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1 Úvod 

 

 V České republice lze podnikat mnoha způsoby. Nejjednodušší formou je podnikání 

fyzické osoby (OSVČ), kde lze podnikat spolu se členy domácnosti nebo se zapojit do 

společnosti (sdružujících fyzické a právnické osoby) nebo lze podnikat jako samostatná 

právnická osoba. V tomto případě se nabízí čtyři typy obchodních společnosti (veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost) anebo družstvo. Formy podnikání se liší náročností administrativy, finančními 

požadavky, počtem společníků, dále se liší počtem a druhy orgánů apod.  

 Veřejná obchodní společnost je jednou z tradičních forem českého podnikání. Může 

být brána jako protipól k akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, protože i 

když patří mezi právnické osoby, její zisky a ztráty jsou zdaňovány u fyzických osob 

(společníků v. o. s.). Společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým 

svým majetkem. 

 Cílem bakalářské práce na téma právní, účetní a daňové aspekty veřejné obchodní 

společnosti je vymezit právní stránku v. o. s., a to založení a vznik v. o. s., orgány této právní 

formy, hospodaření, podíl společníka na zisku a zrušení a zánik veřejné obchodní společnosti. 

Další kapitola bude věnována účetním aspektům veřejné obchodní společnosti, příklad 

založení v. o. s., účtování odměn společníků, vyplácení podílů na zisku a uzavírání účetních 

knih. Poslední kapitola daňové aspekty veřejné obchodní společnosti bude vymezovat 

v základních pojmech daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň silniční a daň z nemovitých 

věcí. 

 První část bakalářské práce se zaměří na teoretickou stránku veřejné obchodní 

společnosti dle platných právních předpisů, která bude navazovat na další části a to na účetní 

a daňové specifika. 

 Část o účetnictví veřejné obchodní společnosti se bude zabývat založením této 

obchodní korporace včetně peněžitých vkladů společníků a zahajovací rozvahy na začátku 

podnikání, odměnami společníků, výplatou záloh na podíly na zisku společnosti a výplatou 

podílu na zisku společnosti a nakonec uzavíráním účetních knih a převodem výsledku 

hospodaření. 
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 Poslední část bakalářské práce bude věnována základu daně veřejné obchodní 

společnosti, odpočtům od základu daně, následně výpočtu daně z příjmů fyzických osob. 

Kapitola se bude věnovat i dani z příjmů právnických osob, neboť založit veřejnou obchodní 

společnost můžou i právnické osoby. Dále bude vymezovat daň z přidané hodnoty, daň 

silniční a daň z nemovitých věcí. 

 Při zpracování bakalářské práce byly použity metody popisu, analýzy a komparace. 
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2 Charakteristika veřejné obchodní společnosti 

 

 Druhá kapitola věnuje pozornost teoretické části veřejné obchodní společnosti. Tato 

část se bude zabývat založením a vznikem veřejné obchodní společnosti a právy a 

povinnostmi společníků. Dále se zaměří na orgány v. o. s., její hospodaření, zrušení a zánik 

veřejné obchodní společnosti. 

2.1 Založení a vznik veřejné obchodní společnosti 

 Veřejná obchodní společnost je společnost, kterou mohou založit minimálně dvě 

osoby. Tyto osoby mohou být fyzické nebo právnické osoby. Právní úprava nečiní mezi 

zakladateli a společníky žádné rozdíly. Zakladateli jsou ti společníci, kteří veřejnou obchodní 

společnost založili.  

Podmínky způsobilosti k účasti ve veřejné obchodní společnosti: 

Změnou od 1. 1. 2014 v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích oproti roku 

2013 je, že fyzická osoba nemusí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Pokud 

ovšem bude společník rovněž statutárním orgánem, tyto podmínky musí splňovat. 

 Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: 

 plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce 

nezletilého k samotnému provozování podnikatelské činnosti, 

 bezúhonnost. 

 Za bezúhonnou osobu se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro 

trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti 

s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni 

nehledí, jako by byla odsouzena. 

 Společníkem nemůže být osoba podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání: 

 na jejíž pozemek byl prohlášen konkurs, ode dne: 

a) prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době 

běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu, 
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b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu ode dne 

určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu, 

 po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolventního návrhu proto, že 

majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolventního řízení, 

 po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek 

dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného 

důvodu, pak překážka odpadá dnem právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu, 

 které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti 

týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, nemůže po dobu 

trvání tohoto zákazu tuto živnost provozovat, 

 které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 3 zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání. 

 Zakladatelem a tedy společníkem veřejné obchodní společnosti může být také 

právnická osoba. V tomto případě vykonává společníkova práva a povinnosti jí pověřený 

zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba. 

 Následuje přípravná činnost, která je konaná z popudu jednotlivce nebo skupiny osob, 

během níž je připravován obchodní záměr.  Tato fáze není upravována zákonem, jedná se 

spíše o otázky organizační a obchodní než právní. Zakladatelé by měli zvážit okolnosti, 

kterými jsou například finanční a majetkové prostředky, které bude mít k dispozici, obchodní 

vztahy na trhu, promyšlení výrobní produkce nebo služeb, kterými se bude chtít v. o. s. 

prosadit nebo předběžné kalkulace a rozpočty atd. 

 „Při přípravě založení veřejné obchodní společnosti se dosti často uzavírá tzv. 

předběžná, resp. přípravná smlouva. Jedná se o institut platnému právu neznámý, to však 

nebrání jejímu uzavření. Právě naopak, je vhodné k jejímu uzavření přistoupit. Důvody pro 

toto jsou dva. Prvým je ušetření času a prostředků. Již při jednání o uzavření přípravné 

smlouvy se projeví a vytříbí názory jednotlivých budoucích zakladatelů a především, jestliže 

se budoucí zakladatelé na všem potřebném dohodnou předem, bude již uzavření vlastní 

společenské smlouvy jednoduché. Naopak případné spory, resp. nejasnosti, které se projeví až 

při sestavování vlastní společenské smlouvy, mohou celý projekt vážně zkomplikovat, popř. i 

zhatit. Druhý důvod je ten, že pokud se již ve fázi uzavírání přípravné smlouvy projeví mezi 
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budoucími zakladateli vážné rozpory, je toto obvykle signálem k rezignaci na celý projekt 

nebo alespoň k jeho zásadní korektuře, neboť jsou-li mezi nimi vážné rozpory již v této fázi, co 

se stane, až v. o. s. vznikne?“ Jak tvrdí Dvořák (2012, s. 70). 

Společenská smlouva  

 Dle § 98 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích se vzájemné právní poměry 

společníků řídí společenskou smlouvou. Společenská smlouva je základním dokumentem ve 

veřejné obchodní společnosti. Smlouva musí mít písemnou formu s úředně ověřenými 

podpisy všech zakladatelů. 

 Náležitosti společenské smlouvy: 

 firma společnosti, 

 předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního 

majetku,  

 určení společníků uvedením jmen a příjmení, v případě právnické osoby názvu a 

bydliště nebo sídla. 

 Výše uvedené náležitosti jsou nezbytné pro platnost společenské smlouvy, další 

náležitosti si po dohodě určí zakladatelé.  

 Poté, co je společenská smlouva podepsaná, musí zakladatelé prokázat 

živnostenskému nebo jinému úřadu její založení a když jsou všechny příslušné doklady o 

podnikatelském oprávnění doručeny zakladatelům, počíná běh zákonné devadesátidenní 

lhůty. V této lhůtě musí být podán návrh na zápis do obchodního rejstříku (Dvořák, 2012). 

 Ukázka společenské smlouvy je součástí přílohy č. 1. 

2.2 Orgány veřejné obchodní společnosti 

 Jak již bylo řečeno, veřejná obchodní společnost je právnickou osobou. Právnická 

osoba nemůže sama jednat, tak jak to mohou dělat fyzické osoby. Proto jsou podle zákona 

vymezeny právnické osobě (obchodní korporaci) orgány. 
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 Orgány společnosti se dělí: 

 obligatorní,  

 fakultativní. 

 Obligatorní orgán je takový, který musí mít právnická osoba vždy. Obligatorním 

orgánem veřejné obchodní společnosti je statutární orgán a za podmínek stanovených 

zvláštním zákonem výbor pro audit.  

 Pokud si chce právnická osoba zvolit ještě jiný orgán, který není ze zákona povinný, 

jedná se o orgán fakultativní. 

 Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou všichni společníci, kteří 

splňují požadavky stanovené zákonem o obchodních korporacích. Zákon ukládá, že členem 

orgánu nemůže být společník, který není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském 

podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. 

Společenská smlouva může také ustanovit, že statutárním orgánem bude jen jeden společník 

nebo jen někteří společníci. 

 „Statutární orgán má dvě základní oprávnění, a to oprávnění k vedení právnické 

osoby, k řízení jejího běžného každodenního chodu, vedení účetnictví (obchodní vedení) a 

dále oprávnění činit jménem v. o. s. právní úkony navenek ve všech věcech, které se jí týkají 

(jednatelské oprávnění).“ Jak tvrdí Dvořák (2012, s. 193). 

Vznik funkce 

 Statutární orgán nebo jeho člen vykonává ve veřejné obchodní společnosti určitou 

funkci. Vzniká tedy právní vztah mezi v. o. s. a statutárním orgánem.  

 Funkce statutárního orgánu nebo jeho člena vzniká: 

 dnem vzniku veřejné obchodní společnosti, 

 dnem účinnosti příslušné změny společenské smlouvy. (Dvořák, 2012) 

 Kdo se stal statutárním orgánem nebo jeho členem, je povinen vykonávat svoji funkci. 

Je povinen vykonávat svou funkci vždy osobně. Je také povinný podat návrh na zápis do 

obchodního rejstříku. Jelikož vznikají mezi v. o. s. a členem statutárního orgánu určitá práva a 

povinnosti, je vhodné uzavřít smlouvu a výkonu funkce.  



 

10 

Smlouva o výkonu funkce 

 Od 1. 1. 2014 platí, že pokud tato smlouva nebude uzavřená, budou se práva a 

povinnosti členů orgánu vůči obchodní korporaci, upravovat ustanovením podle nového 

občanského zákoníku o příkazu. Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost 

příkazce. 

 Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu.  Ovšem zákon o obchodních 

korporacích tuto povinnost ukládá kapitálovým společnostem. Proto veřejné obchodní 

společnosti písemnou formu můžeme pouze doporučit.  

 Dále by měl být ve smlouvě uveden způsob odměňování člena statutárního orgánu. 

Pokud tento fakt není ve smlouvě uveden, platí, že výkon funkce je bezplatný. 

 Také může být sjednaná výše smluvní pokuty za nedodržení povinnosti člena 

statutárního orgánu, pravidla pro náhradu účelně vynaložených nákladů (stravné, cestovné 

atd.). 

 Člen je nadále vázán povinností péče řádného hospodáře. Znamená to, že ten, kdo 

přijal funkci člena orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i 

s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Kdo není této péče řádného hospodáře schopen, a zjistil 

to již při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky, ten jedná 

nedbale. 

Zánik funkce 

 Funkce statutárního orgánu zaniká: 

 zaknikne-li účast společníka ve veřejné obchodní společnosti, který byl členem 

statutárního orgánu nebo byl statutárním orgánem, 

 zanikne-li veřejná obchodní společnost, zaniká i funkce jejího statutárního orgánu, 

 změnou společenské smlouvy veřejné obchodní společnosti, 

 odstoupením z funkce, 

 uplynutím funkčního období, 

 ztrátou způsobilosti k výkonu funkce. 
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2.3 Hospodaření veřejné obchodní společnosti  

 Předmětem účetnictví je účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků 

včetně dluhů a jiných pasiv.  Dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. 

Vedení účetnictví 

 Veřejná obchodní společnost je povinna vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví §1 odst. 2 písm. a). Účetní jednotka je povinna vést účetnictví ode dne vznik až 

do dne zániku. Veřejná obchodní společnost je povinna vést účetnictví v plném rozsahu. 

 Je povinna při vedení účetnictví dodržovat směrnou účtovou osnovu, uspořádání a 

označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, obsahové vymezení 

těchto závěrek, účetní metody, podmínky předávání a přebírání účetních záznamů a ostatní 

podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy. 

 Je také povinna vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a 

způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. 

Účetní závěrka 

 „Účetní závěrka představuje konečnou fázi procesu zpracovávání účetních informací 

za účetní období a je jedním ze základních informačních zdrojů o účetnictví daného subjektu. 

Její sestavení je výsledným procesem úkonů, které jí předcházejí – účetní uzávěrky. Účetní 

závěrka je klíčovým účetním záznamem, který představuje soubor finančních výkazů 

sestavených za dané účetní období a umožňuje seznámení se základními výsledky hospodaření 

každé účetní jednotky.“ Jak tvrdí Kolektiv autorů (2013, s. 155) 

 Posláním účetní závěrky je informovat příslušné uživatele o stavu majetku a jeho 

krytí, o finanční situaci a o výsledku hospodaření účetní jednotky. 

 Účetní závěrku je nutno chápat jako kontinuální postup vyúsťující v sestavení účetních 

výkazů, tedy jako souhrnnou činnost spočívající v uzavření účetních knih a následném 

sestavení účetních výkazů na základě již uzavřených účetních knih. 

 „Přípravné práce pro účetní závěrku zahrnují následující činnosti: 

 provedení inventarizace, 

 vyúčtování kurzových rozdílů, 
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 vyúčtování závěrečných operací u zásob, 

 vyúčtování opravných položek, 

 odpis pohledávek, 

 kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů, 

 vyúčtování dohadných položek, 

 vyúčtování tvorby rezerv a jejich čerpání, 

 zjištění výsledku hospodaření a jeho transformace na daňový základ, 

 výpočet a zaúčtování daně z příjmů, 

 vyúčtování odložené daně.“ Jak tvrdí Kolektiv autorů (2013, s. 156) 

 Účetní závěrku dle §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tvoří: 

 rozvaha (bilance) – obsahuje položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 

 výkaz zisku a ztráty – obsahuje položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření, 

 příloha – úkolem je vysvětlovat a doplňovat informace obsažené v rozvaze a výkazu 

zisku a ztrát. 

 Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

 Účetní závěrka musí obsahovat: 

 jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název a sídlo, 

 identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka (v. o. s.) předěleno, 

 právní formu účetní jednotky, 

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

 rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, 

 okamžik sestavení účetní závěrky. 
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A musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky. 

Výroční zpráva 

 Výroční zpráva je důležitou součástí toku informací mezi společností, obchodními 

partnery, společníky, zákazníky, investory a peněžními ústavy. Jejím účelem je uceleně, 

vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském 

postavení veřejné obchodní společnosti. 

 Výroční zprávu dle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je povinna vyhotovit 

každá účetní jednotky, která má ze zákona o účetnictví povinnost nechat ověřit auditorem 

účetní závěrku a výroční zprávu. 

 Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy 

dále obsahovat tyto informace: 

 informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro 

naplnění účelu výroční zprávy, 

 informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, 

 informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, 

 informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 

vztazích, 

 informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, 

 informace požadované podle zvláštních právních předpisů. 

Ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem 

 Dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je účetní jednotka povinna ověřit řádnou 

nebo mimořádnou účetní závěrku auditorem, pokud za účetní období bezprostředně 

předcházejícího, překročila nebo již dosáhla alespoň dvou ze tří kritérií: 

 aktiva celkem více než 40 000 000 Kč, 

 roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč, 

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50. 
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 Předmětem ověření výroční zprávy je soulad tohoto záznamu s výroční zprávou 

(Kolektiv autorů, 2013). 

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy 

 Povinnost zveřejňování mají dle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ty účetní 

jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku. Účetní jednotky, kterým účetní závěrku a 

výroční zprávu ověřuje auditor, zveřejní tyto záznamy po ověření auditorem a po schválení 

příslušným orgánem do 30 dnů. Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu auditor.  

Úschova účetních záznamů 

 Podle § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se účetní závěrky a 

výroční zprávy archivují po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se 

týkají. 

2.4 Podíl společníka veřejné obchodní společnosti na zisku 

 Podíl, dle § 31 - 32 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, představuje 

účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti, které plynou z této účasti. Každý 

společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci. Podíl na zisku se stanoví na 

základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní 

korporace. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva nestanoví 

jinak. Podíl na zisku v osobních společnostech je splatný do šesti měsíců od konce účetního 

období, ledaže společenská smlouva určí jinak. 

 „Podíl má svoji kvantitativní i kvalitativní stránku. Jedná se vlastně o vymezení jeho 

podstaty, tedy jinak řečeno, o vymezení, co to podíl vlastně je.“ Jak tvrdí Dvořák (2012, s. 

144). 

Kvantitativní stránka 

 Jedná se o majetkový podíl společníka ve veřejné obchodní společnosti. Je třeba říci, 

že společník není spolumajitel v. o. s., má pouze na ní majetkovou účast. Veřejná obchodní 

společnost je vždy samostatným subjektem. Společník má vůči ní práva a povinnosti a nikdy 

není spoluvlastníkem majetku v. o. s. 

 Veřejná obchodní společnost je právnickou osobou, která disponuje objemem majetku 

a dluhů. Od 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, vymezuje v § 495 pojem 
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obchodní jmění nebo též jen jmění takto: „Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. 

Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.“ Od vzniku se toto jmění mění v čase, 

záleží na právních vztazích. Veřejná obchodní společnost musí platit za odebrané zboží, 

materiál, platí daně, očekává zaplacení od odběratelů. Z tohoto důvodu se neustále mění 

hodnota aktiv a pasiv. 

 Před rokem 2014 se podíl oceňoval jako míra účasti společníka na čistém obchodním 

majetku, který byl představován rozdílem mezi majetkem veřejné obchodní společnosti a 

jejími dluhy. Nyní má společník v. o. s. právo na podíl na zisku ve výši 25 % z částky, v níž 

splnil vkladovou povinnost. Pokud nemá společnost takový zisk, aby vyplatila tuto částku, 

rozdělí mezi společníky tento podíl v poměru částek, v níž splnili vkladovou povinnost. 

Kvalitativní stránka 

 „Kvalitativní stránka podílu není nikde definována. Je proto možno ji vymezit jako 

jednotlivá práva a povinnosti společníka tvořící ve svém souhrnu určitý komplex. Nelze ovšem 

kvalitativní stránku podílu, resp. samotný podíl, chápat jako nějaký „balík“ jednotlivých práv 

a jednotlivých povinností. Právě naopak, práva a povinnosti tvoří pevně, nerozlučitelně 

spojený komplex, který nelze parcelovat.“ Jak tvrdí Dvořák (2012, s. 146). 

Vznik a zánik podílu 

 Podíl společníka vzniká při vzniku veřejné obchodní společnosti. Naopak k zániku 

podílu dochází při: 

 zániku účasti některého ze společníků, 

 zániku veřejné obchodní společnosti bez právního nástupce, 

 zrušení a zániku v. o. s. s převodem jmění na společníka. 

Přeměna podílu 

 K přeměně podílu může dojít, pokud dojde k fúzi nebo rozdělení veřejné obchodní 

společnosti. Přeměnu obchodních společností upravuje zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách 

obchodních společností a družstev. Tímto dochází k přeměně podílu společníka zanikající v. 

o. s. na podíl společníka v nástupnické společnosti. Veřejná obchodní společnost se může 

zúčastnit fúze s komanditní společností do nástupnické veřejné obchodní společnosti. 
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Převod podílu 

 Převod podílu společníka se ve veřejné obchodní společnosti zakazuje. 

Vyplácení podílu 

 O vyplácení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů 

na zisku v rozporu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podíly na zisku se 

nevyplatí. 

2.5 Zrušení a zánik veřejné obchodní společnosti 

 Než veřejná obchodní společnost vznikne, musí ji někdo založit. Obdobně to je i u 

zániku veřejné obchodní společnosti. Bez zrušení nemůže dojít k jejímu zániku. Dnem zrušení 

přestává veřejná obchodní společnost naplňovat svůj podnikatelský účel. 

 Zrušit v. o. s. lze dvěma způsoby: 

 bez právního nástupce (s likvidací). 

 s právním nástupcem (bez likvidace, přeměna veřejné obchodní společnosti). 

Likvidace veřejné obchodní společnosti: 

 Společnost se zrušuje dle § 113 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 

 výpovědí společníka, která musí být podaná nejpozději 6 měsíců před uplynutím 

účetního období, ledaže společenská smlouva určí jiný termín, 

 dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje společnost, 

 smrtí společníka, ledaže společenská smlouva dovoluje dědění podílu, 

 zánikem společníka právnické osoby, ledaže společenská smlouva dovoluje přechod 

podílu na právního zástupce, 

 dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek některého ze 

společníků nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek 

majetku nebo zrušením konkursu proto, že je společníkův majetek zcela nepostačující, 

 dnem právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení některého ze společníků, 
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 pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka 

ve společnosti, 

 dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat požadavky dle §46 (požadavky 

pro členství), 

 vyloučením společníka.  

 Dříve byla likvidace upravována zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Od 1. 1. 

2014, kdy došlo ke zrušení obchodního zákoníku a vstoupil v platnost zákon o obchodních 

korporacích a nový občanský zákoník, upravuje likvidaci zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. To, co bylo dříve v obchodním zákoníku v § 68 a dále je nyní obsaženo v novém 

občanském zákoníku v § 187. 

 S likvidací se právnická osoba zrušuje: 

 uplynutím doby, na kterou byla založena, 

 dosažením účelu, na který byla založena, 

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

dnem jeho účinnosti, 

 dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den 

pozdější. 

 Dle nového občanského zákoníku je cílem likvidace vypořádat majetek zrušené 

právnické osoby (likvidační podstatu), uhradit dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým 

zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem). 

 Právnická osoba vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena nebo prohlášena za 

neplatnou. Jestliže veřejná obchodní společnost vstoupí do likvidace, musí být tato skutečnost 

zapsána do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku). Po dobu likvidace používá právnická 

osoba svůj název s dodatkem „v likvidaci“. 

 Pokud v. o. s. vstoupí do likvidace, nesmí za ní nikdo právně jednat. Při vstupu do 

likvidace určí příslušný orgán právnické osobě likvidátora. Likvidátorem může být pouze 

osoba způsobilá být členem statutárního orgánu. Je-li právnická osoba v likvidaci a nemá 

určeného likvidátora, vykonávají jeho funkci všichni členové statutárního orgánu. Likvidátora 
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může jmenovat také soud, a to i bez návrhu. Soud jmenuje likvidátora i v případě, že rozhodl 

o zrušení v. o. s. 

 Povinnosti likvidátora: 

 uspokojí v průběhu likvidace pohledávky zaměstnanců, pokud není korporace 

v úpadku, 

 oznámí vstup v. o. s. do likvidace všem věřitelům, 

 zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním 

odstupem oznámení společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve 

lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění, 

 sestaví ke dni vstupu právnické osoby do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění 

veřejné obchodní společnosti, 

 vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému věřiteli, který o to požádá. 

 Pokud likvidátor během likvidace zjistí, že je veřejná obchodní společnost v úpadku, 

podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. 

 Likvidátor zpeněží majetek v. o. s. a z výtěžku uhradí v tomto pořadí: 

 náklady likvidace, 

 mzdové pohledávky zaměstnanců, 

 pohledávky věřitelů podle pořadí jejich splatnosti.  

 Není-li možné uhradit pohledávky stejné kategorie zcela, uhradí se poměrně. Nezdaří-

li se v přiměřené době zpeněžit likvidační podstatu ani zčásti, nabídne ji k převzetí všem 

věřitelům. Věřiteli, kterému byla likvidační podstata nabídnuta, a do dvou měsíců se 

k nabídce nevyjádřil, platí, že nabídku přijal. Tento výrok ovšem platí, jen pokud byl s tím 

seznámen v nabídce likvidátora. 

 Odmítnou-li všichni věřitelé likvidační podstatu převzít, přechází dnem zániku 

právnické osoby na stát. 

 Jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložením s likvidačním zůstatkem nebo 

likvidační předání likvidační podstaty, vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace. Tato 
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zpráva obsahuje informace, jak bylo naloženo s likvidační podstatou a návrh na použití 

likvidačního zůstatku. Ke stejnému dni likvidátor sestaví účetní závěrku. K účetní závěrce 

připojí podpisový záznam. 

 Konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží 

likvidátor ke schválení tomu, kdo jej jmenoval do funkce (orgán v. o. s. nebo soud). 

 Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, 

nebo jejím odmítnutím. Likvidátor podá do 30 dnů od skončení likvidace návrh na výmaz 

právnické osoby z veřejného rejstříku. 

Přeměna veřejné obchodní společnosti 

 Dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstvech je 

přeměnou právnické osoby fúze, rozdělení nebo změna právní formy. Obchodní korporace 

může změnit právní formu, jen pokud to stanoví zákon. Při přeměně musí být stanoven 

rozhodný den, od něhož se jednání zanikající právnické osoby považuje z účetního hlediska 

za jednání uskutečněné na účet nástupnické právnické osoby. 

 Účinnost přeměny veřejné obchodní společnosti, která je zapsána do obchodního 

rejstříku nastává dnem zápisu do obchodního rejstříku (veřejného rejstříku). 

 Dle § 76 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstvech, 

projekt fúze veřejné obchodní společnosti při stanovení výměnného poměru obsahuje určení, 

jaké právní postavení bude mít společník zanikající společnosti v nástupnické společnosti, 

jestliže má dojít k výměně jeho podílu, a jaká bude výše vkladu, jestliže mají společníci nebo 

někteří z nich vklady mít, a údaj o stavu splácení vkladů, pokud mají společníci vkladovou 

povinnosti. 

 Nemá-li dojít k výměně podílu společníka zanikající společnosti za podíl 

v nástupnické společnosti nebo má zaniknout podíl dosavadního společníka na nástupnické 

společnosti, a tato skutečnost je známa v době vyhotovení projektu fúze, projekt fúze musí 

obsahovat i odůvodnění, proč nedojde k výměně podílu. 

 Dle § 86 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstvech se 

veřejná obchodní společnost může zúčastnit fúze s komanditní společností do nástupnické 

veřejné obchodní společnosti. Fúzí splynutím veřejných obchodní společností může vzniknout 

komanditní společnost.  
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3 Účetní aspekty veřejné obchodní společnosti  

 

 Tato kapitola se bude věnovat vybraným účetním případům a postupům, které 

nastanou při vzniku veřejné obchodní společnosti. Jedná se například o zahajovací rozvahu při 

založení v. o. s., účtování pojištění, záloh na podíly na zisku v. o. s. Dále pak uzavírání 

účetních knih a převod výsledku hospodaření a vyplacení podílů. 

3.1 Příklad založení veřejné obchodní společnosti  

 Jak již bylo uvedeno v kapitole číslo 1, veřejnou obchodní společnost mohou založit 

minimálně 2 osoby, které podnikají jménem společnosti a ručí za její dluhy společně a 

nerozdílně.  

 Následující příklad znázorní zahajovací rozvahu a zaúčtování vkladů, na kterých se 

zakladatelé dohodli. 

Příklad 

 Zakladatelé B a C se rozhodli založit firmu B + C, v. o. s., přičemž se dohodli na 

peněžitých darech: 

ZAKLADATEL B: 

- 200 000 Kč na bankovní účet zřízený na jméno v. o. s. ještě před jejím zápisem do 

obchodního rejstříku -> z těchto prostředků budou hrazeny zřizovací výdaje související se 

vznikem v. o. s. v celkové hodnotě 20 000 Kč, přičemž zakladatelé rozhodli, že se pro 

poměrně nevýznamnou částku nebude jednat o dlouhodobý nehmotný majetek, ale v rámci 

zahajovací rozvahy budou zaúčtovány do provozních nákladů, 

- dalších 200 000 Kč doplatí do 6 měsíců od vzniku společnosti (sankce za nesplacení nebyla 

dohodnuta). 

ZAKLADATEL C: 

- vloží 400 000 Kč do měsíce od vzniku společnosti (sankce za nesplacení nebyla dohodnuta). 

 Zahajovací rozvaha je uvedená v tabulce č. 3.1 a otevření účetních knih v tabulce č. 

3.2. 
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Tab. 3.1 Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha B + C, v. o. s., ke dni vzniku 

Aktiva (Kč) Pasiva (Kč) 

Splacená část peněžitého vkladu společníka B, 

snížená o uhrazené zřizovací výdaje 

                                                           180 000 Kč 

Základní kapitál v. o. s.:         800 000 Kč 

- vklad B (400 000 Kč) 

- vklad C (400 000 Kč) 

Pohledávky za nesplacenými peněžitými vklady, 

z toho:                                              600 000 Kč 

- vůči zakladateli B: 200 000 Kč 

- vůči zakladateli C: 400 000 Kč 

 

Zřizovací výdaje uhrazené z peněžitého vkladu, 

které nejsou považovány za DNM, ale za náklady 

příštích období (po otevření účetních knih budou 

zaúčtovány do nákladů)  20 000 Kč 

 

Aktiva celkem                                  800 000 Kč Pasiva celkem                        800 000 Kč 

Zdroj: Děrgel (2009, s. 21) 

 Následně veřejná obchodní společnost otevřela účty hlavní knihy: 

Tab. 3.2 Otevření účtů hlavní knihy 

Položka Účetní případ Částka (Kč) MD D 

1 Otevření účtu 221 – Bankovní účty 180 000 221 701 

2 Otevření účtu 353 – Pohledávky z upsaných 

nesplacených vkladů, z toho: 

- pohledávka za společníkem B 

- pohledávka za společníkem C 

 

600 000 

200 000 

400 000 

 

- 

353.B 

353.C 

 

701 

- 

- 

3 Otevření účtu 381 – Náklady příštích období 

(zřizovací výdaje) 

 

20 000 

 

381 

 

701 

4 Otevření účtu 411 – Základní kapitál, z toho: 

- podíl na ZK společníka B 

- podíl na ZK společníka C 

800 000 

400 000 

400 000 

701 

- 

- 

 

411.B 

411.C 

Zdroj: Děrgel (2009, s. 21) 

Účet 221 – Účty peněžních prostředků 

 Na tomto aktivním učtu, účtuje účetní jednotka o stavu a pohybu peněžních prostředků 

u peněžních ústavů. 

Účet 353 – Pohledávky za upsaný kapitál 

 Na aktivním účtu 353 se účtuje o pohledávkách za upisovatelem a společníkem 

obchodní korporace plynoucích z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané 

nesplacené akcie. 
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Účet 381 – Náklady příštích období 

 Tento aktivní účet zachytí operaci, která je v běžném období výdajem a nákladem se 

stane až v příštím období. 

 Mezi náklady a výdaji dochází k věcné nesourodosti. Výdaje jsou jednostranné 

vynaložení (úbytek) majetku v peněžním vyjádření bez udání účelu vynaložení. Je to vždy 

úbytek peněžních prostředků. Náklady jsou v peněžní podobě vyjádřené účelové vynaložení 

hospodářských prostředků a práce. Jsou vždy spojeny se vstupy do hospodářské činnosti 

účetní jednotky. 

Účet 411 – Základní kapitál 

 Základním kapitál je souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků do 

společnosti. Představuje hodnotu základního kapitálu zapsaného do veřejného rejstříku. 

Účet 701 – Počáteční účet rozvažný 

 Tento závěrkový účet slouží k otevírání účetních knih na začátku účetního období. 

3.2 Účtování odměn a pojištění společníků veřejné obchodní společnosti 

 Společníci veřejné obchodní společnosti mohou být odměňování následujícími 

způsoby: 

 společnost vyplácí pouze zálohu na podíl na zisku, 

 společnost vyplácí podíl na zisku, 

 společnost vyplácí společníkům odměny za výkon funkce (statutární orgán) a odměny 

za „práci pro společnost“. 

 V této podkapitole se zaměříme na třetí možnost. I když není dle zákoníku práce 

uzavřena pracovní smlouva, tyto odměny jsou zdaňovány podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o 

daních z příjmů jako příjmy ze závislé činnosti. Odvádí se pojistné na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění a taktéž se odvádí záloha na daň z příjmů ve výši 15 %. 
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Účet 522 – Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti 

 Na tomto nákladovém účtu se účtuje podobně jako na účtu 521 – Mzdové náklady. 

Účtujeme souvztažným zápisem ve prospěch účtu 366 – Dluhy ke společníkům obchodní 

korporace ze závislé činnosti. 

Účet 524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění 

 Na nákladovém účtu 524 zaznamenává zaměstnavatel sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění, které je povinen hradit za své zaměstnance. 

Účet 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

 Na tomto pasivním účtu se účtuje o sociálním a zdravotní pojištění, které hradí jak 

společník (sociální pojištění ve výši 6,5 % a zdravotní pojištění 4,5 %) tak společnost 

(sociální pojištění ve výši 25 % a zdravotní pojištění 9 %). 

Účet 342 – Ostatní přímé daně 

 Tento pasivní účet slouží k účtování zálohy na daň z příjmů fyzických osob, která činí 

15 %. 

Účet 366 – Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti 

 Účet 366 je podobný účtu 331 – Zaměstnanci, ale účtují se na něm dluhy ze závislé 

činnosti včetně sociálního pojištění a zdravotního pojištění ke společníkům obchodní 

korporace. 

Účet 211 – Pokladna 

 Aktivní účet 211 se používá ke sledování stavu a pohybu peněžních prostředků nebo 

šeků či peněžních poukázek v hotovosti. 

Účet 221 – Účty peněžních prostředků 

 Tento aktivní účet slouží ke sledování stavu a pohybu peněžních prostředků na účtech 

v bankách nebo u spořitelních a úvěrních ústavů. 
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Příklad 

 Firma B + C, v. o. s., má 2 společníky. Ke konci měsíce ledna vyplácí společnost 

odměnu za práci pro veřejnou obchodní společnost jednomu ze společníků ve výši 22 500 Kč. 

Společník podepsal daňové prohlášení. Výpočet a zaúčtování odměny je uvedeno v tabulce č. 

3.3. 

Tab. 3.3 Výpočet a zaúčtování odměny společníka veřejné obchodní společnosti. 

Položka Účetní případ Částka 

(Kč) 

MD D 

1 Odměna 22 500 522 366 

2 Odměna navýšená o pojistné hrazené v. o. s. 30 200  

3 Zdravotní pojištění placené společníkem (4,5 %) 1 013 366 336.1 

4 Sociální pojištění placené společníkem (6,5 %) 1 463 366 336.2 

5 Daň z příjmů 15 % z navýšené odměny 4 530  

6 Sleva na poplatníka  2 070  

7 Daň po slevě 2 460 366 342 

8 Odměna k výplatě 17 564 366 221 

(211) 

 Zdravotní a sociální pojištění placené v. o. s. 

9 Zdravotní pojištění (9 %) 2 025 524 336.1 

10 Sociální pojištění (25 %) 5 625 524 336.2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výpočet odměny: 

 Odměna 22 500 Kč 

 + 25 % sociální pojištění placené v. o. s. 5 625 Kč 

 + 9 % zdravotní pojištění placené v. o. s. 2 025 Kč 

 = Odměna navýšená po zaokrouhlení 30 200 Kč (slouží také pro výpočet zálohy na 

daň z příjmů fyzických osob), 15 % z 30 200 Kč činí 4 530 Kč 

 

 Odměna 22 500 Kč 

 - 6,5 % sociální pojištění placené společníkem 1 463 Kč 

 - 4,5 % zdravotní pojištění placené společníkem 1 013 Kč 

 Záloha na daň z příjmů činí 4 530 Kč 
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 - 2 070 Kč (sleva na poplatníka dle § 35 ba zákona o daních z příjmů) 

 = 2 460 Kč (daň po slevách) 

 

 Odměna k výplatě: 22 500 Kč (odměna) 

    - 1 463 Kč (6,5 % sociální pojištění) 

    - 1 013 Kč (4,5 % zdravotní pojištění) 

    - 2 460 Kč (záloha na daň z příjmů fyzických osob) 

    = 17 564 Kč 

3.3 Vyplácení podílů společníkům veřejné obchodní společnosti 

 Do konce roku 2013 bylo možno vyplácet podíly společníkům obchodní korporace až 

po skončení účetního období, po schválení účetní závěrky vrcholným orgánem společnosti. 

Dřívější obchodní zákoník vyplácení záloh zakazoval. Od 1. 1. 2014, kdy došlo k velké 

změně a vznikl zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mohou společníci dostat 

vyplacení podílu formou zálohy. 

 Tuto možnost konkrétně upravuje § 40 - § 41 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích. Zálohu na výplatu podílu lze vyplácet pouze na základě mezitímní účetní 

závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. 

Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření 

běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku 

snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. 

Příklad: 

 Tento příklad bude řešit vyplácení zálohy na výplatu podílu na zisku společníkovi 

veřejné obchodní společnosti. 

 Společník B firmy B + C, v. o. s., renovuje interiér svého domu a potřebuje peněžní 

prostředky. Dle mezitímní účetní závěrky vyplývá, že společnost má dostatek finančních 

prostředků, proto společníkovi B vyplatí společnost zálohu ve výši 200 000 Kč. 

 Výplata záloh podílu na zisku společníkovi je uvedena v tabulce č. 3.4 a 3.5. 
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Tab. 3.4 Výplata zálohy podílu na zisku společníkovi v. o. s. 

Položka Účetní případ Částka (Kč) MD D 

1 Vyplacená záloha na podíl na zisku 

společníkovi B v. o. s. v hotovosti 

200 000 355 211 

2 Převod podílu na ziskovém VH v. o. s. 

společníkovi B za dané účetní období 

300 000 596 364 

3 Zúčtování poskytnuté zálohy na podíl na 

zisku 

200 000 364 355 

4 Doplacení zbývající části podílu na zisku 

společníkovi B v dalším roce 

100 000 364 221 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Účet 355 – Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace 

 Na tento aktivní účet se zachytí krátkodobé pohledávky ze zápůjček společníkům 

v obchodní korporace a také úroky z prodlení za pozdní splacení peněžitého vkladu 

společníka. 

Účet 364 – Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku 

 Pasivní účet 364 je určen k zachycení dluhů ke společníkům ve výši jejich podílů na 

zisku společnosti. 

Účet 596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní korporace 

 Tento nákladová účet slouží k převodu výsledku hospodaření vypočteného za 

společnost na každého společníka veřejné obchodní společnosti.  

 Nyní nastane situace, kdy podíl na zisku je nižší než vyplacená záloha na něj: 

Tab. 3.5 Výplata zálohy podílu na zisku společníkovi v. o. s. (záloha vyšší než výsledek 

hospodaření) 

Položka Účetní případ Částka (Kč) MD D 

1 Vyplacená záloha na podíl na zisku 

společníkovi B v. o. s. v hotovosti 

200 000 355 211 

2 Převod podílu na ziskovém VH v. o. s. 

společníkovi B za dané účetní období 

150 000 596 364 

3 Zúčtování poskytnuté zálohy na podíl na 

zisku 

150 000 364 355 

4 Vrácení přeplatku na zálohách společníkem B 

v dalším roce v hotovosti 

50 000 211 355 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příklad 

 Tento příklad bude řešit vyplácení podílu na zisku společníkům veřejné obchodní 

společnosti. 

 Firmy B + C, v. o. s., vykázala v roce 2014 náklady ve výši 1 000 000 Kč, výnosy 

byly ve výši 2 000 000 Kč. Veřejná obchodní společnost má 2 společníky (B a C), kteří dle 

společenské smlouvy dělí zisk a ztrátu mezi sebe rovným dílem. 

 Jednotlivé kroky, které vedou k vyplácení podílů na zisku, jsou uvedeny v tabulkách č. 

3.6, 3.7, 3.8 a 3.9. 

 Rok 2014: Výsledek hospodaření = 2 000 000 – 1 000 000 = 1 000 000 Kč (ZISK) 

Tab. 3.6 Výplata podílu společníkovi v. o. s., postup v případě zisku 

Položka Účetní případ Částka (Kč) MD D 

1 Rozdělení zisku – závazek vůči společníkovi B 500 000 596 364.1 

2 Rozdělení zisku – závazek vůči společníkovi C 500 000 596 364.2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Rok 2015: 

Tab. 3.7 Výplata podílu společníkovi v. o. s. 

Položka Účetní případ Částka (Kč) MD D 

1 Výplata podílu na zisku společníkovi B 500 000 364.1 221 

2 Výplata podílu na zisku společníkovi C 500 000 364.2 221 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Nyní nastane situace, kdy náklady jsou ve výši 2 100 000 Kč a jsou tudíž vyšší než 

výnosy. 

 Rok 2014: Výsledek hospodaření = 2 000 000 – 2 100 000 = - 100 000 (ZTRÁTA) 
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Tab. 3.8 Výplata podílu společníkovi v. o. s., postup v případě ztráty 

Položka Účetní případ Částka (Kč) MD D 

1 Úhrada ztráty – pohledávka vůči společníkovi B 50 000 354.1 596 

2 Úhrada ztráty – pohledávka vůči společníkovi C 50 000 354.2 596 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Rok 2015: 

Tab. 3.9 Výplata podílu společníkovi v. o. s. 

Položka Účetní případ Částka (Kč) MD D 

1 Úhrada ztráty společníkem B 50 000 221 354.1 

2 Úhrada ztráty společníkem C 50 000 221 354.2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4 Uzavírání účetních knih a převod výsledku hospodaření 

 Veřejná obchodní společnost jako účetní jednotka účtuje dle § 13 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví: 

 v deníku, ve kterém se účetní zápisy seřazují dle časového hlediska, a jimž účetní 

jednotky prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období, 

 v hlavní knize, ve které se účetní zápisy seřazují dle věcného hlediska, 

 v knihách analytických účtů, ve kterých se podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní 

knihy, 

 v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se 

neprovádějí v deníku a hlavní knize. 

 Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují 

minimálně tyto informace: 

 zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha, 
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 souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, alespoň za kalendářní měsíc, vybrané 

účetní jednotky uvádějí souhrnné obraty denně, nenaplní-li tuto povinnost vybraná 

účetní jednotka v jiné účetní knize, 

 zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. 

 Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy. 

 Použití závěrkových účtů je uvedeno v tabulce 3.10 Uzavírání výsledkových účtů, 

tabulka 3.11 uvádí uzavírání rozvahových účtů a tabulka 3.12 znázorňuje převod výsledku 

hospodaření. 

Uzavření účetních kniha a převod výsledku hospodaření účetní jednotky: 

Tab. 3.10 Uzavírání výsledkových účtů 

Položka Uzavření výsledkových účtů MD D 

1 Převod nákladů (uzavření nákladových účtů) 710 5xx 

2 Převod výnosů (uzavření výnosových účtů) 6xx 710 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.11 Uzavírání rozvahových účtů 

Položka Uzavření rozvahových účtů MD D 

1 Převod aktiv 702 účty aktiv 

2 Převod pasiv účty pasiv 702 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.12 Převod výsledku hospodaření 

Položka Převod výsledků hospodaření po zdanění MD D 

1 Zisk 596/710 364/702 

2 Ztráta 354/702 596/710 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Účet 702 – Konečný účet rozvažný 

 Tento závěrkový účet slouží výhradně k uzavírání účetních knih na konci účetního 

období. 
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Účet 710 – Účet zisků a ztrát 

 Účetní výsledek hospodaření se zjišťuje na tomto závěrkovém účtu, kde se na konci 

účetního období převedou obraty nákladových a výnosových účtů. Zisk je na straně Má Dáti a 

ztráta na straně Dal. 

 Výjimečná situace nastává právě u veřejné obchodní společnosti, která převede 

veškerý výsledek hospodaření na své společníky, a tudíž účtuje: 

 podíl na zisku: 

 Má Dáti účet 596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní 

korporace  

 Dal účet 364 – Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku 

 podíl na ztrátě: 

 Má Dáti účet 354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty obchodní korporace 

 Dal účet 596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní 

korporace 

Uzavření účetních knih a převod výsledku hospodaření společníkům veřejné obchodní 

společnosti: 

 Uzavření výsledkových účtu a rozvahových účtu probíhá stejně jako u společnosti. 

Změna nastává až v okamžiku převodu výsledku hospodaření. Převod zisku a ztráty 

znázorňují tabulky č. 3.13 a 3.14. 

Převod zisku: 

Tab. 3.13 Převod výsledku hospodaření společníkům (zisk) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Položka Převod výsledků hospodaření po zdanění MD D 

1 Převod zisku na podílový účet na výsledku hospodaření 710 596 

2 Převod podílu na účet dluhu ke společníkům obchodní korporace 596 364 

3 Převod podílu společníka na konečný účet rozvažný 364 702 
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Převod ztráty: 

Tab. 3.14 Převod výsledku hospodaření společníkům (ztráta) 

Položka Převod výsledků hospodaření po zdanění MD D 

1 Převod ztráty na podílový účet na výsledku hospodaření 596 710 

2 Převod ztráty na účet pohledávek za společníky obchodní 

korporace 

354 596 

3 Převod podílu společníka na konečný účet rozvažný 702 354 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Daňové aspekty veřejné obchodní společnosti 

 

 Čtvrtá kapitola se bude zabývat veřejnou obchodní společností a jejími daňovými 

aspekty, a to konkrétně daní z příjmů, z pohledu fyzických i právnických osob, daní z přidané 

hodnoty, daní silniční a daní z nemovitých věcí. 

4.1 Daň z příjmů 

 V České Republice neexistuje obecně platná definice daně, ale můžeme říct, že daň je 

forma příjmů veřejných rozpočtů, kterou se zákonně odčerpává část nominálního důchodu 

ekonomického subjektu na nenávratném principu podle předem stanovených pravidel.  

 „Daně či poplatky jsou veřejnoprávní povinností ukládanou ve veřejném zájmu 

k financování veřejných statků, bez přímého protiplnění daňovému subjektu. Daně jsou 

z právního hlediska platební povinností, kterou stát stanoví zákonem a jež slouží k získání 

příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb, tj. pro veřejný rozpočet, aniž přitom stát 

poskytuje zdaňovaným subjektům individuálně odpovídající ekvivalent, tedy protiplnění, které 

by se vyznačovalo stejností ve vztahu k plnění zdaňovaného subjektu získaného daní.“ Jak 

tvrdí Pelc a Pelech (2014, s. 22) 

 Daňovými právními předpisy jsou daňové zákony, např. zákon o daních z příjmů. 

Zákon o daních z příjmů prochází častou novelizací, kterou se rozumí úprava či změna 

právního předpisu. 

 Klasickým rozdělováním daní je členění na daně přímé a daně nepřímé. Mohou se 

použít také výrazy daň z příjmů a daně ze spotřeby. U daní přímých je předmětem daně 

důchod nebo majetek poplatníka, který si daň musí vypočíst a odvést. Nepřímé daně jsou 

naopak od daní přímých hrazeny poplatníkem v ceně nakoupeného zboží či pořízených 

služeb. 

 Daň z příjmů tedy spadá do kategorie daní přímých. Tuto daň upravuje zákon č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento zákon upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň 

z příjmů právnických osob. 

 Poplatníky daně z příjmů fyzických osob dělíme na daňové rezidenty ČR, nebo 

daňové nerezidenty. 
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 Daňovými rezidenty České republiky jsou poplatníci, kteří mají na území České 

republiky bydliště nebo se na území ČR obvykle zdržují. Mají daňovou povinnost, která se 

vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, ale i z příjmů plynoucích ze 

zdrojů v zahraničí. 

 Poplatníci, kteří jsou daňovými nerezidenty, mají daňovou povinnost, která se 

vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR. Jsou to poplatníci, kteří nejsou 

uvedeni v předchozím odstavci nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy.  

Zdaňování příjmů společníků veřejné obchodní společnosti:  

 Jak bylo ale ukázáno v kapitole číslo 3, společníkům veřejné obchodní společnosti se 

v podílech na zisku nebo ztrátě převádí vždy celý výsledek hospodaření za účetní období. 

Z toho vyplývá, že samotné v. o. s. nezbude žádný výsledek hospodaření a bude mít nulový 

základ daně. Proto dle § 38mb zákona o daních z příjmů veřejná obchodní společnost není 

povinná podávat daňové přiznání. Společníkům veřejné obchodní společnosti se rozděluje 

zisk nebo ztráta rovným dílem, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. 

 Dle § 23 odst. 2 zákona o daních z příjmů se pro zjištění základu daně veřejné 

obchodní společnosti vychází z výsledku hospodaření upraveného o převod podílů na 

výsledku hospodaření společníkům veřejné obchodní společnosti. 

 Dále dle § 18b odst. 1 zákona o daních z příjmů jsou předmětem daně pouze příjmy, 

z kterých je daň vybírána zvláštní sazbou daně, toto ustanovení neplatí pro účely stanovení 

základu daně z příjmů fyzických osob nebo právnických osob společníka veřejné obchodní 

společnosti. Zvláštní sazbou daně se rozumí tzv. srážková daň. 

 Společníci veřejné obchodní společnosti zdaňují podíl samostatně. Pokud je společník 

fyzickou osobou, zdaňuje svůj podíl dle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů. Základem daně je zmiňovaná část základu daně veřejné obchodní společnosti. 

Fyzické osoby podléhají sazbě daně ve výši 15 %. 

 Společníkem veřejné obchodní společnosti může být i právnická osoba. Pak ovšem 

zdaňuje svůj podíl dle § 21 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který uvádí, že 

sazba daně pro právnické osoby činí 19 %. Daň se vypočte jako součin základu daně 

sníženého o položky, které snižují základ daně a o odčitatelné položky od základu daně 

zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně. 
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Odčitatelné položky: 

 Odčitatelné položky upravuje § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento 

uvádí, že od základu daně můžeme odečíst daňovou ztrátu, která vznikla za předchozí 

zdaňovací období nebo jeho část. Tuto daňovou ztrátu můžeme odečíst nejdéle v 5 

zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta 

vyměřuje. 

 U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, se upravuje jeho část 

základu daně o vzniklou daňovou ztrátu. Část základu daně, ať se jedná o zisk nebo ztrátu, se 

rozdělí mezi společníky ve stejném poměru podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. 

 Dále můžeme od základu daně odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo 

odpočet na podporu odborného vzdělávání. Jestliže má veřejná obchodní společnost nízký 

základ daně, nemůžeme od něj tyto odpočty odečíst. Ovšem veřejná obchodní společnost má 

možnost odpočty na podporu výzkumu a vývoje a odpočet na podporu odborného vzdělání 

odečíst v následujících třech obdobích. 

Slevy na dani: 

 Dle § 35 odst. 1 zákona o daních z příjmů lze daň za zdaňovací období, kterým je 

kalendářní rok snížit o: 

 částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 

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

 U poplatníků, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti, se daň může snížit 

pouze o částku, která odpovídá poměru, podle kterého se rozděluje základ daně zjištěný u 

veřejné obchodní společnosti. 

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob dle § 35ba zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů: 

 Fyzické osoby, které jsou poplatníky daně z příjmů, mohou uplatnit: 

 základní slevu ve výši 24 840 Kč ročně na poplatníka, 

 slevu na manžela (manželku) ve výši 24 840 Kč ročně, který žije s poplatníkem ve 

společné domácnosti, pokud jeho příjem za zdaňovací období nepřevýší částku 68 000 
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Kč, pokud je manžel (manželka) držitelem průkazu ZTP/P, částka 24 840 Kč se 

zvyšuje na dvojnásobek, 

 základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč ročně, tato sleva platí pro invalidní 

důchod prvního a druhého stupně, 

 rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč ročně, tato sleva platí pro poplatníka 

s invalidním důchodem třetího stupně, nebo s jiným důchodem z důchodového 

pojištění, 

 slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč ročně, pokud je poplatník 

držitelem průkazu ZTP/P, 

 slevu na studenta ve výši 4 020 Kč ročně u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně 

připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do 

dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním 

programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělávání až do dovršení věku 28 let, 

 slevu na umístění dítěte (tato sleva je novinkou od 1. 1. 2015 a lze uplatnit slevu za 

každé vyživované dítě maximálně do výše minimální mzdy, která činí 9 200 Kč). 

 Poplatník má dále nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které s ním žije ve 

společné domácnosti. Tento nárok upravuje § 35c zákona o daních z příjmů a může uplatnit: 

 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 

 15 804 Kč ročně na druhé dítě, 

 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě. 

Výpočet daně z příjmů fyzických osob: 

 Dle § 5 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pokud poplatníkovi plynou 

ve zdaňovacím období souběžně dva a více druhů příjmů, které jsou uvedené v § 6 - § 10, je 

základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů. 

 Tento základ daně může poplatník (společník v. o. s.) upravit o nezdanitelné části 

základu daně, které jsou uvedeny v § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tyto 

položky se od základu daně odčítají, dále může snížit základ daně o odčitatelné položky dle § 

34 zákona o daních z příjmů a slevy na dani, které upravuje § 35 - § 35c téhož zákona. 
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 Daň se vypočte z takto upraveného základu daně, který se zaokrouhluje na celá sta Kč 

dolů. Jak již bylo uvedeno, sazba daně činí 15 %. 

 U společníka veřejné obchodní společnosti, který je poplatníkem daně z příjmů, je 

součástí základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní 

společnosti. Pokud má společník veřejné obchodní společnosti příjmy, musí doložit také 

výdaje, které byly použity na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jestliže neuplatní výdaje na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, má možnost uplatnit výdaje procentem z příjmů dle § 7 

odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

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

z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše může uplatnit výdaje do částky 

1 600 000 Kč, 

 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše může uplatnit výdaje do částky 

1 200 000 Kč, 

 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše může 

uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč. 

 Dílčí základ daně dle § 7 se vypočte jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Vypočtený 

základ daně se opět upraví o nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a slevy na 

dani. Základ daně se zaokrouhlí na celá sta Kč dolů a vynásobí se 15 %. 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob: 

 Jak uvádí § 38g zákona o daních z příjmů, daňové přiznání musí podat každá osoba, 

jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, 

pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána 

srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, 

které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje 

daňovou ztrátu. 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob: 

 Poplatník je povinen dle § 38m zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání za 

zdaňovací období, kterým je kalendářní rok. Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává 
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se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací 

období, které činí nejméně 12 měsíců. 

 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2014 je povinen 

poplatník podat nejpozději do 1. dubna 2015 (nebo do 1. července 2015). Do tohoto data musí 

být daň také zaplacena. 

4.2 Daň z přidané hodnoty 

 Daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato 

podkapitola se o této dani zmiňuje proto, že může nastat situace, kdy veřejná obchodní 

společnost překročí svůj obrat a tak se stane plátcem daně z přidané hodnoty. 

 Předmět daně: 

 Předmět daně upravuje § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Předmětem daně je: 

 dodání zboží za úplatu osobou, která je povinná k dani a zboží slouží k vykonávání 

ekonomické činnosti v tuzemsku, 

 poskytnutí služby za úplatu osobou, která je povinná k dani a služba slouží 

k vykonávání ekonomické činnosti v tuzemsku, 

 pořízení,  

1. zboží, které pochází z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku 

osobou povinnou k dani a slouží k vykonávání ekonomické činnosti, zboží může být 

pořízeno i právnickou osobou, která není povinná k dani, 

2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou 

k dani, 

 dovoz zboží ze třetí země s místem plnění v tuzemsku. 

 Zdanitelným plněním je plnění, které je předmětem daně a není osvobozené od daně. 

 „Ekonomickou činností se pro účely DPH rozumí soustavná činnost výrobců, 

obchodníků a osob poskytujících služby a dále i soustavné činnosti vykonávané podle 

zvláštních právních předpisů jako nezávislé činnosti. Z výše uvedeného vymezení vyplývá, že 
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ekonomická činnost je bezpochyby podnikání, ale i další samostatné výdělečné činnosti. Za 

ekonomickou činnost se považuje i využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání 

příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně, tj. např. pronájem movitého nebo 

nemovitého majetku, ať již je podle zákona o daních z příjmů zdaňován podle § 7 jako příjem 

z podnikání nebo § 9 jako příjem u pronájmu. Naopak ekonomickou činností není činnost 

zaměstnanců nebo jiných osob na základě pracovněprávního vztahu a ani činnosti osob, které 

jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů, tj. např. 

činnosti statutárních orgánů obchodních společností a dalších právnických osob.“ Jak tvrdí 

Galočík a Paikert (2015, s. 25) 

 Dodáním zboží je převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Nemusí tedy dojít ke 

změně vlastnictví, ale k převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník. Tento převod 

bude správce daně zjišťovat z uzavřených smluv (Galočík a Paikert, 2015). 

 Poskytnutím služby jsou všechny činnosti, které nepatří do skupiny dodání zboží. Jak 

uvádí § 14 ZDPH poskytnutím služby je také: 

 pozbytí nehmotné věci, 

 přenechání zboží k užívání jiné osobě (např. leasing), 

 vznik a zánik věcného břemene, 

 zavázání se k povinnosti zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo 

situaci. 

 Dovozem zboží je vstup zboží z třetí země na území Evropské unie. 

Obrat dle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: 

 Obratem je souhrn všech částek v penězích nebo hodnot nepeněžitého plnění bez daně, 

včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění. Mezi tyto 

plnění patří dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o částky 

(hodnoty) za: 

 zdanitelné plnění, 

 plnění, které je osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo 
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 plnění, které je osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, uvedená plnění jsou 

součástí § 54 až § 56a (finanční činnosti, pojišťovací činnosti, dodání vybraných 

nemovitých věcí a nájem vybraných nemovitých věcí), pokud nejsou doplňkovou 

činností, která je vykonávána příležitostně. 

  Částka (hodnota) z prodeje dlouhodobého majetku se do obratu nezahrnuje. 

 Do obratu osoby povinné k dani, která je společníkem korporace, v jejímž rámci se 

uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, se zahrnuje obrat dosahovaný: 

 touto osobou samostatně mimo korporaci a 

 celou korporací. 

Osoby povinné k dani: 

 Osoby povinné k dani jsou upravovány § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Jsou to fyzické nebo právnické osoby, které samostatně vykonávají ekonomickou 

činnost. Touto osobu se může stát i právnická osoba, která nebyla založena za účelem 

podnikání, pokud provozuje ekonomickou činnost (např. pronájem budov). 

Plátci: 

 Dle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se osoba povinná k dani, 

která má sídlo v České republice a jejíž obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců překročil částku 1 000 000 Kč, se stává plátcem daně z přidané 

hodnoty. Pokud osoba povinná k dani provozuje plnění, která jsou od daně z přidané hodnoty 

osvobozená bez nároku na odpočet daně, plátcem se nestává. 

 Při překročení obratu se osoba povinná k dani stává plátcem daně od prvního dne 

druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. 

 Podle § 6a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osoba povinná k dani, 

která: 

 je společníkem korporace, v jejímž rámci se vykonává plnění s nárokem na odpočet, se 

stává plátcem ode dne, kdy se stal plátcem daně kterýkoli z ostatních společníků, 

pokud se nestane plátcem daně dřív, 
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 se stane společníkem korporace, v jejímž rámci vykonává plnění s nárokem na odpočet 

daně společně s plátcem, je plátcem daně ode dne, kdy se stala společníkem. 

Identifikované osoby: 

 Identifikované osoby upravuje § 6g ZDPH. Mezi identifikované osoby patří osoby 

povinné k dani, které nejsou plátci a právnické osoby nepovinné k dani, jestliže v České 

republice pořizují zboží z jiného členského státu Evropské unie, které je předmětem daně. 

 Jde o zboží, jehož celková hodnota bez daně překročila v příslušném a bezprostředně 

předcházejícím kalendářním roce limit 326 000 Kč. Pokud zboží pořizované z jiného 

členského státu nedosáhlo tohoto limitu, není předmětem daně (Galočík a Paikert, 2015). 

Registrace plátce k dani z přidané hodnoty dle § 94 ZDPH: 

 Osoba povinná k dani, která překročila obrat, je povinna podat přihlášku k registraci 

do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. Plátce, 

který je společníkem korporace dle § 6 ZDPH, je povinen podat přihlášku k registraci do 15 

dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem. 

 Osoba povinná k dani sídlící v České republice, která vykonává nebo bude vykonávat 

plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci dobrovolně. 

Dobrovolnou registraci může uskutečnit i osoba povinná k dani, která nemá na území České 

republiky sídlo ani provozovnu, ale uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně s místem 

plnění v tuzemsku. 

 Podle § 95 ZDPH, pokud se osoba povinná k dani, která je společníkem korporace, 

stane plátcem, je o tom povinna informovat ostatní společníky sdružení do 15 dnů ode dne, ve 

kterém se stala plátcem. 

Příklad: 

 B + C, v. o. s., osoba povinná k dani dosáhla v měsících březen / 2014 – únor / 2015 

obratu 1 050 000 Kč. Je povinná podat přihlášku k registraci do 15. března 2015 a plátcem se 

stává od 1. dubna 2015. 
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Registrace identifikované osoby k dani z přidané hodnoty dle § 97 ZDPH: 

 Identifikovaná osoba má povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve 

kterém se stala identifikovanou osobou. 

 Identifikovaná osoba může podat přihlášku k registraci dobrovolně. Tuto problematiku 

řeší § 97a ZDPH. Osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci, pokud 

 má sídlo nebo provozovnu v České republice, 

 není plátcem daně z přidané hodnoty a 

 bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa. 

Příklad: 

 B + C, v. o. s., osoba povinná k dani (dosud neplátce) při pořízení zboží z jiného 

členského státu, dosáhla od 15. února 2015 do 10. června 2015 částky 350 000 Kč. To 

znamená, že překročila částku 326 000 Kč bez daně a tím se stává od 10. června 2015 

identifikovanou osobou. Do 25. června je povinna podat přihlášku k registraci. 

Základ daně dle § 36 ZDPH: 

 Základ daně tvoří vše, co jako úplatu utržil nebo má utržit plátce za vykonané 

zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné 

plnění vykonáno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. 

 Základem daně v případě přijetí zálohy na dodání zboží či na poskytnutí služby je 

částka přijaté zálohy snížená o daň. 

 Základ daně také zahrnuje: 

 jiné daně a poplatky (např. clo, spotřební a ekologické daně), 

 dotace k ceně, 

 vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné 

plnění, při jeho uskutečnění (např. balení, přeprava, pojištění a provize), 

 materiál, který souvisí s poskytovanou službou. 
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Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby dle § 37 ZDPH: 

 Pro výpočet daně existují 2 metody, metoda „zdola“ a metoda „shora“. Metoda 

„zdola“ se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtenou daň můžeme 

zaokrouhlit na celé koruny, při částce 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a 

při částce nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se vypočte 

jako součet základu daně a vypočtené daně. 

 Daň může plátce vypočítat z částky za zdanitelná plnění, která jsou včetně daně 

z přidané hodnoty. V tomto případě musí použít metodu „shora“, při níž se používá 

koeficient, který se vypočítá jako podíl, kdy v čitateli je číslo 21 u základní sazby daně nebo 

číslo 15 u první snížené sazby daně nebo číslo 10 u druhé snížené sazby daně. Ve jmenovateli 

je součet údaje v čitateli a čísla 100. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná 

místa. Daň vypočteme součinem koeficientu a částky včetně daně. Cena bez daně je rozdíl 

mezi částkou včetně daně a vypočtenou daní. 

Základ daně při dovozu zboží dle § 38 ZDPH: 

 Základem daně při dovozu zboží je součet: 

 základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodů dovozu 

zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,  

 vedlejších výdajů, které vznikly do prvního místa určení, v České republice, popřípadě 

do dalšího místa určení na území Evropské unie, pokud je toto místo při uskutečnění 

zdanitelného plnění známo, 

 příslušné spotřební daně. 

Sazby daně dle § 47 ZDPH: 

 U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje: 

 základní sazba daně ve výši 21 %, 

 první snížená sazba daně ve výši 15 %, 

 druhá snížená sazba daně ve výši 10 % (novinka od 1. 1. 2015). 
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Nárok na odpočet daně dle § 72 ZDPH: 

 Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které 

v rámci svých ekonomických činností použije pro účely vykonávání: 

 zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, 

 plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, 

 plnění, které má místo plnění mimo Českou republiku, pokud by měl nárok na odpočet 

daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku, 

 plnění uvedených v § 54 (finanční činnosti) odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 

(pojišťovací činnosti) s místem plnění ve třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění 

přímo spojená s vývozem zboží, nebo 

 plnění uvedených v § 13 odst. 8 písm. a), b), d), e) a v § 14 odst. 5. 

 Daní na vstupu je daň uplatněná: 

 na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno nebo službu, která mu byla nebo má 

být poskytnuta, 

 na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu nebo dovezeno ze třetí 

země, 

 v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) za dodání zboží za úplatu se také považuje 

uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní 

činnosti, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet 

daně. 

 Nárok na odpočet daně vzniká plátci ve chvíli, kdy nastaly skutečnosti, u kterých je 

povinnost tuto daň přiznat. 

 Jestliže má plátce přijaté plnění, které bylo použito pro reprezentaci, nemá nárok na 

odpočet daně, neboť se jedná o výdaj, který nelze uznat jako výdaj na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. Jedná se např. o oběd s obchodním partnerem. 
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 Pokud chce plátce uplatnit nárok na odpočet daně, musí splnit několik podmínek. Tyto 

podmínky jsou upraveny § 73 ZDPH: 

 při odpočtu daně, kterou vůči plátci uplatnil jiný plátce, musí mít daňový doklad, 

 při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného plnění osobou 

povinnou k dani neusazenou v tuzemsku nebo jiným plátcem, anebo kterou plátce 

uplatnil při pořízení zboží z jiného členského státu, daň přiznat a mít daňový doklad, 

 při odpočtu daně při dovozu zboží, daň přiznat a mít daňový doklad, 

 při odpočtu daně při dovozu, vyměřenou daň zaplatit a mít daňový doklad, nebo 

 při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), 

daň přiznat a mít daňový doklad. 

 Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, ve 

kterém jsou splněny podmínky. Zdaňovacím období je kalendářní měsíc. 

Nárok na odpočet daně při registraci dle § 79 ZDPH: 

 Osoba, která je povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného 

plnění, které osoba povinná k dani pořídila v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, 

kdy se stala plátcem. Toto plnění musí být součástí obchodního majetku osoby povinné 

k dani. 

 Částka úpravy odpočtu daně za kalendářní rok se vypočte ve výši jedné pětiny nebo 

jedné desetiny u staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a u pozemků, ze součinu: 

 částky daně na vstupu u příslušného majetku, a 

 rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, ve kterém se 

provádí úprava odpočtu daně, a ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu 

roku, ve kterém došlo k registraci, a 

 počtu let zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu. 

 Do počtu let se započítává také rok, ve kterém se úprava odpočtu daně uskutečňuje. 
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Zrušení registrace plátce dle § 106 a § 106b ZDPH: 

 Zde mohou nastat 2 možnosti, buď zruší registraci plátci správce daně, nebo plátce 

požádá o zrušení registrace. 

 Správce daně zruší registraci, pokud plátce: 

 přestal vykonávat ekonomickou činnost, 

 nevykonal bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, 

 vykonává pouze plnění, která jsou osvobozená od daně z přidané hodnoty bez nároku 

na odpočet daně, 

 závažným způsobem poruší své povinnosti, které se vztahují ke správě daně, a 

 jeho obrat nepřekročil za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. 

 Jestliže chce plátce, který má sídlo v tuzemsku, požádat o zrušení registrace, musí 

splňovat tyto podmínky: 

 uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce 

1. nepřekročil za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

obrat, který je vyšší než 1 000 000 Kč, nebo 

2. vykonává pouze plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet, nebo 

 přestal vykonávat ekonomickou činnost. 

Zrušení registraci identifikované osoby dle § 107 a § 107a ZDPH: 

 Tak jako u plátce, tak i u identifikované osoby mohou nastat 2 situace, jak zrušit 

registraci. Buď zruší registraci správce daně, nebo o zrušení registrace zažádá identifikovaná 

osoba. 

 Správce daně může zrušit registraci identifikované osoby, pokud jí ve 2 bezprostředně 

předcházejících kalendářních letech nevznikla daňová povinnost. 

 



 

46 

 Identifikovaná osoba může požádat o zrušení registrace, pokud splňuje tyto podmínky: 

 za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců jí nevznikla 

povinnost 

1. přiznat daň z přijatých služeb, 

2. přiznat daň z přijatého dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží 

soustavami nebo sítěmi, 

3. přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem 

spotřební daně, nebo 

4. podat souhrnné hlášení, 

 v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 

1. nepořídila zboží, s výjimkou nového dopravního prostředku nebo zboží, které je 

předmětem spotřební daně, jehož celková částka bez daně převýšila 326 000 Kč, nebo 

 přestala vykonávat ekonomické činnosti. 

Nárok na odpočet daně při zrušení registrace dle § 79a ZDPH: 

  Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u 

majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil 

nárok na odpočet daně. 

 Částka snížení nároku na odpočet daně u nedokončeného majetku, u úplat za 

zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila, a u 

zásob se určí ve výši uplatněného odpočtu daně. Pro výpočet částky snížení nároku na 

odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije vzorec jako při nároku na 

odpočet při registraci. 

Daňové přiznání dle § 101 ZDPH: 

 Povinnost podat daňové přiznání má: 

 plátce, 

 identifikovaná osoba, 
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 osoba, které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí vystaveném dokladu, a 

to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad vystavila. 

 Plátce má povinnost podat daňové přiznání, i když mu nevznikla povinnost přiznat 

daň. Pokud identifikované osobě nevznikla ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, 

neoznamuje tuto skutečnost správci daně. 

 Plátce je povinen podat daňové přiznání elektronicky na elektronickou adresu 

podatelny, kterou zveřejnil správce daně. 

4.3 Daň silniční 

 Tuto daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Společníkům veřejné 

obchodní společnosti může být dáno k dispozici silniční motorové vozidlo, které budou 

používat k výkonu ekonomické činnosti. Nebo naopak použijí k výkonu ekonomické činnosti 

v. o. s. své soukromé vozidlo. 

Předmět daně: 

 Předmět daně je upravován § 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, a jsou jimi 

silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou: 

 registrovaná v České republice, 

 provozována v České republice a 

 používána, 

1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob, výjimkou je použití motorového 

silničního vozidla veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob 

(Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna), 

2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k ekonomické činnosti nebo v přímé 

souvislosti s ekonomickou činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti 

podle zákona upravujícího daně z příjmů. 

 Předmětem této daně jsou také vozidla, která mají největší povolenou hmotnost nad 

3,5 tuny a slouží pouze k přepravě nákladů a jsou registrovaná v České republice. 
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Poplatníci daně dle § 4 ZDSIL: 

 Poplatníkem daně je ten, kdo: 

 je provozovatelem automobilu a je zapsaný v technickém průkazu automobilu, 

 používá automobil, v jehož technickém průkazu je uvedená jako provozovatel osoba, 

která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo používá automobil, jehož 

provozovatel je odhlášen z registru vozidel. 

 Poplatníkem daně je dále: 

 zaměstnavatel, jestliže vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití 

soukromého vozidla nebo jeho přípojného vozidla, pokud již zaměstnanci nevznikla 

daňová povinnost, 

 osoba, která používá automobil, který je registrovaný a určený jako mobilizační 

rezerva nebo pohotovostní zásoba, 

 organizační složka osoby, která má sídlo či trvalé bydliště v zahraničí. 

 Pokud použije zaměstnanec na pracovní cestu své soukromé osobní vozidlo (případně 

přípojné vozidlo), je dle § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL poplatníkem daně silniční zaměstnavatel, 

i když není provozovatelem (vlastníkem) zapsaným v technickém průkazu tohoto osobního 

vozidla. Náhrada těchto jízdních výdajů je hrazena dle § 157 odst. 3 zákona č. 262/20006Sb., 

zákoník práce. Zaměstnanci přísluší za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů 

za spotřebovanou pohonnou hmotu. Náhrada za 1 km jízdy činí nejméně 3,70 Kč u osobních 

silničních motorových vozidel (Janoušek, 2010). 

 Dle § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, výdaje na 

pracovní cesty u společníků veřejné obchodní společnosti jsou výdaje vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a jsou uznávány maximálně ve výši podle 

zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přitom: 

 na dopravu vlastním silničním motorovým automobilem, který není zahrnutý do 

obchodního majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do 

výše základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), a náhrady 

výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pro stanovení výdajů za spotřebované 

pohonné hmoty může použít ceny stanovené zvláštním právním předpisem, který je 
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vydán pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru a 

který je platný v době, kdy se cesta koná. 

 Z toho vyplývá, že pokud společník použije při pracovní cestě své soukromé osobní 

vozidlo, veřejná obchodní společnost mu vyplatí náhrady stejně, jako by se jednalo, o vztah 

zaměstnavatel a zaměstnanec. 

Základ daně dle § 5 ZDSIL: 

 Základem daně je: 

 zdvihový objem motoru v cm
3
 u osobních vozidel, výjimkou jsou osobní vozidla na 

elektrický pohon, 

 součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, 

 největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. 

Sazba daně dle § 6 ZDSIL: 

 Roční sazba daně se zjistí z údajů, které jsou uvedené v technických dokladech ke 

každému jednotlivému automobilu. V situacích, kdy je poplatníkem silniční daně 

zaměstnavatel, může činit sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu místo 

roční sazby daně, pokud je tato sazba pro zaměstnavatele výhodnější. 

 Sazba daně se u vozidel může dále snížit o 48 % po dobu následujících 36 

kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 

kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců od data 

jejich první registrace. Nárok na snížení sazby daně činí maximálně u jednoho automobilu 

108 kalendářních měsíců od data první registrace. 

 U vozidel, která byly registrované poprvé v České republice nebo v zahraniční do 31. 

prosince 1989 se sazba daně zvyšuje o 25 %. 

Zálohy na daň silniční: 

 Dle § 10 ZDSIL poplatník platí zálohy na daň ve čtyřech termínech. Zálohy jsou 

splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Vypočtou se jako 1/12 příslušné 

roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla 
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povinnost přiznat daň v rozhodném období. Tímto obdobím je kalendářní čtvrtletí 

bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém je termín splatnosti zálohy. 

Zdaňovací období: 

 Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. 

Daňové přiznání dle § 15 ZDSIL: 

 Poplatník, kterému vzniká daňová povinnost, podává daňové přiznání nejpozději do 

31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Tento termín platí 

i pro poplatníka, kterému zpracovává daňové přiznání daňový poradce. K tomuto datu je daň 

také splatná. 

4.4 Daň z nemovitých věcí 

 Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 

Tuto daň tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Veřejná obchodní společnost může 

provozovat svou činnost v prostorech, které má pronajaté, nebo podniká v prostorech či 

budově, které vlastní. Z těchto staveb musí odvést daň z nemovitých věcí. 

DAŇ Z POZEMKŮ 

 Nejprve se budeme zabývat daní z pozemku, neboť i veřejná obchodní společnost 

může mít ve vlastnictví nejen stavby, ale i pozemky. 

Předmět daně z pozemků dle § 2 ZDNV: 

 Předmětem daně z pozemků jsou pozemky, které se nacházejí na území České 

republiky a jsou evidované v katastru nemovitostí. 

 Předmětem daně z pozemků ovšem není pozemek zastavěný zdanitelnými stavbami 

v rozsahu zastavěné plochy. 

Poplatníci daně z pozemků dle § 3 ZDNV: 

 Poplatníkem daně z pozemků je majitel pozemku. Poplatníkem daně z pozemků, 

pokud se jedná o pozemek ve vlastnictví České republiky je organizační složka státu, státní 

fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou oprávněné hospodařit nebo mají 
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právo hospodařit s majetkem státu a také právnická osoba, která má právo užívat tento 

pozemek na základě výpůjčky. 

 Poplatníkem daně může být i uživatel, pokud není znám vlastník pozemku, nebo u 

pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za 

původní pozemky sloučené. 

Základ daně z pozemků dle § 5 ZDNV: 

 Základem daně u pozemků, mezi které patří orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, 

ovocné sady a trvalé trávní porosty je cena půdy, která se vypočte jako součin skutečné 

výměry pozemku v m
2
 a průměrné ceny stanovené na 1 m

2
 ve vyhlášce vydané na základě 

zmocnění v § 17 tohoto zákona. Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě 

s Ministerstvem financí České republiky stanoví vyhláškou seznam katastrálních území 

s průměrnými cenami těchto pozemků. 

 Základem daně u pozemků, mezi které patří hospodářské lesy a rybníky s intenzivním 

a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku, která se zjistí z platných cenových předpisů 

k 1. lednu zdaňovacího období nebo se zjistí součinem skutečné výměry pozemku v m
2
 a 

částky 3,80 Kč. 

 Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m
2
 zjištěná k 1. 

lednu zdaňovacího období. 

Sazba daně z pozemků dle § 6 ZDNV: 

 Sazba daně u orné půdy, vinic, zahrad, chmelnic a ovocných sadů činí 0,75 % a sazba 

u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků činí 0,25 %. Sazba u ostatních 

pozemků se počítá za každý 1 m
2
 a pohybuje se ve výši od 0,20 Kč až do 5,00 Kč. 

 Pokud slouží zpevněná plocha pozemku k různým druhům podnikání a nelze-li 

vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým druhům podnikání, 

použije se sazba stejná jako u pozemků užívaných k podnikání pro průmysl, stavebnictví, 

dopravu, energetiku a další. Tato sazba daně činí 5,00 Kč. 

 Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek nebo jeho část v m
2
 evidovaný 

v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož povrch je zpevněn stavbou. 
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DAŇ ZE STAVEB A JEDNOTEK 

 Jak již bylo uvedeno, veřejná obchodní společnost může ke své činnosti použít jak 

pozemek, tak i stavbu a nyní se budeme zabývat daní ze staveb a jednotek. 

Předmět daně ze staveb a jednotek dle § 7 ZDNV: 

 Předmětem daně ze staveb a jednotek je, pokud se nachází na území České republiky: 

 zdanitelná stavba, kterou je: 

1. budova, dle § 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, nadzemní 

stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek 

převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, 

2. inženýrská stavba, 

 jednotka. 

Poplatníci daně ze staveb a jednotek dle § 8 ZDNV: 

 Poplatníky daně jsou majitelé staveb a jednotek, které jsou předmětem daně. 

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek, pokud se jedná o zdanitelnou stavbu nebo jednotku ve 

vlastnictví České republiky je organizační složka státu, státní fond, státní podnik nebo jiná 

státní organizace, které jsou oprávněné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem 

státu a také právnická osoba, která má právo užívat tuto zdanitelnou stavbu nebo jednotku na 

základě výpůjčky. 

 Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je také nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo 

propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo 

zdanitelné stavby. 

Základ daně ze staveb a jednotek dle § 10 ZDNV: 

 Základem daně u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy v m
2
 podle stavu k 1. 

lednu zdaňovacího období. 

 Základem daně u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové 

plochy jednotky v m
2
 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. 
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Sazba daně ze staveb a jednotek dle § 11 ZDNV: 

 Sazba daně činí u zdanitelné stavby a jednotky, jejichž převažující část zastavěné 

plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k: 

 podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč za 1 m2 

zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 

 podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské 

výrobě 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 

 ostatním druhům podnikání 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové 

plochy. 

 Jestliže se jedná o stavbu obytného domu, ve kterém se nachází nebytový prostor 

využívaný k podnikání, výjimkou je nebytový prostor, který je osvobozenou částí stavby, daň 

ze staveb a jednotek se zvyšuje o součin: 

 výměry podlahové plochy tohoto nebytového prostoru v m
2
 a  

 2 Kč. 

Místní koeficient dle § 12 ZDNV: 

 Obec může pro všechny nemovité věci na území celé obce stanovit jeden místní 

koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé 

pozemky či zdanitelné stavby nebo jednotky. 

Zdaňovací období dle § 12c ZDNV: 

 Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. 

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí dle § 13a ZDNV: 

 Poplatník má povinnost podat daňové přiznání příslušnému správci daně do 31. ledna 

zdaňovacího období. Poplatník nemusí podávat daňové přiznání, pokud ho podal na některé 

z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vypočtena či doměřena na některé 

z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím 

zdaňovacím období nedošlo ke změně okolností, které jsou rozhodné pro vyměření daně. 
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Splatnost daně z nemovitých věcí dle § 15 ZDNV: 

 Daň z nemovitých věcí je splatná: 

 u poplatníků daně, kteří uskutečňují zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných 

splátkách, nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období, 

 u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. května a do 

30. listopadu běžného zdaňovacího období. 

 Pokud částka pro zaplacení roční daně nepřesáhne částku 5 000 Kč, je splatná 

najednou, nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ovšem poplatník se může 

rozhodnout, že zaplatí daň najednou, i když je částka vyšší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

5 Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce na téma právní, účetní a daňové aspekty veřejné obchodní 

společnosti bylo vymezit právní stránku v. o. s., a to založení a vznik v. o. s., orgány této 

právní formy, hospodaření, podíl společníka na zisku a zrušení a zánik veřejné obchodní 

společnosti. Další kapitola byla věnována účetním aspektům veřejné obchodní společnosti, 

příklad založení v. o. s., účtování odměn společníků, vyplácení podílů na zisku a uzavírání 

účetních knih. Poslední kapitola daňové aspekty veřejné obchodní společnosti vymezila 

v základních pojmech daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň silniční a daň z nemovitých 

věcí. 

 Veřejná obchodní společnost je společnost minimálně dvou osob, které ručí za dluhy 

korporace společně a nerozdílně. Osobami zakládající veřejnou obchodní společnost, mohou 

být fyzické osoby i právnické osoby. Právní poměry mezi společníky se řídí společenskou 

smlouvou. 

 Účast společníka ve veřejné obchodní společnosti představuje podíl. Z této účasti také 

plynou práva a povinnosti společníka vůči v. o. s. Společník může mít jen jeden podíl v jedné 

obchodní korporaci. Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou všichni 

společníci, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích.  

 Veřejná obchodní společnost je právnickou osobou, a tudíž je povinná dle § 1 odst. 2 

písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vést podvojné účetnictví v plném rozsahu. 

Účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně. Veřejná 

obchodní společnost účtuje podvojnými zápisy o účetních případech, které zapisuje do 

období, s nímž tyto účetní případy časově i věcně souvisí. 

 Společníci veřejné obchodní společnosti mohou být odměňování výplatou zálohy na 

podílu na zisku, výplatou podílu na zisku. Další způsob odměn společníků je odměna za 

výkon funkce (statutární orgán) a za „práci pro společnosti“. Tyto odměny nejsou vykonávány 

na základě pracovní smlouvy, avšak dle § 6 odst. 1 písm. c) jsou zdaňovány jako příjmy ze 

závislé činnosti. 

 U výplaty podílu rozdělí veřejná obchodní společnost svůj výsledek hospodaření 

rovným dílem mezi své společníky, pokud není uvedeno jinak. Obchodní korporace tedy 

nevykáže žádný výsledek hospodaření a ani daňový základ daně, tudíž nemusí podávat 
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daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tuto povinnost převezmou společníci, 

kteří svůj podíl zdaní samostatně. 

 Je-li společník fyzickou osobou, zdaňuje podíl dle § 7 příjmy ze samostatné činnosti, 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 %. 

Pokud je společník právnická osoba, zdaňuje podíl dle § 21 sazbou 19 % téhož zákona. 

 Veřejná obchodní společnost se stává plátcem daně z přidané hodnoty, pokud její 

obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhl 

částku 1 000 000 Kč. 

 Jestliže společník použije při pracovní cestě své soukromé vozidlo, veřejná obchodní 

společnost mu vyplácí cestovní náhrady za jízdní výdaje. 

 Při podnikání nesmí společníci veřejné obchodní společnosti opomenout ani daň z 

nemovitých věcí. Ať už je veřejná obchodní společnost vlastníkem nebo nájemcem pozemků 

nebo staveb, musí platit daň z nemovitých věcí. 

 Výhody této právní formy jsou následující: 

 veřejná obchodní společnost nemusí vytvářet základní kapitál, takže společníci nemusí 

vkládat peněžní prostředky ani majetek, 

 každý ze společníků je statutárním orgánem a je oprávněn k obchodnímu vedení 

společnosti, 

 nemusí zřizovat žádné vnitřní výdaje, tudíž nemusí nikomu dalšímu vyplácet odměnu. 

 Nevýhody této právní formy jsou následující: 

 společníci ručí za dluhy veřejné obchodní společnosti společně a nerozdílně, 

 k založení je zapotřebí alespoň dvou osob, to tedy znamená, že pokud jeden ze 

společníků chce z veřejné obchodní společnosti vystoupit, společnost zanikne, neboť 

již nesplňuje základní podmínku založení alespoň dvou osob, 

 společníci se podílejí rovným dílem na účetní ztrátě (pokud se nedohodnou jinak), 
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 společník nesmí být členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné obchodní 

korporace s podobným předmětem podnikání (jde o zákaz konkurenčního podnikání, 

společenská smlouva může zákaz konkurence upravit odlišně). 
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Seznam zkratek 

 

ČR  Česká republika 

D  strana Dal 

DPH  daň z přidané hodnoty 

Kč  korun českých 

km  kilometr 

MD  strana Má Dáti 

např.  například 

odst.  odstavec 

písm.  písmeno 

Sb.  sbírka 

ZDNV  zákon o dani z nemovitých věcí 

ZDPH  zákon o dani z přidané hodnoty 

ZDSIL  zákon o dani silniční 

ZTP/P  zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce



 

 

 


