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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Bakalářská práce se zabývá společným podnikáním ve sdružení bez právní 

subjektivity. Popisuje vznik a ukončení sdružení, práva, povinnosti a majetkové vztahy 

jednotlivých účastníků. Z daňového hlediska objasňuje vybraná ustanovení daně 

z příjmů a daně z přidané hodnoty, vztahující se ke společnému podnikání na základě 

smlouvy o sdružení. V bakalářské práci bylo využito i znalostí získaných z praxe na 

finančním úřadě. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

 

Baccalaureate work deal with common business in association without law 

inwardness. Describes rise and termination association, law, duties and property 

relations single participants. Z tax aspects bring out choice provision taxation from 

receipts and taxation from added funds, respective to common business under contract 

about association. In baccalaureate work was used and knowledge obtained from 

practice on financial office.  
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1 Úvod 
 

Pokud několik osob zvažuje společné podnikání nebo jinou společnou 

samostatnou výdělečnou činnost, nabízí se jim k tomu hned několik možných forem. 

Mohou pro tento účel založit obchodní společnost, např. společnost s ručením 

omezeným, komanditní společnost, veřejnou obchodní společnost, akciovou společnost 

nebo družstvo. Jednou z častých forem společného podnikání je podnikání ve sdružení 

bez právní subjektivity, a to zejména u podnikatelů z řad fyzických osob. Tato forma 

podnikání je vhodná pro občany, kteří nechtějí  ke společné činnosti zakládat právnické 

osoby a řešit s nimi spojenou náročnou administrativu. Na rozdíl od založení 

právnických osob není třeba při vzniku sdružení takřka žádných právních úkonů, 

nepožaduje se ani zdlouhavé a nákladné řízení u obchodního soudu, podmínkou není 

složení hotovosti či vklad jiných majetkových hodnot.  

Hlavním cílem bakalářské práce je popsat a vyhodnotit problematiku podnikání            

ve sdružení bez právní subjektivity v kontextu s daňovými a účetními aspekty. Smyslem 

práce je uceleně objasnit nejpodstatnější právní, daňové a účetní otázky týkající se 

společného podnikání na základě smlouvy o sdružení.  

První část bakalářská práce je věnována existenci sdružení od jeho počátku až po 

jeho  ukončení. Popisuje práva a  povinnosti jednotlivých účastníků a majetkové vztahy 

mezi nimi. V následující kapitole je zaměřena na základní povinnosti sdružení při 

vedení účetnictví nebo daňové evidence a uplatňování daně z přidané hodnoty. 

Z hlediska daně z příjmů objasňuje způsob rozdělování příjmů a výdajů na jednotlivé 

účastníky a jejich vypořádání při ukončení činnosti sdružení. Zvláštní pozornost je také 

věnována vybraným daňovým výdajům z hlediska jejich daňové uznatelnosti u 

jednotlivých účastníků. Závěrem jsou popsány kladné a záporné aspekty společného 

podnikání na základě smlouvy o sdružení. 
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2 Sdružení osob za účelem podnikatelské činnosti   

 

2.1 Vznik sdružení 

 
V podnikatelské praxi se velmi často setkáváme se způsobem společného 

podnikání více osob v rámci sdružení bez právní subjektivity, což znamená, že se 

několik osob může sdružit, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu. 

Sjednaným účelem mohou být činnosti jak charakteru podnikatelského, tak i 

nepodnikatelského. Může jít např. o činnosti sportovní, kulturní či vzdělávací apod. 

Sdružení bez právní subjektivity vzniká na základě smlouvy o sdružení uzavřené 

podle § 829 – 841 občanského zákoníku[1]. Uzavřením smlouvy nevzniká žádný 

samostatný subjekt. Takto založená sdružení nejsou právnickou osobou a nemají tedy ze 

zákona způsobilost k právům a povinnostem. Tu mají pouze jednotliví účastníci a ti jsou 

v tomto podnikání daňovými subjekty. Sdružení jako takové se nezapisuje do 

obchodního rejstříku, nemůže získat živnostenský list ani jiné oprávnění k provozování 

podnikatelské činnosti, nemůže nic vlastnit, prodávat ani darovat.  

Počet účastníků sdružení není nijak omezen, vždy však musí být nejméně dva. 

Účastníky mohou být jak fyzické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou 

samostatnou výdělečnou činnost, tak fyzické osoby nepodnikatelé, ale i právnické 

osoby. Mohou to být také manželé, neboť mezi sebou nemohou uzavřít pracovně právní 

vztah a při existenci společného jmění manželů by si neměli mezi sebou jako 

podnikatelé fakturovat.  

Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu 

způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla ztížit 

nebo znemožnit dosažení tohoto účelu. Povinnost vyvíjet činnost ve sdružení 

neznamená vyvíjet ji jen osobně, ale člen sdružení ji může vyvíjet i zprostředkovaně, 

pověřenými osobami, např. svými zaměstnanci.   

Bylo-li sdružení uzavřeno k podnikatelským účelům, musí mít příslušné 

podnikatelské oprávnění k vykonávání některé z činností společných podnikatelských 

aktivit jednotliví účastníci, jelikož sdružení, jako útvar bez právní subjektivity nemůže 

mít své vlastní podnikatelské oprávnění. V průběhu trvání sdružení mohou jeho 

účastníci ze sdružení vystoupit nebo mohou další účastníci do sdružení přistoupit. 
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2.2 Forma smlouvy  

 
Smlouva o sdružení může být jejími účastníky sjednána na dobu určitou ke 

splnění sjednaného účelu, např. k zajištění jedné konkrétní akce. Nebo trvání činnosti 

není ve smlouvě stanoveno a je uzavřena na dobu neurčitou. I když zákon nepožaduje 

k platnosti uzavřené smlouvy její písemnou formu, je vhodné vzhledem k právní jistotě 

účastníků a dále  i vzhledem k předcházení možných budoucích sporů mezi nimi uzavřít 

smlouvu písemně. Jelikož smlouvu mohou mezi sebou uzavírat fyzické a právnické 

osoby, poplatníci v rámci rodiny, např. manželé, rodiče a děti, či syn s otcem stejného 

jména, je nutné, aby účastníci byly ve smlouvě označeni přesně a nezaměnitelně. Tzn. 

jedná - li se o fyzickou osobu – uvést jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, v případě 

právnické osoby – uvést obchodní jméno a IČO. Účastníci se mohou ve smlouvě 

dohodnout na názvu sdružení, který však nelze považovat za obchodní firmu, i když 

sdružení bylo založeno k podnikatelským účelům. Jedná-li pak pověřený účastník 

sdružení ve věcech  týkajících  se sdružení, může název uvést vedle svého označení, aby 

bylo zřejmé, že jde o jednání ve věci, která je předmětem společné činnosti sdružení.   

Náplní smlouvy o sdružení by měly být zejména tyto údaje[6]:  

� označení smluvních stran  - účastníků sdružení, 

� vymezení účelu smlouvy a činnosti sdružení, 

� stanovení sídla a názvu sdružení, 

� výše poskytnutého majetku účastníky do sdružení, 

� správa majetku poskytnutého účastníky do sdružení, 

� způsob rozdělení spoluvlastnických podílů na majetku získaném činností 

v rámci sdružení, 

� způsob rozdělení podílu na výsledku hospodaření, 

� organizace sdružení, rozdělení pravomocí a odpovědnosti účastníků, 

� způsob jednání za sdružení, 

� disponování s prostředky na bankovním účtu sdružení, 

� vedení účetnictví nebo daňové evidence, 

� způsob vystoupení ze sdružení, 

� podmínky vyloučení ze sdružení, 

� způsob zániku sdružení. 
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Při rozdělování povinností jednotlivým účastníkům by při uzavírání smlouvy 

mělo být mimo jiné pamatováno také na skutečnosti, kdo za sdružení povede účetnictví, 

daňovou evidenci nebo bude shromažďovat účetní doklady pro externí firmu. Také kdo 

bude podávat daňová přiznání a  povede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.  

Smlouva o sdružení by měla rovněž obsahovat způsob jednání účastníků, resp. 

jejich zastupování. V případě, kdy člen sdružení jedná jménem sdružení, je účelné tuto 

skutečnost uvést i na příslušné doklady. Účastníci mohou při jednání před správcem 

daně pověřit plnou mocí k zastupování i třetí osobu, která není účastníkem sdružení. Při 

zastupování před správcem daně je však nutno dodržet zákonné ustanovení, což 

znamená, že není-li zástupcem daňový poradce nebo advokát a nejsou-li zastupované 

osoby blízké, může zástupce současně u jednoho správce daně zastupovat jeden daňový 

subjekt. V případě, že účastníci udělí plnou moc k zastupování před správcem daně 

např. účetní, která není advokát ani daňový poradce, je nutno udělit pouze časově 

omezenou plnou moc vždy na konkrétní jednání nebo k provedení konkrétního úkonu.   

   

2.3 Majetek sdružení  

 
Jednou z povinností každého účastníka sdružení může být poskytnutí 

majetkových hodnot, s nimiž bude sdružení v průběhu své činnosti nakládat. Může se 

jednat o peníze, movitý a nemovitý majetek, zásoby nebo jen o poskytnutí pracovní 

činnosti. Poskytnutí jakýchkoli majetkových hodnot není nezbytným předpokladem pro 

založení sdružení, ale prakticky je nutným předpokladem k jeho fungování. Není-li ve 

smlouvě určena výše, má se za to, že jsou všichni povinni poskytnout stejné hodnoty.  

Poskytnutí majetkových hodnot do sdružení není chápáno jako vklad účastníků           

do sdružení, protože sdružení je subjektem bez právní subjektivity a nemůže se stát 

vlastníkem těchto majetkových hodnot. Majetek se tedy do sdružení nevkládá, ale 

poskytuje jednotlivými účastníky sdružení. Majetkové hodnoty je účastník povinen 

poskytnout pro účely smlouvy v době stanovené ve smlouvě, jinak bez zbytečného 

odkladu po uzavření smlouvy.  

Nejčastější problémy při stanovení správného základu daně z příjmů způsobují 

především nesprávně vymezené vlastnické vztahy k majetku účastníků sdružení. Je 

nutné si uvědomit, že nezáleží na tom, jaká movitá věc je pro účely sdružení 



Sdružení osob za účelem podnikatelské činnosti 

 

11 

poskytována, ale jakým způsobem je ve smlouvě o sdružení určena. Pro účely daně 

z příjmů je třeba důsledně stanovit vlastnictví zejména k hmotnému majetku účastníků 

sdružení. Jedná se o určení způsobu poskytování vlastního majetku pro činnost 

sdružení, nakupování společného hmotného majetku a odpisování tohoto majetku 

jednotlivými účastníky sdružení. Důležité je i rozdělování majetku mezi účastníky 

sdružení po ukončení společné činnosti ve sdružení, resp. vypořádání majetku 

získaného výkonem společné činnosti.  

2.3.1 Poskytnuté peníze nebo jiné věci určené podle druhu 

 
Poskytnuté peníze nebo jiné věci určené podle druhu jsou ve spoluvlastnictví 

všech účastníků sdružení, v poměru k jejich výši, a to sdělením o jejich oddělení od 

ostatního majetku účastníka nebo předáním pověřenému účastníku[1]. Mezi věci určené 

podle druhu lze zahrnout ty věci, které jsou povahou a vlastnostmi zastupitelné a lze je 

běžně nahradit jinými věcmi téhož druhu a jakosti, např. suroviny, materiál, zásoby, 

zboží, movitý a nemovitý majetek apod. Poskytnutím finančních prostředků a jiných 

věcí určených podle druhu pro společnou činnost ve sdružení zaniká vlastnické právo 

účastníka k těmto věcem. 

 Z hlediska daně z příjmů je nejvhodnějším způsobem poskytnutí peněz do 

společného podnikání. Na straně účastníka sdružení s příjmy z podnikání nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti, který peníze ke společného činnosti poskytuje ze svého 

obchodního majetku, se jedná o výdaj nedaňový. Budou-li tyto peněžní prostředky 

účastníkovi sdružení při ukončení činnosti ve sdružení vráceny, nebude se jednat o 

zdanitelný příjem. Nejméně vhodné je poskytnout pro účely sdružení věci určené podle 

druhu jako zásoby, materiál, suroviny apod. Je nutné si uvědomit, že pokud například 

poskytne účastník, který vede daňovou evidenci, pro účely společného podnikání 

zásoby, nemůže jejich plnou cenu uplatnit při jejich pořízení do daňově uznatelných 

výdajů. Je tomu tak proto, že účastník sdružení se v daném případě stává pouze 

spoluvlastníkem těchto zásob a není tedy možné, aby ve svých daňových výdajích 

ponechal veškeré výdaje spojené s pořízením zásob, když v případě jejich prodeje bude 

mít zdanitelný příjem pouze v poměrné výši.  
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Příklad 1 

Dva účastníci sdružení J a K poskytnou při založení sdružení věci určené podle 
druhu a finanční prostředky. Účastník J poskytne na účet sdružení částku 
220 000 Kč. Účastník K poskytne zásoby ve výši 440 000 Kč.  

Závěr:  Poměr poskytnutých věcí určených podle druhu je 1:2 a v tomto poměru 
jsou věci ve spoluvlastnictví obou účastníků sdružení. 

 

2.3.2 Věci jednotlivě určené 

 
Věci jednotlivě určené a poskytnuté pro účely společného podnikání zůstávají i 

nadále ve vlastnictví účastníka, který je poskytl, přičemž ostatní účastníci mohou tyto 

věci bezplatně užívat. Nejde zde tedy o změnu vlastnických práv, nýbrž jen o bezplatné 

užívání poskytnuté věci všemi účastníky sdružení. Mezi věci určené jednotlivě patří 

především dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Může jít např. o konkrétní stroj, 

automobil, nemovitost. Výdaje připadající na tyto věci, jako odpisy, opravy, pojistné, 

daň z nemovitosti, silniční daň apod. může jako svůj daňový výdaj uplatnit pouze 

vlastník těchto věcí. Ostatní účastníci sdružení mohou tento majetek bezplatně užívat, 

nikoli však uplatňovat do svých výdajů odpisy.  

Příklad 2 

Účastník poskytne pro činnost sdružení nemovitost, kterou má zahrnutou 
v obchodním majetku. 

Závěr:  Jedná se o věc poskytnutou jednotlivě pro účely sdružení. Účastník 
zůstává i nadále vlastníkem nemovitosti. Pouze je povinen ji poskytnout k 
bezplatnému užívání ostatním účastníkům sdružení. Nemůže jim fakturovat 
nájemné a při vrácení požadovat náhradu za opotřebení. Může však do svých 
výdajů uplatňovat odpisy této nemovitosti. 

 

2.3.3 Majetek získaný při výkonu společné činnosti 

 
Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech 

účastníků. Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou 

určeno jinak. Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci zavázáni společně a 

nerozdílně[1]. Pro lepší pochopení souvislostí je třeba si uvědomit, že za majetek 

získaný při výkonu společné činnosti je považován takový majetek, který je až následně 
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pořízen za peníze přijaté v přímé souvislosti se společnou činností, zahrnuje nejen 

peníze přímo utržené za výkon společné činnosti, ale i další formy majetku za tyto 

peníze následně pořízené. Za povšimnutí stojí zejména fakt, že smlouvou o sdružení 

může být výše spoluvlastnických podílů na majetku získaném při výkonu společné 

činnosti sdružení stanovena zcela libovolně. Zatímco podíly na majetku vloženém jsou 

přímo ze zákona stanoveny ve výši poměru vkladů účastníků, podíly na majetku 

získaném při výkonu společné činnosti mohou být stanoveny jakkoli. Tuto skutečnost je 

nutno respektovat při stanovení účetních postupů při účtování o jednotlivých druzích 

majetku, kdy je nutno odlišovat majetek vložený od majetku získaného, a to především 

s ohledem na různé podíly na těchto dvou skupinách majetku a s tím spojené např. 

různé výše vstupních cen pro stanovení odpisů.  

Příklad 3 

Sdružení se třemi účastníky podnikajícími ve stavebnictví si při společné 
činnosti pořídilo speciální nákladní automobil v pořizovací ceně 2 700 000 Kč. 
Smlouvou o sdružení nebyly určeny podíly na majetku získaném společnou 
činností, proto jsou podíly jednotlivých účastníků stejné. Tzn., že na každého 
z účastníků připadá spoluvlastnický podíl ve výši 900 000 Kč. 

 

2.4 Ukončení činnosti sdružení  

 
K zániku sdružení dochází z mnoha různých důvodů. Jednak došlo ke splnění 

sjednaného účelu, podnikání nesplňuje představy účastníků a je ztrátové, v důsledku 

úmrtí účastníka nebo z důvodu jeho vystoupení či vyloučení. Častým důvodem 

k ukončení činnosti sdružení, ale také bývají neshody mezi jejich účastníky. Každý 

účastník může ze sdružení vystoupit, ne však v nevhodné době a k újmě ostatních 

účastníků. Z vážných důvodů však může ze sdružení vystoupit kdykoli, a to i přesto, že 

byla dohodnuta výpovědní lhůta. Z vážných důvodů lze účastníka ze sdružení i vyloučit, 

a to pouze jednomyslným usnesením ostatních účastníků, nestanoví-li smlouva jinak[1].  

Sdružení zaniká rozpuštěním a účastníci mají nárok na vrácení hodnot 

poskytnutých k účelu sdružení. Také mezi sebou vypořádají majetek získaný výkonem 

společné činnosti způsobem stanoveným ve smlouvě. Pokud toto smlouva neupravuje, 

tak rovným dílem. Po zániku sdružení odpovídají všichni účastníci zaniklého sdružení 

solidárně za závazky vzniklé vůči třetím osobám za trvání sdružení.  
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Účastníkovi, který vystoupil nebo byl vyloučen, se především vrátí věci, které vnesl       

do sdružení . Podíl majetku podle stavu v den vystoupení nebo vyloučení se mu vyplatí 

v penězích. Vypořádání je částečně v penězích proto, že k penězům a druhově určeným 

věcem, poskytnutých pro účely sdružení, pozbyl účastník vlastnické právo. Pokud se 

týká vrácení věcí určených individuálně, vrací se účastníku sdružení vždy ve stavu, 

v jakém se ke dni skončení účasti nacházejí. Účastník nenabývá právo na náhradu za 

opotřebení věci, k němuž došlo při jejím užívání při společné činnosti v rámci sdružení.

  Účastník, který ze sdružení vystoupil nebo byl vyloučen není zproštěn 

odpovědnosti za závazky z činnosti sdružení, které vznikly do dne vystoupení nebo 

vyloučení. Za tyto závazky odpovídá společně a nerozdílně se všemi ostatními 

účastníky.  

 

2.5 Shrnutí kapitoly 

 
 Vznik sdružení bez právní subjektivity je poměrně jednoduchou a snadnou 

záležitostí. Uzavírá se smlouvou podle občanského zákoníku, a to minimálně mezi 

dvěma účastníky. Sdružení je účelové, několik osob se může spojit, aby se společně 

přičinily k dosažení sjednaného účelu. Založením sdružení nevzniká žádný nový 

subjekt, způsobilost k právům a povinnostem mají pouze jednotliví účastníci.  

Pro účely sdružení mohou být jeho účastníky poskytnuty také majetkové hodnoty. 

Poskytnuté peníze a věci určené podle druhu, jako např. zásoby, se stávají podílovým 

spoluvlastnictvím všech účastníků a to v poměru, v jakém byly poskytnuty. Majetek 

poskytnutý pro účely sdružení jako věc jednotlivě určená, zůstává i nadále ve vlastnictví 

účastníka, ostatní mohou tento majetek bezplatně užívat. Majetek, který byl získán 

společnou činností sdružení je ve spoluvlastnictví všech.  

K ukončení činnosti sdružení dochází jeho rozpuštěním. Ze sdružení mohou ale 

také jednotliví účastníci kdykoli vystoupit nebo mohou být z vážných důvodů 

vyloučeni. K zániku sdružení dochází jeho rozpuštěním. 
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3 Daňové a účetní aspekty podnikání ve sdružení bez právní 
subjektivity 

 

3.1 Účtování ve sdružení 

 
Každý podnikatel provozující podnikatelskou činnost na základě živnostenského           

či jiného oprávnění nebo zapsaný v obchodním rejstříku musí svoji činnost věrně a 

pravdivě zobrazovat a to pomocí účetnictví nebo daňové evidence. 

Jak již bylo několikrát zmíněno, sdružení nemá právní subjektivitu, není 

samostatným právním subjektem, tudíž nemůže být účetní jednotkou ve smyslu zákona 

o účetnictví, daňovým subjektem ani poplatníkem daně z příjmů. Účetní jednotkou nebo 

poplatníkem daně z příjmů mohou být pouze jednotliví účastníci sdružení. Abychom 

mohli správně stanovit, zda účastníci sdružení mají povinnost vést účetnictví nebo jen 

daňovou evidenci, musíme vycházet z novely zákona o účetnictví[4].  

Společné účetnictví či daňovou evidenci pro zjištění základu daně za sdružení 

může na doporučení ministerstva financí vést v souladu se smlouvou jeden z jeho 

pověřených  účastníků. Lze říci, že tento účastník vede dvě evidence, svoji a za sdružení 

a je povinen přísně rozlišovat a odděleně účtovat své samostatné podnikatelské 

záležitosti a věci spadající do společné činnosti v rámci sdružení. Při skončení činnosti 

nebo minimálně na konci zdaňovacího období si účastníci sdružení rozdělí příjmy a 

výdaje, resp.  výnosy a náklady v dohodnutém poměru nebo rovným dílem a vypořádají 

mezi sebou majetkové vztahy. Příslušnou výši podílu si každý účastník sdružení 

zaúčtuje do svého účetnictví či daňové evidence.  Pověří-li účastníci sdružení vedením 

účetnictví nebo daňové evidence jinou fyzickou či právnickou osobu, nijak se tím 

nezbavují své odpovědnosti za vedení účetnictví.   

3.1.1 Účetnictví 

 
Účetnictví musí vést všechny subjekty, vymezené jako účetní jednotky zákonem           

o účetnictví. Sdružení nemá právní subjektivitu a nemůže být podle tohoto zákona 

účetní jednotkou. Účetní jednotkou se mohou stát pouze jednotliví účastníci, pokud jsou 

fyzickou či právnickou osobou, provozují podnikatelskou nebo jinou samostatnou 

výdělečnou činnost podle zákona o daních z příjmů a prokazují své náklady vynaložené 

na dosažení, udržení a zajištění příjmů v prokázané výši.  
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Podle zákona o účetnictví jsou za účetní jednotku považovány fyzické osoby, 

které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň 

jeden z účastníků sdružení je: 

� právnickou osobou se sídlem na území ČR, 

� zahraniční osobou, která na území ČR podniká nebo provozuje samostatnou 

výdělečnou činnost podle zvláštních právních předpisů,            

� organizační složkou státu,         

� fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, 

� fyzickou osobou , která vede účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

� fyzickou osobou, které vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis, 

� fyzickou osobou podnikatelem, pokud její obrat podle zákona o dani z přidané 

hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, 

v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející 

kalendářní rok částku 25 000 000 Kč[4]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že stane-li se alespoň jeden z účastníků sdružení 

účetní jednotkou, pak povinnost přejít na vedení účetnictví vzniká i ostatním 

účastníkům. V případě  sdružení bez právní subjektivity je nutné si uvědomit, že výše 

obratu pro vedení účetnictví se posuzuje u každého účastníka samostatně, nikoli za 

sdružení jako celek.  

Dosažený obrat za sdružení se rozdělí mezi jednotlivé účastníky sdružení rovným 

dílem nebo podle smlouvy o sdružení. K převedenému obratu na účastníka sdružení se 

přičtou příjmy činností dosažené účastníkem sdružení mimo sdružení. Pokud takto 

zjištěný obrat u každého účastníka sdružení nepřesáhne hranici 25 000 000 Kč, ani 

jeden z nich se nestal účetní jednotkou a tedy žádný z nich nemusí vést účetnictví.  

Příklad 4 

Sdružení třech fyzických osob vede daňovou evidenci a za zdaňovací období 
dosáhlo příjmy ve výši 27 000 000 Kč. Příjmy a výdaje jsou rozdělovány 
rovným dílem. Každý účastník tedy obdrží příjmy ve výši 9 000 000 Kč.  

Závěr:   Pokud žádný z účastníků sdružení nemá další příjmy ze své vlastní 
činnosti, nebyl u žádného z nich překročen limit pro vedení účetnictví, tj. 
hranice 25 000 000 Kč a mohou i nadále vést daňovou evidenci  
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Příklad 5 

Sdružení čtyř fyzických osob vede daňovou evidenci. Příjmy a výdaje jsou 
rozdělovány rozdělují v poměru 20:20:30:30. Ve zdaňovacím období sdružení 
dosáhlo obratu 27 000 000 Kč. Jeden z jeho účastníků má ještě příjmy z vlastní 
činnosti ve výši 17 000 000 Kč. 

příjmy ze sdružení v Kč příjmy mimo sdružení v Kč 

Účastník 1  5 400 000 - 

Účastník 2  5 400 000 - 

Účastník 3  8 100 000 - 

Účastník 4  8 100 000 17 000 000 

Závěr:  Obrat čtvrtého účastníka sdružení dosáhl ve zdaňovacím období 
25 100 000 Kč a byl u něho překročen limit obratu pro vedení účetnictví. Tento 
účastník se podle zákona o účetnictví stává účetní jednotkou. Od 1 dne 
následujícího zdaňovacího období musí přejít na vedení účetnictví. Vzhledem 
k tomu, že jeden s účastníků se stal účetní jednotkou, povedou účetnictví i 
ostatní účastníci. 

 

Rozhodne-li se však některý z těchto účastníků sdružení, že povede účetnictví 

dobrovolně, případně se nechá zapsat do obchodního rejstříku, musí vést účetnictví 

povinně i ostatní účastníci sdružení. 

Příklad 6 

Podnikatel K, fyzická osoba, dosáhl ve zdaňovacím období obratu 26 000 000 
Kč a uzavřel smlouvu o sdružení s podnikatelem J. Podnikatel J¨vede daňovou 
evidenci a jeho příjmy ve zdaňovacím období dosáhly 3 000 000 Kč.  
Závěr:  Podnikatel K se od 1 dne následujícího zdaňovacího období stává ze 
zákona účetní jednotkou a musí přejít na vedení účetnictví. Protože účastník J 
uzavřel smlouvu o sdružení s účastníkem, který má povinnost vést účetnictví i 
jemu nastává povinnost vést účetnictví od 1 dne následujícího zdaňovacího 
období 

 

Zákon o účetnictví mimo jiné upravuje i způsob vedení účetnictví a definuje 

náležitosti daňových dokladů. Jednou z náležitostí daňových dokladů je označení 

účastníků účetní operace. Nelze akceptovat účetní případ, který je doložen účetním 

dokladem, kdy účastníkem účetní operace je sdružení, které není oprávněno k jakýmkoli 

úkonům s ohledem na absenci právní subjektivity. Daňové doklady by měly být 

vystavovány nebo přijímány výhradně na účastníka, který je pověřen vedením 

účetnictví s tím, že může být na dokladu doplněno, že se jedná o účastníka sdružení 

např. „ Pavel Tesárek – sdružení ABC“. Je přípustné, aby daňové doklady byly 
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vystavovány také na ostatní účastníky. Ti však musí prokázat, že se jedná o zdanitelná 

plnění pro předmět činnosti sdružení.  

Účastníci sdružení mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud 

nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

3.1.2 Daňová evidence 

 
Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti, nevedou účetnictví a uplatňují daňové výdaje ve 

skutečné výši. Od roku 2006 mohou účastníci sdružení vést mimo své evidence, ve 

které budou evidovat pouze vlastní příjmy a výdaje, ještě jednu společnou daňovou 

evidenci, ve které evidují společné příjmy a společné výdaje.  

Vedení daňové evidence je upraveno v § 7b zákona [5]. Podle tohoto ustanovení 

zákona daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o 

příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně a údaje o majetku           

a závazcích. 

 Zákon stanoví obsah daňové evidence, nikoli způsob či formu jejího vedení. 

Nepředepisují se knihy majetku a závazků ani karty majetku. Pro obsahové vymezení 

jednotlivých složek majetku v daňové evidenci se použijí účetní předpisy, pokud zákon 

nestanoví jinak. Bude zcela záležet na pověřeném účastníkovi sdružení, jaký způsob 

vedení daňové evidence zvolí. Daňová evidence stanoví také povinnost archivace 

dokladů. Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací 

období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem nebo 

zvláštním právním předpisem. Další stanovenou povinností je provádět inventarizaci, 

při které musí i účastníci sdružení zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, 

pohledávek a závazků jednou v roce a to k poslednímu dni zdaňovacího období. O 

tomto zjištění provedou zápis. 

 

3.2 DPH ve sdružení  

 
Plátci daně z přidané hodnoty se stávají osoby povinné k dani a to buď 

dobrovolně nebo ze zákona. Osobami povinnými k dani jsou fyzické nebo právnické 

osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti. Povinnost platit tuto daň má i 

právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, ale 
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uskutečňuje ekonomické činnosti. Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost 

výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní a zemědělské výroby. 

Za ekonomickou činnost jsou také považovány soustavné činnosti vykonávané 

podle zvláštních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, 

vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, 

architektů, dentistů a účetních znalců. Soustavné využití hmotného a nehmotného 

majetku za účelem získání příjmů je rovněž považováno za ekonomickou činnost.  

Osoba povinná k dani je od uplatňování daně osvobozena, pokud její obrat 

nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

částku 1 000 000 Kč. Obratem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí 

výnosy za uskutečněná plnění u osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo 

účetnictví vedou dobrovolně nebo příjmy za uskutečněná plnění u ostatních osob, 

s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Do 

obratu se také zahrnují výnosy nebo příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a 

nebytových prostor, které nejsou příležitostnou činností a příjmy nebo výnosy z 

finančních a pojišťovacích činností, které rovněž nejsou příležitostnou nebo doplňkovou 

činností[3]. 

3.2.1 Registrace plátců ve sdružení 

 
Fyzické nebo právnické osoby, které uskutečňují ekonomickou činnost na základě 

smlouvy o sdružení se stávají plátci ve třech případech a registrační povinnost vzniká 

jednotlivým účastníkům sdružení: 

� pokud celkový obrat účastníků v rámci sdružení i mimo něj překročí částku    

1 000 000 Kč za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců, stávají se jednotliví účastníci plátci dnem účinnosti uvedeným na 

osvědčení o registraci. Přihlášku k registraci jsou povinni podat do 15 dnů po 

skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení stanoveného 

obratu.  

� Účastník sdružení, který uzavře smlouvu o sdružení s podnikatelem, který již  

plátcem je, se pak stává plátcem dnem uzavření této smlouvy. Přihlášku 

k registraci je povinen podat nejpozději ke dni uzavření této smlouvy. 

� Stane-li se dobrovolně či z jiných důvodů plátcem některý účastník sdružení, 

stávají se i všichni ostatní účastníci plátci dnem účinnosti uvedeném na 
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osvědčení o registraci účastníka, který se zaregistroval jako plátce nejdříve. 

Nejpozději k tomuto datu jsou povinni podat přihlášku k registraci.                     

Současně s přihláškou k registraci jsou jednotliví účastníci sdružení povinni 

předložit správci daně písemnou smlouvu o sdružení a sdělit jméno určeného účastníka 

sdružení, který povede evidenci pro daňové účely odděleně za činnost, pro kterou se 

sdružili.  

Příklad 7 

Podnikatel J a podnikatel K, fyzické osoby, spolu uzavřeli smlouvu o sdružení. 
Od 1.5. začali provozovat podnikatelskou činnost – stavební práce. Podnikatel 
K měl příjmy pouze ze sdružení. Podnikateli J plynuly ještě příjmy z vlastní 
činnosti mimo sdružení. Při uzavření smlouvy nevznikla podnikatelům 
registrační povinnost k DPH, ani se nestali plátci dobrovolně. Oba podnikatelé 
však museli sledovat své obraty, plynoucí ze sdružení, tak i mimo něj. V období 
květen až srpen vykázali tyto příjmy: 
měsíc příjmy za sdružení v Kč příjmy mimo sdružení v Kč 

  J K 

květen 240 000 35 000              - 

červen 125 000 50 000 - 

červenec 200 000 50 000 - 

srpen 290 000 40 000 - 

Závěr:  Do konce července příjmy za sdružení i mimo něj nepřekročily limit 
obratu pro povinnou registraci k DPH. V měsíci srpnu však příjmy za sdružení, 
po započtení příjmů podnikatele J dosáhly částky 1 030 000 Kč a limit obratu 
pro povinnou registraci k DPH byl překročen. Oba účastníci sdružení se stali 
plátci ze zákona a to k datu 1.11.  K datu 15.9 museli podat přihlášku 
k registraci DPH místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud by k tomuto 
sdružení přistoupil nový účastník M, např. k 15.12, stal by se k tomuto datu 
plátcem a vznikla by mu povinnost podat přihlášku k registraci.  

 

Příklad 8 

Podnikatel J a podnikatel K začali společně podnikat ve sdružení a nestali se 
plátci DPH. Podnikatel K se však rozhodl podat přihlášku k registraci DPH a 
stát se k 1.8 plátcem dobrovolně. K tomuto datu se i druhý účastník sdružení 
stává plátcem ze zákona a musí podat přihlášku k registraci DPH u místně 
příslušného finančního úřadu.  
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3.2.2 Zdaňovací období 
 

Zdaňovacím obdobím účastníka sdružení může být kalendářní měsíc nebo 

kalendářní čtvrtletí, ve vazbě na výši obratu plátce: 

� pokud obrat účastníka dosáhl za předcházející kalendářní rok 10 000 000 Kč, 

pak je zdaňovacím obdobím měsíc. 

� Kalendářní čtvrtletí je zdaňovacím obdobím pro účastníka, jehož obrat               

za předcházející kalendářní nedosáhl 10 000 000 Kč. 

� Překročí-li obrat účastníka za předcházející zdaňovací období 2 000 000 Kč, 

může se rozhodnou, zda jeho zdaňovacím obdobím bude čtvrtletí či měsíc. 

Obrat plátce, který podniká s jinými plátci společně na základě smlouvy o 

sdružení, se stanoví z celkového obratu dosaženého všemi účastníky v rámci sdružení a 

obratu plátce dosaženého mimo sdružení. Z toho vyplývá, že jednotliví účastníci 

sdružení nemusí mít stejné zdaňovací období.    

3.2.3 Zdanitelná plnění  

 
Kromě standardního dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby se              

za zdanitelné plnění u sdružení také považuje při jeho rozpuštění: 

� bezúplatné přenechání  věcí  vnesených a vneseného nehmotného majetku,  

� bezúplatné přenechání  získaného podílu majetku v  nepeněžité podobě             

ve hmotném nebo nehmotném majetku vytvořeného společnou činností                    

ostatním účastníkům  sdružení  do  jejich  vlastnictví, případně účastníkovi 

vystupujícímu či vyloučenému.   

Z uvedeného vymezení vyplývá, že převedení příslušné části vneseného majetku 

každého člena sdružení, který majetek do sdružení vložil, zpět do jeho účetnictví není 

zdanitelným plněním.  

3.2.4 Evidence pro daňové účely 

 
Plátci, kteří uskutečňují zdanitelná plnění společně na základě smlouvy o sdružení 

jsou povinni vést evidenci za sdružení odděleně. Evidenci vede určený účastník 

sdružení, a to v takovém členění, aby sestavil daňové přiznání. Pověřený účastník 

sdružení vystavuje daňové doklady a je povinen  ve svém daňovém přiznání přiznat daň 

na výstupu za činnost celého sdružení. Ostatní účastníci sdružení  uvádějí ve svých 
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daňových přiznáních pouze daňovou povinnost ze své vlastní činnosti. Pokud 

nevykonávají jinou činnost, než tu, pro kterou se sdružili, podávají negativní daňové 

přiznání.

3.2.5 Nárok na odpočet 

 
Nárok na odpočet daně za sdružení uplatňuje v daňovém přiznání pověřený 

účastník, který vede evidenci pro daňové účely. Na tohoto účastníka by měly také být 

vystavovány i daňové doklady. Nárok na odpočet mohou uplatňovat a vykazovat ve 

svých přiznáních i ostatní členové sdružení, ale ti jsou pak povinni uplatnit daň na 

výstupu ve vztahu k určenému účastníkovi sdružení, který přiznává daň na výstupu za 

činnost celého sdružení.  

Všeobecně platí, že nárok na odpočet daně může plátce uplatnit, pokud přijatá 

zdanitelná plnění použije pro uskutečňování své ekonomické činnosti, v tomto případě         

pro společnou činnost sdružení. Použije-li plátce přijatá plnění např. k uskutečňování 

osvobozených plnění, má povinnost nárok na odpočet krátit. Nárok na odpočet daně 

vzniká plátci dnem, ke kterému vznikla plátci, který toto zdanitelné plnění uskutečnil, 

povinnost přiznat daň na výstupu. 

Plátce prokazuje oprávněnost uplatněného nároku na odpočet daně daňovým 

dokladem, zaúčtovaným podle účetních předpisů. Daňový doklad pro prokázání nároku 

na odpočet daně musí obsahovat všechny zákonem předepsané údaje. Pokud doklad 

všechny údaje neobsahuje nebo jsou uvedeny chybně, musí plátce oprávněnost odpočtu 

daně v rámci dokazování prokázat správci daně.   

3.2.6 Zrušení registrace 

 
O zrušení registrace mohou účastníci sdružení požádat nejdříve po uplynutí 

jednoho roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci, pokud jejich 

společný obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců  částku 1 000 000 Kč a to: 

� všichni účastníci, dojde- li  k rozpuštění  sdružení, 

� jednotlivě, pouze při vystoupení nebo vyloučení ze sdružení nebo přestane-li být 

účastník osobou povinnou k dani, např. nebude pokračovat individuelně 

v podnikatelské činnosti. 
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3.3 Rozdělení příjmů a výdajů  
 

Minimálně na konci zdaňovacího období, ke dni vystoupení či vyloučení 

účastníka sdružení nebo ke dni ukončení činnosti sdružení musí být na jednotlivé 

účastníky sdružení rozděleny všechny společné příjmy a výdaje v poměru daném 

smlouvou o sdružení nebo rovným dílem. Nejpodstatnějším ustanovením zákona o 

daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám je ustanovení § 12 zákona[5], týkající se 

výslovně výpočtu příjmů účastníka sdružení, které není právnickou osobou. Podle 

tohoto ustanovení se příjmy dosažené poplatníky při společném podnikání nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti  na základě smlouvy o sdružení a výdaje vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů rozdělují mezi poplatníky rovným dílem, není-li ve 

smlouvě o sdružení stanoveno jinak. Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi 

účastníky sdružení rovným dílem mohou účastníci sdružení uplatnit výdaje na ně pouze 

v prokázané výši[5].       

Ze znění uvedeného ustanovení je zřejmé, že se vztahuje pouze k dani z příjmů 

fyzických osob a řeší pouze dělení příjmů a výdajů z podnikatelské a jiné samostatné 

výdělečné činnosti. Dělení příjmů a výdajů dosažených účastníky sdružení při 

společném podnikání lze tedy provádět poměrem stanoveným ve smlouvě nebo rovným 

dílem. Rozdělením příjmů a výdajů rovným dílem se rozumí, že u každého účastníka je 

podíl na celkových příjmech stejný jako podíl na celkových výdajích. K jinému způsobu 

rozdělení příjmů a výdajů dochází především z důvodu vyrovnání základů daně všech 

účastníků, např. z důvodu uplatňování individuelních výdajů při poskytnutí nemovitosti 

nebo z titulu zaměstnanců. 

Každý účastník pak převzatý podíl na příjmech a výdajích dosažených v rámci 

sdružení  zahrne v příslušném zdaňovacím období do svého dílčího základu daně 

z příjmů z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti. 

Příklad 9 

Sdružení dvou účastníků J a K mělo za zdaňovací období příjmy 4 250 600 Kč 
a výdaje 2 150 600 Kč. Odpisy hmotného majetku pořízeného společnou 
činností činily  36 900 Kč. Na společný účet sdružení byly připsány úroky ve 
výši 4 000 Kč. Účastník  J zaplatil ve zdaňovacím období 96 000 Kč na své 
sociální a zdravotní pojištění a jeho individuelní odpisy hmotného majetku 
činily 7 500 Kč. Účastník K na své  zdravotní a sociální pojištění zaplatil částku 
105 000 Kč a jeho individuelní odpisy činily 12 000 Kč. Na základě uzavřené 
smlouvy si oba účastníci rozdělují příjmy a výdaje v poměru 60:40 a majetek 
získaný společnou činností je ve spoluvlastnictví obou účastníků.  
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 Účastník J Účastník K 

Příjmy ze sdružení 60:40 2 550 360 1 700 240 

Výdaje ze sdružení 60:40 1 290 360 860 240 

Odpisy společného majetku 50:50 18 450 18 450 

Odpisy vlastní 7 500 12 000 

Zdravotní a sociální pojištění 96 000 105 000 

Dílčí základ daně § 7 1 138 050 704 550 

Dílčí základ daně § 8 2 000 2 000 

Celkový základ daně 1 140 050 706  550 

Závěr:  Rozdělené příjmy a výdaje zahrnou účastníci sdružení každý do svého 
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

 

3.3.1 Účastníkem sdružení je fyzická osoba – nepodnikatel 

 
Může nastat situace, kdy je uzavřena smlouva o sdružení za účelem společného 

podnikání mezi dvěma účastníky sdružení, přičemž jeden je podnikatelem a druhý 

nikoliv. Občanský zákoník ani jiný právní předpis tuto formu spojení několika osob za 

společným účelem nevylučuje. V daném případě se však nejedná o společné podnikání, 

neboť jeden z účastníků sdružení nepodniká na základě oprávnění. V tomto případě by 

nemohly být dosažené příjmy a výdaje rozděleny na jednotlivé účastníky podle 

zákonného ustanovení, ale podle způsobu určeného smlouvou. Pokud smlouva rozdělení 

příjmů a výdajů neřeší, dělily by se příjmy a výdaje rovným dílem. V případě účastníka 

sdružení – nepodnikatele by se nejednalo o příjmy z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti, ale o příjmy ostatní. Takový účastník pak převzatý podíl na 

příjmech zahrne do svého dílčího základu daně z ostatních příjmů. Do daňových výdajů 

pak může uplatnit pouze výdaje na dosažení příjmů, nikoliv již na jejich zajištění a 

udržení. Nemůže například uplatnit za daňový výdaj odpis hmotného majetku, výdaje 

na tvorbu rezerv, pojistné ani uplatnit ztrátu vyplývající z převodu podílu na příjmech a 

výdajích ze společné činnosti sdružení.  

Protože se účastník sdružení podílí na provozovávání činnosti, která je předmětem 

živnosti, neměl by v tomto případě zapomenout na skutečnost, že by v daném případě 

mohlo jít o neoprávněné podnikání podle živnostenského zákona. Živnostenský úřad 
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pak může takovéto fyzické osobě, která neoprávněně podniká uložit podle až do výše 

200 000 Kč[7].  

3.3.2 Účastníkem sdružení je právnická osoba 

 
Zákon o daních z příjmů samostatně neupravuje způsob dělení výnosů a nákladů, 

případně zisku, v případě účastníků sdružení – právnických osob. Je však uplatňován 

v zásadě stejný princip dělení příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů jako u osob 

fyzických, což vyplývá z podstaty sdružení.   

Výnosy a náklady budou minimálně na konci zdaňovacího období, ke dni 

vystoupení či vyloučení účastníka sdružení nebo ke dni ukončení činnosti sdružení 

pověřeným účastníkem sdružení rozděleny dle zásad dohodnutých ve smlouvě o 

sdružení, případně rovným dílem. Vypočtený podíl účastník zahrne do svého účetnictví 

a zdaní v příslušném zdaňovacím období daní z příjmů právnických osob.  

3.3.3 Sdružení a spolupracující osoby 

 
Může dojít k případu, že s účastníkem sdružení spolupracuje i jeho manželka 

(manžel) nebo další osoby žijící s ním ve společné domácnosti. V tomto případě může 

účastník sdružení využít zákonného ustanovení a převést na spolupracující osobu 

příslušné procento příjmů a výdajů ze svého podílu na příjmech a výdajích získaného ze 

společné činnosti ve sdružení. Při rozdělování příjmů a výdajů musí účastník sdružení 

vzít v úvahu, že výše podílu na společných příjmech a výdajích připadající na 

spolupracující osoby musí být stejná. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do 

ukončení jejich povinné školní docházky nebo je-li na ně uplatňováno daňové 

zvýhodnění. Rovněž ne na manželku (manžela), je-li na ni ( na něj) uplatňována sleva 

na dani.  

Slevou na dani rozumíme uplatnění snížení daňové povinnosti v daňovém 

přiznání na manželku (manžela), která (který) žije s účastníkem sdružení ve společné 

domácnosti, nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období částku 38 040 Kč. Do 

vlastních příjmů se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, 

dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, příspěvky na penzijní 

připojištění, stavební spoření a stipendia. Je třeba upozornit, že dávky ze sociálního 

zabezpečení jako např. nemocenská, důchody apod. se do vlastního příjmu manželky 

(manžela) započítávají.  
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Další omezující podmínkou při rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující 

osoby je maximální výše podílu připadající na manželku (manžela) a ostatní osoby. 

Podíl na příjmech a výdajích, připadající na spolupracující manželku (manžela) nesmí 

činit víc jak 50% a rozdíl mezi příjmy a výdaji nesmí překročit částku 540 000 Kč při 

spolupráci po celé zdaňovací období nebo částku 45 000 Kč za každý i započatý měsíc 

této spolupráce. Podíl připadající    na ostatní spolupracující osoby nesmí činit víc jak 

30% a nesmí překročit částku 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 

částku 15 000 Kč za každý    i započatý měsíc této spolupráce[5]. 

Příklad 10 

Sdružení je tvořeno dvěma účastníky J a K, přičemž účastník J spolupracuje 
s manželkou. Podle smlouvy o sdružení si účastníci dělí příjmy a výdaje 
rovným dílem. Za zdaňovací období činily společné příjmy 1 500 000 Kč a 
výdaje 900 000 Kč.  

Závěr:  Podíl každého účastníka na příjmech sdružení činí 750 000 Kč a na 
výdajích 450 000 Kč. Vzhledem k tomu, že s účastníkem J spolupracuje jeho 
manželka, může na ni převést max. 50% příjmů a výdajů, tedy 375 000 Kč na 
příjmech a 225 000 Kč na výdajích. Podíl na příjmech a výdajích uvede každý 
z účastníků, včetně manželky do svého základu daně. V příslušném zdaňovacím 
období budou v daňovém přiznání vykázány tyto základy daně: 

Účastník K                                               300 000 Kč 

Účastník J                     150 000 Kč 

Spolupracující manželka                   150 000 Kč 

 

3.3.4 Rozdělení příjmů z kapitálového majetku 

 
V souvislosti s rozdělováním příjmů mezi účastníky sdružení bez právní 

subjektivity je třeba připomenout  i postup v případě přijatých úroků z podnikatelského 

účtu, tedy příjmů z kapitálového majetku. 

 Úroky z podnikatelského účtu jsou zdanitelným příjmem z kapitálového majetku 

a to na straně majitele účtu. Plynou-li tyto příjmy účastníkům, kteří si založili pro účely 

společného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti společný účet, pak se 

jedná o příjem patřící do spoluvlastnictví, jak plyne z občanského zákoníku. V tomto 

případě je třeba příslušné úroky rozdělit mezi jednotlivé účastníky sdružení podle 

spoluvlastnických podílů. 
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Skutečnost, že se jedná o společný účet účastníků sdružení a úroky z něho plynou        

do jejich spoluvlastnictví, je možné prokázat tím, že účastníci sdružení budou uvedeni 

přímo jako spoluvlastníci účtu v příslušné smlouvě s bankou. Pokud tento společný účet 

založil z pověření všech účastníků sdružení jeden z nich, je možné tuto skutečnost 

prokázat např. písemným pověřením nebo zápisem o tom, že byl pověřen společný účet 

založit.    

 

3.4 Vybrané daňové výdaje účastníků sdružení 

 
Daňově uznatelné výdaje, vymezené zákonem o daních z příjmů jako výdaje                

na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, které vzniknou účastníkům 

sdružení za doby trvání sdružení, lze v případě sdružení rozdělit na výdaje společné a 

výdaje jednotlivých účastníků sdružení. Některé výdaje mohou vyvolávat pochybnosti a 

je nutné zvlášť posuzovat, zda se jedná o výdaje tzv. společné, získané společnou 

činností sdružení, případně za jakých podmínek je lze za takové posuzovat.  

Zvláštní kategorii tvoří výdaje, které ze své věcné podstaty nelze považovat za 

výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů dosažených při výkonu 

společného podnikání, ale pouze za individuální výdaje každého účastníka sdružení. 

Protože účastníci sdružení často vedou individuální výdaje ve společné evidenci, je pro 

správné stanovení základu daně nutné, aby byly vždy na konci příslušného zdaňovacího 

období ze společných výdajů vyloučeny.  

Účastníci sdružení nemusí od příjmů, které na ně připadnou ze společné činnosti           

ve sdružení odečítat výdaje ve skutečné výši, ale je-li to pro ně výhodnější, mohou při 

splnění zákonných podmínek uplatnit v daňovém přiznání výdaje procentní sazbou 

z dosažených příjmů. 

3.4.1 Uplatnění výdajů procentní sazbou 

 
Zákon o daních z příjmů stanoví, že neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje ve výši: 

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

� 60% z příjmů ze živností řemeslných, 

� 50% z příjmů ze živnosti, s výjimkou živností řemeslných, 

� 40% z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů,  
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� 40% z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví, autorských práv, včetně práv příbuzných právu 

autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování 

literárních a jiných děl vlastním nákladem, s výjimkou příjmů autorů za 

příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize pokud  úhrn těchto příjmů 

od téhož plátce nepřesáhne 3000 Kč[5]. 

Jediným ustanovením, omezujícím uplatňování výdajů procentní sazbou u 

účastníků sdružení je ustanovení § 12 zákona o daních z příjmů[5]. Podle tohoto 

ustanovení, pokud nejsou příjmy a výdaje dosažené poplatníky při společném podnikání 

nebo společné jiné samostatné výdělečné činnosti  rozděleny mezi účastníky sdružení 

rovným dílem, mohou účastníci sdružení uplatnit výdaje na ně připadající pouze 

v prokázané výši. Účastník sdružení tedy může uplatnit výdaje procentní sazbou 

z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti pouze za předpokladu, že pro 

každého účastníka sdružení je podíl na celkových příjmech stejný jako podíl na 

celkových výdajích.  

Pro uplatnění výdajů procentem není podmínkou, aby v případě třech účastníků 

sdružení bylo dělení stejným dílem, tj. třetinou příjmů a třetinou výdajů, ale aby podíl  

v procentech na celkových příjmech u každého jednotlivého účastníka sdružení 

odpovídal stejnému podílu na celkových výdajích.  

Podmínka pro uplatnění výdajů procentem kterýmkoliv z účastníků je tedy 

splněna i v případě, kdy je dělení např. v poměru: 

účastník příjmy výdaje 

A 5% 5% 

B 25% 25% 

C 70% 70% 

protože se jednotliví účastníci podílí na příjmech a výdajích stejným procentem.  

Pokud by však příjmy a výdaje byly mezi účastníky sdružení rozděleny např. 

následovně: 

účastník příjmy výdaje 

A 20% 20% 

B 30% 50% 

C 50% 30% 
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podmínka by v takovém případě nebyla splněna ani u prvního účastníka, neboť 

procentuelní podíl ostatních účastníků sdružení na příjmech a výdajích je rozdílný. 

Uplatní-li účastník sdružení výdaje procentní sazbou, jsou v částce zahrnuty 

veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a                       

z jiné samostatné výdělečné činnosti, kromě pojistného na sociální zabezpečení a  

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění. Toto pojistné si účastník sdružení může v prokázané výši navíc uplatnit ve 

svém daňovém přiznání, avšak pouze do výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího 

navýšení z maximálního základu   pro toto pojištění podle zvláštních předpisů.  

Dále může také navíc uplatnit v prokázané výši pojistné hrazené osobami 

samostatně výdělečně činnými, které nejsou nemocensky pojištěny a pojistí se na denní 

dávku při pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny. Pro úplnost je třeba doplnit, že 

rozhodne-li se účastník sdružení uplatnit za zdaňovací období výdaje procentní sazbou, 

není možné, aby dodatečným daňovým přiznáním uplatnil za toto zdaňovací období 

výdaje ve skutečně vynaložené výši. 

3.4.2 Výdaje ze společné činnosti 

 
Mezi společné výdaje, které byly dosažené při společné činnosti a jsou mezi 

účastníky sdružení rozdělovány podle smlouvy nebo rovným dílem, lze především 

zahrnout běžné provozní výdaje související s předmětem činnosti, výdaje spojené 

s pořízením materiálu a zboží pro společnou činnost, výdaje související s nájmem 

kanceláře a jiných prostor k podnikání, výdaje na běžnou údržbu a opravy, subdodávky 

nebo režii.  

Výdaje, které vzniknou účastníkům sdružení při společné činnosti, musí být pro 

zjištění základu daně minimálně na konci zdaňovacího období rozděleny mezi 

jednotlivé účastníky sdružení, a to buď rovným dílem nebo rozdílně, dle poměru 

stanoveného smlouvou. Toto rozdělení neplatí pro daňové odpisy hmotného a 

nehmotného majetku pořízeného při společné činnosti, protože ty se rozdělují vždy 

mezi jednotlivé účastníky podle spoluvlastnických podílů. 

3.4.3 Výdaje na mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 

 
Každý z účastníků sdružení je povinen vyvíjet činnost k dosažení účelu 

sjednaného ve smlouvě, a to způsobem ve smlouvě stanoveným. Pracovní činnosti pro 
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sdružení může účastník sdružení poskytovat osobně nebo prostřednictvím jiných osob, 

tedy i prostřednictvím svých zaměstnanců. Zaměstnavatelem se podle zákoníku práce 

rozumí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají fyzické osoby 

v pracovněprávních vztazích. Nic tedy nebrání tomu, aby účastník sdružení - fyzická 

nebo právnická osoba vykonávala činnost pro sdružení prostřednictvím svých 

zaměstnanců. Nejedná se tedy o zaměstnance sdružení, ale účastníka sdružení. 

Zaměstnanci vykonávají práci pro zaměstnavatele, který tak plní svou povinnost 

vykonávat pro sdružení činnost, ke které se zavázal ve smlouvě. 

Výdaje na mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, vyplacené cestovní 

náhrady zaměstnancům, silniční daň zaplacená za zaměstnance a osobní ochranné 

pomůcky poskytované zaměstnancům jsou daňovým výdajem zaměstnavatele, tedy 

účastníka sdružení, který má se zaměstnanci uzavřen pracovně právní vztah v souladu 

se zákoníkem práce. Tyto výdaje nelze posuzovat jako společné výdaje všech účastníků. 

Bude-li se tedy jednat o práce zabezpečované zaměstnanci jednoho účastníka ve 

prospěch ostatních, je možno, aby příslušnou část těchto výdajů přefakturoval sdružení, 

či aby z tohoto důvodu měl větší podíl na společných příjmech.  

Správci daně v současné době tolerují i postup, kdy mzdy zaměstnanců a příslušné 

pojistné jsou rozdělovány mezi účastníky sdružení, tedy uplatňovány jako společný 

výdaj.  

3.4.4 Výdaje na opravy a údržbu majetku   

 
Bude- li se jednat o majetek ve spoluvlastnictví účastníků sdružení, který vložili          

do svého obchodního majetku, je možno do společných daňových výdajů uplatnit i 

poměrnou část výdajů na opravy a údržbu tohoto majetku a to ve výši spoluvlastnického 

podílu na věci. V této souvislosti je třeba pamatovat, že pokud jsou například dva 

účastníci sdružení vlastníky ideální poloviny stroje, je možno do daňových nákladů 

každého z nich zahrnout polovinu výdajů na opravy a údržbu tohoto stroje, a to i 

v případě, že si v příslušném zdaňovacím období rozdělují společné příjmy a výdaje 

v poměru např. 30:70. Rozdělení společných výdajů na majetku je nutno vždy důsledně 

provést podle skutečné výše spoluvlastnických podílů, která může být u jednotlivých 

druhů majetku různá.     

Bude-li se však jednat o výdaje na opravu a údržbu nemovitosti, která je ve 

vlastnictví pouze jednoho účastníka sdružení a ostatní nemovitost bezplatně užívají, 
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jsou výdaje na opravu a údržbu předmětné nemovitosti daňovými výdaji pouze 

vlastníka. Stejně tak je daňovým výdajem vlastníka i daň z nemovitostí. Stejným 

způsobem se postupuje i v případě zahrnování pojistného příslušného majetku. 

3.4.5 Výdaje na sociální a zdravotní pojištění účastníků sdružení 

 
Výdaje na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění účastníků sdružení jsou 

individuálními výdaji každého účastníka sdružení s příjmy z podnikání či jiné 

samostatné výdělečné činnosti a nejedná se  o výdaje společné.  

Každý účastník sdružení by měl o těchto individuelních výdajích účtovat v rámci 

svého vedeného účetnictví, případně tyto výdaje zahrnout do své daňové evidence.  

3.4.6 Výdaje na pracovní cesty 

 
Problematika uplatňování daňových výdajů při pracovních cestách ve sdružení je 

velice složitá. Je třeba důsledně rozlišovat, zda se  pracovní cesta uskuteční vlastním 

vozidlem jednoho z účastníků sdružení, vozidlem získaným při společné činnosti nebo 

vozidlem pronajatým. Další důležitou skutečností je, zda vozidlo je nebo není zahrnuto 

v obchodním majetku. Při uplatňování výdajů na pracovní cesty je třeba důsledně 

postupovat podle zákona o daních z příjmů. Ten mimo jiné stanoví, že daňovým 

výdajem poplatníka s příjmy z podnikání a samostatné výdělečné činnosti při pracovní 

cestě jsou výdaje na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem 

zahrnutým v obchodním majetku nebo nájmu a na nezbytné výdaje spojené s pracovní 

cestou v prokázané výši[5].  

Vozidlo pořízené z prostředků získaných z činnosti sdružení, je ve 

spoluvlastnictví všech účastníků. Jako držitel vozidla bude do technického průkazu 

zapsán jeden z účastníků sdružení. Jestliže vozidlo, resp. svůj spoluvlastnický podíl 

zahrne do svého obchodního majetku, pak za společné výdaje při pracovních cestách lze 

považovat: 

� výdaje na PHM v prokázané výši, 

� prokázané výdaje na opravy a údržbu, 

� ostatní výdaje související s vozidlem, např. zákonné a havarijní pojištění, 

parkovné,     

� dálniční poplatky, silniční daň. 
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Společné výdaje budou mezi účastníky rozděleny podle smlouvy nebo rovným 

dílem. Daňové odpisy vozidla se mezi účastníky rozdělí podle jejich spoluvlastnických 

podílů určených  smlouvou nebo rovným dílem.   

 K pracovním cestám pro účely sdružení jsou často využívána vlastní vozidla 

jednoho z účastníků sdružení. Má-li účastník vozidlo zahrnuto v obchodním majetku, 

lze za daňové výdaje v prokázané výši považovat: 

� výdaje na PHM,  

� nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou, např. parkovné, dálniční poplatky 

apod., 

� výdaje na opravy a údržbu vozidla, 

� daňové odpisy. 

V případě, že vozidlo zahrnuto v obchodním majetku není, lze za výdaje považovat: 

� náhradu výdajů za spotřebované PHM, 

� sazbu základní náhrady, tzv. amortizaci. 

Jedná se o individuelní výdaje účastníka sdružení, který je zahrne do svého 

účetnictví nebo daňové evidence, případně může část výdajů přefakturovat sdružení. 

Účastníci sdružení  si pak mohou uplatnit do svých společných nákladů pouze tu část 

nákladů, kterou jim vlastník vozidla přefakturuje, náklady se považují za běžné 

provozní a dělí se dle smlouvy nebo rovným dílem. 

Dohodnou-li se účastníci sdružení na nájmu vozidla pro účely sdružení, musí být 

smlouva sepsána tak, aby bylo možné prokázat, že pronájem vozidla je pro účely 

sdružení a ne pro podnikání jen některého účastníka. Společným výdajem potom je 

časově rozlišené nájemné sjednané ve smlouvě, náklady na běžnou údržbu a doložený 

skutečný nákup PHM. Všechny společné náklady spojené s vozidlem se dělí jako podíl 

na společných výdajích v poměru podle smlouvy[8]. 

3.4.7 Odpisy jako daňové výdaje  

 
S problematikou vlastnictví, resp. spoluvlastnictví, majetku účastníky sdružení 

úzce souvisí daňová problematika zejména při uplatňování odpisů jako daňových 

výdajů. Nejčastější problémy při stanovení správného základu daně z příjmů způsobují 

nesprávně vymezené vlastnické vztahy k majetku účastníků a je třeba důsledně stanovit 

vlastnictví zejména k hmotnému majetku. Odpisy hmotného majetku nebo nemovitosti, 

jejichž  vlastníkem je účastník sdružení mohou být do daňových nákladů uplatněny 
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pouze tímto účastníkem. Ostatní účastníci mohou tento majetek bezplatně užívat, 

nemohou ale z tohoto majetku uplatňovat do svých výdajů odpisy.   

Při stanovení správného způsobu odepisování je nutno respektovat především tyto 

skutečnosti: 

� majetek získaný při společné činnosti se ihned při pořízení stává podílovým 

spoluvlastnictvím všech účastníků sdružení, 

� výše spoluvlastnického podílu každého účastníka je stanovena smlouvou o 

sdružení, jinak jsou podíly na majetku stejné, 

� u spoluvlastníka je vstupní cena majetku ve výši hodnoty jeho spoluvlastnického 

podílu a hodnota technického zhodnocení ve výši hodnoty spoluvlastnického 

podílu, 

� je-li majetek ve spoluvlastnictví, pak pro posouzení toho, zda dosáhl vstupní 

ceny je rozhodující vstupní cena, která se rovná součtu hodnot spoluvlastnických 

podílů u jednotlivých spoluvlastníků, a nikoliv vstupní cena jednotlivého 

spoluvlastnického podílu. Jinak řečeno, rozhodná je výše vstupní ceny za celý 

majetek[5].  

Nemovitosti však mohou účastníci sdružení nabývat i do spoluvlastnictví, např. 

formou koupě. Z hlediska právní jistoty a předcházení sporů se správci daně při 

prokazování spoluvlastnických podílů by v katastru nemovitostí měly být jako 

spoluvlastníci zapsáni všichni účastníci sdružení. Jedná-li se o nemovitost  ve 

spoluvlastnictví účastníků sdružení, pak nic nebrání tomu, aby každý do svých výdajů 

zahrnul odpisy majetku ve výši svého spoluvlastnického podílu.  

3.4.8 Uplatnění nezdanitelných částek 

 
Také při uplatňování nezdanitelných částek základu daně podle zákona o daních    

z příjmů[5] vznikají časté problémy, zejména při poskytování daru. Jak již bylo

 uvedeno, sdružení nemá právní subjektivitu, a z  tohoto důvodu nemůže ani samostatně 

poskytnout dar. Ten mohou poskytnout pouze jednotliví účastníci. Je třeba si uvědomit, 

že dar není z hlediska daně z příjmů daňovým výdajem, ale při splnění zákonných 

podmínek je nezdanitelnou částkou základu daně, kterou si může účastník poměrnou 

částí, kterou na dar přispěl uplatnit ve svém daňovém přiznání.  

Jde-li o dar ze společných prostředků sdružení, je třeba vždy do darovací smlouvy 

uvést, kteří účastníci se na daru podílí a jakým dílem, aby pak mohli uplatnit příslušnou 



Daňové a účetní aspekty podnikání ve sdružení bez právní subjektivity 

 

34 
 

výši daru jako nezdanitelnou částku při stanovení své daňové povinnosti. Pokud by tyto 

údaje v darovací smlouvě uvedeny nebyly, mohly by vzniknout pochybnosti o výši daru                  

u jednotlivých účastníků, které by pak musely být prokazovány správci daně.  

 

3.5 Vystoupení nebo vyloučení účastníka a daň z příjmů 

 
Činnost účastníka sdružení může být ukončena vystoupením nebo jeho 

vyloučením. Vystoupení nebo vyloučení proběhne v několika krocích a vždy je nutné 

stanovit přesné datum, ke kterému proběhne. K tomuto datu je nutné učinit rekapitulaci 

hospodaření ve sdružení a uzavřít daňovou evidenci nebo v případě vedení účetnictví 

zpracovat účetní závěrku a provést finanční vypořádání. Z toho tedy vyplývá, že je 

třeba: 

� rozdělit příjmy a výdaje nebo výnosy a náklady v dohodnutém poměru, které 

pak budou účastníkem zahrnuty do daňového přiznání za příslušné zdaňovací 

období a zdaněny.  

� Vypořádat původní majetek, který účastník vnesl do sdružení. Vyloučenému                     

či vystoupivšímu účastníku se vrací věci obojího druhu. U věcí určených podle 

druhu to znamená, že se do vlastnictví účastníka vrátí věci téhož druhu, 

množství a jakosti. U věcí určených individuálně, které zůstaly po celou dobu ve 

vlastnictví účastníka, zaniká pouze právo ostatních účastníků sdružení bezplatné 

užívání takové věci. Vypořádání majetku druhově určeného ani individuálně do 

dílčího základu daně nevstupuje, nemá žádný daňový dopad.  

� Vypočítat podíl účastníka na ostatním majetku získaném společnou činností. 

Jedná se o majetek, který byl získán při výkonu společné činnosti sdružení. 

Může se tedy jednat jak o peníze, zásoby, pohledávky, tak i o jiný movitý a 

nemovitý majetek. Vždy se jedná o majetek v podílovém spoluvlastnictví 

účastníků, přičemž nedochází k vrácení v jeho podobě, ale o vyplacení      

příslušného podílu v penězích. Výše podílu na majetku získaném společnou 

činností je stanovena smlouvou o sdružení. Pokud však smlouva výši tohoto      

podílu nestanoví, platí, že tyto podíly všech účastníků jsou stejné.   

Z hlediska daně z příjmů je třeba rozlišit, zda vyplacený podíl na ostatním 

majetku, získaném společnou činností bude vstupovat do základu daně či nikoliv. 

Finanční vyrovnání, tj. vyplacení podílu na peněžních prostředcích v pokladně a na 
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bankovním účtu zdanění nepodléhá, neboť se jedná o příjem, který byl již do dílčího 

základu daně zahrnut. V účetnictví k okamžiku kdy bylo účtováno o výnosech, protože 

výnosy vstupují do výsledku hospodaření a dále do základu daně z příjmů. V daňové 

evidenci k okamžiku, kdy byly peníze přijaty od odběratele a jako příjmy vstoupily do 

základu daně. Při vyrovnání finančních vkladů se jedná o vrácení půjčky, která není 

předmětem daně z příjmů a nepodléhá zdanění.    

Obdrží-li však účastník finanční vypořádání, tj. podíl na zásobách, pohledávkách            

a hmotném majetku, je pro zdanění nutno posoudit uplatnění výdajů při jeho pořízení.  

Při vedení účetnictví nemá vyplacený podíl na zásobách a pohledávkách žádný 

daňový dopad. Je tomu tak, neboť pořízení zásob nebylo uplatněno do nákladů. 

Nákladem se zásoby stanou až v okamžiku jejich spotřeby. O pohledávkách bylo 

účtováno jako o výnosech, které  vstupují do výsledku hospodaření a dále do základu 

daně z příjmů, tzn. že byly zdaněny. 

V případě vedení daňové evidence vyplacený podíl na zásobách a pohledávkách 

vstupuje do základu daně a podléhá  zdanění.  Je tomu tak proto, že výdaje spojené 

s pořízením zásob byly uplatněny při jejich pořízení do společných výdajů sdružení. 

Pohledávky vstupují do základu daně až ve chvíli příjmů peněz od odběratelů, tzn. že 

zdaněny nebyly.  

Vyplacený podíl na hmotném majetku podléhá zdanění a končící účastník ho 

zahrne do zdanitelných příjmů. Naproti tomu může do daňových výdajů uplatnit 

zůstatkovou cenu toho majetku.   

Příklad 11 

Ve sdružení o třech účastnících dochází k vystoupení jednoho z nich. K datu 
vystoupení byla uzavřena daňová evidence a provedena inventarizace majetku a 
závazků. Stav příjmů, výdajů, majetku a závazků za celé sdružení byl vyčíslen 
následovně:  
Společné příjmy 450 000 Kč 
Společné výdaje 210 000 Kč 

Peníze v pokladně 15 000 Kč 

Peníze na bankovním účtu 24 000 Kč 

Zásoby materiálu 36 000 Kč 

Zásoby drobného majetku 24 000 Kč 

DHM  zůstatková cena 36 000 Kč 

Pohledávky 63 000 Kč 

Závazky 51 000 Kč 
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Zásoby a DHM byly získány společnou činností sdružení. Každý z účastníků 
vnesl do sdružení pouze peníze a to 10 000 Kč. Podíl na příjmech a výdajích 
vystoupivšího účastníka je podle smlouvy 1/3 a vypořádání proběhne 
v penězích.  
Podíl vystoupivšího účastníka ve výši 1/3 tvoří 

Příjmy 150 000 Kč 

Výdaje              70 000 Kč 

Podíl na společném majetku: 

Zásoby mat            12 000 Kč 

Zásoby               8 000 Kč 

DHM             12 000 Kč 

Pohledávky             21 000 Kč 

Závazky            17 000 Kč 

Finanční vyrovnání: 

Vrácený vklad          10 000 Kč 

Zůstatek v pokladně             5 000 Kč 

Zůstatek na účtu               8 000 Kč 

Závěr: Účastník sdružení převezme podíl na příjmech 150 000 Kč, na výdajích      
70 000 Kč a na společném majetku 36 000 Kč. Tyto podíly zahrne do svého 
základu daně a zdaní. Do daňových výdajů může navíc uplatnit podíl na 
zůstatkové ceně DHM      12 000 Kč. Dále obdrží finanční vyrovnání ve výši 
33 000 Kč, které zdanění nepodléhá, tudíž do základu daně nevstupuje.  

 

3.6 Daň z příjmů a rozpuštění sdružení  

 
Sdružení se rozpouští uplynutím lhůty, na kterou bylo založeno, splněním účelu       

nebo dohodou účastníků. Ke dni rozpuštění sdružení je rovněž nutné provést 

rekapitulaci hospodaření, uzavřít daňovou evidenci nebo zpracovat účetní závěrku, 

v případě vedení účetnictví. K tomuto datu se rozdělí příjmy a výdaje, resp. výnosy a 

náklady, připadající na jednotlivé účastníky od začátku zdaňovacího období do dne 

ukončení činnosti sdružení, vypořádají se finanční prostředky a vyřeší se majetkové 

vztahy mezi účastníky jednak k majetku poskytnutému pro účely sdružení, ale také 

k majetku získanému výkonem společné činnosti.  

Z hlediska daně z příjmů budou rozdělené příjmy a výdaje nebo výnosy a náklady 

v dohodnutém poměru zahrnuty účastníky sdružení do jejich zdanitelných příjmů.        

Finanční vyrovnání, v podobě zůstatku peněz v pokladně a na bankovních účtech a 

vrácení původních finančních vkladů nemá žádný daňový dopad. Každý účastník má 
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nárok na vrácení hodnot, které poskytl pro účely sdružení. Věci jednotlivě určené, např. 

nemovitosti, stroje, automobily se vrací účastníku, který je poskytl k bezplatnému 

užívání ostatním účastníkům. Věci poskytnuté pro účely sdružení podle druhu, např. 

zásoby, drobný majetek jsou ve spoluvlastnictví všech účastníků a hodnota takto 

vložených věcí je jim vrácena. Vrácení vnesených věcí, tj. majetku určeného druhově 

nebo individuálně nemá žádný daňový dopad.  

K majetku získaným výkonem společné činnosti sdružení mají účastníci 

spoluvlastnické právo. Účastník si může podíl na tomto majetku ponechat nebo ho 

odprodat či darovat. Jednotlivé druhy vypořádání mají různý daňový dopad u daně 

z příjmů. V případě prodeje zahrne prodávající účastník příjem z tohoto prodeje do 

zdanitelných příjmů a do daňových výdajů může uplatnit zůstatkovou cenu 

spoluvlastnického podílu na tomto majetku.  

Rozhodne-li se některý z účastníků sdružení ponechat si svůj spoluvlastnický 

podíl na zásobách, které použije pro svoji další samostatnou podnikatelskou činnost, je 

nutno posoudit uplatnění výdajů při nákupu. Jestliže účastníci sdružení vedli daňovou 

evidenci, byly výdaje uplatněny účastníkem v příslušném podílu při pořízení zásob a při 

jejich realizaci při vlastní činnosti již nebude ve vztahu k příjmům uplatněn žádný výdaj 

na pořízení. Převod zásob bude řešen pouze v evidenci zásob. Pokud by ale účastník 

sdružení podnikatelskou činnost ukončil, musí provést úpravu základu daně a hodnotu 

zásob dodanit.  

 

3.7 Shrnutí kapitoly 

 
 V této kapitole je pozornost zaměřena na vybraná ustanovení zákona o 

účetnictví, zákona o daních z příjmů a daně z přidané hodnoty, která upravují společné 

podnikání na základě smlouvy o sdružení. Kapitola objasňuje za jakých podmínek 

sdružení vede účetnictví nebo daňovou evidenci. Popisuje základní pravidla při 

uplatňování daně z přidané hodnoty, zejména při registraci plátců ve sdružení, stanovení 

zdaňovacího období a ukončení registrace. Z hlediska daně z příjmů je zvláštní 

pozornost věnována rozdělování příjmů a výdajů mezi jednotlivé účastníky sdružení a 

jejich vypořádání při ukončení činnosti. Pro lepší objasnění je tato problematika 

vysvětlena na jednoduchých příkladech. Nedílnou součástí této kapitoly jsou i vybrané 

výdaje, uplatňované účastníky sdružení při společném podnikání. Jedná se o daňově 
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uznatelné výdaje, u kterých je pro správné stanovení základu daně nutno důsledně 

rozlišit, zda se jedná o výdaje všech účastníků, které byly získány při  společné činnosti 

sdružení nebo o individuelní výdaje jednotlivých účastníků.  
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4 Výhody a nevýhody podnikání na základě smlouvy o 

sdružení  

Založení sdružení bez právní subjektivity je po formální stránce velmi 

jednoduchou záležitostí. Na rozdíl od založení právnických osob není k jeho vzniku 

třeba takřka žádných složitých administrativních úkonů. Není nutné absolvovat 

zdlouhavé řízení u obchodního soudu ani platit poplatky za smlouvy a  zápisy do 

obchodního rejstříku apod. Pro vznik sdružení není povinný žádný základní kapitál ani 

vklad majetku nebo finančních prostředků. Tato forma podnikání je poměrně snadnou   

a rychlou možností jak sdružit finance a schopnosti k dosažení konkrétního cíle, např.   

k získání výhodné zakázky, na konkrétní projekt nebo určitou akci. K výhodám tohoto 

způsobu podnikání také patří možnost společného a bezplatného užívání určité věci 

všemi účastníky. Je tím umožněno podnikat i osobám, které do sdružení neposkytly 

žádný majetek dokonce ani finanční hotovost.    

Z daňového hlediska lze za výhodu považovat možnost dělení příjmů a výdajů 

v libovolném poměru, což jiná forma podnikání neumožňuje.  

Společné podnikání ve sdružení sebou přináší i záporné stránky. V podnikatelské     

praxi sdružení nebudí obecně příliš důvěry a to vzhledem k jisté míře anonymity          

ve vztahu k okolí. Nevýhodou tohoto způsobu podnikání je především absence právní 

způsobilosti. Tu si účastníci sdružení většinou uvědomí již při zakládání běžného účtu             

u peněžního ústavu, protože tento budou muset založit na jednoho účastníka sdružení. 

Ostatní účastníci budou mít pouze dispoziční právo k peněžním prostředkům na něm 

uloženým.  

Nízká míra zajištění vloženého majetku do společného podnikání a ručení            

za závazky společně a nerozdílně vyžaduje velkou důvěru mezi jednotlivými účastníky.                          

Při nevyjasněných majetkových poměrech může dojít i k narušení osobních vztahů.          

Není vyloučena možnost konfliktů  při změnách účastníků sdružení nebo při vypořádání                  

v souvislosti s ukončením smlouvy o sdružení. 

Z daňového pohledu se podnikání ve sdružení jeví jako velice           

komplikované. Z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty vznikají     

komplikace při změnách účastníků a při jeho rušení. Pro uplatňování daňových výdajů 

je nutné neustále    sledovat spoluvlastnické podíly  na majetku. Nevýhodou může být    

i posuzování obratu pro plátcovství daně z přidané hodnoty za celé sdružení.                                                       
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5   Závěr 

 
V podnikatelské praxi České republiky si své místo našla i sdružení bez právní 

subjektivity uzavřená podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tato forma podnikání patří i přes všechny problémy, které s ní souvisejí stále 

k rozšířeným formám podnikání, zejména mezi fyzickými osobami. Účast právnických 

osob ve sdružení bývá již méně obvyklá. 

 Založením sdružení nevzniká žádný nový subjekt a je třeba mít na paměti,                  

že způsobilost k právům a povinnostem mají pouze jednotliví účastníci. Ti si musí 

uvědomit, že i když podnikají společně, jsou i nadále samostatnými daňovými subjekty 

se všemi právy a povinnostmi, které vyplývají z daňových zákonů.  

Po formální stránce je vznik sdružení poměrně snadnou záležitostí. Je založeno 

smlouvou, jejíž právní úprava je velice benevolentní a mnohé záleží na tom, co si její 

účastníci mezi sebou ujednají. Zákon sice nestanoví písemnou formu smlouvy, ale 

s ohledem na právní jistotu účastníků a předcházení možných budoucích sporů mezi 

nimi je nutné klást velký důraz na řádné uzavření smlouvy. Písemnou formu smlouvy 

lze doporučit také s ohledem na skutečnost, že v daňovém řízení je každý jednotlivý 

účastník povinen prokazovat správci daně vše, co uvedl v daňovém přiznání nebo 

k čemu byl správcem daně vyzván.  

Přestože se většině podnikatelů tato forma společného podnikání jeví jako 

zdánlivě jednoduchá, z hlediska daňových a účetních souvislostí patří sdružení bez 

právní subjektivity k poměrně složitým oblastem. Nejčastější problémy při stanovení 

správného základu daně z příjmů způsobují nesprávně vymezené vlastnické vztahy 

k majetku a nesprávné dělení daňově uznatelných výdajů. Poměrně komplikovanou 

záležitostí je rovněž vypořádání majetku při rozpuštění sdružení nebo při vystoupení či 

vyloučení některého z účastníků. Dochází ke složitým majetkovým vztahům při 

vypořádání majetku nabytého do spoluvlastnictví za trvání činnosti sdružení a při 

vrácení majetkových hodnot poskytnutých pro účely sdružení. 

Závěrem lze konstatovat, že tato forma podnikání je užitečná a osvědčuje se tam,         

kde jde o poměrně jednoduchou spolupráci. Podnikání ve sdružení je nejčastěji vhodné          

na jednorázové nebo alespoň časově omezené spojení podnikatelů, např. k získání větší 

investiční zakázky, která by jinak pro ně jako samostatné podnikatele byla nedostupná.  

Pokud se však více osob rozhodne společně podnikat a svým podnikáním budou  



Závěr 

 

41 
 

dosahovat solidních obratů a zisku, je k tomuto účelu vhodnější založit raději 

právnickou osobu a vyhnout se tak problémům, které mohou při společném podnikání 

ve sdružení vzniknout.  
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Např.  například   

Apod.  a podobně 

T.j.  to jest  

Tzv.  tak zvaný  

Resp.  respektive 

DPH   daň z přidané hodnoty 

Max.  maximálně 

Odst.  Odstavec 

Písm.  písmeno 

PHM  pohonné hmoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


