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1. Úvod 
 

Začít podnikat je bezesporu zásadní rozhodnutí v životě člověka. Podnikání nabízí 

možnost „být svým vlastním pánem“, což je pro někoho lákavější než zaměstnání. Některé 

zájemce o podnikání však může odradit myšlenka na to, kolik věcí budou muset vyřídit a 

kolik je to bude stát času a peněz. Asi každý člověk tuší, že nemůže začít podnikat ze dne na 

den jen tak, bez jakéhokoliv oprávnění. Ale málokdo přesně ví, jaké konkrétní oprávnění 

potřebuje, za jakých podmínek a kde ho může získat. Mnohé taky odstrašuje daňová 

problematika. Spousta osob neví, k jakým daním se budou muset zaregistrovat a zda je budou 

schopni vypočítat. A právě odpovědět na výše uvedené otázky je cílem mé bakalářské práce, 

která se nazývá „Zahájení podnikání fyzických osob“.  

 

Jak vyplývá z názvu, uvedená problematika se týká fyzických osob. V této práci jsou 

popsány jednotlivé kroky, které musí tyto osoby učinit před a v prvním roce podnikání, 

například jak získat oprávnění k podnikání, na jakých úřadech odevzdat registrační formuláře 

nebo jak zjistit výši jednotlivých daní. 

 

Předmětem teoretické části bakalářské práce je právní a daňová problematika. V druhé 

kapitole jsou uvedeny nejvýznamnější právní předpisy upravující podnikání v České republice 

podle právního stavu k 1. 1. 2011. Cílem této kapitoly je zjistit, na základě jakého oprávnění 

může fyzická osoba podnikat a jak takovéto oprávnění může získat.  

 

Třetí kapitola se zabývá registračními povinnostmi a placením daní. Obsahuje popis 

současné daňové soustavy České republiky a jednotlivých daní, které se týkají fyzických 

osob. Na základě této kapitoly by měl začínající podnikatel vědět, k jakým daním se bude 

muset registrovat a jak zjistí jejich výši. 

 

V praktické části – v čtvrté kapitole jsou zjištěné informace z teoretické části použity 

pro souvislý příklad z praxe. Vystupuje v něm paní Zelená, která se rozhodla v roce 2010 

začít podnikat a v souvislosti se zahájením její podnikatelské činnosti je uveden postup 

jednotlivých kroků. Součástí kapitoly je také nástin možných forem evidencí příjmů a výdajů 

sloužících k stanovení daně z příjmů. 
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2. Právní úprava podnikatelské činnosti fyzických osob 
 

2.1. Právní rámec podnikání v ČR 

Podnikání v ČR je upraveno několika právními předpisy, které tvoří právní rámec 

podnikání. Tento právní rámec vychází ze dvou ústavních zásad obsažených v Listině 

základních práv a svobod, a to ze zásady rovnosti vlastnického práva všech vlastníků a ze 

zásady zpřístupnění podnikání každému. „Každý má právo na svobodnou volbu povolání a 

přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost“, uvádí 

článek 26. 

 

Právo podnikat mohou omezit pouze prováděcí zákony. Jedná se o zákaz podnikání 

pro některé osoby v souvislosti s výkonem jejich povolání nebo služby, například pro soudce, 

státní zástupce nebo příslušníky ozbrojených sil. Určité omezení plyne také zaměstnancům ze 

zákoníku práce, který jim umožňuje podnikat ve stejném oboru jako jejich zaměstnavatel 

pouze s jeho předchozím písemným souhlasem. Obchodní zákoník pak formuluje další 

omezení, a to zákaz konkurence.  

 

Právní rámec podnikání v ČR určují především tyto základní předpisy:  

 

• Obchodní zákoník - Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

• Občanský zákoník - Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

• Živnostenský zákon - Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Speciálním soukromoprávním předpisem pro oblast podnikání je obchodní zákoník, 

který upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a jiné vztahy s podnikáním 

související. Obecnějším předpisem je občanský zákoník, kterým se řídí otázky neřešené 

v obchodním zákoníku. Živnostenský zákon je veřejnoprávním předpisem, upravující 

podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Nastane-li situace, 

kdy pro určitý případ není právní úprava dána, posoudí se věc podle obchodních zvyklostí, a 

pokud ani tyto věc neřeší, tak podle zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník.  
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2.2. Základní pojmy z oblasti podnikání  

Podnikání je definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Znaky podnikání musí 

být splněny současně.  

 

• Soustavnost - činnost musí být vykonávaná opakovaně a pravidelně, 

• Samostatnost - podnikatel sám rozhoduje o způsobu, rozsahu, době a místě výkonu 

podnikatelské činnosti, 

• Vlastní jméno - podnikatel činní právní úkony svým jménem a příjmením (fyzická 

osoba) nebo svým názvem – obchodní firmou (právnická osoba), 

• Vlastní odpovědnost – podnikatel nese veškeré riziko za výsledky své činnosti, 

• Zisk – činnost musí být vykonávaná s úmyslem dosáhnout zisku; není důležité, zda byl 

skutečně dosažen. 

 

Podnikatel je definován jako:  

• osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

• osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 

předpisu. 

 

Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku 

náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 

podniku nebo mají tomuto účelu vzhledem k své povaze sloužit. Podnik je z právního 

hlediska věc hromadná.[1] 

 

Obchodní majetek podnikatele - fyzické osoby je majetek (věci, pohledávky a jiná 

práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. 

Obchodní majetek podnikatele - právnické osoby je chápán jako jeho veškerý majetek.  
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Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje 

týkající se podnikatelů. Je veden v elektronické podobě. Každý má právo do něj nahlížet a 

pořizovat si z něj kopie či výpisy. 

 

Do obchodního rejstříku se povinně zapisují tyto osoby:  

• obchodní společnosti a družstva, 

• zahraniční osoby, které podnikají na území ČR (mimo osob uvedených v § 21, odst. 5), 

• fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud výše jejích výnosů nebo příjmů snížených 

o daň z přidané hodnoty, je-li jejich součástí, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě 

bezprostředně následující účetní období v průměru částku sto dvacet miliónů Kč,  

• další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis. 

 

Do obchodního rejstříku se mohou zapsat také fyzické osoby, které jsou podnikateli a 

mají bydliště v České republice, pokud o zápis požádají. Totéž platí pro osoby uvedené v § 21 

odst. 5 obchodního zákoníku, (např. fyzická osoba, která je státním příslušníkem členského 

státu Evropské unie a podniká na území ČR).  

 

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku a 

pod kterým je povinen činit právní úkony. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a 

příjmení a kromě těchto údajů může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo 

druh podnikání. Firmou obchodní společnosti, družstva a dalších právnických osob, které 

vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním 

rejstříku. Firmou právnické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku na základě 

zvláštního právního předpisu a která vznikla před tímto zápisem, je její název. Povinnou 

součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu 

 

Podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku je povinen činit právní úkony pod svým 

jménem a příjmením, je-li fyzickou osobou nebo pod svým názvem, je-li právnickou osobou. 

U svého jména a příjmení nebo názvu může podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku 

užívat při podnikání odlišující dodatek, který nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s 

právními předpisy i dobrými mravy soutěže. 
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2.3. Právní formy podnikání 

Před zahájením podnikatelské činnosti musí podnikatel zvolit vhodný typ právní formy 

podnikání. Je důležité, aby zvážil specifika, výhody a nevýhody jednotlivých právních forem 

a při rozhodování se řídil svými kritérii. Roli může hrát např. rozsah plánované podnikatelské 

činnosti, ručení podnikatele za vzniklé závazky, minimální výše základního kapitálu, počet 

osob potřebných k založení, obtížnost založení nebo míra zdanění vytvořeného zisku. 

Podnikatel by měl tomuto kroku věnovat dostatek času. Zvolený typ může později změnit na 

jiný, přináší to však další komplikace a náklady. 

 

Dle obchodního zákoníku je možné podnikat jako fyzická osoba nebo právnická osoba.  

 

Právnická osoba může podnikat jako obchodní společnost, družstvo, státní podnik a 

zájmové sdružení právnických osob. Obchodními společnostmi jsou společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. 

 

Fyzická osoba může podnikat: 

• na základě živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání. 

• pokud je zapsána do evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 

Sb., o zemědělství a provozuje zemědělskou výrobu, 

• na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, 

• ve sdružení fyzických osob bez právní subjektivity podle zákona č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, 

• jako spolupracující osoba OSVČ, pokud s ní žije ve společné domácnosti. 

 

Fyzická osoba, která má příjmy z podnikání je označována jako OSVČ (osoba 

samostatně výdělečně činná). Pod OSVČ však také spadají fyzické osoby, které nejsou 

podnikateli. Jsou to osoby, které nemají příjem z podnikání ani ze zaměstnání, ale příjem 

z tzv. jiné samostatné výdělečné činnosti. Dle zákona č. 586,1992 Sb., o daních z příjmů jsou 

jimi např. znalci, tlumočníci, insolvenční správci, osoby, které mají příjmy z užití nebo 

poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjmy z výkonu 

nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním. 
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2.4. Živnostenské podnikání fyzických osob 

Živnostenské podnikání je podnikání provozované za podmínek stanovených Zákonem 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Tento zákon uvádí: „Živností je soustavná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“. Živností tedy není činnost, která 

sice vykazuje znaky podnikatelské činnosti, ale podmínky pro ni jsou stanoveny v jiném 

právním předpise.  

 

Živnostenský zákon v § 3 přímo uvádí činnosti, které živnostmi nejsou, a současně 

odkazuje na právní předpisy, které tyto činnosti upravují. Patří zde např. činnost lékařů, 

zubních lékařů, farmaceutů, veterinárních lékařů, advokátů, notářů, soudních exekutorů, 

znalců, tlumočníků, auditorů, daňových poradců, pořádání loterií a jiných podobných her, 

výzkum, výroba a distribuce léčiv, hornická činnost, provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, činnost bank, námořní doprava a mořský rybolov.  

 

2.4.1. Podmínky živnostenského podnikání 

Živnost může provozovat každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky 

stanovené živnostenským zákonem. K získání živnostenského oprávnění musí být splněny 

všeobecné podmínky provozování živnosti, v některých případech také zvláštní podmínky 

provozování živnosti a nesmí existovat překážka provozování živnosti.  

 

Všeobecné podmínky provozování živnosti:  

• dosažení věku 18 let, 

• způsobilost k právním úkonům, 

• bezúhonnost. 

 

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Za bezúhonnou se pro 

účely tohoto zákona 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 

nebyla odsouzena.[2] 
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Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost. 

Prokazuje se dosaženým vzděláním a praxí v příslušném oboru, popřípadě v oboru 

příbuzném. Zvláštní podmínky jsou stanoveny pro jednotlivé druhy živností odlišně.  

 

Chce-li fyzická osoba začít provozovat živnost, ale nesplňuje zvláštní podmínky 

provozování živnosti, může ustanovit tzv. odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je 

fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za 

dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. [2] Musí 

splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti a nesmí vykonávat tuto funkci 

pro více než čtyři podnikatele. Odpovědného zástupce je povinna ustanovit také právnická 

osoba pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti.  

 

Živnostenský zákon se zmiňuje o podmínkách, za kterých fyzické a právnické osoby 

provozovat živnost nemohou. Jedná se o tzv. překážky provozování živnosti.  

 

Živnost nemůže provozovat: 

• osoba, u které byl zrušen konkurs proto, že majetek dlužníka byl zcela nepostačující 

pro uspokojení věřitelů, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení 

konkursu, 

• osoba, u níž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nepostačoval 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o 

zamítnutí insolvenčního návrhu,  

• osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, 

• fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce 

zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, a to 

po dobu trvání tohoto zákazu, 

• osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4 

živnostenského zákona (např. když podnikatel závažným způsobem porušil nebo 

porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským 

zákonem nebo zvláštními právními předpisy), a to po dobu 3 let od právní moci 

rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. 

 

 



8 

2.4.2. Druhy živností 

Živnosti se dělí na živnosti: 

• ohlašovací 

• koncesované 

 

Živnosti ohlašovací smějí být provozovány při splnění zákonem stanovených 

podmínek na základě ohlášení živnostenskému úřadu. Oprávnění provozovat živnost vzniká 

již dnem ohlášení, přestože ještě není osvědčené výpisem z živnostenského rejstříku.  

 

Živnosti ohlašovací se dělí na řemeslné, vázané a volné. 

 

Živnosti řemeslné jsou vymezené v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu. Patři k nim 

např. holičství, kadeřnictví, kosmetické služby, pekařství, cukrářství, kominictví, řeznictví a 

uzenářství, pivovarnictví a sladovnictví. Pro provozování řemeslných živností se vyžaduje 

kromě splnění všeobecných podmínek i odborná způsobilost.  

 

Odbornou způsobilost podnikatel prokáže dokladem o: 

• řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, 

• řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru 

vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, 

• řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 

• řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a 

studijních oborů,  

• uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání 

odborné kvalifikace, 

• ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.[2] 
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Doklady prokazující odbornou způsobilost dle § 21 mohou být nahrazeny doklady o: 

• řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a 

dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

• řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání 

a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

• řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem 

o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

• řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních 

programů a studijních oborů, 

• řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením 

akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož 

působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání 

jednoroční praxe v oboru, nebo 

• vykonání šestileté praxe v oboru.[2] 

 

Živnosti vázané jsou upravené v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu. Jedná se např. 

o činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, masérské, rekondiční 

a regenerační služby, provozování autoškoly, obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, 

zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků. I u živností vázaných je potřeba splnit 

všeobecné podmínky a podmínku odborné způsobilosti. Ta je stanovena přílohou č. 2 k 

živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této 

příloze. 

 

Živnost volná a obory činností, které do ní náleží, jsou uvedené v příloze č. 4 k 

živnostenskému zákonu. U této živnosti zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné 

způsobilosti, k získání živnostenského oprávnění musí podnikatel splňovat pouze všeobecné 

podmínky. Řadí se zde např. výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, 

velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, fotografické služby, překladatelská a 

tlumočnická činnost.  
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Živnosti koncesované jsou upravené v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu.  Mohou 

být provozovány na základě koncese udělené živnostenským úřadem, a to až ode dne právní 

moci rozhodnutí o udělení této koncese. U těchto živností musí být splněna odborná 

způsobilost k vykonávání dané činnosti, kterou předepisuje zvláštní předpis uvedený v příloze 

č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je uvedena přímo v této příloze. K některým žádostem o 

koncesi se musí vyjádřit nejen živnostenský úřad, ale také orgán státní správy. K živnostem 

koncesovaným patří např. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, 

provádění pyrotechnického průzkumu, provozování cestovní kanceláře, služby soukromých 

detektivů, provozování pohřební služby.  

 

Živnostmi se také zabývá jiný právní předpis, a to Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., 

jenž je prováděcím předpisem k živnostenskému zákonu. Stanovuje obsahové náplně 

jednotlivých živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a obsahovou náplň živnosti 

volné podle jednotlivých oborů činností. 

 

2.4.3. Vznik živnostenského oprávnění 

Chce-li fyzická osoba provozovat živnost, musí nejprve splnit určité registrační 

povinnosti. Pokud má v úmyslu provozovat živnost ohlašovací, je povinna to ohlásit 

živnostenskému úřadu a v případě, že hodlá provozovat živnost koncesovanou, musí podat 

žádost o vydání koncese. Ohlášení živnosti nebo žádost o vydání koncese se předkládá na 

tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu, tzv. Jednotném registračním 

formuláři (JRF), dostupném na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo na internetové stránce 

ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

Česká fyzická osoba ve formuláři uvede především: 

• jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu (je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním 

rejstříku), státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, 

místo narození a rodné příjmení, 

• u odpovědného zástupce obdobné údaje uvedené v předchozím bodě, 

• místo podnikání,  

• předmět podnikání, 

• identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno, 
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• provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno 

bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven 

a automatů. 

 

Kromě ohlášení živnosti či podání žádosti o vydání koncese může fyzická osoba 

prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) také splnit zákonné povinnosti vůči 

dalším úřadům. Vyplněním určitých částí lze provést daňovou registraci u finančního úřadu, 

oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně zahájení 

samostatné výdělečné činnosti, přihlásit se k nemocenskému a důchodovému pojištění nebo 

ohlásit úřadu práce vznik volného pracovního místa. Odpadá tak povinnost navštěvovat více 

úřadů najednou. 

 

Fyzická osoba musí připojit k ohlášení nebo k žádosti o koncesi další doklady, které 

prokazují některé údaje uvedené ve formuláři.  

 

Jedná se např. o: 

•  prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na 

prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně 

před živnostenským úřadem),   

• doklad prokazující její odbornou způsobilost, popř. jeho odpovědného zástupce, pokud 

ji zákon vyžaduje,  

• doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila místo 

podnikání, liší-li se od jejího bydliště (postačí písemné prohlášení vlastníka 

nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že 

s umístěním souhlasí), 

• doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy u 

koncesovaných živností. 

 
Podnikatel také předloží doklad o zaplacení správního poplatku. Výše správního 

poplatku v současnosti činí u ohlášení živnosti a u přijetí žádosti o koncesi při vstupu do 

živnostenského podnikání 1 000 Kč.  

 

Má-li tedy fyzická osoba všechny potřebné dokumenty vyplněné, může je podat 

osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa 
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(CRM) nebo je zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky. Další možností je učinit podání 

prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, tzv. Czech POINTU1.  

 

Postup u ohlášení živnosti: 

Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský 

úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a poté vydá 

podnikateli výpis. Pokud však ohlašovatel podmínky stanovené zákonem nesplňuje, 

živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením 

nevzniklo.  

 

Může se také stát, že ohlášení nemá všechny potřebné náležitosti. V tomto případě 

vyzve živnostenský úřad ohlašovatele ve lhůtě 5 dnů k odstranění závad. Ve výzvě stanoví 

přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, která musí činit nejméně 15 dnů. Ze závažných důvodů 

může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty 

uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání 

výpisu.  

 

Jestliže ohlašovatel odstraní závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, 

považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Pokud tak neučiní, živnostenský úřad zahájí 

řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. 

 

Postup při podání žádosti o vydání koncese: 

Po přijetí žádosti o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a 

zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti. Také 

musí zjistit, zda není k udělení koncese nutné oprávnění, souhlas, povolení nebo vyjádření 

orgánu státní správy. Pokud tato nutnost existuje, živnostenský úřad orgánu státní správy 

předloží žádost o koncesi spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které 

jsou nezbytné k zaujetí stanoviska. Tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od 

doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak a tímto stanoviskem je 

živnostenský úřad vázán.  

                                                 
1 Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) - projekt, 

jehož cílem je umožnit občanům komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa. 

Nachází se na obecních a městských úřadech nebo na pobočkách České pošty. 



13 

Není-li splněna některá z podmínek nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní 

správy, živnostenský úřad žádost zamítne. Jestliže živnostenský úřad zjistí, že nejsou splněny 

náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění 

závad. Existují-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na základě písemného 

podnětu žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě se řízení o 

udělení koncese přerušuje. Pokud žadatel závady odstraní ve stanovené nebo prodloužené 

lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti.  

 

Pokud jsou všechny podmínky a náležitosti splněny, živnostenský úřad do 5 dnů ode 

dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského 

rejstříku a podnikateli vydá výpis.  

 

Živnostenské oprávnění podnikatel prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku a 

do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo 

pravomocným rozhodnutím o udělení koncese. 

 

Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvádí:  

• jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, bydliště,  

• obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, IČ bylo-li 

přiděleno,  

• předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, případně další doplňující údaje 

vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, 

• místo podnikání,  

• doba platnosti a den vzniku živnostenského oprávnění, 

• den vzniku živnostenského oprávnění,  

• datum a místo vydání výpisu.  

 

Seznam všech osob, kterým bylo živnostenské oprávnění vydáno, je obsažen 

v živnostenském rejstříku – v informačním systému veřejné správy, jehož správcem je 

Živnostenský úřad České republiky. Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným 

seznamem. 
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2.5. Podnikání fyzických osob v zemědělství 

Podnikáním v zemědělství se dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, rozumí 

zemědělská výroba, kterou provozuje fyzická nebo právnická osoba (tzv. zemědělský 

podnikatel) jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Pokud jde o českou 

fyzickou osobu, musí dosáhnout věku 18 let a mít způsobilost k právním úkonům. 

 

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí: 

• rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, 

hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a 

energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě 

jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, 

• živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem 

získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k 

tahu a chov sportovních a dostihových koní, 

• produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a 

získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v předchozím bodě, 

• výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, 

• úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, 

• chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na 

pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, 

• hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě 

jiného právního důvodu, 

• hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.[3] 

 

Fyzická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství (kromě fyzické osoby provozující 

drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a 

živočišné výrobky), je povinna se zaevidovat. Zaeviduje ji místně příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo jejího trvalého pobytu, 

pokud splňuje podmínky stanovené zákonem.  
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Fyzická osoba podá žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele na 

příslušném formuláři2 a zaplatí správní poplatek ve výši 1 000 Kč, a to v hotovosti, poštovní 

poukázkou nebo převodem na bankovní účet. 

 

V žádosti fyzická osoba především uvede: 

• jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, místo trvalého pobytu, 

popřípadě jinou adresu pro doručování, obsahující název obce, její části, název ulice, 

číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále rodné číslo, 

bylo-li přiděleno, jinak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní 

orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,  

• zaměření zemědělské výroby,  

• identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,  

• předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,  

• datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat 

zemědělskou výrobu na dobu určitou. 

 

Splňuje-li žadatel stanovené podmínky, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej 

do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu 

mu vydá osvědčení. Přidělí mu také identifikační číslo poskytnuté správcem základního 

registru osob – Českým statistickým úřadem. 

 

 V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném české fyzické 

osobě se uvede: 

• jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství, místo trvalého pobytu 

obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li 

přiděleno, a poštovní směrovací číslo, dále rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum 

narození, místo narození a rodné příjmení,  

• místo podnikání v České republice,  

• zaměření zemědělské výroby,  

• identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno,  

• datum zahájení provozování zemědělské výroby a datum ukončení provozování 

zemědělské výroby, bylo-li v žádosti toto datum uvedeno. 

                                                 
2 Dostupný např. na: http://eagri.cz 



16 

Evidence zemědělského podnikatele je z části veřejným seznamem. U fyzické osoby 

je veřejnosti dostupné její jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo 

místo podnikání. Tyto údaje zveřejňuje ministerstvo zemědělství v elektronické podobě 

způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům. 

 

2.6. Podnikání na základě zvláštních právních předpisů 

Do této kategorie řadíme podnikání, které se neřídí živnostenským zákonem ani 

zákonem o zemědělství, ale jinými právními předpisy. Fyzické osoby, které tímto způsobem 

podnikají, jsou vždy členem příslušné komory, např. komory daňových poradců, komory 

auditorů atd.  

 

Jedná se např. o: 

• činnost lékařů, zubních lékařů a farmaceutů - Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, 

• činnost nelékařských zdravotnických pracovníků - Zákon č. 96/2004 Sb., o 

podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), 

• činnost veterinárních lékařů, veterinárních pracovníků, osob vykonávajících odborné 

práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat  - Zákon č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon),  

• činnost advokátů - Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, 

• činnost notářů - Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnost, 

• činnost soudních exekutorů - Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, 

• činnost auditorů - Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České 

republiky, 

• činnost daňových poradců – Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře 

daňových poradců České republiky, 

• činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů - Zákon č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 
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2.7. Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity 

Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity upravuje Zákon č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník. Sdružit se takto může několik fyzických osob, které spolu chtějí 

dosáhnout sjednaného účelu. Toto sdružení není právnickou osobou. Nemá způsobilost 

k právům a povinnostem, a proto veškeré právní úkony činí některý z účastníků sdružení.  

 

Sdružení vzniká na základě smlouvy o sdružení. Forma této smlouvy není přesně 

dána, obsah si stanovují sami účastníci sdružení. Měla by však obsahovat alespoň tyto 

náležitosti: 

• název a sídlo sdružení,  

• označení účastníků sdružení,  

• určení účelu sdružení,  

• vymezení činností jednotlivých účastníků 

• specifikaci majetkových hodnot poskytnutých jednotlivými účastníky ke společnému 

nakládání v rámci sdružení,  

• způsob rozdělení podílu na hospodaření sdružení,  

• způsob rozdělení spoluvlastnických podílů na majetku získaném činností v rámci 

sdružení,  

• specifikaci dalších práv a povinností jednotlivých účastníků sdružení mezi sebou,  

• dohodu o tom, který z účastníků vede pro sdružení účetnictví nebo daňovou evidenci,  

• způsob jednání za sdružení,  

• způsob vystoupení ze sdružení, podmínky vyloučení ze sdružení a způsob zániku 

sdružení, 

• podpisy účastníků. 

 

2.8. Doplňující právní předpisy 

Mezi další důležité předpisy, které by měl podnikatel znát, patří: 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 

• Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění 
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• Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, v platném znění 

• Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění 

• Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění 

• Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

• Zákon č. 016/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění 

• Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 

• Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
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3. Registrační povinnosti a placení daní 
 

3.1. Registrační povinnosti vůči jednotlivým institucím 

Fyzická osoba zahajující podnikatelskou činnost musí splnit určité povinnosti vůči 

některým institucím. Především je povinna zaregistrovat se u příslušného finančního úřadu 

k placení daní, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti své zdravotní pojišťovně a 

příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a oznámit vznik či obsazení volného 

pracovního místa úřadu práce. Živnostník může k tomuto účelu použít jednotný registrační 

formulář (JRF), který podá spolu s ohlášením živnosti nebo s žádostí o vydání koncese u 

živnostenského úřadu. Splní tak svou registrační povinnost vůči všem institucím najednou. 

Zemědělský podnikatel a fyzická osoba podnikající na základě zvláštního právního předpisu 

(daňový poradce, advokát, notář, auditor, lékař atd.) má možnost buď využít JRF, který podá 

např. na centrálním registračním místě, nebo odevzdat stanovené registrační formuláře zvlášť 

u jednotlivých institucí.  

 

Registrační povinnost k finančnímu úřadu 

Tuto povinnost určuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Dle něj je fyzická osoba, 

která obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů a tyto 

příjmy jsou předmětem daně, povinna do 30 dnů podat přihlášku k registraci u příslušného 

správce daně. Tato lhůta začíná běžet následující den po dni účinnosti povolení nebo 

oprávnění.  

 

Přihláškou k registraci se podnikatel může u finančního úřadu zaregistrovat k: 

• dani z příjmů fyzických osob, 

• dani silniční, 

• dani z přidané hodnoty, 

• dani z nemovitosti, 

• dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

 

Povinná je u OSVČ registrace k dani z příjmů fyzických osob a k ostatním daním 

v případě, že proto existují důvody, které jsou dále uvedeny u jednotlivých daní. Po podání 
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přihlášky obdrží OSVČ Osvědčení o registraci, které obsahuje daňové identifikační číslo 

(DIČ) poplatníka.  

 

Registrační povinnost vůči Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) 

OSVČ je povinna ohlásit zahájení samostatné výdělečné činnosti příslušné OSSZ dle 

zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení nejpozději do 8. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájila tuto činnost. Ohlášením se 

stává účastníkem důchodového pojištění a dobrovolně také nemocenského pojištění. 

 

Registrační povinnost vůči zdravotní pojišťovně 

Povinnost ohlásit zahájení samostatné výdělečné činnosti své zdravotní pojišťovně 

vyplývá ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Dle něj tak musí OSVČ 

učinit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy svou činnost zahájila a poté se stává účastníkem 

zdravotního pojištění.  

 

Registrační povinnost vůči úřadu práce 

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti musí zaměstnavatel do 10 kalendářních 

dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku dle § 37 

zákona a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst. Lhůta 

pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení 

pracovního místa. 
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3.2. Daňová soustava ČR 

Tabulka 3-1: Daňová soustava ČR 

A) Daně přímé B) Daně nepřímé 

1) Daň z příjmů 

a) daň z příjmů fyzických osob 

b) daň z příjmů právnických osob 

2) Daň silniční 

3) Daň z nemovitosti 

a) daň z pozemků 

b) daň ze staveb 

4) Daň z převodu nemovitosti 

5) Daň darovací 

6) Daň dědická 

1) Daň z přidané hodnoty 

2) Daň spotřební 

a) Daň z minerálních olejů 

b) Daň z lihu 

c) Daň z piva 

d) Daň z vína a meziproduktů 

e) Daň z tabákových výrobků 

C) Daně ekologické D) Daně ostatní 

1) Daň ze zemního plynu a některých 

dalších plynů 

2) Daň z pevných paliv 

3) Daň z elektřiny 

1) Pojistné na sociální pojištění 

2) Pojistné na zdravotní pojištění 

3) Clo 

4) Místní poplatky 

 

 

3.3. Daň z příjmů fyzických osob 

Jestliže fyzické osobě plynou z její činnosti příjmy, musí je zdanit, a to daní z příjmů 

fyzických osob, upravenou zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato daň je přímou 

daní, která závisí na výši příjmů poplatníka.  

 

Poplatníkem je fyzická osoba, která má trvalé bydliště v ČR nebo se zde zdržuje 

alespoň 183 dní v kalendářním roce (tzv. daňový rezident - zdaňuje příjmy z ČR i ze 

zahraniční) a fyzická osoba, která nesplňuje tyto kritéria (tzv. daňový nerezident – zdaňuje 

příjmy pouze z ČR).  
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Fyzická osoba, která zahajuje podnikání je tedy poplatníkem daně z příjmů fyzických 

osob. V prvním roce podnikání však žádnou daň a zálohy na daň neodvádí. Tato povinnost 

může vzniknout až po odevzdání daňového přiznání za první rok podnikání. Výjimkou, kdy 

podnikatel musí měsíčně odvádět zálohy na daň je situace, kdy má zaměstnance. V tomto 

případě se z něj stává tzv. plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, což je daň, kterou odvádí 

zaměstnavatel ze mzdy svého zaměstnance - poplatníka této daně. 

 

Výpočet daně z příjmů fyzických osob je docela složitý a zdlouhavý. Důležitá je 

především znalost a správné využití aktuálního znění zákona o daních z příjmů, a to nejen pro 

stanovení správné výše daňové povinnosti, ale i pro její optimalizaci. Prvním potřebným 

krokem je stanovení základu daně (ZD). Ten se určí jako součet dílčích základů daně z 

jednotlivých zdrojů příjmů, které jsou předmětem daně.  

 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou:  

• příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6), 

• příjmy  z  podnikání  a  z  jiné  samostatné výdělečné činnosti (§ 7), 

• příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

• příjmy z pronájmu (§ 9), 

• ostatní příjmy (§ 10). [4] 

 

Příjmy z podnikání jsou: 

• příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

• příjmy ze živnosti, 

• příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

• podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. [4] 

 

Zákon definuje příjmy, které předmětem daně nejsou (§ 3 odst. 4, § 6 odst. 7 zákona) a 

které jsou od daně osvobozeny (§ 4, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 zákona). Je proto nutné dát si při 

výpočtu dílčích základů daně pozor, abychom do nich tyto příjmy nezahrnuli. U každého 

příjmu si tak nejprve musíme určit, zda je předmětem daně a pokud ano, zjišťujeme dále, 

jestli není od daně osvobozen. Neuvádí-li zákon u zkoumaného příjmu žádné osvobození, 
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zařadíme jej do příslušné skupiny příjmů dle § 6-10. Tento postup opakujeme u všech příjmů. 

Poté zjistíme dílčí základy daně sečtením příjmů zahrnutých v jednotlivých skupinách.  

 

Dílčí základ daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti tvoří příjmy 

z této činností po odečtení výdajů prokazatelně vynaložených na jejich dosažení, zajištění a 

udržení či výdajů určených procentem z příjmů (tzv. paušálních výdajů). Pokud vede 

poplatník účetnictví, je dílčím základem daně upravený výsledek hospodaření. Chce-li 

poplatník použít k výpočtu skutečné příjmy a výdaje, musí vést za zdaňovací období daňovou 

evidenci a z ní po skončení zdaňovacího období tyto údaje čerpat. V případě stanovení dílčího 

základu daně pomocí paušálních výdajů stačí sledovat pouze příjmy. Poplatník pak na konci 

roku uplatní výdaje určitým procentem z příjmů. V roce 2011 platí tyto procenta: 

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

• 80 % z příjmů ze živnostní řemeslných,  

• 60 % z příjmů ze živností neřemeslných, 

• 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů.  

 

Po zjištění dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se 

provede součet s dílčím základem daně z kapitálového majetku podle § 8, dílčím základem 

nebo ztrátou z pronájmu podle § 9 a dílčím základem daně z ostatních příjmů podle § 10. 

Pokud nám vyjde kladné číslo, můžeme jej přičíst k dílčímu základu daně podle § 6. Jestliže 

je však výsledek záporný, jedná se o tzv. daňovou ztrátu a tu nemůžeme kompenzovat 

s příjmy dle § 6. Je však možné ji uplatnit v následujících pěti zdaňovacích obdobích 

v daňovém přiznání.  

 

Po zjištění celkového základu přistupujeme k dalším krokům výpočtu. Přesný postup 

je nastíněn v Obrázku 3-1. 



24 

Obrázek 3-1: Postup výpočtu daně z příjmů fyzických osob 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Základ daně (ZD) 
 

- Nezdanitelné části základu daně dle § 15 

- Odečitatelné položky dle § 34 

ZD snížený o tyto položky 
 

ZD zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 
 

Daň stanovená podle § 16  
 

- Slevy na dani dle § 35ba, 

Daň po odečtení těchto slev (maximálně do nuly) 

- Daňové zvýhodnění na děti dle § 35c 

Výsledná daňová povinnost 

- Zaplacené zálohy 

Doplatek (přeplatek)  
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Nezdanitelné části základu daně dle § 15 jsou např.: 

• dary poskytnuté na zákonem stanovené účely (např. na financování vědy a vzdělání, 

kultury, školství, na účely zdravotnické, ekologické) pokud úhrnná hodnota darů ve 

zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základů daně nebo činí alespoň 1 000 Kč; odečíst 

lze nejvýše 10 % ze základu daně; mezi dary na zdravotnické účely řadíme i odběr 

krve bezpříspěvkového dárce, který se oceňuje částkou 2 000 Kč, 

• příspěvek zaplacený poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho penzijní připojištění 

se státním příspěvkem snížený o 6 000 Kč; maximálně může poplatník odečíst od 

základu daně částku 12 000 Kč, 

• zaplacené pojistné poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní 

pojištění v případě splnění zákonem stanovených podmínek, maximálně lze odečíst ze 

základu daně částku 12 000 Kč, 

• úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo 

hypotečního úvěru, použitým poplatníkem na financování bytových potřeb; úhrnná 

částka úroků nesmí překročit 300 000 Kč a v případě placení úroků jen po část roku 

nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý 

měsíc placení úroků, 

• členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace 

odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy 

zaměstnanců; lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, 

maximálně však do výše 3 000 Kč, 

• úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny 

zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako daňový výdaj poplatníkem s příjmy podle 

§ 7; nejvýše lze odečíst 10 000 Kč, u osob se zdravotním postižením 13 000 Kč a u 

osob s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč. 

 

Odečitatelné položky dle § 34 jsou např.: 

• daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho 

část, a to nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, 

za které se daňová ztráta vyměřuje, 

• výdaje, které poplatník vynaložil ve zdaňovacím období při realizaci projektů 

výzkumu a vývoje. 
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Daň se dle § 16 stanoví ve výši 15 % ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část 

základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá 

sta Kč dolů. 

 

Roční slevy na dani (platné v roce 2011) činí: 

• 23 640 Kč na poplatníka (24 840 Kč v roce 2010), 

• 24 840 Kč na manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá 

vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka/manžel 

držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek, 

• 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhé 

stupně z důchodového pojištění, 

• 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně 

z důchodového pojištění, 

• 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P , 

• 4 020 Kč, je-li poplatník studentem ve věku do 26 let nebo v případě prezenční formy 

studia v doktorském studijním programu ve věku do 28 let, 

• 11 604 Kč, daňové zvýhodnění na dítě žijící s poplatníkem v domácnosti; jedná-li se o 

dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění 

na dvojnásobek. 

 

Po odečtení slev od vypočtené daně dostaneme výslednou daňovou povinnost. Ta 

může být v kladné, nulové či záporné výši - v tomto případě se nazývá daňovým bonusem. 

 

Podnikatel nemusí v prvním roce podnikání platit zálohy na daň. Povinnost je odvádět 

vznikne až následující kalendářní rok, pokud výše poslední známé daňové povinnosti činí: 

• 30 001 Kč – 150 000 Kč; zálohy na daň na zdaňovací období zaplatí ve výši 40 % 

poslední známé daňové povinnosti, první záloha je splatná do 15. června a druhá       

do 15. prosince, 

• 150 001 Kč a více; zálohy na daň na zdaňovací období zaplatí ve výši 25 % poslední 

známé daňové povinnosti; první záloha je splatná do 15 března, druhá do 15. června, 

třetí do 15. září a čtvrtá do 15. prosince. 
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Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok. Po jeho 

skončení je podnikatel, jehož roční příjmy přesáhly 15 000 Kč nebo který vykazuje daňovou 

ztrátu, povinen podat daňové přiznání. Do ročních příjmů se zahrnují veškeré příjmy, které 

jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, 

z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání musí poplatník 

podat finančnímu úřadu do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období nebo do 6 měsíců 

v případě, že mu přiznání zpracovává daňový poradce. Od 1. ledna 2011 dochází v souvislosti 

s nabytím účinnosti daňového řádu k posunu termínu pro podání daňového přiznání z 31. 

března na 1. duben a z 30. června na 1. červenec. Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového 

přiznání.  

 

3.4. Pojistné na sociální pojištění 

Sociální pojištění je složeno z pojistného na důchodové pojištění, nemocenského 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. OSVČ, která je účastna důchodového 

pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je povinna platit zálohy a 

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné na 

nemocenské pojištění platí OSVČ pouze v případě, že je účastna dobrovolného 

nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.  

 

V jaké výši musí OSVČ pojistné na sociální pojištění platit určuje zákon č. 589/1992 

Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výše 

pojistného se dle tohoto zákona stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu.  

 

Vyměřovací základ 

Vyměřovacím základem OSVČ pro výpočet pojistného na důchodové pojištění a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je 50 % daňového základu, kterým se rozumí 

základ daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti nebo částka vyšší, 

pokud si ji OSVČ sama určí.  

 

Je-li zjištěný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, použije se 

pro výpočet pojistného minimální vyměřovací základ. Ten činí dvanáctinásobek 25 % 

průměrné měsíční mzdy. Je-li vyšší než maximální vyměřovací základ, pojistné se vypočte 
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z maximálního vyměřovacího základu. Ten činí dvaasedmdesátinásobek průměrné měsíční 

mzdy.  

 

Průměrná měsíční mzda činí: 

• 23 709 Kč v roce 2010, 

• 24 740 Kč v roce 2011. 

 

Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného na nemocenské pojištění je měsíční 

základ, jehož výši si určuje OSVČ sama. Měsíční základ však nemůže být nižší než 

dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, která v roce 

2010 a 2011 činí 2 000 Kč. Měsíční vyměřovací základ tedy musí být v alespoň ve výši 4 000 

Kč. Maximální měsíční základ odpovídá výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího 

základu pro důchodové pojištění. 

 

 Sazby pojistného činí u OSVČ v roce 2011: 

• 29, 2 %, z toho: 

▪ 28 % na důchodové pojištění, 

▪ 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

• 2,3 % na nemocenské pojištění (1,4 % v roce 2010). 

 

Pojistné vypočtené vynásobením vyměřovacího základu a sazby pojistného se 

zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

 

Tabulka 3-2: Některé částky týkající se pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti za rok 2010 a 2011 v Kč 

Položka Rok 2010 Rok 2011 

Minimální roční vyměřovací základ 71 136,- 74 220,- 

Minimální měsíční vyměřovací základ 5 928,- 6 185,- 

Minimální měsíční záloha 1 731,- 1 807,- 

Maximální roční vyměřovací základ 1 707 048,- 1 781 280,- 

Maximální měsíční vyměřovací základ 142 254,- 148 440,- 

Maximální měsíční záloha 41 539,- 43 345,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 3-3: Některé částky týkající se nemocenského pojištění za rok 2010 a 2011 v Kč 

Položka Rok 2010 Rok 2011 

Minimální měsíční vyměřovací základ 4 000,- 4 000,- 

Minimální měsíční pojistné 56,- 92,- 

Maximální měsíční vyměřovací základ 142 254,- 148 440,- 

Maximální měsíční pojistné 1 992,- 3 415,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zálohy 

OSVČ je povinna platit v 1. roce podnikání zálohy na pojistné na důchodové pojištění 

a zálohy na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši minimální měsíční zálohy na 

účet OSSZ. Záloha je za určitý kalendářní měsíc splatná od 1. do 20. dne následujícího 

kalendářního měsíce. Pokud např. zahájí fyzická osoba podnikatelskou činnost v březnu roku 

2011, a v tomto měsíci se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění, musí za březen zaplatit 

minimální měsíční zálohu ve výši 1807 Kč ve lhůtě běžící od 1. do 20. dubna.  

 

Zálohy na nemocenské pojištění se neplatí. OSVČ platí přímo pojistné, které je splatné 

za určitý kalendářní měsíc od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.  

 

Přehled o příjmech a výdajích 

Po skončení kalendářního roku je OSVČ povinna podat OSSZ tiskopis Přehled o 

příjmech a výdajích, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat 

daňového přiznání. V tomto přehledu uvede výši vypočteného pojistného, výši zaplacených 

záloh v předchozím roce a vypočte doplatek (přeplatek) a nové zálohy. Pokud je pojistné 

vyšší než zálohy, je výsledkem doplatek pojistného, který je splatný ve lhůtě pro podání 

Přehledu o příjmech a výdajích. Jestliže je pojistné nižší než zálohy, je výsledkem přeplatek 

pojistného. OSVČ může zažádat o jeho vrácení nebo bude přeplatek použit na úhrady záloh 

v dalším období.  
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3.5. Pojistné na zdravotní pojištění 

OSVČ, která je účastna zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, je povinna platit zálohy a pojistné na zdravotní pojištění. V jaké výši 

musí OSVČ toto pojistné platit určuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění.  

 

Výše pojistného dle tohoto zákona činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné 

období.  

 

Vyměřovacím základem OSVČ pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění je 50 % 

příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených 

na jeho dosažení, zajištění a udržení. Je tedy ve stejné výši jako vyměřovací základ pro 

výpočet pojistného na důchodové pojištění. Liší se však minimální vyměřovací základ, který 

činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy. Maximálním vyměřovacím základem je 

částka ve výši dvaasedmdesátinásobku průměrné měsíční mzdy. 

 

Pojistné vypočtené vynásobením vyměřovacího základu a sazby 13,5 % se 

zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

 

Tabulka 3-4: Některé částky týkající se pojistného na zdravotní pojištění za rok 2010 a 2011 v Kč 

Položka Rok 2010 Rok 2011 

Minimální roční vyměřovací základ 142 254,- 148 440,- 

Minimální měsíční vyměřovací základ 11 854,5 12 370,- 

Minimální měsíční záloha 1 601,- 1 670,- 

Maximální roční vyměřovací základ 1 707 048,- 1 781 280,- 

Maximální měsíční vyměřovací základ 142 254,- 148 440,- 

Maximální měsíční záloha 19 205,- 20 040,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zálohy 

OSVČ je povinna platit v 1. roce podnikání zálohy na pojistné na zdravotní pojištění 

ve výši minimální měsíční zálohy na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Záloha je splatná od 
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prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního 

měsíce.  

 

Přehled o příjmech a výdajích 

Po skončení kalendářního roku je OSVČ povinna podat příslušné zdravotní pojišťovně 

tiskopis Přehled o příjmech a výdajích, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém 

měla podat daňové přiznání. V tomto přehledu uvede výši vypočteného pojistného, výši 

zaplacených záloh v předchozím roce a vypočte doplatek (přeplatek) a nové zálohy. Pokud je 

pojistné vyšší než zálohy, je výsledkem doplatek pojistného, který je splatný do 8 dnů po 

podání daňového přiznání. Jestliže je pojistné nižší než zálohy, je výsledkem přeplatek 

pojistného. OSVČ může zažádat o jeho vrácení nebo bude přeplatek použit na úhrady záloh 

v dalším období.  

 

3.6. Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (DPH) upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Fyzická osoba se po zahájení podnikatelské činnosti stává tzv. osobou povinnou 

k dani, což je osoba, která samostatně uskutečňuje podnikatelské činnosti. Tímto však ještě 

nemá povinnost se k DPH zaregistrovat. Registrační povinnost může vzniknout až během 

podnikání z několika důvodů, které jsou uvedeny v § 94 a 95 zákona.  

 

Nejrozšířenějším důvodem je překročení hranice obratu 1 000 000 Kč za posledních 12 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obrat je definován v § 6 odst. 2 zákona. U osob 

vedoucích daňovou evidenci se jím rozumí příjmy za uskutečněná plnění, s výjimkou plnění 

osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.  

 

Po překročení obratu je podnikatel povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů po 

skončení měsíce, v němž byl stanovený limit překročen. Plátcem se stává od prvního dne 

třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl limit překročen. Byl-li obrat překročen 

např. v únoru, stává se podnikatel plátcem od 1. května. 
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Mezi další důvody k registraci patří např. tyto případy: 

• pořízení zboží v jiném státě EU, jestliže hodnota zboží bez daně převýší za kalendářní 

rok částku 326 000 Kč (dnem, kdy byl limit překročen, se podnikatel stává plátcem a 

do dne je povinen podat přihlášku k registraci; daň musí zaplatit již z té dodávky zboží, 

jejíž hodnotou došlo k překročení limitu), 

• pořízení zboží z členského státu EU, které je předmětem spotřební daně, 

• přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, 

místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo od zahraniční osoby povinné 

k dani (jde např. o služby kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné, 

vzdělávací a zábavní, pořádání kongresů, výstav a veletrhů),  

• dodání zboží s montáží nebo instalací osobou registrovanou k dani v jiném členském 

státě, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku nebo zahraniční 

osobou povinnou k dani.  

 

V posledních třech případech se podnikatel stává plátcem již dnem přijetí služby nebo 

dodání zboží a do dne musí podat přihlášku k registraci. V den přijetí služby (dodání zboží) je 

povinen přiznat a zaplatit daň. 

 

Podnikatel se nemusí stát plátcem DPH pouze povinně, ale také dobrovolně, je-li to 

pro něj výhodné. V tom případě podá kdykoliv přihlášku k registraci a od data uvedeného na 

Osvědčení o registraci se stává plátcem.  

 

Po registraci je plátce DPH povinen evidovat daň na výstupu a daň na vstupu, na 

základě kterých vypočítá po skončení zdaňovacího období svou daňovou povinnost.  

 

Základem daně je cena zdanitelného plnění bez DPH. 

 

V současné době jsou zákonem stanoveny tyto sazby daně: 

• základní sazba 20 %, 

•  snížená sazba 10 %. 

 

Daň na výstupu je daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za 

uskutečněné zdanitelné plnění nebo z přijaté platby, dále daň při pořízení zboží a při 
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poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státně a daň při dovozu 

zboží nebo poskytnutí služby zahraniční osobou. Daň na výstupu se vypočte vynásobením 

základu daně a sazby daně. Plátce daň uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve 

kterém mu vznikla povinnost daň přiznat. 

 

Daň na vstupu je daň, která je součástí ceny za přijaté plnění z tuzemska, daň 

vyměřená při dovozu zboží a daň při pořízení zboží a při poskytnutí služby osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí služby zahraniční 

osobou. Daň na vstupu znamená pro plátce DPH nárok na odpočet daně. 

 

Daňová povinnost je rozdíl mezi souhrnem daně na výstupu a nárokem na odpočet 

daně (souhrnem daně na vstupu) za zdaňovací období. Jestliže je daň na výstupu vyšší, než 

daň na vstupu, je výsledkem vlastní daňová povinnost a plátce ji musí odvést finančnímu 

úřadu. V opačném případě vzniká plátci nadměrný odpočet, který je plátci vrácen příslušným 

finančním úřadem do 30 dnů od jeho vyměření.  

 

Zdaňovacím obdobím může být kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za předchozí 

kalendářní rok dosáhl částky 10 mil. Kč nebo kalendářní čtvrtletí při obratu nižším. Jestliže se 

obrat pohyboval v rozmezí 2 až 10 mil. Kč za rok, může si podnikatel z těchto dvou 

zdaňovacích období vybrat.  

 

Daňové přiznání plátce odevzdává na tiskopise předepsaném Ministerstvem financí 

vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období a ve stejné lhůtě je splatná vlastní daňová 

povinnost.  

 

3.7. Silniční daň 

Bude-li podnikatel používat k podnikatelským účelům silniční motorové vozidlo, je 

povinen se zaregistrovat k dani silniční, kterou řeší zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.  

Tento zákon vymezuje předmět daně. U podnikatelů jsou to silniční motorová vozidla a 

jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jestliže jsou používána 

k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé 

souvislosti s podnikáním.  
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Podnikateli tedy vznikne daňová povinnost, pokud začne používat k podnikatelské 

činnosti své silniční motorové vozidlo, a to od kalendářního měsíce, v němž se vozidlo 

k tomuto účelu použilo poprvé.  Podnikatel se tak stává novým poplatníkem silniční daně a 

musí se zaregistrovat u příslušného finančního úřadu nejpozději ve lhůtě splatnosti nejbližší 

zálohy na daň. Poplatníkem silniční daně se může stát i tehdy, jestliže vyplácí svému 

zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla 

ke služebním účelům.  

 

Zákon také uvádí, co předmětem daně není (§2) a co je od daně osvobozeno (§3).  

 

Základem silniční daně je: 

• zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních 

automobilů 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.[5] 

 

Základ daně se určí podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu. 

V zákoně jsou k jednotlivým základům daně přiřazeny roční sazby daně a pomocí nich se 

silniční daň vypočte. V současnosti platné roční sazby silniční daně u osobních automobilů 

uvádí Tabulka 3-5. 

 

Tabulka 3-5: Roční sazby silniční daně u osobních automobilů 

Zdvihový objem motoru Roční sazba daně 

do 800 cm3 1 200 Kč 

nad 800 cm3 do 1250 cm3   1 800 Kč 

nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč 

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč 

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč 

nad 3000 cm3 4 200 Kč 

Zdroj: [5] 
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Jestliže je poplatníkem zaměstnavatel, sazba daně činí 25 Kč za každý den použití 

osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla zaměstnancem, pokud je výhodnější než 

roční daňová sazba. 

 

Existuje možnost snížení sazeb, např. u nově registrovaných vozidel. Nárok na snížení 

sazby daně vzniká od kalendářního měsíce první registrace vozidla a končí po 108 

kalendářních měsících. Příslušná sazba daně se snižuje o 48 % po dobu následujících 36 

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

kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Naopak 

zákon poplatníkům stanovuje povinnost zvýšení sazby o 25 % u vozidel registrovaných 

poprvé do 31. prosince 1989. 

 

Vypočtená částka odpovídá roční daňové povinnosti. Pokud poplatník začne vozidlo 

používat až během roku, daňová povinnost se vypočte jako součin jedné dvanáctiny roční 

daňové sazby a počtu kalendářních měsíců, ve kterých trvala daňová povinnost. 

 

Zdaňovacím obdobím silniční daně je kalendářní rok. Během roku se platí zálohy na 

daň za rozhodné období, které jsou splatné do 15. dubna za 1. čtvrtletí, do 15. července za 2. 

čtvrtletí, do 15. října za 3. čtvrtletí a do 15. prosince za říjen a listopad. Vypočtou se ve výši 

jedné dvanáctiny příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla 

trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období. Po skončení zdaňovacího 

období musí poplatník podat nejpozději do 31. ledna daňové přiznání a zaplatit správci daně 

vypočtenou daň.  

 

3.8. Daň z nemovitosti 

Daň z nemovitosti musí podnikatel platit, je-li součástí jeho obchodního majetku 

nemovitost. Členíme ji na daň z pozemků a daň ze staveb. Úprava obou daní je obsažena 

v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.  

 

Daň z pozemků 

Dle zákona jsou předmětem daně pozemky na území České republiky vedené v 

katastru nemovitostí. V §2 je uveden výčet pozemků, na které se daň nevztahuje, např. 
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pozemky zastavěné stavbami, ochranné lesy, vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících 

k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Výčet pozemků osvobozených od daně je 

stanoven v §4.   

 

Daň ze staveb 

Předmětem daně jsou především tyto stavby na území České republiky: 

• stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas a stavby užívané, 

• byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí, 

• samostatné nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou 

evidovány v katastru nemovitostí. 

 

V §7 odst. 2 jsou uvedeny stavby, které předmětem nejsou, v §9 stavby od daně 

osvobozené. 

 

Zdaňovacím obdobím daně z nemovitosti je kalendářní rok. Poplatník podává daňové 

přiznání do 31. ledna následujícího roku. Nemusí jej podávat, jestliže tak učinil v některém 

z předchozích zdaňovacích období a od té doby nedošlo ke změně okolností rozhodných pro 

vyměření daně. Splatnost daně je do 31. května, pokud daň nepřekračuje částku 5 000 Kč, 

nebo do 31. května pro 1. splátku a 30. listopadu pro 2. splátku u daně vyšší než 5 000 Kč. 

Poplatníci daně provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají splatnost daně ve dvou 

stejných splátkách, a to do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období.  
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4. Praktická aplikace 
 

Tato kapitola se zaměřuje na zahájení podnikání fyzické osoby z praktického hlediska. 

V předchozích kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější teoretické informace týkající se tohoto 

tématu. Tyto informace nyní využiji pro názorný příklad, ve kterém ukážu, jak má fyzická 

osoba postupovat při zahájení své činnosti. Popíšu především, jak správně vyplnit jednotný 

registrační formulář, jak si vypočíst daně ve správné výši a odevzdat daňové přiznání. 

 

Zadání příkladu: 

Paní Simona Zelená je vyučena pánskou krejčí. Pět let pracovala v podniku Móda, a.s., 

který se zaměřuje na šití svatebních šatů. V březnu roku 2010 dostala nabídku šít modely 

svatebních šatů pro módní návrhářku. Proto se rozhodla, že opustí své dosavadní zaměstnání, 

vyřídí si živnostenský list a začne podnikat. Paní Zelená má také v současnosti známé, kteří 

mají zájem o šití oblečení na míru. V budoucnosti chce díky reklamě získat i zákazníky nové. 

Podnikatelskou činnost chce provozovat v pronajatém prostoru na adrese Ratibořská 111, 747 

05, Opava - Kateřinky. K podnikání bude využívat svůj osobní automobil značky Škoda 

Octavia 1.8 TSI, který pořídila 15. května roku 2009. 

 

Následující podkapitoly vystihují jednotlivé kroky, které musí paní Zelená při zahájení 

podnikání a během prvního roku podnikání učinit. 

 

4.1. Zjištění informací z živnostenského zákona 

Paní Zelená si v živnostenském zákoně zjistila, že šití oblečení je činnost, která spadá 

pod živnost volnou a má název „Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních 

doplňků“.  

 

Dle Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. je obsahová náplň této činnosti poměrně široká.    

U paní Zelené bude obsahem její podnikatelské činnosti především „Výroba svrchního 

ošacení (včetně společenských oděvů) vyráběného z tkaných, pletených a háčkovaných textilií 

a materiálů, a to jak průmyslově, tak formou zakázkové výroby“ a „Aplikace zdobných prvků 

na oděvy a oděvní doplňky“.  
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U živnosti volné zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. 

K získání živnostenského oprávnění musí paní Zelená splňovat pouze všeobecné podmínky, a 

to dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Jelikož všechny 

podmínky splňuje a také u ní neexistuje žádná překážka provozování živnosti, může živnost 

ohlásit, a to pomocí jednotného registračního formuláře.  

 

4.2. Vyplnění a odevzdání jednotného registračního formuláře 

Paní Zelená si může vyzvednout jednotný registrační formulář (JRF) na kterémkoliv 

centrálním registračním místě, nebo si jej může stáhnout z internetu, např. z webové stránky 

ministerstva podnikání a obchodu. Vzorově vyplněný JRF paní Zelené je vložen v přílohách.  

 

JRF se skládá z částí A až H.  

 

Část A s názvem Podnikatel představuje vyplnění osobních údajů, bydliště, místo 

podnikání, údajů o provozovně a o odpovědném zástupci. Také slouží k ohlášení živnosti či 

k podání žádosti o koncesi, jelikož se zde uvádí předmět podnikání. Protože ohlašuje paní 

Zelená živnost volnou, uvede v kolonce předmět podnikání „Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a dále číslo oboru činnosti. Výroba 

textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků je v Příloze č. 4 k živnostenskému 

zákonu označena číslem 10. 

 

Jelikož chce paní Zelená využít JRF nejen k ohlášení živnosti, ale také k registraci 

k jednotlivým institucím, musí vyplnit části B – D. 

 

Část B se týká daňové registrace u finančního úřadu. Paní Zelená se musí 

zaregistrovat k dani z příjmů fyzických osob a také k dani silniční, jelikož chce k podnikání 

používat své osobní vozidlo. K ostatním daním se prozatím registrovat nemusí, protože 

v obchodním majetku nemá žádnou nemovitost, nechce se stát plátcem DPH a nechce mít 

zaměstnance.  

 

V části B se uvádí také očekávaná daňová povinnost u daně z příjmů fyzických osob a 

u daně silniční z důvodu určení výše záloh na tyto daně.  
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Očekávaná daň silniční 

Zdvihový objem motoru vozidla paní Zelené je 1 798 cm3 a tomu odpovídá dle zákona 

o dani silniční roční sazba ve výši 3 000 Kč. Datum první registrace vozidla je 15. 5. 2009, a 

proto může sazbu snížit v roce 2010 o 48 %. Výsledná sazba tedy činí 1 560 Kč za rok, 130 

Kč za každý měsíc, ve kterém je auto k podnikání používáno. Paní Zelená předpokládá, že 

bude podnikat v roce 2010 od 1. dubna až do konce roku, tedy 9 měsíců. Na základě toho 

očekává silniční daň za rok 2010 ve výši 1 170 Kč.  

 

Část C se nazývá Oznámení správě sociálního zabezpečení. Vyplněním této části 

splní paní Zelená svou registrační povinnost vůči Okresní správě sociálního zabezpečení 

v Opavě – oznámí zahájení samostatné výdělečné činnosti od 1. dubna 2010 a přihlásí se 

k placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Nepřihlašuje se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění. 

 

Část D - Oznámení zdravotní pojišťovně slouží k oznámení zahájení výkonu 

samostatné výdělečné činnosti příslušné zdravotní pojišťovně a k přihlášení se k placení 

pojistného na zdravotní pojištění. Paní Zelená zde uvede Všeobecnou zdravotní pojišťovnu 

v Opavě. Zálohu na pojistné na zdravotní pojištění bude platit od 1. dubna 2010 v minimální 

výši – 1 601 Kč. 

 

Kromě JRF paní Zelená musí vyplnit také přílohu - Seznam oborů činností 

náležejících do živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona“, kde označí název činnosti, kterou chce provozovat. Dalším 

dokladem, který bude muset odevzdat je písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve které 

bude paní Zelená provozovat svou podnikatelskou činnost, že souhlasí s umístěním 

provozovny.   

 

Vyplněný formulář s přílohou a písemných prohlášením vlastníka nemovitosti paní 

Zelená podala dne 1. dubna 2010 na živnostenském úřadě v Opavě. Tímto dnem ji vzniklo 

oprávnění provozovat ohlášenou živnost. Protože splnila všechny podmínky stanovené 

zákonem a ohlášení mělo všechny náležitosti, provedl živnostenský úřad zápis do 

živnostenského rejstříku. Dne 5. dubna 2010 ji vydal výpis z živnostenského rejstříku, kterým 

bude prokazovat své oprávnění provozovat živnost a přidělil identifikační číslo – IČ 

12345678.   
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Odevzdaným formulářem paní Zelená také splnila všechny registrační povinnosti, 

protože živnostenský úřad sdělil její údaje Finančnímu úřadu v Opavě, Okresní správě 

sociálního zabezpečení v Opavě a Všeobecné zdravotní pojišťovně. Z finančního úřadu ji bylo 

přiděleno daňové identifikační číslo - DIČ CZ8656161212. 

 

4.3. Zjištění výše záloh na silniční daň, na sociální a zdravotní pojištění 

Zálohy na silniční daň 

Očekávaná silniční daň za rok 2010 je ve výši 1 170 Kč. Na tuto daň však musí paní 

Zelená odvádět zálohy, a to za každý měsíc, ve kterém své vozidlo používala k podnikání.  

 

K jakému dni a v jaké výši musí tyto zálohy hradit finančnímu úřadu, ukazuje Tabulka 

4-1. 

 

Tabulka 4-1: Vypočtené zálohy na silniční daň paní Zelené placené v roce 2010 

Období Datum splatnosti Částka 
2. čtvrtletí 15. července  390 Kč 

3. čtvrtletí 15. října  390 Kč 

Říjen a listopad 15. prosince  260 Kč 

Rok 2010 celkem - 1040 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zálohy na pojistné na zdravotní pojištění 

Paní Zelená je povinna platit v 1. roce podnikání zálohy na pojistné na zdravotní 

pojištění ve výši minimální měsíční zálohy, což je v roce 2010 částka 1 601 Kč. Tuto zálohu 

musí hradit na bankovní účet své zdravotní pojišťovně – VZP za každý měsíc svého 

podnikání. Splatnost zálohy je od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. 

dne následujícího kalendářního měsíce. Paní Zelená začíná podnikat od 1. dubna 2010. První 

zálohu proto musí zaplatit již za měsíc duben a to v období od 1. dubna do 8. května. 

 

Zálohy na pojistné na sociální pojištění 

Paní Zelená musí odvádět v 1. roce podnikání také zálohy na pojistné na důchodové 

pojištění a zálohy na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši minimální měsíční 
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zálohy, což je v roce 2010 částka 1 731 Kč. Tyto zálohy bude odvádět na bankovní účet 

OSSZ v Opavě za každý měsíc, ve kterém trvala podnikatelská činnost. Záloha je splatná od 

1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Paní Zelená první zálohu tedy odvede za 

měsíc duben v období od 1. do 20. května. 

 

4.4. Způsob evidence příjmů a výdajů 

Paní Zelená musí být schopna po skončení zdaňovacího období – kalendářního roku 

2010 stanovit základ daně pro výpočet daně z příjmů. Proto se musí rozhodnout, zda bude 

vést účetnictví, daňovou evidenci nebo tzv. zjednodušenou evidenci. Základní rozdíly mezi 

jednotlivými evidencemi příjmů a výdajů ukazuje Tabulka 4-2.  

 

Tabulka 4-2: Srovnání účetnictví, daňové evidence a zjednodušené evidence 

Hledisko Účetnictví Daňová evidence 
Zjednodušená 

evidence 

Právní 
předpis 

Zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, Vyhláška 
č. 500/2002 Sb.3, České 

účetní standardy4 

§ 7b zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů 

§ 7 odst. 7 a 8 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních 

z příjmů 

Základ 
daně 

Rozdíl mezi výnosy a 
náklady 

Rozdíl mezi příjmy a 
skutečnými výdaji 

Rozdíl mezi příjmy a 
paušálními výdaji 

Seznam 
knih 

Hlavní kniha, deník, 
kniha analytických účtů, 
kniha podrozvahových 

účtů 

Peněžní deník, kniha 
pohledávek, kniha 

závazků, kniha 
dlouhodobého 

hmotného majetku, 
kniha evidence jízd atd. 

Evidence příjmů a 
pohledávek 

Odpisy 

Účetní a daňové odpisy 
dlouhodobého 

hmotného i nehmotného 
majetku 

Daňové odpisy 
dlouhodobého 

hmotného majetek 

Daňové odpisy jsou 
uplatněny v paušálních 

výdajích 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

                                                 
3 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví 
 
4 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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Vedení účetnictví je finančně i znalostně náročnější způsob prokazování příjmů a 

výdajů než vedení daňové a zjednodušené evidence. Pro vedení účetnictví by paní Zelená 

musela využít služeb např. nějaké účetní firmy, zatímco daňovou evidenci by si byla schopna 

vést sama. Jelikož paní Zelená nemá zákonem stanovenou povinnost vést účetnictví, rozhodla 

se prokazovat příjmy a výdaje pomocí daňové evidence. Pokud zjistí po skončení 

zdaňovacího období, že má nízké výdaje, bude mít možnost stanovit své výdaje procentem 

z příjmů. 

 

4.5. Postup otevření daňové evidence 

Daňová evidence se otevírá dnem zahájení podnikatelské činnosti. Ještě předtím by se 

však měly vyhotovit tyto dokumenty - interní směrnice, soupis zřizovacích výdajů a soupis 

peněžitých a nepeněžitých vkladů podnikatele do podnikání. 

 

Vyhotovení interních směrnic 

Protože žádný právní předpis detailně neupravuje postupy vedení daňové evidence, 

měl by si podnikatel vyhotovit tzv. interní směrnice. Jejich vyhotovením se upřesňují 

jednotlivá pravidla a postupy, takže slouží jak samotnému podnikateli při vedení daňové 

evidence, tak případné daňové kontrole. Uvádí se v nich např.: 

• způsob vedení daňové evidence, 

• seznam použitých knih, 

• způsob číslování dokladů, 

• seznam zkratek, 

• způsob oceňování a odepisování majetku, 

• způsob pro přepočet majetku v cizí měně na měnu českou, 

• způsob inventarizace majetku a závazků, 

• způsob archivace dokladů, 

• postup při uzávěrkové úpravě na konci zdaňovacího období. 

 

Tabulka 4-3: Interní směrnice paní Zelené 

Jméno a příjmení Simona Zelená 

Bydliště Antonína Sovy 8, 747 05, Opava – Kateřinky 
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Sídlo provozovny Ratibořská 111, 747 05, Opava – Kateřinky 

IČ 12345678 

DIČ CZ8656161212 

Předmět podnikání 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona, obor činnosti Výroba 

textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních 

doplňků 

Datum zahájení podnikání 1. 4. 2010 

Způsob vedení daňové evidence Účetní software Pohoda Mini, pořízen 8. 4. 2010 

Seznam použitých knih 

Peněžní deník, Nepeněžní deník, Kniha 

pohledávek, Kniha závazků, Kniha dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, Kniha drobného 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

Kniha jízd 

Způsob číslování dokladů 
Poslední dvojčíslí kalendářního roku + číslo 

dokladu + trojmístné číslo, např. 10FV001 

Použité zkratky 

HP hotovost příjem 

HV hotovost výdej 

BP banka příjem 

BV banka výdej 

FV faktura vydaná 

FP faktura přijatá 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DM drobný majetek 

IN interní doklad 

Cenová hranice pro zařazení do 

dlouhodobého majetku 

DHM - použití přes 1 rok, cena nad 40 000 Kč 

DNM - použití přes 1 rok, cena nad 60 000 Kč 

Způsob odpisování majetku Rovnoměrné daňové odpisování 

Způsob inventarizace majetku a 

závazků 

Fyzická a dokladová inventura k poslednímu dni 

zdaňovacího období 

Archivace daňové evidence Archivace po dobu 10ti let v archívu a na CD 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vyhotovení soupisu zřizovacích výdajů 

Zřizovacími výdaji jsou veškeré výdaje související s podnikáním, které byly 

vynaloženy před jeho zahájením. Jsou daňově uznatelné, ale musí být doloženy daňovými 

doklady. Jedná se např. o poplatek za vydání živnostenského oprávnění, cestovné, konzultace 

s právníky a daňovými poradci, výdaje za poštovní známky, soudní a notářské poplatky. Po 

sepsání všech zřizovacích výdajů se provede jejich součet a ten se zapíše po skončení prvního 

zdaňovacího období do řádku 106 v Příloze č. 1 k daňovému přiznání. 

 

Paní Zelená zaplatila před zahájením podnikání poplatek za vydání živnostenského 

oprávnění, za konzultaci s daňovým poradcem a za cestovné. Soupis jejich zřizovacích výdajů 

je uveden v Tabulce 4-4. 

 

Tabulka 4-4: Soupis zřizovacích výdajů paní Zelené 

Zřizovací výdaj Částka  
Poplatek za vydání živnostenského oprávnění 1 000 Kč 

Konzultace s daňovým poradcem  500 Kč 

Cestovné  100 Kč 

Součet 1 600 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vyhotovení soupisu peněžitých a nepeněžitých vkladů podnikatele do podnikání 

Tento soupis slouží k informování o vkladech, které podnikatel vložil do obchodního 

majetku. Může se jednat o vklady peněžité (vklad hotovosti do pokladny nebo na bankovní 

účet) i nepeněžité (vklad dlouhodobého majetku, drobného majetku, zásob). Nepeněžité 

vklady se musí správně ocenit dle § 29 zákona o daních z příjmů. Nejčastěji se jedná o 

ocenění majetku: 

• pořizovací cenou v případě, že byl pořízen úplatně v době kratší než 1 rok před 

vložením do obchodního majetku (musí být doložen doklad o nákupu), 

• reprodukční pořizovací cenou (dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku), 

v případě, že byl pořízen úplatně v době delší než 1 rok před vložením do obchodního 

majetku a v případě budov a pozemků,  

• vlastními náklady, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii. 
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Výše nepeněžitých vkladů se zachytí v daňové evidenci do pomocných knih, např. 

drobný majetek do knihy drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Do 

výdajů daňových se uplatní při uzávěrkové úpravě na konci zdaňovacího období, a to u 

dlouhodobého hmotného majetku v částečné výši pomocí odpisů a u dlouhodobého 

nehmotného majetku, drobného majetku nebo zásob v plné výši. 

 

Soupis peněžitých a nepeněžitých vkladů paní Zelené do podnikání je obsažen 

v Tabulce 4-5. 

 

Tabulka 4-5: Soupis peněžitých a nepeněžitých vkladů paní Zelené do podnikání 1. 4. 2010 

Název Typ vkladu Datum pořízení Částka 

Vklad hotovosti do pokladny Peněžní - 10 000 Kč 

Vklad hotovosti na bankovní účet Peněžní - 100 000 Kč 

Vklad osobního automobilu 

Škoda Octavia 1.8 TSI 
Nepeněžní 15. 5. 2009 500 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otevření daňové evidence 

Po vyhotovení všech dokumentů může paní Zelená otevřít daňovou evidenci dnem 

zahájení podnikatelské činnosti, což je 1. dubna 2010. Mezi první zápisy patří počáteční stav 

pokladny a bankovního účtu, zápis zřizovacích výdajů do nepeněžního deníku a zápis 

osobního vozidla do knihy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Poté může začít 

zapisovat případy, které se uskutečnily po zahájení podnikatelské činnosti.  

 

Veškeré případy paní Zelené v roce 2010 jsem evidovala v účetním softwaru Pohoda 

Mini. Po skončení tohoto roku jsem vytvořila peněžní deník, který je vložen v příloze.  

 

4.6. Postup na konci zdaňovacího období 

Paní Zelená na konci zdaňovacího období musí provést poslední zápisy – do výdajů 

daňových zahrnout odpis osobního vozidla a paušální výdaje na dopravu, protože během roku 

neuplatňovala skutečné výdaje za pohonné hmoty. Daňový odpis v roce 2010 činí 55 000 Kč 

(11 % z vstupní ceny 500 000 Kč), ale protože paní Zelená využívala osobní vozidlo i pro 
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soukromou potřebu, daňový odpis se bude krátit vypočteným procentem. V knize jízd je 

uvedeno, že v roce 2010 bylo ujeto tímto vozidlem celkem 950 km, z toho 760 km služebně a 

190 km soukromě. Podíl služebně ujetých kilometrů na celkově ujetých kilometrech je 80 %. 

Daňový odpis bude v roce 2010 ve výši 44 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu bude také 

krácený – 80 % z částky 5 000 Kč. Jeho výše je tedy 4 000 Kč za měsíc, celkově za 9 měsíců 

podnikání 36 000 Kč. Po provedení všech zápisů paní Zelená uzavřela a vytiskla všechny 

knihy. Z nich nyní bude čerpat potřebné informace pro sestavení přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob a pro sestavení přehledu příjmů a výdajů pro VZP a OSSZ. 

 

4.6.1. Zjištění daně z příjmů fyzických osob a vyplnění daňového přiznání 

Aby paní Zelená mohla vyplnit daňové přiznání, musí si nejprve zjistit veškeré příjmy 

a výdaje, které měla v roce 2010 a poté stanovit dílčí základy daně a celkový základ daně 

z příjmů fyzických osob. 

 

Pomocí daňové evidence stanoví dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti a také dílčí základ daně z kapitálového majetku, jelikož v ní evidovala 

přijaté úroky z podnikatelského účtu.  

 

Protože paní Zelená v prvním čtvrtletí ještě neprovozovala podnikatelskou činnost, ale 

byla zaměstnána u firmy Móda, a.s., musí uvést také příjmy ze závislé činnosti. Dílčí základ 

daně ze závislé činnosti určí na základě Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 

obdrženého od svého dřívějšího zaměstnavatele. Dílčí základ daně tvoří hrubá mzda a 

pojistné zaplacené zaměstnavatelem na sociální a zdravotní pojištění, což je v případě paní 

Zelené 80 400 Kč (60 000 Kč + 20 400 Kč). Dle potvrzení o zdanitelných příjmech se 

odvedly v roce 2010 zálohy na daň z příjmů fyzických osob ve výši 5 850 Kč. 

 

Výpočet celkového základu daně z příjmů paní Zelené za rok 2010 vystihuje Tabulka 

4-6. 
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Tabulka 4-6: Výpočet základu daně z příjmů fyzických osob paní Zelené za rok 2010 

Položka Částka 

Příjmy vykázané v peněžním deníku 236 925 Kč 

Výdaje vykázané v peněžním deníku 81 041 Kč 

Daňové odpisy 44 000 Kč 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 111 884 Kč 

Úhrn částek snižujících rozdíl mezi 

příjmy a výdaji dle § 5 a § 23 zákona  

o daních z příjmů 

37 600 Kč 

Dílčí základ daně z podnikání 74 284 Kč 

Dílčí základ daně z kapitálového 

majetku 

10 Kč 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti 80 400 Kč 

Celkový základ daně 154 694 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vypočtený celkový základ daně se dále zaokrouhlí na stokoruny dolů a z něj se 

vypočte daň ve výši 15 %. Výsledkem je částka 23 190 Kč, která se poníží o slevu na 

poplatníka 24 840 Kč, takže konečná daňová povinnosti činí 0 Kč. Protože paní Zelená 

zaplatila v roce 2010 zálohy na daň ve výši 5 850 Kč, vyplní v daňovém přiznání žádost o 

vrácení přeplatku. 

 

Paní Zelená může nyní přistoupit k vyplnění základního tiskopisu Přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob a Přílohy č. 1. Tyto formuláře odevzdá finančnímu úřadu nejpozději 

do 1. 4. 2011. Vyplněné daňové přiznání paní Zelené je vloženo v přílohách.  

 

Protože poslední známá daňová povinnost nedosáhla výše 30 000 Kč, nebude muset 

paní Zelená v roce 2011 odvádět zálohy na daň z příjmů. Z důvodu nepřekročení obratu 

750 000 Kč za 9 měsíců podnikání v roce 2010 se nemusí paní Zelená stát od roku 2011 

plátcem DPH.  
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4.6.2. Vyplnění přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ a VZP 

Paní Zelená vychází při zjištění vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění z dílčího základu daně z podnikání. V obou případech je 

vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, a proto se pro výpočet 

pojistného použije minimální vyměřovací základ. Z něj se stanoví procentem výše pojistného 

a poté se porovná se zaplacenými zálohami. V případě sociální pojištění je rozdíl mezi 

pojistným a zálohami 0 Kč, v případě zdravotního pojištění vychází přeplatek 5 Kč. Zálohy, 

které bude paní Zelená odvádět v roce 2011, jsou ve výši minimální zálohy. 

 

Vyplněné přehledy pro OSSZ a VZP jsou vloženy v přílohách. Paní Zelená je musí 

odevzdat nejpozději do 1. května 2010.  

 

4.6.3. Vyplnění a podání přiznání k dani silniční 

Poslední povinností paní Zelené je vyplnění přiznání k dani silniční. Do stanoveného 

formuláře uvede pouze osobní vozidlo Škoda Octavia, které využívala k podnikání v roce 

2010. Očekávaná daň vypočtená v kapitole 4.2. odpovídá výsledné dani  1 170 Kč, jelikož 

paní Zelená podnikala v roce 2010 plánovaných 9 měsíců. Zálohy zaplacené na dani jsou ve 

výši 1 040 Kč. Zbývá tedy doplatit finančnímu úřadu 130 Kč.  

 

Vyplněné přiznání k dani silniční je vloženo v přílohách. Paní Zelená jej odevzdala 10. 

ledna 2011 a v ten den také uhradila vypočtený nedoplatek. 
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5. Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit ucelený soubor informací o zahájení 

podnikání fyzických osob z právního a daňového hlediska a poté zjištěné informace využít 

pro praktický příklad. Při zpracování daného tématu jsem zužitkovala poznatky nabyté 

vysokoškolským studiem a vedením daňové evidence svému otci, který podniká na základě 

živnostenského oprávnění.  

 

V první kapitole své práce jsem uvedla způsoby podnikání fyzických osob a právní 

předpisy, které je upravují. Jednalo se především o živnostenské podnikání upravené 

živnostenským zákonem, které je v České republice mezi fyzickými osobami nejrozšířenější.  

 

Dle obchodního zákoníku může fyzická osoba podnikat i v případě, že je zapsaná do 

evidence zemědělského podnikatele a do evidence na základě zvláštního právního předpisu 

(např. do seznamu daňových poradců). Informace, jak začít podnikat v těchto případech, jsou, 

co se týče množství, docela omezené. Řekla bych, že zájemci o toto podnikání jsou často 

odkázání pouze na zákon, který upravuje jejich zamýšlenou činnost, a na internetovou stránku 

příslušné komory.  

 

V druhé kapitole jsem se zabývala daňovou problematikou. Ta je samozřejmě velmi 

rozsáhlá, a není možné popsat vše do hloubky. Věřím však, že i stručný popis vybraných daní, 

o který jsem se v této kapitole pokusila, začínajícím podnikatelům pomůže pochopit základní 

postup výpočtu jednotlivých daní. Některé z právních předpisů upravujících daně jsou často 

novelizovány, a proto bych chtěla zdůraznit, že je důležité vždy vycházet z aktuálních 

právních předpisů. 

 

V praktické části jsem na souvislém příkladu popsala veškeré kroky, které musela paní 

Zelená učinit v souvislosti se začátkem podnikání. Konkrétně se jednalo o zjištění potřebných 

informací ze zákonů, vyplnění jednotného registračního formuláře, ohlášení živnosti, 

zaregistrování se u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní 

pojišťovny.  
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V této části jsem také uvedla základní rozdíly mezi daňovou evidencí, účetnictvím a 

tzv. zjednodušenou evidencí. V případě paní Zelené jsem zvolila za nejlepší variantu vedení 

daňové evidence a tímto způsobem jsem za rok 2010 evidovala veškeré příjmy a výdaje.  

 

Na závěr jsem vyplnila za paní Zelenou daňové přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob, daňové přiznání k dani silniční a přehledy příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu a 

okresní správu sociálního zabezpečení. 
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