí Plhoňová (2013) na potenciálního podnikatele působí řada interních vlivů, 

které mohou být chápány jako určitá forma rizika a „zastrašení“ podnikatele od zahájení 

činnosti. Jedná se například o obavy týkající se skutečnosti, že člověk nedisponuje vhodnými 

osobními vlastnostmi, neumí podnikat, postrádá nápad – know-how pro podnikání, chybí mu 

dispoziční role jako základní kapitál, vhodné prostory či relevantní podpora okolí.   

Stejně tak na člověka působí léty propírané podnikatelské mýty  

jako např.: V podnikání se mnohem lépe uplatňují lidé s vyšším vzděláním; Podnikatelem  

se člověk rodí, nemůže se jím stát; Většina nových firem brzy po založení zbankrotuje…  

Aby měl člověk „našlápnuto“ k tomu stát se úspěšným podnikatelem, měl  

by se před zahájením činnosti zaměřit především na zhodnocení svých osobnostních vlastností 

(neboť k podnikání je důležitá vytrvalost, zdravé sebevědomí, iniciativa, úsilí, schopnosti  

a dovednosti, racionalita či důvěra) a vytyčení hlavních cílů, tzn. analýzu následujících 

oblastí:  

- předmět podnikání – každý začínající podnikatel by měl být schopen vymezit pole 

působnosti svého podnikatelského zájmu tj. stanovit si, s jakými výrobky přijít na trh 

či jaké služby poskytovat. Zohlednit by při tom měl nabídku firem již na trhu 

působících.  Předmět podnikání přímo souvisí s živnostenským oprávněním,  

což znamená, že je volen na základě seznamu živností obsažených v živnostenském 

oprávnění. 

 

- produkt – neméně důležitá je úvaha o kvalitativních a kvantitativních vlastnostech 

podnikatelem nabízených výrobků či služeb a jejich využití k získání prodejní  

a konkurenční výhody. 
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- cílová skupina zákazníků –  jelikož pro firmu není zcela optimální vynakládat své úsilí 

v rámci celého trhu, je doporučováno uplatnit tzv. cílený marketing a zaměřit  

se na vybranou oblast potenciálních spotřebitelů získanou pomocí segmentace klientů  

do skupin dle nejrůznějších kritérií jako např. věku, pohlaví, osobních zájmů  

či bydliště; následně jim přizpůsobit nabízený sortiment výrobků a služeb. 

 

- způsob propagace – ve snaze začlenění nabízených výrobků a služeb do podvědomí 

zákazníků je důležité zvážení způsobu marketingové podpory prodeje (vhazování 

reklamních letáků do schránek, reklama na internetu, v tisku, televizi, rádiích atd.). 

 

- místo výkonu podnikání – s výše zmíněnou podporou prodeje úzce souvisí také vhodně 

zvolené místo podnikání, neboť i snadná dopravní dostupnost k nabízeným výrobkům 

a službám může zajistit zvýšení jejich odbytu. 

 

- velikost podniku - podnikatel zahajující svou činnost musí rovněž zvážit, zda je pro něj 

vhodnější provozovat podnikatelskou činnost individuálně, či zda „pod sebou“ 

zaměstnávat další pracovníky. 

 

- konkurence – na současném trhu výrobků a služeb svádí každým dnem stále větší 

množství firem konkurenční boj s cílem udržet si dosavadní stabilní postavení a podíl 

na trhu. K tomu je ovšem zapotřebí získat konkurenční výhodu, tzn. nabídnout 

zákazníkům „něco více“, něco, čím se právě jejich produkty odliší od produktů 

ostatních podnikatelů. Nezbytná je proto správná analýza hlavních konkurentů, 

zhodnocení jejich silných a slabých stránek. 

2.1.4 Možnosti podnikání v České republice 

Na základě platné legislativy České republiky je podnikatelským subjektům umožněno 

podnikat „v roli“ fyzické osoby či osoby právnické, přičemž povoleny jsou následující formy 

podnikání: 

- fyzická osoba – OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná, 

- právnická osoba: 

o obchodní společnost: 

 společnost s ručením omezeným (s. r. o.), 
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 akciová společnost (a. s.), 

 veřejná obchodní společnost (v. o. s.), 

 komanditní společnost (k. s.), 

o družstvo 

o nadace. 

Spolu s přijetím nového Občanského zákoníku došlo od 1. 1. 2014 k řadě významným 

úprav ovlivňující jednotlivé právní formy podnikání a požadavky na ně kladené. Změny  

se týkají především: 

a) společností s ručením omezeným: 

o společnostem nyní postačí vytvořit základní kapitál ve výši 1 Kč (do roku 2014 

měly společnosti povinnost vytvoření základního kapitálu v minimální výši 

200 000 Kč), 

o společnostem zaniká povinnost tvorby rezervního fondu, 

o jedna osoba může být jediným společníkem v neomezeném množství 

společností s. r. o., jeden společník může vlastnit více než jeden podíl. 

b) akciových společností: 

o zavedení kusových akcií, tzn. akcií nemající jmenovitou hodnotu - hodnota je 

odvozena od počtu jejich vydání.  

o zavedení možnosti kumulativního hlasování posilující vliv minoritních 

akcionářů. 

o prosazení libovolně nastavitelného funkčního období členů představenstva.  

Nejjednodušší formou podnikání pro začínajícího podnikatele v rámci České republiky 

je podnikání coby „podnikající fyzická osoba“ a to především z důvodu nízkého finančního 

zatížení při zahajování činnosti a minimu právních povinností. Nevýhodou se však stává 

odvod pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení a odpovědnost za vedení veškeré 

administrativy plynoucí z provozu činnosti, neboť podnikatel se stává sám sobě svým 

manažerem.  

2.1.5 Provozování živnosti, živnostenské oprávnění 

Živností se rozumí soustavná činnost podnikatele provozovaná samostatně, vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. K tomu, aby mohl podnikatel 
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živnost vykonávat, je zapotřebí obdržet živnostenské oprávnění, jehož získání je podmíněno 

splněním řady všeobecných podmínek.  

Všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 Zákona o živnostenském podnikání) 

Všeobecnými podmínkami pro provozování živnosti fyzickými osobami a obdržení 

živnostenského oprávnění, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou: 

- dovršení věku 18 ti let, 

- způsobilost k právním úkonům, 

- bezúhonnost, 

- skutečnost, že fyzická osoba nemá na svém osobním účtu evidovány žádné daňové 

nedoplatky související s výkonem podnikatelské činnosti na území České republiky, 

ať současným či minulým, 

- skutečnost, že fyzická osoba neeviduje žádné nedoplatky na platbách pojistného  

na sociální zabezpečení, pojistném na veřejném zdravotním pojištění a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti na území České republiky, kde podniká či podnikala. 

Rozdělení živností, zahájení podnikatelské činnosti 

Živnosti se dle Zákona o živnostenském podnikání rozdělují na živnosti ohlašovací, 

jež smí být provozovány na základě ohlášení a na živnosti koncesované, které mohou být 

provozovány pouze na základě schválené koncese1. Zákon umožňuje podnikatelům vykonávat 

více živností zároveň, a to za předpokladu, že podnikatel vlastní ke každé z těchto živností 

živnostenské oprávnění  

Ohlašovací živnosti se dále člení na živnosti: 

a) řemeslné, vyžadující prokázání o odborné způsobilosti (jako např. činnosti pekařů, 

řezníků, kovářů, obráběčů či zlatníků a klenotníků),  

b) vázané, které rovněž vyžadují odbornou způsobilost (jako např. výkon geologických 

prací, zpracování tabáků a tabákových výrobků, oční optika či nákup a prodej 

kulturních památek), 

c) volné, nevyžadující pro jejich provoz prokazování o odborné způsobilosti (jako např. 

zahradnictví, zpracování dřeva, proutěných a slaměných výrobků, výroba papíru, 

výroba bižuterie nebo zprostředkování obchodu a služeb). 
                                                
1 Koncese – státní povolení k provozování některých vybraných živností. 
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Rozhodne-li se fyzická osoba zahájit svou podnikatelskou činnost, následuje ohlášení 

živnosti či podání žádosti u místně příslušného živnostenského úřadu, a to prostřednictvím 

závazného jednotného registračního formuláře (JRF). Fyzická osoba tak může učinit osobně 

za asistence administrativního pracovníka či elektronicky. 

Jedná-li se o živnost spadající do kategorie „volné živnosti“, je fyzická osoba k JRF 

povinna předložit ke schválení žádosti také platný občanský průkaz, přílohu formuláře JRF 

obsahující seznam živnosti volných a správní poplatek ve výši 1 000 Kč. 

Žádá-li fyzická osoba o oprávnění k živnosti řemeslné, doloží navíc listinu dokládající 

dosažené vzdělání (např. výuční list, maturitní vysvědčení, doklad o ukončení vyšší odborné 

školy či vysoké školy, doklad o rekvalifikaci a jednoroční praxi či doklad o vykonání šestileté 

praxe v rámci daného oboru). 

Provoz živnosti vázané a koncesované je podmíněn doložením dokladu o kvalifikaci 

živnosti v praxi. 

Bezprostředně po obdržení oprávnění k provozu živnostenského podnikání se fyzická 

osoba stává osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a tuto skutečnost je povinna 

oznámit správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně do 8 dní od zahájení 

podnikání. Jedná-li se o studující fyzickou osobu, přidá rovněž potvrzení o studiu v daném 

kalendářním roce.  

Výhody a nevýhody podnikání formou živností 

 Jak uvádí Hyršlová (2008), hlavní výhodu podnikání formou živnostenského 

oprávnění představuje zpravidla nízká výše základního kapitálu potřebného pro zahájení 

činnosti a (na rozdíl od jiných forem podnikání) rovněž minimální státní regulace.  

Za nevýhodu lze považovat např. neomezené ručení a naopak omezenou životnost podniku 

danou délkou života majitele.  

 

2. 2 Zaznamenávání podnikatelské činnosti v České republice 

Ode dne zahájení podnikatelské činnosti (nezávisle na skutečnosti, zda podnikání 

vykonává fyzická nebo právnická osoba), vzniká povinnost tuto činnost evidovat. 

Zaznamenávání podnikatelské činnosti je v České republice možné prostřednictvím vedení 
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příjmů s následným uplatněním paušálních výdajů, vedením daňové evidence, vedením 

účetnictví či vedením evidence s následným uplatněním daně paušální částkou.  

2.2.1 Evidence příjmů a následné uplatnění paušálních výdajů 

 Jak uvádí Macháček (2010) v České republice existuje od roku 1993 namísto vedení 

účetnictví rovněž možnost uplatňovat paušální výdaje, tzn. evidovat dosažené příjmy a výdaje 

následně stanovit příslušným procentem z těchto příjmů. Jelikož podnikatel sleduje pouze 

příjmy a pohledávky doložené fakturami a nevzniká mu povinnost skladovat doklady 

prokazující podnikatelovy skutečně vynaložené náklady, jsou paušální výdaje doprovázeny 

menší administrativní zátěží a mnohdy představují nejjednodušší a nejvýhodnější způsob 

uplatnění výdajů v daňovém přiznání.  

Za nevýhodu paušálních výdajů lze považovat skutečnost nemožnosti uplatnění plateb 

na sociální a zdravotní zabezpečení v rámci vynaložených výdajů. 

Paušální výdaje nelze uplatnit v případě, že: 

-  je poplatník2 spoluvlastníkem majetku a příjmy a výdaje se nedělí  

mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, 

-  je poplatník účastníkem sdružení bez právní subjektivity a příjmy a výdaje nejsou 

rozděleny rovným dílem.  

Je-li poplatník součástí sdružení fyzických osob, platí pro účastníky sdružení 

podmínka – pokud jedna osoba uplatňuje paušální výdaje, musí rovněž všichni členové 

uplatňovat výdaje paušálem. 

Příslušná procenta paušálních výdajů a jejich vývoj v letech 2008-2014 jsou 

zaznamenána v Tab. 1. 

  

                                                
2 Poplatníkem rozumíme osobu, jejíž majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. 
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Tab. 1 Vývoj paušálních výdajů v letech 2008 - 2014 

 Procento paušálních výdajů / rok 

Druh příjmu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního  

a vodního hospodářství (§ 7 odst. 1. 

písm. a) 

80 80 80 80 80 80 80 

Příjmy z řemeslné živnosti (§ 7 odst. 1. 

písm. b) 
60 80 80 80 80 80 80 

Příjmy z ostatních živností (§ 7 odst. 1. 

písm. b) 
50 60 60 60 60 60 60 

Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních 

předpisů (§7 odst. 1.  

písm. c) 

40 60 40 40 40 40 40 

Příjmy z výkonu nezávislého povolání 40 60 40 40 40 40 40 

Příjmy znalce, tlumočníka, 

zprostředkovatele kolektivních sporů, 

zprostředkovatele hromadných smluv, … 

40 60 40 40 40 40 40 

Příjmy z činnosti insolventního správce, 

včetně příjmů z činnosti předběžného 

insolventního správce, zástupce 

insolventního správce, … 

40 60 40 40 40 40 40 

Příjmy z pronájmu majetku zařazeného 

v obchodním majetku 
30 30 30 30 30 30 30 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející z daňových zákonů jednotlivých let 

 Z tab. 1 je zřejmé, že výše paušálních výdajů se v posledních 5 ti letech nemění, 

změnilo se však omezení uplatnění výdajového paušálu ve výši 40 % a 30 %. Ten mohou 

uplatnit pouze osoby samostatně výdělečně činné, jejichž příjmy za dané zdaňovací období 

nepřesáhly částku 2 milióny korun (tzn., že pro paušál ve výši 40 % dosahují výdaje částky 

800 000 Kč;  pro paušál ve výši 30 % dosahují výdaje částky 600 000 Kč).  
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2.2.2 Daňová evidence 

 Mezi další alternativy zaznamenávání podnikatelské činnosti je řazena daňová 

evidence, jež představuje, jak uvádí Sedláček (2012), méně administrativně náročnou obdobu 

jednoduchého účetnictví. Na základě ctění zásady jednoduchosti je jejím primárním cílem 

zachycení peněžních toků bezprostředně souvisejících s podnikáním, nicméně její průběžné  

a správné vedení poskytuje také věcné informace o stavu a pohybu majetku a závazků 

podnikatele za dané zdaňovací období. Z tohoto důvodu se stává východiskem  

pro ekonomické rozhodování a řízení firmy. 

Daňová evidence je upravena a regulována zákonem č. 586/ 1992 Sb., o daních 

z příjmů. Zákon o daních z příjmů stanovuje povinné informace, jež musí každá daňová 

evidence obsahovat pro správné zjištění daňového základu, nestanovuje však přesnou formu 

jejího vedení. Uložena je pouze povinnost uchovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací 

období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem o daních z příjmů 

nebo zvláštním právním předpisem. (Dušek, 2008) 

Daňová evidence slouží výhradně fyzickým osobám, které nejsou považovány  

za účetní jednotku. 

Hlavní součástí daňové evidence jsou údaje o dosažených příjmech a vynaložených 

výdajích.  Rozhodující pro zaznamenání transakcí ovlivňující základ daně tedy nejsou jejich 

uskutečnění, nýbrž až moment zaplacení. Příjmem se rozumí dle § 3 zákona č. 586/ 1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, peněžité i nepeněžité plnění, které nabývá 

poplatník v průběhu podnikání. Příjmy tak představují přírůstek ekonomických zdrojů 

podniku. Výdaj vyjadřuje úbytek ekonomických zdrojů podniku bez zřetele na účel jejich 

použití.  Výdajem se např. rozumí výplata mezd, úhrada faktury za materiál, výplata dividend 

atd.  

Daňová evidence je zaznamenávána prostřednictvím účetních knih, mezi které řadíme 

deník příjmů a výdajů, inventární knihu, knihu pohledávek a závazků a knihu ostatních 

evidencí. 

 Deník příjmů a výdajů (v minulosti též peněžní deník) sleduje příjmy a výdaje 

v pokladně a na bankovním účtu firmy. Deník je určen samostatně výdělečným osobám  

dle § 7 zákona o daních z příjmů, které neuplatňují výdaje procentem z příjmů. 

 Jak uvádí Sedláček (2012) zápisy v peněžním deníku jsou uskutečňovány 
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chronologicky podle jednotlivých daňových dokladů, tzn. že ke každé uskutečněné 

hospodářské transakci náleží jeden řádek v peněžním deníku. 

Deník obsahuje: 

- inventární knihu zahrnující karty dlouhodobého majetku a zásob, 

- knihu pohledávek a závazků obsahující karty úvěrů a půjček,  

- knihu ostatních evidencí jako např. mzdových, pokladních, evidenci tržeb či DPH. 

Zápisy obsažené v daňové evidenci musí být podloženy patřičnými účetními doklady 

jako jsou faktury (přijaté a vystavené), pokladní doklady (příjmové a výdajové), výpisy 

z bankovního účtu podnikatele, příjemky a výdejky, vnitřní účetní doklady. 

Základ daně z příjmu je stanoven dle daňové evidence jako rozdíl mezi zdanitelnými 

příjmy a daňovými výdaji => zákon o daních z příjmů stanovuje příjmy zahrnované  

a nezahrnované do základu daně – podnikatel musí správně rozlišit, ze kterých příjmů je 

povinen odvést daň, a které zdaňovat nemusí. 

Mezi příjmy zahrnované do základu daně patří: 

o tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb, 

o úroky z bankovního účtu. 

Mezi příjmy nezahrnované do základu daně patří: 

o přijaté úvěry, 

o příjmy daně z přidané hodnoty. 

Základ daně snižují výdaje odečitatelné od základu daně, mezi které náleží např. 

nákup zboží, materiálu, spotřeba energie, nájemné, spotřeba pohonných hmot, poštovné a jiné.  

Snížení základu daně není možné např. výdaji vynaloženými na nákup dlouhodobého 

hmotného majetku, na osobní potřebu podnikatele či na splátky úvěrů. 
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2.2.3 Vedení evidence a následné stanovení daně paušální částkou 

 Do 31. 12. 2003 bylo podnikateli, jež provozoval svou činnost na území České 

republiky, umožněno volit mezi vedením účetnictví jednoduchým a podvojným. Jednoduché 

účetnictví představovalo systém založený na sledování peněžní báze, tedy příjmů a výdajů. 

Na rozdíl od podvojného účetnictví v něm nebyly účetní případy zaznamenávány za ctění 

principu souvztažnosti na dvou účtech.  

Od 1. 1. 2004 bylo jednoduché účetnictví zrušeno a nahrazeno daňovou evidencí. 

Označení pro podvojné účetnictví bylo zkráceno pouze na termín „účetnictví“.  

Zvolí-li si podnikatel zaznamenávání uskutečněných podnikových operací do evidence 

a následně se rozhodne uplatnit daň paušální částkou, pak ve své evidenci sleduje příjmy, 

pohledávky a hmotný majetek.  

 V případě vedení této evidence je notnou podmínkou skutečnost, že podnikatel: 

- nezaměstnává žádné zaměstnance ani spolupracující osoby,  

- výše jeho ročního příjmů za bezprostředně 3 předcházející zdaňovací období 

nepřesáhla částku 5 milionů korun,  

- není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou, 

- daň po slevách činí minimálně 600 Kč. 

Výše paušálních výdajů, pomocí nichž může podnikatel stanovit svou daňovou 

povinnost za dané zdaňovací období je uvedena v Tab. 2. 
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Tab. 2 Výše paušálních výdajů pro jednotlivé druhy podnikatelských příjmů 

Výše  

výdajů 
Druh příjmů z podnikání 

80 % 

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (§ 7 odst. 1 

písm.a) ZDP); příjmy z řemeslných živností (§ 7 odst. 1. písm.b) ZDP  

ve spojení s přílohou č. 1. Nařízení vlády č. 278/2008 SB., o obsahových 

náplních živností). 

60 % 

Příjmy z živností kromě živností řemeslných (§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP  

dle příloh 2 až 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních 

živností). 

40 % 

Příjmy znalce, tlumočníka, rozhodce, zprostředkovatele kolektivních sporů, 

zprostředkovatele kolektivních smluv podle autorského zákona (§ 7 odst. 2 

písm. c) ZDP). Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (§ 7 odst. 

1 písm.c) ZDP). Jedná se o svobodná povolání např. o daňové poradce, 

advokáty, notáře, auditory, lékaře. Příjmy z užití práv z průmyslového 

vlastnictví nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv atp. (blíže  

v § 7 odst.2, písm.a ) ZDP. Příjmy z nezávislého povolání, které není živností 

ani podnikáním podle zvláštních předpisů (§ 7 odst. 2 písm. b) ZDP). Jedná 

se např. o umělce, sportovce, jejich trenéry, rozhodčí. Příjmy z činnosti 

insolvenčního správce (§ 7 odst. 2 písm. d) ZDP). 

Při uplatnění 40 % paušálu je maximum výdajů stanoveno na 800 000 Kč. 

30 % 

Příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (§ 7 odst. 2 

písm. e) ZDP) a příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP. 

Při uplatnění 30 % paušálu je maximum výdajů stanovena na 600 000 Kč. 

Zdroj: Zákon o daních z příjmů  

 Nastane-li situace, kdy podnikateli plyne více příjmů, přičemž každému z nich náleží 

jiná paušální sazba, je pro každý příjem použita jemu příslušející sazba.  

 Rozhodne-li se podnikatel uplatňovat paušální výdaje, pak je povinen uplatnit je  

na všechny jemu plynoucí příjmy. Není povoleno, aby jedna činnost v rámci jednoho 

daňového základu byla počítána prostřednictvím daňového paušálu, zatímco druhá činnost 

v rámci druhého základu daně pomocí skutečně vynaložených výdajů.  
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2.2.4 Vedení účetnictví 

Účetnictví představuje důležitý nástroj řízení a rozhodování podnikatelských subjektů, 

jehož základní podstata spočívá ve věrném, skutečném a poctivém zachycení hospodářské 

činnosti podniku na základě zásady podvojnosti na příslušných účtech účtového rozvrhu.  

Účetnictví jsou povinny vést fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Účetní 

jednotkou se fyzická osoba stává dobrovolně na základě vlastního uvážení, a dále  

za předpokladu, že je daná osoba zapsána v Obchodním rejstříku či v případě, že její obrat  

za bezprostředně předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 milionů Kč. Účetnictví 

rovněž vedou právnické osoby. 

Vedení účetnictví je právně upraveno zákonem č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů; vyhláškou č. 500/ 2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a českými 

účetními standardy pro podnikatele č. 001 – 023. 

Účetnictví ukládá povinnost evidovat stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků  

a jiných pasiv, dále některé náklady a výnosy a v neposlední řadě výsledek hospodaření, jež je 

na konci účetního období transformován na daňový základ.  

Jak uvádí Brada (2007) v  rámci uplatňování finančního účetnictví a zpracování 

účetních výkazů, je nezbytné ctít několik účetních zásad jako např. zásadu neomezené doby 

trvání účetní jednotky, zásadu přednosti obsahu před formou, zásadu kompenzace aktiv  

a pasiv, zásadu věcného a poctivého zobrazení skutečnosti, zásadu akruálního principu3 

či zásadu stálosti účetních metod. 

Struktura zákona o účetnictví zahrnuje: 

- obecná ustanovení, 

- účetní soustavy, doklady, zápisy a knihy, 

- účetní závěrku sestavovanou k rozvahovému dni4, 

- způsoby oceňování aktiv a pasiv, 

- inventarizaci zjišťující skutečný stav majetku a závazku a ověřující, zda skutečný stav 

odpovídá stavu vyčíslenému v účetnictví, 

- úschovu účetních záznamů po dobu následujících 5 ti let,  

                                                
3 Akruální princip – časová souvislost operace s příslušným účetním obdobím, v němž se operace uskutečnila, 
   nikoliv s obdobím, kdy byly vydány nebo obdrženy peněžní prostředky. 
4 Rozvahový den – poslední den účetního období jednotky 
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- ustanovení společná, přechodná a závěrečná. 

2.2.5 Rozdíly mezi daňovou evidencí a evidencí příjmů a výdajů 

 Rozhodne-li se podnikatel vést v rámci svého podnikání evidenci příjmů a výdajů  

a uplatňovat tak paušální výdaje, je povinen evidovat pouze příjmy a pohledávky. K tomu mu 

postačí např. jednoduchá tabulka vytvořená v Microsoft Excelu. Není proto zapotřebí užití 

speciálního účetního softwaru.  

 V případě volby daňové evidence, je podnikatel povinen zaznamenávat podrobně 

informace o svých příjmech a výdajích, a to v členění potřebném pro zjištění základu daně  

a dále o majetku a závazcích. Nezbytné je také provedení inventury zboží, majetku a závazků.  

Postup při přechodu z paušálních výdajů na vedení daňové evidence 

 Dle § 23 odst. 8 písm. b) Zákona o daních z příjmů je nutné podat dodatečné přiznání 

za rok předcházející změně výdajů a to tak, že daňový základ zvýšíme o: 

- cenu nespotřebovaných zásob, 

- hodnotu pohledávek, 

- zaplacené zálohy. 

2. 3    Internetový prodej v České republice 

Internetový obchod představuje webovou aplikaci, prostřednictvím níž obchodník 

nabízí své výrobky a služby zákazníkům (obchod typu B2C5) či dalším obchodníkům (B2B6). 

Historie internetových obchodů sahá do první poloviny 90. let 20. století. Obchodování 

prostřednictvím internetových portálů patří v České republice mezi velmi oblíbený způsob 

nákupu zboží, jelikož zákazníci mohou nakoupit v pohodlí svého domova a to za ceny,  

které bývají mnohdy mnohonásobně nižší než ceny shodného zboží v kamenných prodejnách.  

Dle Českého statistického úřadu nakupují spotřebitelé přes internet 10 x více  

než před 10 ti lety. V roce 2013 nakupovala prostřednictvím internetových obchodů více  

než třetina českých obyvatel.  Oproti roku 2012 tak zaznamenal internetový prodej nárůst  

o více než 300 tisíc nakupujících (tj. počet nakupujících vzrostl na 3 miliony osob).  

                                                
5 Business – to – customer (obchodník zákazníkovi) – přímý prodej od obchodníka ke koncovým zákazníkům 
6 Business – to – business (obchodník obchodníkovi) – obchodování a vzájemné vztahy mezi dvěma  
  společnostmi 
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Mezi nejčastěji nakupované zboží se dle Českého statistického úřadu řadí oblečení, obuv, 

módní doplňky, vstupenky na kulturní či sportovní akce či elektronika.   

Při nákupu statků přes internet dávají obyvatelé České republiky stále častěji přednost 

osobnímu odběru v kamenné pobočce e-shopu. Hlavním důvodem jsou nejen ušetřené 

finanční prostředky za dopravou objednaného zboží, nýbrž také zkrácení čekací lhůty spojené 

s dodáním zásilky či eliminace času stráveného ve frontě na poště. Výhodou osobního 

převzetí je také možnost objednané zboží ihned zkontrolovat. Nakoupí-li zákazník zboží  

přes internet a následně si jej vyzvedne v kamenné prodejně, nezaniká jeho nárok na vrácení 

do 14 ti dní bez udání důvodu, jelikož kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetu.  

2.3.1  Internetový prodej a změny vyplývající z nového občanského zákoníku 

K 1. 1. 2014 nabyl platnost nový občanský zákoník, jež s sebou přináší mnoho změn 

týkající se mimo jiné také internetového prodeje. Změny zasahují především do oblasti 

stanovující podmínky při odstoupení od smlouvy či nákladů na reklamované a následně 

vrácené zboží. 

Odstoupení od smlouvy 

Stejně jako v roce 2013 má zákazník možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené 

s prodejcem do 14 ti dnů od nabytí platnosti této smlouvy. Kupní smlouva při nákupu 

prostřednictvím internetového obchodu se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání 

objednávky. Prodejce internetového obchodu je na možnost odstoupení povinen informovat 

na svých webových stránkách. Není-li tak z jeho strany učiněno, prodlužuje se nárok  

na odstoupení od smlouvy o 1 rok (tzn. celkem 1 rok + 14 dní) oproti původním 3 měsícům. 

Nově nemůže zákazník vrátit prodejci zboží, u kterého porušil hygienický obal.  

Během těchto 14 ti dní vzniká kupujícímu povinnost informovat prodejce o svém 

záměru o odstoupení, nicméně kupujícímu nevzniká povinnost v této lhůtě zakoupené zboží 

navrátit zpět prodejci. Důležité je tedy o odstoupení pouze informovat. Zakoupené zboží musí 

být vráceno nejpozději do 14 ti dní ode dne odstoupení od smlouvy, rovněž jako navrácení 

kupní částky ze strany prodávajícího. Prodávající může zaslat peníze zpět kupujícímu  

až po reálném obdržení zboží. 

Záruční doba je stejně jako v předešlém roce stanovena na 2 roky. Nově je však nutné 

rozlišit, zda v této záruční lhůtě došlo k podstatnému či nepodstatnému porušení kupní 
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smlouvy. Jedná-li se o podstatné porušení, má zákazník možnost volby mezi výměnou zboží, 

opravou, slevou z kupní ceny nebo úplného odstoupení od smlouvy. U nepodstatného 

porušení smlouvy je prodejce povinen závadu odstranit. Odstoupení od smlouvy je možné 

pouze v případě, že tak prodejce neučiní včas či neučiní vůbec. 

Náklady na vrácení zboží 

Odstupuje-li kupující od kupní smlouvy a zasílá-li zboží zpět prodejci, hradí poštovné 

související se zpětným zasláním kupující bez náhrady. Na tuto skutečnost však musí být  

ze strany prodávajícího upozorněn. Poštovné týkající se prvotní přepravy zboží k zákazníkovi 

se zahrnuje do kupní ceny, z čehož plyne, že kupujícímu vzniká nárok na jeho náhradu. Vrací 

se ovšem pouze částka odpovídající nejlevnější variantě dopravy, jakou si zákazník mohl 

v době objednání zvolit (s výjimkou bezplatného osobního odběru). V praxi to znamená,  

že měl-li například zákazník možnost zvolit doporučené odeslání balíčku odpovídající částce 

50 Kč, ale dal přednost dobírce za 150 Kč, obdrží nazpět pouze 50 Kč.  

2. 4 Podnikání v Polsku 

 Stejně jako v České republice, je i v Polsku rozhodování o zahájení podnikatelské 

činnosti podmíněno ekonomickým prostředním, které všechny občany daného státu 

obklopuje. 

2.4.1 Právní rámec podnikání v Polsku 

Mezi nejdůležitější právní akt regulující provozování podnikatelské činnosti v Polsku 

patří Zákon o svobodě podnikání (ustawa o swobodzie Dzialalności Gospodarczej), jenž vešel 

v platnost 2. července 2004 s cílem stanovit předpisy pro jednání státu s podnikateli. Hlavním 

požadavkem kladeným při sestavování zákona bylo zavedení opatření zjednodušující 

zahajování podnikatelské činnosti a jejího průběhu, tzn. zkrácení doby potřebné pro vyřízení 

formalit, snížení počtu dokumentů nezbytných pro zahájení hospodářské činnosti, zúžení 

seznamu činností vyžadující k výkonu koncesi či povolení, anebo zmírnění administrativní 

obtížnosti související s kontrolami. Ve snaze vytvořit lepší právní podmínky pro podnikatele 

byla rovněž přijata řada opatření umožňující ochranu podnikatelských zájmů. 

 Hospodářská činnost je dle Zákona o svobodě podnikání definována jako výdělečně 

výrobní, stavební, obchodní činnost. Poskytování služeb, vyhledávání, průzkum a těžba 

nerostů v nalezištích, organizovaná a kontinuální profesní činnost.  
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 Neméně podstatným právním aktem je Zákon o účetnictví stanovující základní práva  

a povinnosti v oblasti vedení účetnictví. Hlavním cílem tohoto zákona je zajištění správného 

fungování účetních systémů prostřednictvím řádných kontrol. Na základě tohoto zákona mají 

jednotky povinnost vést účetnictví v polském jazyce a údaje vykazovat v polské měně,  

tj. ve „zlotých“.  

Podnikání je dále regulováno Zákonem o dani z příjmu upravující základní sazby 

daně7 a pravidla pro stanovení daňové povinnosti subjektů a její legální optimalizace.  

2.4.2 Formy podnikání v Polsku 

Polský zákon stanovuje následující formy a možnosti provozování podnikatelské 

činnosti v Polsku: 

a) individuální ekonomickou aktivitu – OSVČ (indywidualna działalność gospodarcza), 

b) společnosti: 

a. komanditní společnost (spółka komandytowa) – komplementáři společnosti 

ručí za závazky neomezeně celým svým majetkem, zatímco komandisté  

do výše komanditní sumy,  

b. komanditní akciovou společnost (ustawa o oswobodzie Dzialalności 

Gospodarczej) – v této společnosti působí alespoň jeden komplementář ručící 

celým svým majetkem a jeden akcionář, 

c. veřejně obchodní společnost (spółka jawna) – společnost bez právní 

subjektivity - sdružení dvou a více společníků ručících celým svým majetkem,  

i. partnerské společnosti (spółka partnerska) – specifický typ veřejně 

obchodní společnosti, ve které se mohou sdružovat jen určitá povolání 

jako např. advokáti, auditoři, lékaři či zubaři, 

d. společnost s ručením omezeným (spółka z ograniczoną odpowiedzialności)  

– nejrozšířenější právní forma společnosti v Polsku, která může být založena 

jednou a více osobami, 

e. akciovou společnost (spółka akcyjna) – tu může založit jedna nebo více osob, 

přičemž kapitál společnosti je rozdělen do akcií, 

f. obor, 

g. zastoupení. 

                                                
7 Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně sníženého o odpočty stanoví daňová 
povinnost subjektu.  
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2.4.3   Individuální podnikatelská činnost a náležitosti potřebné k zahájení 

Polský zákon definuje individuální ekonomickou aktivitu (OSVČ) jako nejjednodušší 

formu podnikání, jež je vytvářena a udržována jednotlivcem. Individuální ekonomická činnost 

podléhá stejně jako v České republice dani z příjmu. Obchodník ručí za své závazky celým 

svým majetkem. 

Podmínky související se zahájením a provozováním podnikatelské činnosti fyzické 

osoby v Polsku jsou upraveny zákonem ze dne 2. července 2004 O svobodě podnikání. 

Aby mohl jednotlivec provozovat podnikatelskou činnost, musí provést následující 

akce: 

1. Požádat o registraci v Centrálním registru informací o podnikatelské činnosti CEIDG: 

a. Žádost se předkládá prostřednictvím vyplněného elektronického formuláře 

(dostupného na internetových stránkách CEIDG: www.ceidg.gov.pl.) spolu  

s platným elektronickým podpisem žadatele.  Žádost může být rovněž podána 

na příslušném živnostenském úřadu osobně a vyplněna za asistence 

administrativních pracovníků, či zaslána doporučeně poštou. Rozhodne-li  

se žadatel o doručení žádosti prostřednictvím pošty, je povinen žádost notářsky 

ověřit.  

b. Vykazuje-li žádost formální nedostatky (např. chybějící data či evidenční 

číslo), je žadatel vyzván ke sjednání nápravy, a to do sedmi dní ode dne 

doručení samotné výzvy k nápravě.  

c. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Zł (650 Kč) (což je zhruba  

o 350 Kč méně než při podání žádosti v České republice). V případě,  

že se jedná pouze o žádost zápisu změny již jednou zapsaných údajů, činí 

poplatek 50  Zł (325 Kč). 

d. Po úhradě zmíněné částky, provedou administrativní pracovníci CEIDGu zápis 

do Obchodního rejstříku a vyrozumí žadatele o schválení/neschválení žádosti 

prostřednictvím e-mailové pošty a rovněž předají potřebné dokumenty 

finančnímu úřadu, statistickému úřadu, správě sociálního a zdravotního 

zabezpečení či v případě povinnosti také Zemědělskému fondu sociálního 

zabezpečení. Rozhodnutí o zápisu do evidence je vydáváno bezodkladně, 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.  
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e. Po schválení žádosti je podnikateli přiděleno jeho registrační číslo a číslo NIP 

– deseti-místný kód používaný k identifikaci podnikatelských osob – v České 

republice je obdobou IČ – identifikační číslo.  

2. Zhotovení firemního razítka: 

a. razítko může být po podnikateli vyžadováno spolu s výkonem finančních  

či bankovních činností. Razítko musí obsahovat základní údaje týkající  

se jména a příjmení podnikatele, adresy jeho místa podnikání či čísla NIP.  

3. Založení podnikatelského bankovního účtu: 

a. podnikatelé v Polsku nejsou povinni zřizovat při zahajování podnikatelské 

činnosti podnikatelský (nesoukromý) účet, ale z hlediska snadnější 

administrativní orientace v rámci přijatých a odchozích plateb je tento účet 

(vyhrazený pouze pro podnikatelskou činnost) žádoucí. 

4. Registrace prostorů, ve kterých se daná hospodářská činnost provozuje 
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3 Daňový a odvodový systém v České republice a v Polské 

republice 

Třetí kapitola práce se zabývá analýzou daňového a odvodového systému v České  

a v Polské republice, přičemž důraz je kladen především na daň z příjmů fyzických osob  

a možnosti její daňové optimalizace. Úvodem je objasněn pojem „daň“, specifikovány jsou 

její vlastnosti a funkce. Dále je pozornost věnována harmonizací daní v rámci Evropské unie. 

V závěru kapitoly je pak charakterizován odvodový systém zahrnující pojistné na sociální 

 a zdravotní zabezpečení. 

3.1  Pojem daň, vlastnosti a funkce daní 

Daň je povinnou, zákonem stanovenou platbou do veřejného rozpočtu, která je 

nenávratná, neekvivalentní a neúčelová. Jak uvádí Vančurová (2012) neekvivalentnost daně  

si lze vykládat tak, že díl jakým se jednotlivec podílí na společných příjmech, není odvozen 

od výše jeho podílu na výdajích veřejných rozpočtů nebo spotřebě veřejně poskytovaných 

statků. Neúčelovost pak znamená skutečnost, že subjekt, který daň odvádí, neví, co bude touto 

daní financováno.  

Daně plní řadu funkcí, z nichž za nejvýznamnější lze považovat: 

a) funkce fiskální – daně představují hlavní zdroj příjmů veřejného rozpočtu státu, 

b) funkce alokační – daně mohou být využity pro alokaci finančních prostředků  

do oblastí, ve kterých se jich při fungování tržního mechanismu nedostávalo. 

c) funkce redistribuční – daně jsou používány jako nástroj ke zmírnění rozdílů v důchodu 

jednotlivých subjektů, 

d) funkce stimulační – funkci lze rozdělit na pozitivní a negativní. Pozitivní stimulace má 

motivovat subjekty za pomocí daňových úspor vedoucích ke snížení daňové 

povinnosti k placení daní. Negativní stimulace slouží jako nástroj státu,  

kterým je možno eliminovat množství spotřeby „nežádoucích“ statků  

jako např. alkoholu či tabákových výrobků. 

e) funkce stabilizační – opatření ke zmírnění výkyvů hospodářských cyklů a vyrovnávání 

jejich následků. 
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3.2   Pojem daňový systém, požadavky na daňový systém  

Jak uvádí Vančurová (2012) daňový systém představuje souhrn veškerých daní,  

které se v daném státě vybírají. V rámci daňového systému jsou jednotlivé daně rozděleny  

do mnoha kategorií. Důvodem, proč se daně do těchto skupin člení, je skutečnost, že každá 

daň má různé pozitivní i negativní stránky, plní odlišné funkce.  

Předpokladem pro správné fungování daňového systému jsou následující požadavky: 

a) spravedlnost – ta je pro účely daňového systému rozdělována na horizontální  

a vertikální. Horizontální představuje skutečnost, kdy dva daňové subjekty  

se shodnými platebními schopnostmi odvádějí do veřejného rozpočtu stejně vysoké 

daně. Vertikální pak vyjadřuje fakt, že daňovým poplatníkům s vyšší schopností platit 

daně, by měla být vyměřena vyšší daňová povinnost. 

b) efektivnost – zajištění rovnováhy mezi ztrátou užitku daňových subjektů a výnosem 

veřejných rozpočtů, 

c) jednoduchost a srozumitelnost – daňový systém musí být koncipován tak, aby každý 

dnový subjekt znal dopředu rozsah svých daňových povinností a možností 

optimalizace. 

3.3     Daňový systém v ČR 

V důsledku odlišného historického vývoje jednotlivých států se daňové systémy těchto 

zemí od sebe navzájem odlišují, nicméně jak uvádí Ministerstvo financí, daňový systém 

České republiky je v mnohém podobný daňovým systémům řady vyspělých států.  

3.3.1 Rozdělení daní v ČR 

V rámci daňového systému ČR rozdělujeme jednotlivé daně do 2 základních skupin,  

a to na daně přímé a daně nepřímé. Charakteristickým znakem přímých daní je povinnost 

poplatníka samostatně podat daňové přiznání a následně uhradit daň. Mezi přímé daně 

v České republice spadá daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. 

Nepřímé daně se vyznačují faktem, že jsou placeny spotřebiteli při každém jejich nákupu 

statků a služeb, tzn. nejsou hrazeny spotřebiteli přímo, ale formou kupní ceny, kterou zaplatili 

při koupi statků a služeb prodejcům. Ti pak mají povinnost tuto daň odvést státu.  

Mezi nepřímé daně se řadí daň z přidané hodnoty a daně spotřební. Podrobnější členění daní 

v České republice je vyobrazeno na Obr. 1. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Od 1. 1. 2014 došlo ke změně v rozdělení daní v důsledku zrušení zákona o dani 

dědické a dani darovací. Samostatně tyto daně přestávají existovat, nicméně to neznamená,  
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Obr. 1 Rozdělení daní v České republice 
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3.3.2 Daň z příjmů fyzických osob v České republice 

Jak uvádí Vančurová (2012) daň z příjmů FO představuje nejsložitěji konstruovanou 

daň v daňovém systému ČR, a to z několika důvodů – ke stanovení její výše je využívána řada 

osvobození, odpočtů od základu daně a slev na dani.  

Poplatník 

Poplatníky DPFO jsou všechny fyzické osoby, jejichž příjmy jsou přímo podrobeny 

dani.  

Předmět daně 

Předmětem daně jsou příjmy plynoucí fyzickým osobám, které jsou v rámci České 

republiky rozděleny do 5 skupin, na základě nichž jsou stanoveny dílčí základy daně nezbytné 

pro správné určení výše daňové povinnosti. Jednotlivé dílčí základy je možno snížit o výdaje, 

které se podílely na jejich dosažení, zajištění a udržení, nicméně pravidla pro jejich snížení  

se pro jednotlivé druhy příjmů liší.  Příjmy fyzických osob rozdělujeme na: 

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP), 

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP), 

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), 

d) příjmy z nájmu (§ 9 ZDP), 

e) příjmy ostatní (§ 10 ZDP). 

Předmětem daně nejsou např. příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů, 

úvěry nebo půjčky. 

§ 7 Příjmy ze samostatné činnosti 

Mezi příjmy ze samostatné činnosti (za předpokladu, že nenáleží do příjmů ze závislé 

činnosti) jsou dle ZDP řazeny: 

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

b) příjmy ze živnostenského podnikání, 

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

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 
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Mezi příjmy ze samostatné činnosti (za předpokladu, že nespadají do příjmů ze závislé 

činnosti) patří dále: 

a) příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

b) příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

c) příjem z výkonu nezávislého povolání. 

Příjmy od daně osvobozené  

Zákon o daních z příjmů stanovuje jednotlivé druhy příjmů, které dani z příjmů FO 

nepodléhají, jelikož jsou od placení daně osvobozeny. Ve většině případů se jedná především 

o příjmy sociálního charakteru, náhrady škod, některé výhry, …  

Stanovení základu daně 

Základem daně se rozumí částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi  

ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmů FO považuje kalendářní rok, 

přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále  

u jednotlivých příjmů § 6 – 10 ZDP není stanoveno jinak.  

 Jak již bylo uvedeno, stanovení základu daně podnikatele je závislé na typu zvoleného 

způsobu zaznamenávání podnikatelské činnosti. Např. při vedení účetnictví představuje 

základ daně rozdíl mezi skutečně obdrženými příjmy a skutečně vynaloženými výdaji, 

zatímco při uplatnění paušálních výdajů, je základ daně stanoven jako rozdíl mezi dosaženými 

příjmy a výdaji, které jsou vyčísleny za pomocí příslušného procenta z dosažených příjmů 

podnikatele. 

Transformace základu daně 

 Pro dosažení optimální výše daňové povinnosti, je základ daně dále transformován  

za pomocí položek odečitatelných od základu daně. Výše daně je pak optimalizována 

prostřednictvím slev na dani.  

 Mezi položky odečitatelné od základu daně patří: 

- úroky z úvěrů na bytové potřeby zahrnující úvěr poskytnutý dle zákona o stavebním 

spoření či úvěr hypotéční; maximální hodnota tohoto odpočtu je stanovena na částku 

300 000 Kč, 
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- dary na veřejně prospěšné účely, jejichž náplní je podpora iniciativy ve financování 

neziskového sektoru, přičemž minimální výše souhrnu všech darů v průběhu 

zdaňovacího období musí činit nejméně 1 000 Kč; maximálně lze však uplatnit 15 % 

základu daně, 

- příspěvky na penzijní připojištění, které přesáhly částku 12 000 Kč. Maximálně lze 

uplatnit odpočet do výše 12 000 Kč.  

- pojistné na soukromé životní pojištění, kde je možno maximálně odečíst 12 000 Kč  

za zdaňovací období, 

- zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace, u nichž je limit odpočtu 

základu daně stanoven na částku 3 000 Kč, 

- úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, jenž mohou být uplatněny 

v maximální výši 10 000 Kč8. 

- daňová ztráta, u níž je možné nárok na odpočet přenést do dalších zdaňovacích 

období, tzn., že ji poplatník může uplatnit kdykoli v následujících 5 ti obdobích,  

a to najednou nebo po částech.  

Sazba daně, slevy na dani, výpočet daňové povinnosti 

 Sazba daně z příjmu fyzických osob je od roku 2008 lineární, a to ve výši 15 % 

upraveného základu daně. 

 Jak uvádí Vančurová (2012) slevy na dani pro poplatníka představují nejen zohlednění 

jeho sociálního postavení, ale částečně i celé domácnosti poplatníka. Slevy na dani  

se odečítají od vypočtené daně (15 % ZD). 

 Mezi jednotlivé slevy (uvedeny v roční výši) lze zahrnout: 

- základní slevu na poplatníka9 ve výši 24 840 Kč, 

- slevu na invaliditu 

o 1. a 2. stupně ve výši 2 520 Kč, 

o 3. stupně ve výši 5 040 Kč, 

- slevu na studenta ve výši 4 020 Kč, 

- slevu na držitele ZTP/P ve výši 16 140 Kč, 

- slevu na vyživovanou osobu: 
                                                
8 Poplatník se zdravotním postižením může uplatnit částku 13 000 Kč, poplatník s těžším zdravotním postižením 
částku 15 000 Kč 
9 Jedná-li se o poplatníka starobního důchodce, sleva na poplatníka činí 0 Kč 
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o na manželku/manžela10 ve výši 24 840 Kč, 

o na nezaopatřené dítě ve výši 13 404 Kč. 

Splatnost daně, podání daňového přiznání 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává k poslednímu dni třetího 

měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, tzn. že v případě, kdy je za zdaňovací 

období subjektu považován kalendářní rok, musí být DP příslušenému finančnímu úřadu 

podáno nejpozději do 31.3. následujícího roku.   

3.4 Daňový systém v Polsku 

Daňový systém Polska je považován za jeden z nejsložitějších systémů v zemích 

Evropské unie. Nabízí několik způsobů zdanění, ať už pomocí klouzavě progresivní sazby 

daně, lineární sazby daně, paušálních výdajů či daňové karty. V rámci polského daňového 

systému jsou daně rozděleny na přímé a nepřímé.  

3.4.1 Právní rámec daňového systému v Polsku 

Základními právními předpisy upravujícími problematiku daňového systému na území 

Polské republiky jsou:  

- Ústava Polské republiky ze dne 2. dubna 1997 (Sb. Polské republiky z 1997, č. 78, 

pol. 483), 

- Zákon ze dne 29. srpna 1997 – Daňový řád (Sb. Polské republiky z 2005, č. 8, pol. 60 

ve znění pozdějších změn), 

- Zákony věcného daňového práva přímo upravující práva a povinnosti subjektů práva 

v rozsahu všech daní.  

3.4.2 Rozdělení polských daní 

Daňový systém zahrnuje 12 typů daní – 9 přímých a 3 nepřímé. Z hlediska daňového 

výnosu proudícího do státního rozpočtu jsou významnější daně nepřímé, především pak daň 

z přidané hodnoty VAT. Polský daňový systém a jeho rozdělení je znázorněn v Obr. 2. 

 

                                                
10 Sleva na manžela/manželku lze uplatnit pouze za předpokladu, že její/jeho vlastní příjem není vyšší než 
68 000 Kč za zdaňovací období. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je psáno v knize Taxes in Poland, v Polsku existuje 20 speciálních úřadů,  

které jsou určeny výhradně pro tzv. velké daňové poplatníky. Takovými poplatníky se rozumí 

např. subjekty, které dosáhly ročního příjmu ve výši alespoň 5 milionů EUR, subjekty 

ovládané přímo nebo nepřímo rezidentem a subjekty podílející se přímo nebo nepřímo  

na řízení společnosti se sídlem v zahraničí nebo mající podíl na jejich základním kapitálu. 

 

PŘÍMÉ DANĚ 

 

NEPŘÍMÉ DANĚ 

Příjem státního 

rozpočtu 

 

Příjem rozpočtu 

samospráv 

 

Daň 

z občanskoprávních 

činností 

 

Daň z příjmu 

fyzických osob 

(PIT) 

Daň z příjmu 

právnických osob  

(CIT) 

 Tonážní daň 

 
Daň z těžby 

některých nerostů 

 

Daň z nemovitosti 

 
Daň silniční 

 
Daň dědická a 

darovací 

 

 
Daň zemědělská 

 

 
Daň lesní 

 

Příjem státního 

rozpočtu 

 

Daň z přidané 

hodnoty 

(VAT) 

 Daň z her 

 
Daň spotřební 

 

Obr. 2 Rozdělení daní v Polsku 
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3.4.3 Daň z příjmu fyzických osob (Podatek dochodowy od osob 

fizycznych) 

Jak uvádí Evropská Komise ve své knize Taxation Trends in the European Union 

prošla daň z příjmu fyzických osob (polsky PIT z anglického Personal Income Tax) od roku 

1995 velkou řadou změn. Cílem bylo uzavření daňových mezer, omezení osvobození od daně 

a zjednodušení daňových kódů. Kromě toho byly sazby daně z příjmů FO čtyři krát sníženy 

zrušením řady daňových odpočtů. 

Daň z příjmu fyzických osob je daní, kterou platí každá osoba pobírající zdanitelné 

příjmy. Na území Polské republiky podléhá tato daň následujícím zákonům: 

- zákonu schválenému dne 26. července 1991, o dani z příjmů fyzických osob, ve znění 

pozdějších právních předpisů, 

- zákonu ze dne 20. listopadu 1998, o paušální dani z některých příjmů dosahovaných 

fyzickými osobami.  

Poplatník  

Poplatníkem PIT jsou všechny fyzické osoby, jejichž příjmy jsou přímo podrobeny 

dani. 

Předmět daně 

 Předmětem daně z příjmů fyzických osob na území Polské republiky jsou: 

a) příjmy ze závislé činnosti, 

b) příjmy z nezávislých povolání, 

c) příjmy z podnikání, 

d) příjmy z vybraných zemědělských sektorů, 

e) příjmy z pronájmu nemovitého majetku, 

f) příjmy z prodeje nemovitého majetku, majetkových práv a movitých věcí, 

g) ostatní příjmy. 
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Příjmy od PIT osvobozené 

Stejně jako v České republice i na území Polské republiky podléhá řada příjmů 

osvobození, a proto je nelze zahrnovat do základu daně pro výpočet daňové povinnosti.  

Mezi takové příjmy patří zejména nejrůznější dávky, náhrady, stipendia či jiné finanční 

výpomoci.  

Poplatníci podléhající dani z příjmu fyzických osob jsou povinni vést 

a) daňovou knihu příjmů a výdajů, jež je stěžejním dokumentem pro výpočet 

daňového základu, 

b) evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

c) evidenci vybavení, 

d) evidenci prodeje 

e) mzdové listy zaměstnanců 

f) evidenci jízd vozidla, které není dlouhodobým hmotným majetkem, 

g) vypočítat a odvádět zálohy na daň z příjmu. 

Základ daně z příjmů FO a výpočet daňové povinnosti 

Podnikatel provozující podnikatelskou činnost co by fyzická osoba či společník 

společnosti nemající právní subjektivitu, má možnost volby formy zdanění svých příjmů.  

Toto rozhodnutí má pak významný vliv na stanovení daňové povinnosti. Poplatník může vést 

účetnictví a uplatnit na své příjmy klouzavě progresivní sazbu daně 11(18 a 32 %), může 

příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti vyčlenit od jiných zdrojů příjmů  

a uplatnit rovnou (lineární) daň ve výši 19 % nebo může použít daňovou kartu či možnost 

uplatnění paušálních výdajů. Překročí-li podnikatel za zdaňovací období svými tržbami částku 

4 936 560 Kč, stává se pro něj jedinou možnou formou zaznamenávání podnikatelské činnosti 

vedení účetnictví.  

Ať už se fyzická osoba rozhodne pro jakýkoli způsob, vždy platí, že přesné stanovení 

základu daně je nezbytné pro správné vyčíslení daňové povinnosti. 

Ze zdanění formou paušálních výdajů jsou vyloučeni podnikatelé, jejichž příjmy 

v předchozím roce překročili částku 125 000 Zł (812 000 Kč).  

                                                
11 Sazba daně, při které se základ daně postupně zdaňuje jednotlivými úrovněmi sazby daně, kterými základ daně 
prochází. 
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Uplatnění klouzavě progresivní sazby daně  

Základ DPFO je tvořen součtem příjmů z jednotlivých dílčích základů daně snížených 

o náklady na jejich dosažení. Do základu daně se nezahrnují příjmy mající charakter dávky, 

které slouží k zabezpečení rodiny.  

Odečitatelné položky 

Základ daně je možno dále optimalizovat, a to pomocí odečitatelných položek,  

mezi které se řadí: 

-  zaplacené zálohy na sociální pojištění v daném zdaňovacím období, 

- výdaje na rehabilitace vynaložené zdravotně postiženou osobou,  

- dary na náboženské a veřejně prospěšné účely,  

- darování krve (maximálně však 6 % ročního ZD), 

- výdaje na internetové připojení do částky 760 Zł / rok. 

Po úpravě základu daně o odečitatelné položky následuje výpočet daňové povinnosti 

vynásobením ZD patřičnou daňovou sazbou. V Polsku jsou od roku 2009 uplatňovány dvě 

sazby (18 a 32 %) v závislosti na ročních dosažených příjmech fyzické osoby. 

Sazbou 18 % zdaňují svůj základ daně fyzické osoby, jejichž úhrn příjmů za daný 

kalendářní rok nepřesáhl rozhodnou hranici ve výši 85 528 Zł (cca 555 932 Kč).   

Od výsledné daně je následně odečteno 556,02 Zł (sleva na poplatníka). 

Sazbě 32 % pak podléhají příjmy převyšující tuto částku. Daň je stanovena jako součet 

14 839,02 Zł (cca 96 453 Kč) a 32 % z rozdílu nad 85 528 Zł. Stejně jako u předešlé fyzické 

osoby vzniká i zde nárok na uplatnění slevy na poplatníka ve výši 556,02 Zł. 

 Mezi další slevy na dani12 uplatňované poplatníkem se zahrnuje: 

-  sleva na vyživované dítě, jež je vypočtena jako 1/6 roční slevy na poplatníka tj. 92,67 

Zł ( cca 598 Kč) za každý měsíc rodičovské péče, 

- sleva na děti do 25 ti let, které studují v uznávaných vzdělávacích zařízeních  

za předpokladu, že dítě nepobírá žádný jiný příjem než příjmy osvobozené od daně 

                                                
12 Slevy na dani představují možnost snížení daňové povinnosti za zákonem stanovených podmínek.  
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v souladu s polskými daňovými předpisy, invalidní důchod či jiné příjmy,  

které nepřesahují výši  3 091 Zł (19 931 Kč), 

o za předpokladu, že jsou rodiče dítěte rozvedeni nebo žijí odděleně a dítě tráví 

část roku s každým z rodičů zvlášť, může být sleva na dítě uplatněna  

u každého z rodičů - výše musí odpovídat poměrné části neboli počtu měsíců, 

ve kterém dítě u rodiče skutečně pobývalo, 

o od roku 2013 platí omezení pro rodiny s jedním dítětem – pobírají-li rodiče 

vysoké příjmy, nevzniká jim nárok na tuto slevu.  Na rozdíl od tohoto případu 

však existují zvláštní příspěvky pro rodiny se třemi a více dětmi viz. Tab. 3.  

- odpočet příspěvku na zdravotní pojištění, který je možné provést v maximální výši 

7,75 % vyměřovacího základu tohoto příspěvku – snižuje příjmy před zdaněním  

pro pojištěné osoby 

Tab. 3 Daňová zvýhodnění na děti v Polsku 

Počet dětí poplatníka Výše slevy na dani / rok 

1 dítě 
Příjmy poplatníka < 56 000 Zł – sleva 1 112, 04 Zł 

Příjmy poplatníka > 56 000 Zł – nevzniká nárok na slevu na dítě 

2 děti 
1. dítě – sleva 1 112, 04 Zł 

2. dítě – sleva 1 112, 04 Zł 

3 děti 

1. dítě – sleva 1 112, 04 Zł 

2. dítě – sleva 1 112, 04 Zł 

3. dítě – sleva 1 668, 60 Zł 

4 děti 

1. dítě – sleva 1 112, 04 Zł 

2. dítě – sleva 1 112, 04 Zł 

3. dítě – sleva 1 668, 60 Zł 

4. dítě – sleva 2 224, 08 Zł 

Zdroj: Ulga prorodzinna [online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: http://www.pit.pl/ulga-

prordzinna/ 

Uplatnění paušálního zdanění  

Pokud se podnikatel rozhodne uplatňovat tuto formu zdanění, je povinen řádně vést 

evidenci příjmů, která je podkladem pro správné určení základu daně. Hlavním rozdílem  

při uplatňování paušálních výdajů je oproti zdanění v České republice skutečnost, že polský 
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podnikatel má povinnost vypočítat každý měsíc paušální daň a následně ji zaplatit na účet 

finančního úřadu (do 20. dne následujícího měsíce a za měsíc prosinec ve lhůtě pro podání 

daňového přiznání). Při uplatnění paušálních výdajů nelze zároveň uplatnit splitting13.  

Paušál z evidovaných příjmů závisí na druhu provozované živnosti a pohybuje  

se v rozmezí od 3 – 20 %: 

- 20 % pro příjmy dosažené svobodným povoláním, 

- 17 % pro příjmy z poskytování služeb: 

o rozmnožování počítačových médií 

o zprostředkování velkoobchodu s automobily (nákladními i osobními), 

motocykly a jejich příslušenství a dílů přes internet, 

o zprostředkování parkování, taxi služeb, pilotní dopravy, 

o zprostředkování ubytování, 

o poskytování poradenství v oblasti hardwaru, 

o správa nemovitostí, 

o pronájem a leasing, 

o poradenství pro děti, 

- 8, 5 % pro příjmy: 

o získané ze služeb jako je např. catering pro prodej nápojů obsahujících více 

než 1, 5 % alkoholu,  

o týkající se požární ochrany a prevence, 

o související s  poskytování služeb v rámci provozu mateřských škol, 

o ze zoologických a přírodních služeb, 

o plynoucí z výroby výrobků vytvořených z materiálu dodaného zákazníkem, 

- 5, 5 % pro příjmy: 

o z výroby a stavebních prací, 

o plynoucí z provize z obchodních aktivit a prodeje jízdenek veřejné dopravy, 

poštovních známek či karet do automatů, 

- 3 % pro příjmy: 

o získané z obchodního stravování, 

o z činností v oblasti obchodu, 

o z poskytnutí služeb zahrnujících živočišnou výrobu, 

                                                
13 Splitting – společné zdanění manželů 
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o z činnosti rybářů a prodaných výrobků vyrobených z jejich úlovků. 

Uplatnění daňové karty 

 Daňová karta je formou paušálního zdanění OSVČ, již mohou uplatňovat podnikatelé 

podnikající na základě živností obsažených v zákoně o paušální dani z některých příjmů FO. 

Tito poplatníci nemají povinnost vést žádné knihy, podávat daňová přiznání ani platit zálohy 

na daň z příjmu. PIT hradí formou daňové karty, sníženou o zaplacené pojistné na všeobecné 

zdravotní pojištění a to do sedmého dne každého měsíce za předchozí měsíc a za prosinec  

ve lhůtě do 28. prosince na účet příslušného finančního úřadu. 

Uplatnění lineární daně 

 Při tomto způsobu zdanění podléhá základ daně z příjmů FO sazbě 19 %. Nevýhodou 

lineárního zdanění je skutečnost, že podnikatelé nemohou uplatnit slevy na dani  

ani manželský splitting. Od základu daně mohou odečíst pouze platby na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění.  

Společné zdanění manželů 

Specifickou skupinou poplatníků PIT jsou manželé, kteří mohou uplatnit možnost 

společného zdanění prostřednictvím tzv. manželského kvocientu, jehož splnění je podmíněno 

následujícími kritérií: 

a) manželský svazek trvá po celý daňový rok, 

b) manželské bezpodílové vlastnictví trvá po celý daňový rok, 

c) žádost o společné zdanění byla podána společně a včasně, 

d) nikdo z manželů nevyužívá současně paušálové zdanění příjmů. 

Daňová ztráta 

 Daňové ztráty vzniklé v minulém období mohou být převáděny stejně jako v České 

republice do dalších maximálně 5 ti let, ovšem na rozdíl od ČR může být každým rokem 

započteno maximálně 50 % daňové ztráty. V případě, že ztráta vznikla podnikateli,  

který zahájil svou podnikatelskou činnost až ve 2. polovině kalendářního období, může být 

první zdaňovací období prodlouženo až na 18 měsíců.  
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Splatnost a daňové přiznání 

Polský daňový systém je založen na principu samovyměření daně, tzn., že poplatník  

je povinen svou daň spočítat, platit včas zálohy, podat daňové přiznání a zaplatit vypočtenou 

daňovou povinnost.  

Daňoví poplatníci jsou povinni vyplnit svá daňová přiznání do 30. dubna  

do speciálních dokumentů, tzn. T-ami. Formuláře k přiznání k dani z příjmů FO jsou 

k dispozici na jakémkoli finančním úřadu. Vyplněný a podepsaný formulář musí být 

předložen podnikatelem místně příslušenému úřadu. V Polsku mají poplatníci rovněž možnost 

podat své přiznání elektronicky prostřednictvím e-závěrky. V tomto případě musí mít ve svém 

počítači nainstalován příslušný software. 

 Daň je splatná v den podání daňového přiznání, tj. nejpozději do 30. dubna daného 

roku.  

Daně mohou být zaplaceny na přepážce finančního úřadu či uhrazeny prostřednictvím 

převodu na bankovní účet úřadu.  

 V případě, že správce daně zjistí přeplatek daně, bude podnikateli do 3 měsíců  

od podání daňového přiznání příslušná částka navrácena nebo bude zaúčtována ve prospěch 

jiných vymahatelných daňových závazků. 

3.5 Sociální a zdravotní pojištění v České a Polské republice 

Pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení představuje v České republice stejně  

jako v Polsku největší podíl odvodového systému. V obou zemích je SP a ZP hrazeno formou 

měsíčních záloh.   

3.5.1 Sociální pojištění v České republice 

Pojistné na sociální zabezpečení představuje v České republice nejvýznamnější 

veřejný příjem.  

Při posuzování odvodů na sociální pojištění samostatně výdělečných osob v České 

republice vycházíme ze skutečnosti, zda je samostatně výdělečná činnost podnikatele jeho 

hlavním či vedlejším příjmem.  
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Za vedlejší výdělečnou činnost je považována činnost, která je vykonávaná osobou 

samostatně výdělečnou činnou, která  zároveň v daném kalendářním roce: 

a) vykonává zaměstnání, 

b) studuje (tzn. soustavně se připravuje na budoucí zaměstnání). 

c) pobírá částečný/ plný invalidní či starobní důchod, 

d) uplatňuje nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství  

nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, 

e) osobně pečuje o osobu mladší 10 ti let, 

f) je nezaopatřeným dítětem. 

 

1) Samostatně výdělečná činnost jako hlavní příjem 

 Pojistné je pro tyto účely placeno a odváděno prostřednictví měsíčních záloh 

vypočítaných v Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok. Výše minimální 

měsíční zálohy odváděné podnikatelem je odvozena od minimálního ročního vyměřovacího 

základu, který byl pro rok 2014 stanoven ve výši 77 652 Kč, což odpovídá minimální měsíční 

záloze ve výši 1 894 Kč, a to bez ohledu na to, zda podnikatel svou činnost právě zahajuje,  

či zda se nachází ve ztrátě.  Vývoj minimálních měsíčních záloh v posledních letech je uveden 

v Tab. 4 a Obr. 3. 

Tab. 4 Vývoj minimálních měsíčních záloh sociálního pojištění při hlavní činnosti 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Částka 1 574 Kč 1 720 Kč 1 731 Kč 1 807 Kč 1 836 Kč 1 890 Kč 1 894 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející z daňových zákonů jednotlivých let 
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musí rovněž přiložit kopii živnostenského listu a daňové identifikační číslo, jež mu bylo 

přiděleno statistickým úřadem.  

 Sociální pojištění v Polsku je rozděleno na povinné a dobrovolné.  

Mezi povinná pojištění se řadí: 

e) důchodové starobní pojištění – sazba pojistného činí 19, 52 % z vyměřovacího 

základu. V případě provozování závislé činnosti je hrazeno z jedné poloviny 

zaměstnancem a z druhé poloviny zaměstnavatelem. Jedná-li se však o osobu 

samostatně výdělečně činnou, je tato osoba povinna hradit důchodové starobní 

pojištění v plné výši sama. 

f) Důchodové invalidní pojištění – sazba pojistného činí 8 % z vyměřovacího základu. 

Při výkonu závislé činnosti hradí 1, 5 % zaměstnanec a 6, 5 % zaměstnavatel. OSVČ 

hradí sama celých 6 %. 

g) úrazové pojištění – sazba pojistného činí od 0, 67 % - 3, 86 % z vyměřovacího 

základu. Při výkonu závislé činnosti je hrazeno v plné výši zaměstnavatelem, 

v případě OSVČ sám podnikatel.  

h) nemocenské pojištění – sazba pojistného činí 2, 45 % z vyměřovacího základu.  

Při výkonu závislé činnosti si jej hradí sám zaměstnanec, stejně jako OSVČ  

při výkonu podnikatelské činnosti. 

Vyměřovacím základem pro sociální pojištění je hrubá mzda.  

 Pojistné na sociální pojištění je v Polsku nákladem podnikatele a lze jej použít  

jako položku snižující příjmy před zdaněním, tzn. položku snižující základ daně.  

 Podnikatelé provozující podnikatelskou činnost prvním rokem mohou uplatnit 

zvýhodněnou sazbu sociálního zabezpečení. Aby na toto zvýhodnění měli nárok, nesmí 

podnikat déle než 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Rovněž musí být splněna 

podmínka, že stávající podnikatel nepodnikal u svého bývalého zaměstnavatele. 

 Pojistné na sociální zabezpečení je hrazeno pouze bezhotovostním bankovním 

převodem a je splatné vždy 15. dne každého měsíce. 



46 
 

3.5.3    Zdravotní pojištění v České republice  

Veřejné zdravotní pojištění je v České republice povinné, tzn. že  OSVČ jej 

vypočítávají a odvádějí sami ze svých zdrojů. Pojistné nehradí OSVČ pouze v případě,  

kdy je plátcem pojistného za tuto osobu stát, tzn. v situaci, kdy podnikání OSVČ představuje 

vedlejší zdroj příjmů a dosažené čisté zisky z provozu podnikatelské činnosti za daný 

kalendářní rok nedosahují rozhodné částky, jež je pro rok 2014 stanovena ve výši 61 122 Kč. 

Bude-li tato částka překročena, vzniká OSVČ povinnost pojistné jednorázově doplatit. 

 Sazba zdravotního pojištění OSVČ za rok 2014 činí 13, 5 % z vyměřovacího 

základu. Vyměřovací základ je stanoven jako 50 % čistého zisku.   

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění OSVČ je placeno a odváděno rovněž  

jako u sociálního pojištění prostřednictvím měsíčních záloh vypočítaných v Přehledu  

o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok. Výše minimální měsíční zálohy  

na zdravotní pojištění odváděné podnikatelem je odvozena od minimálního ročního 

vyměřovacího základu, který byl pro rok 2014 stanoven ve výši 12 971 Kč, což odpovídá 

minimální měsíční záloze ve výši 1 752 Kč. Maximální roční vyměřovací základ pro výpočet 

zdravotního pojištění nebyl v letech 2013 – 2015 stanoven, což znamená, že osoby samostatně 

výdělečně činné budou odvádět zálohy dle svých skutečně dosažených příjmů bez jakéhokoliv 

omezení. 

Výše pojistného se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Za den úhrady  

je považován den, kdy byly peníze reálně odepsány z bankovního účtu OSVČ (při platbě 

převodem) či okamžik, kdy oprávněná osoba finanční prostředky převzala (při platbě hotově). 

Je-li výše odvedených záloh nižší než skutečná výše pojistného za daný kalendářní 

rok, vzniká podnikateli nedoplatek, jehož splatnost je do 8 dnů ode dne, kdy bylo nebo mělo 

být podáno daňové přiznání za daný kalendářní rok. Vývoj minimálních měsíčních záloh  

na ZP je uveden v Tab. 6 a Obr. 5. 
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Pojistné nelze hradit hotově na pobočce příslušné pojišťovny, úhrada je možná pouze 

bezhotovostním bankovním převodem. 

 Měsíční příspěvky na zdravotní pojištění pro podnikatele v roce 2013 činí 261, 73 

Zł = 1688 Kč  

3.6  Podnikající cizinci na území ČR 

 Česká republika je státem, v němž téměř 4 procenta všech živnostníků představují 

cizinci. Jejich podnikání na českém území je dnes daleko jednodušší, než tomu bývalo 

v minulých letech. Jedním z hlavních důvodů je členství České republiky v Evropské unii.  

 Ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu sestavených ke dni 31. 12. 2013 

vyplývá, že na území České republiky podniká celkem 1 879 870 občanů.  Z cizinců má 

největší zastoupení Ukrajina (27 014 podnikatelů), Vietnam (25 085 podnikatelů) a Slovenská 

republika (12 888). Nejvíce podnikatelů provozuje svou činnost v Praze (313 903 

podnikatelů, z toho 29 234 cizinců). Nejméně živnostníků působí v Karlovarském kraji 

(57 586 podnikatelů, z toho 5334 cizinců).  

 Zastoupení podnikajících cizinců v ČR je uvedeno v Tab. 7 a Obr. 6. 
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 Z Tab. 7 je zřejmé, že v České republice podnikalo k 31. 12. 2013 celkem 23 909 

občanů států Evropské unie. 

 Z uvedeného Obr. 6 vyplývá, že 96 % procent podnikatelů v ČR tvoří občané České 

republiky, 1 % (23 909) připadá na občany zemí Evropské unie a 3 % (61 968) náleží 

občanům států mimo Evropskou unii.  

3.7 Harmonizace daní v EU 

Jak uvádí Široký (2012) pro správné fungování jednotného vnitřního trhu je nezbytná 

vzájemná spolupráce jednotlivých členských států Evropské unie, ať už prostřednictvím 

výměny informací, harmonizace daní či koordinace daňových systémů. Hlavní důraz je 

kladen především na harmonizaci daní nepřímých, jelikož právě tento druh daní ovlivňuje 

fungování samotného vnitřního trhu. Jak uvádí Urban (2004) jednotný vnitřní trh je 

charakterizován jako „oblast bez vnitřních hranic“, ve které jsou zajištěny čtyři základní 

svobody -  volný pohyb zboží, volný pohyb služeb, volný pohyb osob a volný pohyb kapitálu 

a plateb.  

Daňovou koordinací se rozumí základní fáze sjednocování daňových systémů,  

jež si klade za přední cíl eliminaci nepříznivé daňové konkurence, „praní“ špinavých peněz  

či stanovení výměny informací mezi jednotlivými členskými státy. Výsledkem daňové 

koordinace jsou smlouvy zamezující dvojí zdanění téhož předmětu daně. 

Proces daňové harmonizace je charakterizován jako slaďování jednotlivých daňových 

systému s cílem posílit jednotný vnitřní trh a zatraktivnit jej pro investory. Harmonizace  

je členěna do několika skupin dle nejrůznějších kritérií. Jedním z nich je například způsob 

implantace, podle něhož se harmonizace dělí na: 

a) harmonizaci pozitivní, jež je uplatňována prostřednictvím zavádění směrnic, vládních 

nařízení apod. 

b) harmonizaci negativní, jejíž výkon má v kompetenci Evropský soudní dvůr. 

3.7.1 Smlouva o zamezení dvojího zdanění  

Jak bylo uvedeno výše, výsledek procesu daňové koordinace představují smlouvy  

o zamezení dvojího zdanění uzavírané v rámci jednotlivých států.  
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Jak uvádí Rylová (2012) dani jsou podrobeny veškeré příjmy podléhající zdanění  

dle právních předpisů a vznikající na území daného státu bez ohledu na skutečnost, zda 

plynou tuzemským či zahraničním osobám, což znamená, že na území příslušného státu jsou 

vybírány rovněž daně z příjmů, které zde vznikly cizím státním příslušníkům či firmám.  

Dvojí zdanění nastává v situaci, kdy tentýž předmět daně je více než jednou podroben 

zdanění stejnou či obdobnou daní.  

Aby bylo mezinárodní dvojí zdanění eliminováno, dochází k uzavírání mezinárodních 

daňových smluv mezi jednotlivými státy.  

3.7.2   Smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi ČR a Polskem 

Česká republika a Polsko vstoupily do Evropské unie v roce 2004. 

Jak uvádí Ministerstvo financí České republiky, současná smlouva o zamezení dvojího 

zdanění a zabránění daňovému úniku14 v oboru daní z příjmů mezi Českou republikou  

a Polskou republikou byla uzavřena dne 13. září roku 2012 ve Varšavě a vešla v platnost dne 

11. června roku 2012. 

 Smlouva upravuje oblast daní z příjmů a majetku, které se vybírají ve prospěch obou 

států. V případě České republiky se smlouva vztahuje především na vybírání daně z příjmů 

fyzických a právnických osob, v případě Polské republiky na osobní daň z příjmů a daň 

z příjmů společností. 

Pro účely této mezinárodní smlouvy byla vymezena přesná definice výrazu rezident 

smluvního státu.  

Jak uvádí Rylová (2012) kritéria pro určení rezidenství fyzických osob dle Zákona  

o daních z příjmů se použijí pouze v případě, pokud mezinárodní smlouva, kterou je daný stát 

vázaný, nestanoví jinak. Dále rovněž platí, že mezinárodní smlouva nemůže uložit daňovou 

povinnost nad rámec vnitrostátního zákona, což v praxi znamená, že není možné pokládat  

za rezidenta daného státu osobu, kterou vnitrostátní právní předpis za rezidentní nepovažuje.  

 

V souladu s českými předpisy je občan Polské republiky českým daňovým rezidentem, 

pokud splňuje tato kritéria: 
                                                
14 Daňový únik (tax evation) – porušování právních postupů umožňující vyhnout se daňové povinnosti. 
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- má v ČR trvalé bydliště (trvalý pobyt), 

- v ČR po dobu kalendářního roku pobývá více než 183 dní. 

V případě, kdy polský příslušník pobývá na území České republiky déle než 183 dní 

v daném roce, ale centrum svých zájmů má v Polské republice (rodinné vazby, sociální, 

politické, kulturní a občanské aktivity), hovoříme o tzv. rezidenční neshodě, jelikož je polský 

občan považován za daňového rezidenta v obou zemích současně. 

 V daném případě budou jeho zahraniční příjmy zdaňovány pouze ve státě, v němž: 

a) má stálý byt – pokud má osoba stálý byt v obou státech, posuzuje se rezidenství  

podle střediska životních zájmů15, 

b) se trvale zdržuje (v případě nemožnosti přesného určení výše zmíněného kritéria), 

c) je státním příslušníkem – konečné kritérium (v případě nemožnosti přesného určení 

výše zmíněných kritérií).  

V ostatních situacích bude občan Polské republiky vnímán z pohledu zákona  

jako český daňový nerezident, tzn., že zdanění v ČR bude podléhat pouze zdroj příjmů  

na území České republiky. 

 

  

                                                
15 Středisko životních zájmů zahrnuje rodinné vazby, sociální, politické, kulturní či občanské aktivity 
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4 Analýza a porovnání odlišností 

Kapitola Analýza a porovnání odlišností je věnována vlastní podnikatelské činnosti  

a z ní dosažených ekonomických výsledků za rok 2013 a následné komparaci daňového  

a odvodového zatížení podnikatelské činnosti v rámci České a Polské republiky.   

4.1 Vlastní podnikatelská činnost – všeobecný základ 

V dubnu roku 2013 zahájil IP podnikatelskou činnost a registroval 

se na finančním úřadu jako osoba samostatně výdělečně činná. Jelikož IP po celý rok 2013 

studoval, bylo podnikání po celé zdaňovací období (v tomto případě 9 kalendářních měsíců) 

považováno za vedlejší činnost.  

 Podnikání IP spočívá v ruční tvorbě výrobků a jejich následném prodeji 

prostřednictvím internetových obchodů zaměřených na „hand made“ práci,  

přičemž provozovatelem těchto obchodů není IP samotný, nýbrž 3. osoba, což s sebou přináší 

řadu pozitiv, ale také negativ.  

Důležitým faktem při prodeji přes internet je skutečnost, že zákazníci nakupují pouze 

na základě fotografie, což znamená, že klíčem k úspěchu je nejen kvalitní a zajímavý 

výrobek, ale také jeho bezchybná prezentace.  

 V současné době IP „vystavuje“ výrobky k prodeji na 3 internetových stránkách  

s „ hand made“ tématikou, mimo to jsou jeho výrobky pravidelně odebírány stálými klienty 

do kamenných obchodů (v České i Slovenské republice) za účelem jejich dalšího prodeje.  

Do budoucna plánuje IP rozšířit okruh svých zájmů o další výrobní činnosti. 

Výhody prodeje prostřednictvím „hand made“ portálů 

Mezi největší výhodu internetových obchodů provozovaných 3. osobou patří 

skutečnost, že prodávajícímu nevznikají výdaje související se zřízením, provozem a správou 

dané webové stránky. Prodávající neplatí poplatky za zprostředkování domény ani reklamu 

webu, jelikož tyto náležitosti spadají do kompetencí správce a provozovatele „hand made“ 

serveru. Ten je schopen zajistit podporu prodeje v mnohem větším měřítku než prodávající 

v rámci svého „soukromého“ webu.  
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Důležitou výhodou „hand made“ serverů je fakturační program umožňující 

bleskurychlé vystavení faktury ke konkrétní objednávce. Postačí pouze kliknout na tlačítko 

„vystavit fakturu“ a vše je rázem hotovo. Prodejce nemusí zdlouhavě vypisovat kontaktní 

údaje nakupujícího, jednotlivé počty a názvy zakoupeného zboží ani údaje o ceně. O vše  

se postará program, který důležitá data vygeneruje a uchová v paměti. Prodávajícímu  

je rovněž umožněno měnit čísla vystavených faktur dle jeho potřeb a uvážení. 

Výhodou je také možnost změny stavu objednávky na „zaplaceno“ či „odesláno“, 

přičemž o každé provedené změně je zákazník automaticky informován prostřednictvím  

e - mailové zprávy. 

Prodávajícímu je umožněno být na každou přijatou objednávku upozorněn sms 

zprávou. Tato služba „navíc“ je zpoplatněna.  

Za další výhodu je možné beze sporu považovat zpětnou vazbu mezi prodávajícím  

a kupujícím – učinit tak mohou prostřednictvím udělení hodnocení vypovídajícím o průběhu 

objednávky a samotném zboží. Tato hodnocení zůstávají přístupná veřejnosti na profilech 

obou stran. 

Výhoda (z pohledu prodávajícího) spočívá také v zasílání zboží kupujícímu 

bezprostředně po jeho úhradě předem na bankovní účet prodávajícího. Dobírka ve většině 

případů není kupujícímu umožněna. 

Neméně důležitou výhodu pak představuje možnost „zviditelnění se“ prostřednictvím: 

- celodenního „topování“, jež zahrnuje umístění jednoho (prodejcem zvoleného 

výrobku) na titulní straně serveru. Takový výrobek je po celý den „na očích“ 

nepřebernému množství potenciálních kupujících. Forma této reklamy  

je zpoplatněna částkou 49 Kč. Výrobek může být v průběhu dne libovolně 

nahrazován jiným. 

- celodenního „topování“ výrobku na přední části konkrétní kategorie,  

do níž je zboží zařazeno. Cena služby se pohybuje v rozmezí od 10 ti do 15 ti Kč.   

- vytvářením nominací a výběrů, přičemž nominace představuje souhrn 9 ti výrobků, 

jež jsou zdarma zobrazovány po dobu 12 ti hodin na titulní straně webu a zajišťují 

tak jejich výrobcům jedinečnou reklamu. Prodávající vytvářejí návrhy  

na nominaci, správci webu z nich pak každý den vyberou 2, které budou 

zveřejněny. 
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- zobrazované tabulky s „právě prodaným zbožím“, což zvyšuje výrobcům tohoto 

zboží šanci na další prodej. 

Prodávajícím je dále umožněno: 

- sledovat statistiky svého prodeje, 

- hromadně vytisknout vystavené faktury, 

- skrýt ceny prodaného zboží, 

- uskutečňovat prodejní akce prostřednictvím slevových kódů, 

- filtrovat zboží, které nebylo po určitou dobu návštěvníky zobrazeno  

ani zakoupeno, 

- zasílat informace o novinkách či slevách návštěvníkům, kteří si prodejce zařadili 

mezi „své oblíbené“. 

Nevýhody prodeje na „hand made“ portálech 

Provozovateli serveru je prodejci účtována provize z každého prodaného výrobku. 

Provize se ve většině případů pohybuje v rozmezí 9 – 12 ti % z prodejní ceny. Pro výrobce 

ručních výrobků, které bývají mnohdy nákladné jak na výrobu, tak i na čas, představuje 

provize nemalé náklady.  

Zákazníkům je odepřen přímý telefonický kontakt s prodejcem před uskutečněním 

objednávky, jelikož telefonní číslo je do této doby skryto a není povoleno jej poskytovat. 

Kupující nemá možnost kontaktovat prodejce ani prostřednictvím e-mailové pošty;  

e - mailová adresa nesmí být zákazníkovi „prozrazena“ vůbec. Důvod je prostý; 

provozovatelé webu nepodceňují rizika možnosti ztráty případné provize z prodeje.  

Jelikož jsou „hand made“ servery zahlceny nepřeberným množstvím výrobců  

a prodejců, probíhající konkurenční boj je zde opravdu značný. Ceny nabízených produktů  

tak podléhají stále vyššímu tlaku na jejich snížení. Velké množství prodejců na jednom místě 

rovněž dává příležitost kupujícímu zdlouhavě se rozhodovat a vybírat, u koho z tvůrců své 

finanční prostředky utratí. Klíčovým faktorem při jeho výběru je pak cena nabízeného zboží, 

kvalita, doprovodné služby jako např. dárkové balení či v neposlední řadě cena poštovného. 

Za nevýhodu je možno také považovat zobrazování souhrnného počtu prodaných 

výrobků jednotlivých prodejců, jelikož právě tyto informace o dosahování ekonomického 

zisku mohou přilákat potenciální konkurenty. 
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4.2 Podnikání v České republice 

 Podnikatelská činnost IP a její zahájení v České republice s sebou přinesla 

rozhodování o způsobu zaznamenávání dosažených výsledků, na konci zdaňovacího období 

stanovení správné daňové povinnosti s důrazem kladeným na její legální optimalizaci, stejně 

jako výpočet a odvod příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Chybět 

nesmělo ani včasné podání daňového přiznání.   

4.2.1 Rozhodování o formě zaznamenávání údajů a uplatnění výdajů 

Na samotném začátku vykonávání podnikatelské činnosti IP bylo důležité zvážit,  

zda bude v rámci zaznamenávání dosažených výsledků plynoucích z podnikání pro dané 

zdaňovací období uplatňovat výdaje pomocí příslušného procenta z dosažených příjmů,  

či zda upřednostní skutečně vynaložené výdaje. Klíčovým faktorem pro rozhodování bylo  

co možná nejvyšší snížení základu daně a nízký stupeň administrativní náročnosti.  

Jelikož se IP zabývá výrobou a prodejem 12 ti druhů výrobků, byla sestavena 

kalkulace výdajů na materiál a následně analyzovány výdaje skutečně vynakládané a výdaje 

stanovené pomocí procenta z příjmu pro každý druh výrobku zvlášť viz. Tab.8 a Tab. 9. 
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Tab. 8 Kalkulace skutečných výdajů na materiál pro jednotlivé druhy výrobků v Kč 

 Ma 1 Ma 2 Ma 3 Ma 4 Ma 5 Ma 6 Ma 7 
Materiál 

celkem 
Zaokr. 

V 1 8,10 4,48 0,50 X X X X 13,08 13 

V 2 11,70 4,48 X X X X X 16,18 16 

 V 3 13,48 4,48 X X X X X 17,96 18 

V 4 17,10 4,48 0,50 4,50 X X X 26,58 27 

V 5 42,70 5,00 X X X X X 47,70 48 

V 6 13,50 2,24 X X 5,75 8,00 X 29,49 30 

V 7 11,70 2,24 X X 2,50 8,00 1,10 25,54 26 

V 8 8,55 2,24 X X 2,50 8,00 1,10 22,39 22 

V 9 7,65 2,24 X X 2,50 8,00 1,10 21,49 21 

V 10 22,03 6,72 X X 2,50 8,00 1,10 40,35 40 

V 11 19,35 6,72 X X 2,50 8,00 1,10 37,67 38 

V 12 36,00 4,50 X X X X X 40,50 41 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Materiál IP odebírá pravidelně od velkododavatele, který mu poskytuje množstevní 

slevy, čímž podnikateli umožňuje nabízet kupujícím výrobky za nižší prodejní cenu - 

lákavější pro nakupující.  

Dodavatel je v přímém spojení s výrobcem materiálu, jenž pochází ze státu 3. země.  
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Tab. 9 Kalkulace celkových skutečně vynaložených výdajů na prodej jednoho typu 
výrobků v Kč 

 

Prodejní 

cena 

výroku  

= PC  

Výdaje na 

materiál 

celkem 

Provize 

z prodeje 

 11 % z PC 

Skutečné 

výdaje 

celkem 

Čistý příjem 

z prodeje po 

odečtení skut. 

Výdajů 

Podíl 

skutečných 

výdajů na 

příjmech 

V 1 53 13,08 5,83 18,91 34,09 36 % 

V 2 69 16,18 7,59 23,77 45,23 34 % 

V 3 69 17,96 7,59 25,55 43,45 37 % 

V 4 89 26,58 9,79 36,37 52,63 41 % 

V 5 149 47,70 16,39 64,09 84,91 43 % 

V 6 99 29,49 10,89 40,38 58,62 41 % 

V 7 89 25,54 9,79 35,33 53,67 40 % 

V 8 89 22,39 9,79 32,18 56,82 36 % 

V 9 89 21,49 9,79 31,28 57,72 35 % 

V 10 159 40,36 17,49 57,85 101,15 36 % 

V 11 159 37,67 17,49 55,16 103,84 35 % 

V 12 149 40,50 16,39 56,89 92,11 38 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že skutečně vynaložené výdaje se na dosažených příjmech podílí 

v rozmezí od 34 do 43 %, zatímco paušální výdaje je možno uplatnit ve výši 60 % 

z dosažených příjmů. Na základě tohoto faktu IP zvolil uplatňování výdajů stanovených 

procentem z příjmu, jelikož tato varianta vhodně splňovala zadaná vstupní kritéria – snížení 

daňového základu a nižší administrativní zátěž.  

Dále je z tabulky možno spočítat průměrnou výši procentního podílu skutečných 

výdajů na dosažených příjmech a to pomocí vztahu  

PPSVnDP neboli Průměrný podíl skutečných výdajů na dosažených příjmech =  

PDPV
PPSVV

PPSVnDP 
 ,        (1) 

kde PPSVV je průměrný podíl skutečně vynaložených výdajů a PDPV počet druhů 

prodávaných výrobků. 
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PPSVnDP %38
12

%452
  

Průměrný podíl skutečně vynakládaných výdajů na dosažených příjmech činí 38 %. 

4.2.2 Vliv skutečných / paušálních výdajů na sociální a zdravotní 

pojištění 

Následně IP zajímalo, jaký vliv představuje uplatňování skutečných / paušálních 

výdajů na odvody na sociální a zdravotní pojištění. Analýza vychází z čistého příjmu (viz. 

Tab. 11 a Tab. 12) dosaženého prodejem 1 kusu daného výrobku, jelikož sociální a zdravotní 

pojištění je v konečné fázi odváděno z celkově dosaženého čistého příjmu. 

Tab. 10 Kalkulace odvodů na sociální a zdravotní pojištění na jednotlivé prodané 
výrobky v Kč v případě uplatňování paušálních výdajů 

 

Prodejní 

cena 

výrobku 

Výdaje 60 

% z PC 

Čistý 

příjem 
Zaokr. 

Sociální 

pojištění 

Zdravotní 

pojištění 

Odvody 

celkem 

V 1 53 31,80 21,20 21 3,07 1,42 4,49 

V 2 69 41,40 27,60 28 4,09 1,89 5,98 

V 3 69 41,40 27,60 28 4,09 1,89 5,98 

V 4 89 53,40 35,60 36 5,26 2,43 7,69 

V 5 149 89,40 59,60 60 8,76 4,05 12,81 

V 6 99 59,40 39,60 40 5,84 2,70 8,54 

V 7 89 53,40 35,60 36 5,26 2,43 7,69 

V 8 89 53,40 35,60 36 5,26 2,43 7,69 

V 9 89 53,40 35,60 36 5,26 2,43 7,69 

V 10 159 95,40 63,60 64 9,34 4,32 13,66 

V 11 159 95,40 63,60 64 9,34 4,32 13,66 

V 12 149 89,40 59,60 60 8,76 4,05 12,81 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě uplatňování paušálních výdajů se odvody na sociální zabezpečení pohybují 

ve výši od 3 Kč do 9 Kč v závislosti na typu prodaného výrobku, odvody na zdravotní 

pojištění pak v rozmezí od 1 Kč do 4 Kč (rovněž v závislosti na druhu prodaného výrobku  

a čistého příjmu z něj plynoucího).  
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Tab. 11 Kalkulace odvodů na sociální a zdravotní pojištění na jednotlivé druhy 
prodaných výrobků v Kč při uplatňování skutečných výdajů 

 

Prod. 

cena 

výrobku 

Skutečné 

výdaje 

Čistý 

příjem 
Zaokr. 

Sociální 

pojištění 

Zdravotní 

pojištění 

Odvody 

celkem 

V 1 53 18,91 34,09 34 4,96 2,30 7,26 

V 2 69 23,77 45,23 45 6,57 3,04 9,61 

V 3 69 25,55 43,45 43 6,28 2,90 9,81 

V 4 89 36,37 52,63 53 7,74 3,87 11,61 

V 5 149 64,09 84,91 85 12,41 5,74 18,15 

V 6 99 40,38 58,62 59 8,61 3,98 12,59 

V 7 89 35,33 53,67 54 7,88 3,65 11,53 

V 8 89 32,18 56,82 57 8,32 3,85 12,17 

V 9 89 31,28 57,72 58 8,47 3,92 12,39 

V 10 159 57,85 101,15 101 14,75 6,82 21,57 

V 11 159 55,16 103,84 104 15,18 7,02 22,20 

V 12 149 56,89 92,11 92 13,43 6,21 19,64 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Po porovnání celkových odvodů na sociální a zdravotní pojištění uvedených v Tab. 10 

při uplatňování paušálních výdajů a v Tab. 11 při uplatnění skutečných výdajů je zřejmé,  

že v případě uplatňování skutečných výdajů jsou odvody mnohonásobně vyšší  

(až o 70 % ).  

4.2.3 Stanovení ZD z podnikatelské činnosti a výpočet DP za rok 2013 

Pro správné vyčíslení daňového základu za rok 2013 jsou nezbytné přesné údaje  

o dosaženém zisku v jednotlivých kalendářních měsících. Tyto údaje jsou obsaženy v Tab. 12. 
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Tab. 12 Výsledky podnikatelské činnosti za období duben - prosinec 2013 

 
Hrubý příjem = 

obrat 

Procento 

paušálních 

výdajů 

Výše paušálních 

výdajů 
Zisk 

Duben 13 126 60 7 875,60 5 250,40 

Květen 22 187 60 13 312,20 8 874,80 

Červen 25 949 60 15 569,40 10 379,60 

Červenec 30 071 60 18 042,60 12 028,40 

Srpen 31 174 60 18 704,40 12 469,60 

Září 30 207 60 18 124,20 12 082,80 

Říjen 30 305 60 18 183,00 12 122,00 

Listopad 38 345 60 23 007,00 15 338,00 

Prosinec 37 140 60 22 284,00 14 856,00 

Celkem 258 504 X 155 102,40 103 401,60 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Hrubý příjem IP za období duben – prosinec 2013 činil celkem 258 504 Kč.  

Po odečtení 60 ti procentních paušálních výdajů za jednotlivé kalendářní měsíce dosáhl čistý 

příjem výše 103 402 Kč. Tato částka je zároveň východiskem pro výpočet daňové povinnosti 

za rok 2013, tedy základem daně. 

   

Výpočet daňové povinnosti za rok 2013 – skutečné (průměrné) výdaje 

Příjmy = 258 504 Kč 

Skutečné (průměrné) výdaje = 258 504   0,38 16 = 98 232 Kč   

Základ daně = 258 504 – 98 232 = 160 272 Kč 

Zaokrouhlený základ daně = 160 200 Kč 

Sazba daně = 15 % 

Daň = 160 200   0,15 = 24 030 Kč 

                                                
16 Viz. strana 58 – vzorec pro PPSVnDP neboli Průměrný podíl skutečných výdajů na dosažených příjmech 
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Slevy na dani: 

- sleva na poplatníka 24 840 Kč 

- sleva na studenta (9   335 Kč) 3 015 Kč 

Daňová povinnost po odečtení slev = 0 Kč 

Daňová povinnost za rok 2013 při uplatnění skutečných výdajů činí 0 Kč.  V rámci 

slev na dani bylo možné uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a slevu  

na studenta za 9 kalendářních měsíců ve výši 3 015 Kč.  

 

Výpočet daňové povinnosti za rok 2013 – paušální výdaje 60 % 

Příjmy = 258 504 Kč 

Výdaje 60 % z příjmu = 155 102 Kč 

Základ daně = 103 402 Kč 

Zaokrouhlený ZD  = 103 400 Kč 

Sazba daně = 15 % 

Daň = 103 400   0,15 = 15 510  Kč 

Slevy na dani: 

- sleva na poplatníka 24 840 Kč  

- sleva na studenta (9   335 Kč) 3015 Kč 

 

Daňová povinnost po odečtení slev = 0 Kč 

 Uplatní-li IP paušální výdaje ve výši 60 % z dosažených příjmů, činí jeho daňová 

povinnost za rok 2013 částku 0 Kč. V rámci daňové optimalizace bylo využito týchž slev  

jako v případě uplatňování skutečných výdajů.  
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4.2.4 Sociální pojištění za rok 2013 

Pro podnikatele provozující podnikatelskou činnost coby „vedlejší činnost“, činila 

v roce 2013 hranice pro „osvobození“ od placení sociálního pojištění 62 122 Kč za 12 

kalendářních měsíců. Jelikož má podnikatelská činnost trvala v roce 2013 pouze 9 měsíců, 

bylo nutné roční částku přepočítat na odpovídající počet měsíců. Bylo zjištěno, že hranice 

odpovídající 9 ti měsícům činí 46 592 Kč. Tato částka byla v rámci podnikání překročena, 

proto bylo nutné uhradit správě sociálního zabezpečení jednorázový doplatek odvozený  

od celkově dosaženého zisku. Jeho výše je vyčíslena níže ze vztahu pro JDSP  

neboli Jednorázový doplatek pojistného na sociální zabezpečení  

JDSP SSPČP  %50 ,        (2) 

kde ČP představuje čistý příjem celkem a SSP sazbu sociálního pojištění 

KčJDSP 975692,15096292,01034025,0 01  

Následující doplatek bude sloužit jako základ pro výpočet měsíčních záloh pro rok 

2014. Jejich výše je odvozena ze vztahu pro výši měsíčních záloh 2014 neboli MZSP2014 

PMP
JDSPMZSP 2014 ,        (3) 

kde JDSP je jednorázový doplatek sociálního pojištění za rok 2013 a PMP počet měsíců 

podnikání 

1667Kč
9

15097
2014MZSP         

 V roce 2014 vzniká IP povinnost odvádět měsíční zálohy správě sociálního 

zabezpečení ve výši 1 667 Kč. 

 

4.2.5 Výpočet zdravotního pojištění 

Rovněž jako u sociálního pojištění, i zde vznikla IP povinnost příslušné zdravotní 

pojišťovně pojistné jednorázově doplatit. Doplatek byl vyčíslen ze vztahu pro jednorázový 

doplatek zdravotního pojištění neboli JDZP 
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SZPČPJDZP 
2

,        (4) 

kde ČP představuje čistý příjem podnikatele a SZP příslušnou sazbu zdravotního pojištění 

6980Kč 635,6979135,0
2

103402JDZP
 

 Jelikož IP provozuje podnikatelskou činnost jako činnost vedlejší, nevzniká povinnost 

odvádět v roce 2014 zálohy na zdravotní pojištění. 

Stala-li by se pro IP v následujícím roce 2014 podnikatelská činnost činností hlavní, 

odvíjely by se měsíční zálohy na zdravotní pojištění od zjištěného jednorázového doplatku. 

Měsíční zálohy pak budou určeny následujícím vztahem pro MZZP2014 

PMP
JDZP

MZZP 2013
2014  ,       (5) 

kde JDZP2013 představuje jednorázový doplatek zdravotního pojištění za rok 2013 a PMP 

počet měsíců podnikání IP. 

776Kč
9

6980
2014MZZP  

 Jelikož vypočtená výše měsíčních záloh na zdravotní pojištění nedosahuje výše státem 

stanovených minimálních záloh, budou odváděny zálohy právě v této minimální výši,  

tj. pro rok 2014 1 752 Kč / měsíc. 

Vliv studia na výši měsíčně odváděných záloh pojistného 

V případě podnikání coby „hlavní činnost“ by vznikla povinnost měsíčně odvádět 

státem stanovenou minimální výši záloh, což pro rok 2013 činilo 1 894 Kč na zdravotní 

pojištění a 1 752 Kč na pojištění sociální, celkem tedy 3 646 Kč měsíčně.  

Za předpokladu úhrady záloh po dobu 9 ti měsíců, by bylo odvedeno celkem 17 046 Kč  

na sociálním pojištění a 15 768 Kč na pojištění zdravotním, dohromady tedy 32 814 Kč. 
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4.3 Podnikání v Polsku 

 Polsko se řadí v rámci EU mezi země se střední mírou daňového zatížení, ovšem  

ve srovnání se státy střední Evropy patří polské daně z příjmů k nejvyšším. Rovněž  

jako v České republice, i v Polsku ovlivňuje výši daňové povinnosti forma uplatňování 

výdajů.  

4.3.1 Stanovení daňové povinnosti  

V Polské republice má osoba samostatně výdělečná činnost několik možností 

stanovení daňové povinnosti. Může uplatnit rovnou neboli lineární daň, klouzavě progresivní 

daň či paušální výdaje.  

 

Výpočet daňové povinnosti za rok 2013 – rovná sazba daně 

 Za předpokladu, že IP na své zdanitelné příjmy uplatní v Polsku rovnou (lineární daň), 

musí při výpočet základu daně vycházet ze skutečně vynaložených výdajů.  

 Nevýhodou rovné daně je nemožnost uplatnění jakýchkoli slev. 

Hrubý příjem v české měně= 258 504 Kč 

Skutečné výdaje v české měně (vyjádřeno prostřednictvím průměrného podílu skutečných 

výdajů 

 na příjmech) = 38 % z 103 402 Kč = 98 232 Kč 

Základ daně v české měně = 160 272 Kč 

 

Vyjádření v polské měně 

Příjmy 2013 = 40 091 Zł 

Skutečné výdaje 2013 =  15 235 Zł 

Základ daně = 24 856 Zł 

Sazba lineární daně = 19 %  
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Daň = 24 856   0,19 = 4 722,64 

Zaokrouhlená daň =  4 723 Zł 

Daňová povinnost za rok 2013 = 4 723 Zł 

Daňová povinnost za rok 2013 vyjádřená v české měně   30 454 Kč 

 Zvolí-li podnikatel možnost lineárního zdanění rovnou sazbou daně ve výši 19 %, činí 

daňová povinnost v Polsku 4 723 Zł. 

 

Výpočet daňové povinnosti - klouzavě progresivní sazba daně 

 Jelikož základ daně v roce 2013 nedosahuje rozhodné hranice ve výši 85 528 Zł, bude 

při výpočtu daňové povinnosti uplatněna sazba daně ve výší 18 % (v případě překročení 

hranice dosahuje sazba daně výše 32 %).  

 Zdanění formou klouzavě progresivní daně přináší poplatníkovi (oproti lineární sazbě 

daně a paušálních výdajů) nesporné výhody spočívající v možnosti snížení daňové povinnosti 

odpočtem zaplacených příspěvků na sociální a zdravotní pojištění. 

 Zaplacené příspěvky na sociální pojištění mohou být uplatněny v plné výši a to tak,  

že se zahrnují do podnikatelových výdajů za dané období, což způsobí snížení jeho 

dosažených příjmů. 

 Zaplacené příspěvky na zdravotní pojištění představují položku, která má v České 

republice ekvivalent ve slevách na dani, tzn., že je lze odečíst až od samotné daňové 

povinnosti. Uplatnit lze však maximálně 92, 25 % zaplacených příspěvků, tedy 7, 75 % 

vyměřovacího základu pro ZP.  

Příjmy = 40 091 Zł 

Výdaje = 15 235 + 1 447 (zaplacené příspěvky na SP v roce 2013) = 16 682 Zł 

Základ daně = 40 091 – 16 682 = 23 409 Zł 

Sazba daně = 18 % 

Daň = 23 409   0,18 = 4 213,62  Zł 
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Slevy na dani: 

- sleva na poplatníka 556,02 Zł 

- sleva 92, 25 % zaplacených příspěvků na ZP = 2 173 Zł 

Daňová povinnost = 4 213, 62 – 556,02 – 2 173 = 1 484, 6 Zł 

Daňová povinnost vyjádřena v české měně = 9 573 Kč 

V případě volby klouzavě progresivní sazby daně ve výši 18 % zaplatí poplatník daň 

odpovídající částce cca 1 485 Zł.  

 

Výpočet daňové povinnosti - paušální výdaje 

 Výroba bižuterie a její následný prodej spadá dle polského zákona o dani z příjmů  

do sazby paušálních výdajů ve výši 3 %. Při výpočtu daně stanovené paušální částkou  

se vychází z celkově dosažených hrubých příjmů, které jsou následně vynásobeny patřičnou 

paušální sazbou daně, tzn. v tomto případě sazbou 3 %. 

 Rovněž jako při uplatnění lineární sazby daně, ani zde nemá poplatník možnost 

uplatnit slevy na dani. 

Základ daně (hrubý příjem) = 40 091 Zł 

Sazba daně = 3 % 

Daň = 40 091   0, 03 = 1 202 Zł 

Daňová povinnost vyjádřena v české měně = 7 755 Kč. 

 Zvolí-li poplatník možnost zdanění formou paušálních výdajů, dosahuje jeho daňová 

povinnost výše 1 202 Zł.  

 

Srovnání aneb nejvýhodnější forma zdanění v Polsku 

 Z uvedených výpočtů je zřejmé, že pro IP, jenž dosahoval v roce 2013 příjmů ve výši 

258 504 Kč, je nejvýhodnější forma zdanění použití paušálních výdajů, při kterých odpovídá 

daňová povinnost částce 7 755 Kč. Druhou vhodnou alternativou je uplatnění klouzavě 
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progresivní sazby daně, při níž je výsledná daňová povinnost o necelé 2 000 Kč vyšší. 

Nejméně vhodnou variantou je v případě IP zvolení rovné sazby daně, jelikož zde se daňová 

povinnost „vyšplhala“ až na 30 000 Kč 

 Výsledky dosažené srovnáním jsou velmi individuální, jelikož při výpočtu záleží  

jak na výši příjmů obdržených poplatníkem, tak také na druhu vykonávané živnosti. Bude-li 

poplatník dosahovat vysokých příjmů, podlehnou sazbě daně ve výši 32 %, nikoli 18 %. 

Bude-li poplatník např. provozovat velkoobchod s automobily prostřednictvím internetu, 

zdaní se jeho příjmy sazbou 17 %, nikoli 3 % jako v případě IP. 

4.3.2 Sociální pojištění za rok 2013 

 Jelikož byla podnikatelská činnost IP zahájena v roce 2013, bylo v Polsku možno  

využít po dobu 24 následujících kalendářních měsíců ode dne zahájení podnikání sníženou 

sazbu sociálního pojištění a odvádět tak nižší příspěvky na sociální zabezpečení. 

 Vyměřovací základ za rok 2013 pro osoby zahajující podnikatelskou činnost činí 

minimálně 30 % z minimální průměrné mzdy ve výši 1 680 Zł, což představuje částku 504 Zł 

(cca 3 250 Kč). 

 Z toho vyplývá, že osoba zahajující podnikání bude v roce 2013 každý kalendářní 

měsíc, ve kterém provozovala podnikání, odvádět: 

- 19,52 % z vyměřovacího základu na důchodové pojištění = 98,38 Zł, 

- 8 % z vyměřovacího základu na důchodové pojištění = 40,32 Zł, 

- 2,45 % z vyměřovacího základu na nemocenské pojištění = 12,35 Zł, 

- 1,93 % na úrazové pojištění = 9,73 Zł. 

Celkem tedy na sociálním pojištění měsíčně odvede částku ve výši 160,78 Zł, 

tzn. v přepočtu na české koruny cca 1 037 Kč. 

Jelikož podnikatelská činnost IP trvala v období od dubna – prosince 2013, tj. 9 

kalendářních měsíců, zaplatí v rámci polského odvodového systému na zálohách na sociální 

zabezpečení za rok 2013 celkem 1 447,02 Zł, tj. 9 333 Kč 

Za předpokladu, že by podnikatelská činnost IP nebyla v roce 2013 zahájena, ale trvala 

by již více než 24 kalendářních měsíců, byl by vyměřovací základ pro výpočet sociálního 

pojištění stanoven jako 60 % z předpokládaného průměrného měsíčního platu, který v roce 
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2013 činil 3 713 Zł, což znamená, že vyměřovací základ dosahuje výše 2 227,80 Zł.  Výše 

vyměřovacího základu a jeho vývoj je uveden v Tab. 13. 

Tab. 13 Vývoj vyměřovacího základu SP a odvodu SP v letech 2009 - 2014 ve Zł 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vyměřovací 

základ 
1 915,80 1 887,60  2 015,40 2 115,60  2 227,80  2 247,60  

Důchodové 

pojištění 

19,52 %  

z VZ  

= 373,96  

19,52 %  

z VZ  

= 368,46  

19,52 %  

z VZ  

= 393,41  

19,52 %  

z VZ  

= 412,97 

19,52 %  

z VZ  

= 434,87 

19,52 %   

z VZ  

= 438,73 

Důchodové 

pojištění 

6 %  

z VZ 

 = 114,95 

6 %  

z VZ  

= 113,26  

6 % 

 z VZ  

= 120,92  

8 %  

z VZ 

= 169,25  

8 %  

z VZ  

= 178,22  

8 %  

z VZ  

= 179,81  

Nemocenské 

pojištění 

2,45 % 

z VZ  

= 49,94 

2,45 %  

z VZ  

= 46,25  

2,45 % 

z VZ  

= 49,38  

2,45 % 

z VZ  

= 51,83  

2,45 % 

z VZ  

= 54,58  

2,45 % 

z VZ  

= 55,07  

Úrazové 

pojištění 

0,67 - 

 - 3,33 %  

z VZ 

0,67 - 

– 3,33 %  

z VZ 

0,67 - 

 – 3,33 %  

z VZ 

0,67 - 

– 3,33 %  

z VZ 

0,67-  

– 3,33 %   

z VZ 

0,67 - 

– 3,33 %  

z VZ 

Fond práce 
2,45 %  

z VZ  

= 49,94  

2,45 % 

z VZ  

= 46,25  

2,45 % 

z VZ  

= 49,38  

2,45 % 

z VZ  

= 51,83  

2,45 % 

z VZ 

 = 54,58  

2,45 % 

z VZ  

= 55,07 

Zdroj: Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné 

z: http://www.ekspertbeck.pl/skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-i-ubezpieczenie-zdrowotne-

dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-wskaznik/ 

4.3.3 Výpočet zdravotního pojištění za rok 2013 

 Pojistné na zdravotní pojištění za rok 2013 nesmí být v rámci podnikatelské činnosti 

nižší než 9 % ze 75 ti % vyměřovacího základu, kterým je průměrná měsíční mzda 

v podnikatelském sektoru za 4. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pro rok 2013 byla 

tato průměrná mzda stanovena ve výši 3 877,51 Zł, což znamená, že spodní hranice 

odpovídající výši 75 ti % z toho vyměřovacího základu činí částku 2 908,13 Zł 

(3 877,51   0,75). 9 % pak odpovídá částce 261,73 Zł (3 877,51   0,09) cca 1 688 Kč. 
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 Uplatňuje-li podnikatel zaplacené zálohy na zdravotní pojištění jako položku snižující 

základ daně, může si maximálně odečíst 7,75 % ze 75 % vyměřovacího základu. 

 Podnikatel má možnost platit vyšší zálohy na zdravotní pojištění, ty však nesmí 

přesáhnout 250 % vyměřovacího základu. Výše vyměřovacího základu a jeho vývoj je 

podrobně rozebrán v Tab. 14. 

 V rámci podnikatelské činnosti IP, jež trvala v roce 2013 9 kalendářních měsíců, by IP 

dle polského odvodového systému na zálohách celkem uhradil částku 2 355,59 Zł,  

což představuje cca 15 189 Kč. Jako odečitatelnou položku IP může uplatnit 92,25 % z těchto 

zaplacených záloh, tzn. 2 173,03 Zł, cca 14 012 Kč. 

Tab. 14 Vývoj VZ ZP a minimálních měsíčních záloh na ZP v letech 2009 - 2014 ve Zł 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vyměřovací 

základ 
3 322,09 3456,00 3 605,75 3 764,41 3 877,51 4 005,97 

75 % 

vyměřovacího 

základu 

2 491,57 2 592,00 2 704,31 2 823,31 2 908,13 3 004,48 

Min. záloha 

na ZP =  9 % 

ze 75 % VZ 

227,24 233,32 243,39 254,55 261,73 270,40 

Odpočet 

záloh na ZP 

=  7,75 % VZ 

Nelze Nelze 209,58 219,19 225,38 232,85 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4 Rozhodovací analýza 

Jelikož byly individuálnímu podnikateli podrobně vyčísleny daňové a odvodové 

dopady za zdaňovací období 2013, plynoucí z výkonu jeho podnikatelské činnosti na území 

České republiky a na území Polské republiky, bylo již z těchto dosažených výsledků „na první 

pohled“ patrné, ve které z těchto dvou zemí je pro něj po finanční stránce výhodnější 

podnikat.  

Pro získání ucelenější představy a zakomponování rovněž působení jiných vlivů než 

finančních, byla sestavena rozhodovací analýza vycházející z výhod a nevýhod realizace 

podnikatelské činnosti v daných státech.  

Východiska rozhodovací analýzy představovala kritéria zemí jako např. počet 

obyvatel, odečitatelné položky či slevy na dani. Jelikož analýza znamenala rozhodování  

mezi dvěma variantami – Českou republikou a Polskou republikou – byla i jednotlivá kritéria 

rozdělena do dvou skupin. 

 Rozhodovací analýza sestává na principech alokační metody spočívající na přiřazení 

určitého počtu bodů (dle subjektivního uvážení) konkrétním kritériím, přičemž platí,  

že jednotlivým kritériím je přikládána srovnatelná váha. Výsledný počet bodů následně 

určuje, který z výše jmenovaných států poskytuje podnikateli příznivější podmínky pro výkon 

jeho činnosti. Bodová ohodnocení spadají do intervalu od – 5 ti do + 5ti, přičemž – 5 

představuje hodnocení nejméně výhodného kritéria, + 5 pak naopak nejvýhodnějšího. 

Konkrétní bodové ohodnocení pro podnikatelskou činnost v České a Polské republice je 

uvedeno v Tab. 15. 

  



72 
 

Tab. 15 Rozhodovací analýza 

Podnikání v České Republice Podnikání v Polské republice 

Výhody 
 

Nevýhody 
 

Výhody Nevýhody 

Vysoká sleva na 
poplatníka 5 

Nižší počet 
obyvatel – nižší 

příležitosti 
prodeje 

-2 
Odečitatelná položka od 

ZD 
– výdaje na internet 

2 
Vyšší daňová 

povinnost -5 

Možnost uplatnit 
slevu na studenta 4 

Solidární 
zvýšení daně 

pro OSV 
s vysokými 

příjmy 

-3 
Snížená sazba sociálního 
pojištění pro podnikatele 

zahajující podnikání 
4 

Ztrátu 
z podnikání 

nelze uplatnit 
najednou v plné 
výši (max. 50 %) 

-2 

Vyšší hranice 
limitu pro vedení 

účetnictví 
2   

Splatnost daňového 
přiznání „až“ do 30. 4. 

1 

OSVČ s 1 
dítětem a 
příjmem > 

56 000 nemá 
nárok na slevu na 

dítě 

-3 

Vyšší slevy na děti 2   
Ztráta z podnikání lze 

uplatnit po dobu 
následujících 5 ti let 

2 Min. daňová 
sazba 18 % 

-4 

Min. daňová sazba 
15 % 5   

Administrativní poplatek 
za zřízení živnostenského 

listu pouze cca 650 Kč 
1 

Daňová sazba 32 
% pro 

podnikatele 
s vysokými 

příjmy 

-5 

Rozdělení 
podnikání na hlavní 

a vedlejší činnost 
2       

Ztráta z podnikání 
lze uplatnit po 

dobu následujících 
5 ti let 

2       

Při uplatňování 
paušálních výdajů 

možnost využít 
slevy na dani 

4       

Řada 
odečitatelných 

položek 
4       

Celkem bodů pro podnikání v ČR 25 Celkem bodů pro podnikání v Polsku -12 
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Z Tab. 15 je zřejmé, že varianta „Podnikání v České republice“ obdržela celkem + 25 

bodů, zatímco varianta „Podnikání v Polsku“ se dostala do záporných hodnot, obdržela tedy  

– 12 bodů.  

Největší podíl na výhodách varianty „Podnikání v České republice“ představují slevy 

na dani, které jsou ve srovnání se slevami v  Polské republice mnohonásobně vyšší. Varianta 

„Podnikání v Polsku“ naopak nabízí řadu zvýhodnění podnikatelům zahajující podnikatelskou 

činnost. 

 Z výsledků dosažených aplikací rozhodovací analýzy lze usuzovat,  

že příznivější podnikatelské prostředí poskytuje individuálnímu podnikateli Česká republika. 

Pro podnikatele je tudíž vhodnější provozovat svou ekonomickou činnost právě v České 

republice, nikoli v Polské republice.  

 

 Neměl-li by individuální podnikatel přesné vyčíslení daňových a odvodových 

povinností a pouze by se rozhodoval, ve které ze zemí zahájí podnikatelskou činnost, 

přicházelo by v úvahu využití vícekriteriální analýzy založené na metodě váženého součtu,  

jež spočívá v určení užitku pro každou variantu, přičemž funkční hodnoty leží v intervalu od 0 

do 1 a platí, že čím je hodnota vyšší, tím je daná varianta výhodnější. Postup je poté 

konstruován dle kriteriálních matic.  
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5 Závěr  

Cílem práce byla komparace daňového a odvodového systému osoby samostatně 

výdělečně činné působící v České republice a v Polské republice po teoretické  

a praktické stránce. Hlavním důvodem pro vzájemnou komparaci bylo nalézt rozhodnutí,  

ve kterém ze států je pro individuálního podnikatele vhodnější provozovat podnikatelskou 

činnost. Cíle práce byly splněny. 

Na základě podrobného srovnání českého a polského daňového a odvodového systému 

OSVČ podnikajícího v daných státech, a za použití rozhodovací analýzy bylo zjištěno,  

že pro individuálního podnikatele požadujícího co možná nejnižší daňový základ a daňovou 

povinnost, je nejschůdnější variantou provozovat svou ekonomickou činnost na území České 

republiky. Mezi hlavní důvody ovlivňující výsledek rozhodování patří zejména skutečnost,  

že vláda Polské republiky v posledních letech značně eliminovala odečitatelné položky  

od základu daně, stejně jako slevy na dani.  

Zatímco v České republice individuální podnikatel dosáhl při všech formách uplatnění 

výdajů a stanovení základu daně nulovou daňovou povinnost, osoba podnikající v Polsku  

by se stejnými dosaženými hospodářskými výsledky hradila daň v minimální výši  

cca 7 755 Kč. Nejvyšší podíl na této daňové povinnosti má vliv sleva na poplatníka, kterou je 

možné v rámci České republiky uplatnit ve výši 24 840 Kč, v Polské republice pak pouze  

ve výši 560,02 Zł, tzn. cca 3 585 Kč.  

Neméně důležitou výhodou České republiky oproti Polsku je také skutečnost možnosti 

uplatnění slev na dani i při použití paušálních výdajů vyjádřených pomocí příslušeného 

procenta z příjmu, zatímco polští podnikatelé nemají nárok ani na základní slevu  

na poplatníka. 

Jako vhodný způsob zdanění se v Polské republice jeví uplatnění klouzavě progresivní 

sazby daně, avšak je nutné mít na paměti, že ne všichni podnikatelé mohou na své příjmy 

použít daňovou sazbu ve výši 18 %, jako tomu bylo v případě konkrétního IP, který svými 

příjmy nepřekročil hranici 85 528 Zł. Nicméně svůj základ daně násobí sazbou ve výši 32 % 

v Polské republice pouze dvě procenta polských podnikatelů. Zbývajících 98 % uplatňuje 

sníženou sazbu daně. 
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I když jsou polské daně ve srovnání s Českou republikou podstatně vyšší a svou výši 

předčí rovněž mnohé země střední Evropy, v pomyslném žebříku s ostatními členskými státy 

Evropské unie obsazují poměrně nízké příčky - maximální zákonem stanovená sazba daně 

(nikoli efektivní sazba daně) z příjmů fyzických osob dosahuje v Polsku 32 %, na rozdíl např. 

od Francie, kde se sazba pohybuje až okolo 40 % či Německa cca 45 %.  

Přestože je výše daní a zátěž z ní vyplývající pro podnikatele velmi důležitá, není 

zdaleka jediným faktorem ovlivňujícím hospodářskou činnost podnikatele. Podnikání  

je v každém státě odlišné už jen v důsledku individuálního podnikatelského prostředí,  

které zahrnuje řadu externích (ekonomických, politických, sociálních, ekologických  

či technologických) a interních faktorů. Jako příklad vnějších faktorů lze uvést výši inflace  

a nezaměstnanosti v dané zemi, výši úrokových sazeb, směnný kurz, vývoj populace  

a hrubého domácího produktu nebo fázi hospodářského cyklu, kterou země v daném čase 

prochází. Mezi vnitřní činitele pak spadají faktory distribuční, marketingové či finanční  

a rozpočtové.  Za nejvýznamnější rozdíl podnikatelského prostředí mezi Českou republikou  

a Polskem lze považovat nezaměstnanost, která v Polské republice v roce 2013 dosahovala  

14 %, v České republice pak cca 8 %.  
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Seznam zkratek 

CEIDG  Centrální registr podnikatelské činnosti v Polské republice 

ČR   Česká republika 

DPFO   daň z příjmů fyzických osob 

EU   Evropská unie 

FO   fyzická osoba 

HČ   hlavní činnost 

IČ   identifikační číslo podnikatelů v České republice 

IP   individuální podnikatel 

JRF   jednotný registrační formulář 

Ma 1, 2, …  materiál 1, materiál 2, … 

NIP   10 – ti místný kód používaný k identifikaci podnikatelů v Polské  
   republice 

OSVČ   osoba samostatně výdělečně činná 

PIT   daň z příjmu fyzických osob v Polské republice 

SP   sociální pojištění 

SVČ   samostatně výděleční činnost 

VČ   vedlejší činnost 

Vý 1, 2, …  výrobek 1, výrobek 2, … 

VZ   vyměřovací základ 

ZD   základ daně 

ZDP   Zákon o dani z příjmů 

Zł   jednotka polské měny - zlotý 

ZP   zdravotní pojištění 

ZTP/ P   průkaz mimořádných výhod postižených osob 

 



 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 

Prohlašuji, že 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon  
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo;  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít  
(§ 35 odst. 3);  

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v 
Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 
práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v 
informačním systému VŠB-TUO;  

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

V Ostravě dne ……………  

   

  

 
 

    Jméno a příjmení studenta  

 

  



 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1    Podnikatelská činnost a její vývoj na území České republiky 

Příloha č. 2   Internetový prodej v České Republice 

Příloha č. 3 Vývoj sazby DPFO, slev na dani a daňových zvýhodnění  

v České republice 

Příloha č. 4   Vývoj sazby DPFO a slevy na poplatníka v Polské republice 

 


