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1. Úvod 

 

Podnikání má v dějinách lidstva dlouhou historii. Možnost podnikat je základním stavebním 

kamenem ekonomik demokratických a vyspělých zemí na rozdíl od většiny totalitních zemí. 

Samotným podnikatelům dává svobodu, jelikož jsou v práci závislí sami na sobě. Podnikání 

rozšiřuje prostor pro seberealizaci a iniciativu. Je taktéž zdrojem materiálního zajištění, jehož 

výše je úměrná schopnostem podnikatele. 

Jedním z prvních kroků začínajícího podnikatele bude úvaha o tom, zda-li je pro něj 

výhodnější podnikat jako fyzická osoba, známá taktéž jako osoba samostatně výdělečně činná 

nebo jako právnická osoba. Podnikatel musí porovnat základní aspekty, mezi které patří 

povinný základní kapitál, daňové zatížení, ručení za závazky a administrativní náročnost. 

Podniky s velkým kapitálem jsou zpravidla právnické osoby, kdežto drobní živnostníci 

podnikají jako OSVČ. A právě podnikání fyzických osob se věnuje tato bakalářská práce.  

 Obsah práce je strukturován do tří stěžejních částí. První část se týká živnostenského 

podnikání a rozčlenění živností, které upravuje ŽivZ. Druhá část pojednává o dani z příjmů 

podnikajících fyzických osob, jakožto i o snaze optimalizovat daňovou povinnost. Třetí část 

se zabývá porovnáním účetnictví a daňové evidence. 

Podklady pro zpracování bakalářské práce tvoří zejména odborná literatura a zákony. 

Vycházím ovšem i z vlastních poznatků, které jsem měl možnost čerpat přímo 

v podnikatelské praxi.  

 Cílem bakalářské práce je poskytnout základní informace týkající se podnikání 

fyzických osob v České republice ve vazbě na platnou legislativu. Jedná se především o 

živnostenské podnikání a daně z příjmů fyzických osob. Hlavním cílem bakalářské práce je 

analýza výhod vedení účetnictví nebo daňové evidence podnikajících fyzických osob.  

 Na základě vlastních poznatků vyvozuji následující hypotézu, kterou budu dále 

zkoumat: pro živnostníka, kterému umožňuje zákon vést daňovou evidenci příjmů a výdajů, je 

tato varianta výhodnější  než vedení účetnictví. 

 V bakalářské práci používám metody zpracování a analýzy informací, komparace a 

dedukce.  
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2. Živnostenské podnikání 

 

Nejrozšířenější právní formou podnikání v ČR je podnikání fyzických osob na základě 

živnostenského oprávnění, které uděluje ŽÚ. Jedná se o formu podnikání, která přináší řadu 

výhod, mezi které patří menší daňová zátěž a u této formy podnikání není zákonem stanovena 

výše povinného základního kapitálu na rozdíl od právnických osob. Tyto výhody jsou 

kompenzovány ručením za závazky, jelikož FO ručí celým svým majetkem. 

  

2.1 Právní úprava živnostenského podnikání 

 

Živnostenský zákon je obecný, veřejnoprávní předpis, který upravuje základní podmínky pro 

podnikání právnických a fyzických osob. Tato právní norma přímo ovlivňuje podnikatelské 

aktivity většiny podnikajících fyzických osob. Jedná se o zákon, u kterého dochází k častým 

změnám. Pro podnikatele je důležité se s tímto právním předpisem seznámit, jelikož se tím 

vyhne případným sankcím, které vyplývají z porušení jednotlivých ustanovení. 

  

2.1.1 Obecné rysy živnostenského podnikání 

 

Po pádu totálního režimu v roce 1989 se ekonomika Československa transformovala 

z centrálně řízeného hospodářství na hospodářství tržní. To umožnilo lidem svobodně začít 

podnikat. Vznikla tak možnost živnostenského podnikání, které dnes tvoří významnou část 

podnikatelské struktury v České republice.  

Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb. Jedná se o specifickou oblast 

podnikání, která zahrnuje obory v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb. Přesná 

definice živnosti podle § 2 ŽivZ zní: „Živností je soustavná činnost, provozovaná samostatně, 

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

stanovených tímto zákonem.“ 1  

 Soustavností se rozumí záměr podnikatele, že tato činnost bude vykonávána i nadále. 

Jedná se o výkon podnikatelské činnosti, který trvá určité časové období nebo se pravidelně 

opakuje. Nejedná se tedy o činnost jednorázovou, nahodilou nebo příležitostnou. Soustavností 

se rozumí i sezónní činnosti, jsou-li vykonávány s úmyslem opakovat je každoročně. 

                                                 
1 § 2 zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání. 
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Samostatností se ze zákona vyžaduje, aby podnikatel provozující živnost, jednal 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a sám rozhodoval o věcech, které souvisí 

s ekonomickými a právními aspekty podnikání. 

 Provozování činnosti vlastním jménem se rozumí, že živnostník provádí právní úkony 

související s podnikáním pod svou obchodní firmou, tedy nikoliv jménem jiného subjektu. U 

právnických osob je potřeba uvádět i právní formu podnikání. V případě, že podnikatel 

provozuje podnikatelskou činnost prostřednictvím odpovědného zástupce, nejedná se o 

provozování činnosti jménem tohoto stanoveného zástupce. 

 Provozování živnosti na vlastní odpovědnost znamená, že podnikající FO odpovídá za 

své závazky, které jí plynou z podnikatelské činnosti, celým svým majetkem. Provozuje tedy 

živnost na vlastní účet. 

 Požadavek na dosažení zisku znamená, že podnikatel, který vykonává podnikatelskou 

činnost, chce dosáhnout zisku. 

 „Všechny uvedené znaky živnosti musí být splněny současně, aby bylo možno posoudit, 

zda určitá činnost spadá nebo nespadá do režimu živnostenského zákona a zda její výkon 

může být případně považován za neoprávněné podnikání a následně postihován.  Poslední 

podmínkou, kterou musí určitá činnost naplňovat, aby se jednalo o živnost  je, aby činnost 

byla vykonávána za podmínek stanovených ŽivZ.“ 2   

Živnostenským podnikáním se rozumí i činnost právnických osob, které mají 

povinnost zapsat se do obchodního rejstříku. Živnostník (česká fyzická osoba)  má možnost 

zapsat se do OR dobrovolně.  

Důležitý je předmět podnikání pro stanovení rozsahu živnostenského oprávnění, které 

je vymezeno podle toho, zda-li podnikající FO provozuje živnost v oboru obchodní činnosti, 

ve službách nebo ve výrobní činnosti. Předmět podnikání je uveden ve výpisu ze 

živnostenského rejstříku.  

Pokud podnikatel překročí stanovený rozsah živnostenského oprávnění, jedná se o 

porušení zákona a vede k neoprávněnému podnikání, které může být ze strany živnostenského 

úřadu sankcionováno. Jde tedy o činnost, která má znaky živnosti a podnikatel ji provozuje 

bez platného živnostenského oprávnění. 

Jednotlivá ustanovení ŽivZ upravují, které činnosti může živnostník provádět a 

stanovuje i rozsah této činnosti z toho důvodu, aby nedošlo k neoprávněnému podnikání. 

                                                 
2 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. s. 17. ISBN 978-80-7263-
615-0. 
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 Pokud má podnikatel pochybnosti o rozsahu předmětu podnikání, může se obrátit se 

žádostí na živnostenský úřad, který v této věci rozhodne.  

 

2.1.2 Činnosti vyloučené ze živnostenského zákona 

 

Činnosti, které nelze považovat za živnost stanovuje taxativně § 3 ŽivZ. K těmto činnostem 

není potřeba živnostenské oprávnění. Neznamená to ovšem, že tyto činnosti nemají znaky 

podnikání. Důvodem vyloučení těchto činností je nemožnost vztáhnutí právní úpravy ŽivZ 

pro jeho nevhodnost.  

 Tyto činnosti můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

1. Profesní činnosti, které lze taktéž označit jako výkon tzv. svobodných povolání, mezi 

které patří např. advokáti, daňoví poradci, lékaři, burzovní makléři, notáři aj. 

2. Činnosti vyhrazené zvláštními zákony státu nebo určené právnické osobě. 

3. Specifické činnosti upravené zvláštními zákony. 

Za živnost se taktéž nepovažují činnosti, které nevyhovují požadavkům § 2 ŽivZ. 

 

2.1.3 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce 

 

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje § 11 ŽivZ. Jedná se o 

situaci, kdy osoba, která chce provozovat živnost, nesplňuje některé zvláštní podmínky 

provozování živnosti podle § 7 ŽivZ. Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i 

v případech, kdy to zákon vysloveně nevyžaduje. 

 Odpovědný zástupce musí být vždy fyzická osoba, kterou ustanovuje podnikatel a 

musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Tento odpovědný 

zástupce  plně odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování všech 

živnostenskoprávních předpisů. 

„Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem musí mít charakter smluvního 

vztahu. Práva a povinnosti odpovědného zástupce se upraví např. pracovní smlouvou mezi 

podnikatelem a odpovědným zástupcem podle zákoníku práce, dohodou o pracovní činnosti 

nebo jakoukoliv občanskoprávní nebo obchodní smlouvou.“ 3 

 

                                                 
3 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. s. 61. ISBN 978-80-7263-
615-0. 
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2.1.4 Novela živnostenského zákona 

 

„Cílem novely, která vstoupila v platnost od 1. srpna 2010, je zjednodušit a zpřehlednit 

stávající legislativu a usnadnit vstup do podnikání. U některých živností se změnila 

požadována odborná způsobilost, případně i jiná zvláštní způsobilost. Vznikla i nová 

ohlašovací vázaná činnost, která se zavádí dnem 1. ledna 2011.“ 4 

 Tato novela přináší snížení administrativní zátěže jak na straně podnikatelských 

subjektů, tak na straně živnostenských úřadů. Podnětem pro vydání této novely bylo usnesení 

vlády č. 466 ze dne 21. dubna 2008 o Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do 

konce roku 2010. 

 Nově je například upravena bezúhonnost. Před touto novelou nebyla bezúhonnost 

v souvislosti s podnikáním důležitá. Nově se za bezúhonnou osobu nepovažuje FO, která byla 

odsouzena za úmyslně spáchaný trestný čin, jestliže tento čin souvisel s podnikáním nebo 

předmětem podnikání. 

 Vznikla i nová povinnost, kdy podnikající FO musí při ukončení podnikání 

v provozovně povinně oznámit ŽÚ adresu, případně i jakoukoliv změnu adresy, na které lze 

vypořádat její případné závazky a to nejpozději k datu ukončení činnosti. Povinnost 

oznamovat změnu adresy má FO po dobu čtyř let od data ukončení činnosti. 

   

2.2 Členění živností 

 

Živnosti se člení na živnosti ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti se dále člení 

podle požadované odborné způsobilosti na živnosti řemeslné, vázané a volné. 

 

2.2.1 Živnosti ohlašovací 

 

Největší skupinu živností tvoří živnosti ohlašovací. Na rozdíl od koncesovaných živností 

nevyžadují příliš náročnou a přísnou regulaci ze strany státu, ani žádné omezení v počtu 

podnikatelských subjektů, které tuto živnost provozují. V okamžiku, kdy podnikatel splní 

zákonem stanovené podmínky a ohlásí živnost živnostenskému úřadu, vzniká oprávnění 

                                                 
4 JANDA, K. Živnostenský zákon – novela. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále. 11/2010. s. 3. Český 
Těšín: Poradce, 2010. ISSN 1214-522X. 
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k jejich provozování. Poté ŽÚ provede zápis do živnostenského rejstříku ve lhůtě do pěti dnů 

ode dne ohlášení a vydá podnikateli výpis.  

Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna tuto skutečnost 

ohlásit živnostenskému úřadu. Fyzická osoba v ohlášení uvede jméno a příjmení, popřípadě 

obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a 

orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum 

narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení. Dále uvede místo podnikání, 

předmět podnikání, identifikační číslo a provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude 

provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění.5  

 

Živnosti řemeslné 

 

Jak z názvu vyplývá, tato kategorie zahrnuje řemesla, která mohou v případě 

neprofesionálního provádění ohrozit zdraví a život osob. Tyto živnosti jsou taxativně uvedeny  

v příloze č. 1 ŽivZ. Žadatel o živnostenské oprávnění musí splňovat všeobecné podmínky 

(dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost) a navíc zvláštní 

podmínky odborné způsobilosti, které se prokazují výučním listem nebo jiným dokladem o 

řádném ukončení učebního  oboru. 

 „Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o:  

• řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru 

vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, 

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

• 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 výsledku dalšího vzdělávání.“6 

 

 

                                                 
5 Zákon č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání, ve znění p.p. 
6 § 21 zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání. 
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„Doklad o odborné způsobilosti může být nahrazen dokladem o 6leté praxi v oboru. 

Praxe je chápána jako výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného 

oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, 

činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti 

v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru 

živnosti.“ 7 

Fyzická osoba, která žádá o živnostenské oprávnění, musí tyto podmínky o odborné 

způsobilosti splňovat. Pokud tak neučiní, může ustanovit odpovědného zástupce, který tyto 

podmínky splňuje.  

 

Živnosti vázané 

 

Živnosti vázané jsou upraveny v § 23 ŽivZ a jejich seznam je uveden v příloze č. 2 ŽivZ. 

Podnikatel pro provozování živnosti vázané musí splnit všeobecné podmínky, které jsou 

stejné jako u řemeslných živnosti a podmínky odborné způsobilosti, jenž stanovuje uvedená 

příloha. U některých živností umožňuje zákon prokázat odbornou způsobilost dokladem o 

rekvalifikaci a dokladem o vykonání praxe v oboru. Obecně jsou podmínky odborné 

způsobilosti u vázaných živností náročnější než u řemeslných živností. Je tomu tak proto, že 

stát potřebuje tento druh živností regulovat, jelikož při jejich provozování může dojít k daleko 

většímu ohrožení zdraví, života nebo majetku než u živností řemeslných. 

 

Živnosti volné 

 

K provozování volných živností musí být splněny pouze všeobecné podmínky stanovené 

ŽivZ. Není tedy potřeba dokládat ani splňovat zvláštní podmínky odborné způsobilosti. 

Živnostník ovšem musí splnit jiné právní předpisy, jako jsou například předpisy o požární 

bezpečnosti, hygienické předpisy nebo předpisy o bezpečnosti práce. 

 Podle ŽivZ existuje pouze jedna volná živnost a seznam jednotlivých činností 

volných je uveden v příloze č. 4 ŽivZ. Jedná se o předměty podnikání v oboru výroby, 

obchodu a služeb, které nejsou uvedeny v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pokud 

podnikatelská činnost má charakter výše uvedených předmětů podnikání a naplňuje znaky 

živnosti a není uvedena v žádné z příloh ŽivZ, jedná se o ohlašovací živnost volnou.  

                                                 
7 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. s. 343. ISBN 978-80-7263-
615-0. 
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Obsahové náležitosti jednotlivých oborů jsou stanoveny v nařízení vlády č 278/2008 sb., o 

obsahových náležitostech jednotlivých živností, ve znění zákona č. 130/2008 Sb.  

 „Podnikatel může ohlásit jen takovou živnost volnou, jejíž předmět je v souladu 

s názvem oboru činnosti uvedené v příloze č. 4 ŽivZ. U ohlášení živnosti volné uvede obory 

činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Živnostenské úřady mohou vydat 

výpis ze živnostenského rejstříku pro živnost volnou, která odpovídá seznamu výše uvedené 

přílohy.“ 8 

 

2.2.2 Živnosti koncesované 

 

Mezi tyto druhy živností jsou zařazeny obory, u kterých je velmi vysoké riziko ohrožení 

života, zdraví, majetku a veřejného zájmu. 

Koncesovanou živnost lze provozovat na základě udělení státního povolení (koncese). 

Koncesované živnosti jsou výhradně vymezeny obsahem přílohy č. 3 ŽivZ. Jsou to především 

činnosti, u kterých je k provozování potřebný souhlas jiného orgánu státní správy podle 

zvláštního zákona. Podnikatel musí požádat o vydání koncese a orgán státní správy rozhodne 

o udělení povolení formou správního rozhodnutí. Koncese nemůže být udělena bez souhlasu 

příslušného orgánu státní správy, kterými jsou například krajská hygienická stanice, 

ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zdravotnictví apod. Podnikatel je oprávněn 

provozovat koncesovanou živnost  až od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.  

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

provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.“9  

Tento druh živnosti vyžaduje splnění všeobecných podmínek, které jsou stejné jako u 

živností ohlašovacích a také vyžaduje náročnější splnění zvláštních podmínek (odborná 

způsobilost a souhlas orgánu státní správy). Odbornou kvalifikaci upravují zvláštní předpisy 

v příloze č. 3 ŽivZ a nebo samotná příloha. Lze ji prokázat i dokladem o rekvalifikaci a 

dokladem o vykonání praxe v oboru u některých živností. 

Ke koncesované živnosti „Výzkum, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování a 

nákup výbušnin“ se k udělení povolení vyjadřuje Český báňský úřad. 

Ke koncesované živnosti „Služby soukromých detektivů“ a „Ostraha majetku a osob“  

se vztahuje zvláštní podmínka odborné způsobilosti. Jedná se o spolehlivost podnikatele, 

                                                 
8 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. s. 32. ISBN 978-80-7263-
615-0. 
9 Zákon č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání, ve znění p.p. 
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statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu a bezúhonnost všech osob, které pro 

podnikatele předmětnou činnost vykonávají. 

U koncesované živnosti „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, 

půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ se vyjadřuje k udělení 

koncese Český úřad pro zkoušení zbraní. 

Ke koncesované živnosti „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, 

uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ se 

k udělení povolení vyjadřuje krajské ředitelství Policie České republiky. 

U koncesované živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ 

se bezúhonnost prokazuje u osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají. 

 

2.3 Živnostenská kontrola 

 

Živnostenská kontrola je kontrola subjektů, které provozují živnost. Je vymezena § 60 ŽivZ a 

řídí se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Uskutečňují 

ji zaměstnanci ŽÚ v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských 

úřadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.3.1 Kontrolní oprávnění živnostenských úřadů 

 

„Obecní ŽÚ provádějí kontrolu podnikatelů v rozsahu stanoveném § 2 zákona o 

živnostenských úřadech, krajské živnostenské úřady v rozsahu stanovené § 3 tohoto zákona 

mohou živnostenskou kontrolu nařídit.“ 10 

 ŽÚ provádí kontrolu dodržování povinnosti stanovených ŽivZ. ŽÚ může uplatnit jak 

ukládaní sankcí, tak pozastavení provozování živnosti nebo v krajním případě zrušit 

živnostenské oprávnění.  

 ŽÚ má právo podle ŽivZ vyžadovat od podnikatele doklady o splnění povinností, 

které pro živnostníka vyplývají ze zvláštních právních předpisů. ŽÚ má oprávnění vyžádat si 

tyto doklady pouze za účelem ověření jejich skutečné existence.  Zaměstnanci živnostenského 

úřadu mají právo při kontrole pořizovat zvukové i obrazové záznamy.  

                                                 
10 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. s. 97. ISBN 978-80-7263-
615-0. 
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 Zaměstnanci ŽÚ májí právo si ke kontrolo přizvat např. pracovníky České obchodní 

inspekce,  policie, dozoru nad bezpečností práce atd. Naopak podnikatel má právo si přizvat 

ke kontrole třetí osobu, např. zaměstnance, rodinného příslušníka, právníka atd. 

 Každý živnostník, odpovědný zástupce i třetí osoba se mohou nechat pří kontrole 

zastupovat zástupcem. Musí ovšem tomuto zástupci udělit plnou moc a podpisy na této plné 

moci musí být úředně ověřeny.  

 „Zaměstnanci obcí, krajů a státu, kteří provádějí kontrolu, jsou oprávněni vstupovat 

do objektů sloužících k činnosti, která je předmětem kontroly (nedotknutelnost obydlí je 

zaručena), a věcně kontrolovat plnění povinností, které vyplývají podnikateli přímo ze ŽivZ a 

z rozhodnutí o udělení koncese.“ 11   

 Řízení před správním úřadem je vždy v českém jazyce, pokud podnikatel nezná tento 

jazyk,  má právo si obstarat tlumočníka na náklady ŽÚ. 

Při živnostenské kontrole může ŽÚ zjistit některé nedostatky a jejich odstranění může 

uložit formou rozhodnutí. Tyto nedostatky musí být odstraněny v přiměřené době. Tato 

přiměřená doba záleží na okolnostech jednotlivých případů. Při kontrole se sepisuje protokol 

o zjištění nedostatků, proti kterému může podnikatel podat písemné námitky ve lhůtě 

stanovené zákonem. Živnostník se může proti rozhodnutí ŽÚ odvolat do 15 dnů od doručení 

rozhodnutí. Odvolání ovšem nemá odkladný účinek, takže rozhodnutí je vykonatelné, i když 

není pravomocné. Znamená to, že lhůta pro odstranění nedostatků začíná už dnem 

následujícím po vydání rozhodnutí o odstranění nedostatků. 

 Zaměstnanci ŽÚ mohou kontrolovat i činnosti příslušníků jiných členských států 

Evropské unie při poskytování služeb na území ČR.  

 Náklady živnostenské kontroly si nese jak kontrolovaný, tak kontrolující orgán sám. 

Pouze v případě, že kontrolující využívá telekomunikační zařízení kontrolovaného, může 

kontrolovaný chtít náhradu těchto nákladů. 

 

2.3.2 Přestupky 

 

U některých fyzických osob se považuje za přestupek provozování živnosti bez 

živnostenského oprávnění. Dále jsou taxativně vymezeny i další skutkové podstaty přestupků.  

„Při projednávání přestupku u fyzické osoby se místní příslušnost řídí přestupkovým 

zákonem, tj. místem, kde byl přestupek spáchán. Za podmínek stanovených přestupkovým 

                                                 
11 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. s. 97. ISBN 978-80-7263-
615-0. 
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zákonem (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) je možné místní 

příslušnost správního orgánu změnit.“ 12 

Přestupky, které mají vlastnosti neoprávněného podnikání, jsou vymezeny v § 61 odst. 

3 Živz. a jsou odstupňovány podle druhu živnosti, ve které se podnikatel přestupku dopustil. 

ŽÚ může taktéž uložit pokutu za přestupek v blokovém řízení až do výše 5 000 Kč. Pokutu 

v blokovém řízení může uložit pouze zaměstnanec ŽÚ. 

 

2.3.3 Správní delikty 

 

Protiprávní jednání podnikajících FO je zařazeno mezi správní delikty. Správní delikty jsou 

uvedeny v § 62 ŽivZ. Jedná se o protiprávní jednání, kterým FO porušuje ŽivZ nebo jiné 

právní předpisy. Jedná se např. o porušení povinnosti ustanovit odpovědného zástupce 

v případě, kdy je k tomu podnikatel povinen, nebo pokud podnikatel neoznámí změny údajů 

obsažených v ohlášení nebo v žádosti o koncesi.  ŽÚ může uložit živnostníkovi pokutu i za to, 

že podnikatel začal provozovat živnost před uplynutím lhůty, na kterou bylo ze strany ŽÚ 

provozování živnosti přerušeno. Místní příslušnost u podnikající FO se stanovuje podle místa 

podnikání.  

„Řízení o uložení pokuty za správní delikt může ŽÚ zahájit jen do jednoho roku ode 

dne, kdy se o správním deliktu dozvěděl, nejpozději však do 3 let od doby, kdy byl spáchán.“ 
13 

FO se může zprostit odpovědnosti za správní delikt, pokud prokáže, že vynaložila 

veškeré úsilí, aby zabránila porušení zákona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. s. 100. ISBN 978-80-7263-
615-0. 
13 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. s. 102. ISBN 978-80-7263-
615-0. 
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3. Analýza daně z příjmů podnikajících fyzických osob 

 

Poplatníkem daně z příjmů s neomezenou daňovou povinností je FO, která má na území ČR 

bydliště nebo se zde obvykle zdržuje. K této FO se vztahují příjmy plynoucí ze zdrojů na 

území ČR a ze zdrojů v zahraničí a nazývá se daňový rezident.  

 Poplatníkem daně z příjmů s omezenou daňovou povinností je FO, která nemá na 

území ČR bydliště, obvykle se zde nezdržuje nebo se zde zdržuje méně než 183 dní v roce. 

K této FO se vztahují pouze příjmy ze zdrojů na území ČR a nazývá se daňový nerezident. 

 Sazba daně pro poplatníky DPFO za rok 2010 činí 15%. 

 

3.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou všechny příjmy kromě těch, které dani 

nepodléhají. Patří mezi ně např. příjmy z dědictví, příjmy získané darováním, pokud se 

nejedná o dary v souvislosti se závislou činností nebo s podnikáním a jinou samostatnou 

výdělečnou činností.  

 Příjmy, které jsou předmětem daně se člení do následujících pěti skupin: příjmy ze 

závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy.  

  

3.1.1 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

 

Tyto příjmy upravuje § 6 zákona o daních z příjmů. Poplatníci, kteří zdaňují příjmy podle 

tohoto paragrafu, jsou v praxi označováni jako zaměstnanci. Příjmy ze závislé činnosti jsou 

tedy příjmy, které vyplácí zaměstnancům zaměstnavatel. Neznamená to ovšem, že v praxi 

nemůže mít podnikající FO příjem ze závislé činnosti.  

 

3.1.2 Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

 

Příjmy z podnikání upravuje § 7 odst. 1 ZDP a příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti 

upravuje § 7 odst. 2 ZDP. Tyto příjmy zdaňují osoby, které uskutečňují samostatně 

výdělečnou činnost (OSVČ) formou podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. 



  

 

 
13 

 
 

 

 Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby, z lesního a vodního 

hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (např. 

daňoví poradci, veterináři, lékárnici apod.), podíly společníků veřejné obchodní společnosti a 

komplementářů komanditní společnosti na zisku. 

  Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti jsou: příjmy z užití nebo poskytnutí práv 

průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv a práv příbuzných 

autorskému právu. Jako příjem z jiné samostatně výdělečné činnosti se zdaňuje pouze 

příjmem, který není zahrnut v § 6 ZDP.  

 

3.1.3 Příjmy z kapitálového majetku 

 

Příjmy z kapitálového majetku jsou vyjmenovány v ustanovení § 8 ZDP. Jsou to takové příjmy 

z kapitálového majetku, které nemají povahu příjmů ze závislé činnosti a ani nejsou příjmy 

v podobě podílů společníků v.o.s. a komplementářů k.s. na zisku. 14 

 Mezi tyto příjmy se řadí např. úroky z vkladů na běžných účtech, které jsou podle 

podmínek banky určeny k podnikání, úroky a jiné výnosy z poskytnutých půjček, podíly na 

zisku apod.  

 

3.1.4 Příjmy z pronájmu 

 

Příjmy z pronájmu upravuje § 9 ZDP za podmínky, že nejde o příjmy z pronájmu podle § 6 až 

§ 8 ZDP.  

 Tyto příjmy lze vymezit jako příjmy z pronájmu nemovitostí a příjmy z pronájmu 

movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu, který se zdaňuje podle §10 ZDP. 

 

3.1.5 Ostatní příjmy 

 

Ostatní příjmy jsou ty, při kterých dochází ke zvýšení majetku, a přitom nejde o příjmy podle § 

6 až § 9 ZDP. 15  

                                                 
14 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 6. vyd. Praha: GRADA, 2010. s. 
134. ISBN 978-80-247-3426-2. 
15 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 6. vyd. Praha: GRADA, 2010. s. 
138. ISBN 978-80-247-3426-2. 
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 Ostatní příjmy upravuje § 10 ZDP. Mezi tyto příjmy patří např. příjmy 

z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy z převodu 

účasti na společnosti s ručením omezeným, příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy 

z vypořádání podle obchodního zákoníku.  

 

3.2 Základ daně 

 

Za základ daně se považuje základna, ze které se pomocí sazby daně vypočítává daňová 

povinnost poplatníka.  

 

3.2.1 Zásady tvorby a úpravy základu daně 

 

Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období , za 

které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje 

prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých 

příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak. 16 

Základ daně u FO se stanovuje zjištěním dílčích základů daně podle jednotlivých 

příjmů (§ 6 až § 10 ZDP) a od souhrnu dílčích základů daně se odečítají nezdanitelné části a 

odčitatelné položky. Poplatník, který má ve zdaňovacím období souběžně více druhů příjmů 

vymezených v § 6 až § 10 ZDP, stanovuje základ daně součtem dílčích základů podle 

jednotlivých druhů příjmů. 

Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně (§ 5 odst. 5 ZDP) a příjmy, 

pro které je dále stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně ze samostatného 

základu daně (podle § 36 ZDP). Do základu daně se dále nezahrnují příjmy, z nichž je daň 

vybírána ze samostatného základu daně (podle § 16 odst. 2 ZDP).17 

 

3.2.2 Uplatňování daňové ztráty 

 

Uplatňování daňové ztráty je vymezeno v § 5 ZDP. Pokud podnikající FO má vyšší výdaje 

než příjmy uvedené podle § 7 a 9 ZDP, označujeme tento rozdíl jako ztrátu. Úhrn dílčích 

                                                 
16 § 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  
17 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 6. vyd. Praha: GRADA, 2010. s. 
30. ISBN 978-80-247-3426-2. 
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základů daně zjištěných podle jednotlivých příjmů uvedených v § 7 až 10 ZDP se snižuje o 

ztrátu upravenou podle § 23 ZDP (tzv. daňovou ztrátu). Tuto ztrátu lze odečíst od úhrnu 

dílčích základů daně v následujících 5 zdaňovacích obdobích. 

 Pokud ztrátu neodečetl od svého základu daně zůstavitel, může ji odečíst dědic, 

jestliže bude pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do 6 měsíců po jeho smrti, přičemž 

lze ztrátu odečíst opět nejdéle 5 zdaňovacích období, které následují bezprostředně po 

zdaňovacím období, za které se daňová ztráta vyměřuje.   

 

3.2.3 Metodika stanovení základu daně 

 

Ke stanovení ZD fyzických osob je nejprve třeba stanovit jednotlivé dílčí základy daně. Dílčí 

základy daně se stanoví následovně:  

1. DZD (§ 6) = P x 1,34, (DZD>0), 

kde P je celkový roční příjem (hrubý příjem, hrubá mzda) a 1,34 je koeficient, který 

zahrnuje sociální pojištění (25 %) a zdravotní pojištění.(9 %).  

2. DZD (§ 7) = P – V, (DZD = 0, < 0, > 0), 

kde P jsou příjmy ve zdaňovacím období a V jsou výdaje na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. 

3. DZD (§ 8) = P (DZD = 0, > 0), 

kde P jsou příjmy. 

4. DZD (§ 9) = P – V, (DZD = 0, > 0, < 0), 

kde P jsou příjmy a V jsou výdaje. 

5. DZD (§ 10) = P – V, (DZD = 0, > 0) 

 

Po zjištění DZD se stanoví ZD takto: 

ZD = DZD (§ 6) + DZD (§ 7) + DZD (§ 8) + DZD (§ 9) + DZD (§10)  

- nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) 

- odpočitatelné položky (§ 34 ZDP) 

 

Základ daně může být větší než nula nebo roven nule. V daňovém přiznání FO se základ daně 

zaokrouhluje na celé stokoruny dolů. 

 Ztráta může vzniknou pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné 

činnosti (§ 7) a u příjmů z pronájmu (§ 9). Ztráta tedy nemůže vzniknout u příjmů ze závislé 
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činnosti a z funkčních požitků (§ 6), u příjmů z kapitálového majetku (§ 8) a u ostatních 

příjmů (§ 10).  

 

3.2.4 Nezdanitelné části základu daně 

 

Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 ZDP. Jedná se o položky, které při splnění 

podmínek pro jejich uplatnění snižují ZD. Pokud podnikající FO vykáže nulový ZD nebo 

činnost poplatníka skončí v příslušném zdaňovacím období ve ztrátě, nelze uplatnit odečet 

nezdanitelných částí od ZD. Mezi uplatňované nezdanitelné části ZD patří:  

• poskytnuté dary – lze odečíst pouze dary na veřejně prospěšné účely. Dary musí být 

poskytnuty pouze FO s bydlištěm na území ČR, obcím a právnickým osobám se 

sídlem na území ČR a úhrnná hodnota darů musí činit alespoň 1000 Kč nebo musí 

přesáhnout 2 % ze souhrnu DZD, přičemž maximálně lze uplatnit hodnotu darů ve 

výši 10 % ze souhrnu DZD. V případě dárcovství krve se hodnota jednoho odběru 

oceňuje částkou 2 000 Kč. 

• zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru – musí být 

použity na financování bytových potřeb a úhrnná částka úroků nesmí překročit hranici 

300 000 Kč za rok. 

• platby příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem -  poplatník musí 

snížit úhrn zaplacených příspěvků o 6 000 Kč . Ročně lze maximálně odečíst 12 000 

Kč. 

• platby pojistného na soukromé živnostní pojištění – maximálně lze snížit ZD o částku 

12 000 Kč ročně i v případě, že FO má uzavřených více smluv s více pojišťovnami.  

• členské příspěvky člena odborovým organizacím – lze odečíst pouze částku do výše 

1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací 

období. 

• úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – nejvýše však do výše 

10 000 Kč. 

 

3.2.5 Položky odčitatelné od základu daně 

 

Položky odčitatelné od základu daně upravuje § 34 ZDP. Tyto položky snižují ZD fyzické 

osoby. U FO tyto odpočty souvisí s podnikáním nebo s jinou samostatně výdělečnou činností. 
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Od základu daně lze odečíst: 

• daňovou ztrátu z předchozích let, 

• 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil při realizaci projektů výzkumu a 

vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či 

konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či 

prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených 

prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje.  

 

3.2.6 Slevy na dani 

 

Po výpočtu daňové povinnosti lze uplatnit slevy na dani. Slevy je možno rozdělit do těchto tří 

skupin: 

1. při zaměstnávání zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (§ 35) 

2. z titulu investičních pobídek (§ 35 a,b) 

3. k osobě poplatníka (§ 35ba, § 35c) 

 

Sleva na dani při zaměstnávání zaměstnanců se změněnou pracovní schopností 

 

Podnikající FO má právo snížit si DPFO o 18 000 Kč za každého zaměstnance se změněnou 

pracovní schopností a o 60 000 Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností 

s těžším zdravotním postižením. Pro výpočet slevy je nutné stanovit průměrný roční 

přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením.  

 Roční přepočtený průměrný podíl zaměstnanců se vypočítá samostatně za každou 

skupinu zaměstnanců ( § 35 odst. 2 ZDP) jako podíl celkového počtu hodin, který těmto 

zaměstnanců vyplývá z rozvržení pracovní doby (§ 81 – 86 zákoníku práce) nebo 

z individuálně sjednané pracovní doby po dobu (délky) trvání pracovního poměru v období, 

za které se podává daňové přiznání, a celkového ročního fondu pracovní doby připadající na 

jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu (stanovenou zákoníkem práce). 18  

 Do trvání pracovního poměru se nezapočítává mateřská nebo rodičovská dovolená. Do 

celkového počtu odpracovaných hodin se nezapočítají např. neodpracované hodiny 

v důsledku nepřítomnosti v práci nebo hodiny pracovního volna poskytnutého 

zaměstnavatelem bez náhrady mzdy. 
                                                 
18 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 6. vyd. Praha: GRADA, 2010.   s. 
44. ISBN 978-80-247-3426-2. 
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Slevy na dani z titulu investičních pobídek 

 

Tuto slevu může taktéž uplatnit pouze podnikající FO, která zaměstnává zaměstnance. Jedná 

se o slevu na dani pro poplatníky s příslibem investiční pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., 

o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Poplatník tak využívá  po dobu 5 let 

tzv. daňové prázdniny za podmínek stanovených v § 35a § 35b ZDP. 

 

Slevy na dani k osobě poplatníka 

 

Poplatník může uplatnit následující slevy na dani, které pro přehlednost uvádím v tabulce. 

 

Tabulka 3.1: Přehled slev na dani za rok 2010: 

sleva na výše slevy 

poplatníka 24 840 Kč 

vyživovanou manželku 24 840 Kč 

poplatníka, který pobírá starobní důchod 24 840 Kč 

poplatníka, který pobírá částečný invalidní 

důchod  
2 520 Kč 

poplatníka, který pobírá plný invalidní 

důchod  
5 040 Kč 

držitele průkazu ZTP/P  16 140 Kč 

studenta 4 020 Kč 

 Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. 

 

Poplatník může uplatnit slevy již v průběhu zdaňovacího období (netýká se slevy na 

vyživovanou manželku, kterou lze uplatnit pouze na konci zdaňovacího období) ve výši jedné 

dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění  

tohoto nároku na slevu. Výjimku tvoří sleva na studenta, kterou lze uplatnit již v měsíci, kdy 

nastaly rozhodné skutečnosti. 

 Výše uvedené slevy lze uplatnit pouze do částky vypočtené daně, nelze tedy 

dosáhnout tzv. záporné daně. Daňová povinnost může být maximálně po odečtení slev 

nulová. 
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 V roce 2011 se výše slevy na poplatníka snižuje na 23 640 Kč, ale v roce 2012 se vrací 

na původní částku 24 840 Kč. 

 

3.2.7 Daňové zvýhodnění 

 

Daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze poplatník, který podepsal prohlášení k dani 

podle § 38k odst. 4 ZDP a uplatňuje si jej vždy jen jeden z poplatníků. 

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním 

v domácnosti ve výši 11 604 Kč ročně (od 1. 1. 2010), pokud neuplatňuje slevu na dani 

z titulu poskytnutí příslibu investiční pobídky (podle § 35a nebo § 35b ZDP). Poplatník o 

daňové zvýhodnění sníží daň vypočtenou podle § 16 ZDP, eventuálně již sníženou podle § 35 

nebo § 35ba ZDP. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit  formou slevy na dani, 

daňového bonusu nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu. 19 

 Je-li daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období, je 

vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Daňový bonus může poplatník uplatnit pouze v případě, 

pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 52 200 Kč ročně.  

 Daňový bonus může uplatnit pouze poplatník, který měl za zdaňovací období příjem 

podle § 6 až §9 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2010 je tedy 

podmínkou pro přiznání bonusu, že poplatník měl v tomto roce minimálně příjem 48 000 Kč 

(6 x 8000).  

 Za každý kalendářní měsíc může poplatník uplatnit daňové zvýhodnění ve výši jedné 

dvanáctiny roční částky, tedy 967 Kč. Maximální měsíční výše tohoto zvýhodnění je 4350 

Kč.  

 

3.2.8 Úpravy základu daně podle § 23  ZDP 

 

Při zjištění základu daně je třeba vycházet z výsledku hospodaření u poplatníků, kteří vedou 

účetnictví. U poplatníků, kteří nevedou účetnictví, je třeba vycházet z rozdílu mezi příjmy a 

výdaji.  

 

 

                                                 
19 PTÁČKOVÁ,V. Daňové zvýhodnění na děti. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále. 10/2010. s. 16-20. 

Český Těšín: Poradce, 2010. ISSN 1214-522X. 
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Položky zvyšující základ daně 

 

VH nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje např. o částky neoprávněně zkracující příjmy 

a o daňově neuznatelné náklady (výdaje),  

 

Položky snižující základ daně 

 

VH nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se snižuje např. o částky, o které byly nesprávně 

zvýšeny příjmy a částky nezahrnuté do nákladů (výdajů), které lze podle ZDP do nákladů 

(výdajů) zahrnout. 

 

3.3 Stanovení daňové povinnosti 

 

Sečtením jednotlivých příjmů podle § 6 až § 10 ZDP vznikne základ daně, od kterého se 

odečtou odčitatelné položky a nezdanitelná část základu daně a vznikne tak upravený ZD. 

Z této základny se vypočte daň, která činí 15% a vznikne tak daňová povinnost, která může 

být snížena o slevy na dani. Konečná částka, kterou poplatník musí odvést finančnímu úřadu, 

se stává výslednou daňovou povinností.  

 

3.3.1 Daň stanovená paušální částkou 

 

Výše této tzv. paušální daně je při splnění zákonem daných podmínek, stanovena na základě 

dohody mezi správcem daně a poplatníkem.  

Možnost stanovit si paušální daň je u vymezeného okruhu poplatníků, kteří mají příjmy 

z podnikání a splňují následující podmínky: 

• mají (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou 

daně) příjmy (§ 7 ZDP) včetně úroků na běžném účtu (§ 8 ZDP), který je podle 

podmínek banky určen k podnikání poplatníka, a to příjmy: ze zemědělské výroby, 

z lesního a vodního hospodářství, ze živnosti nebo z jiného podnikání podle zvláštních 

předpisů. 

• provozují podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo bez spolupracujících osob. 

• roční výše příjmů v bezprostředně předcházejících 3 zdaňovacích obdobích 

nepřesáhla 5 000 000 Kč. 
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• nejsou účastníky sdružení, které není právnickou osobu.  

• podají žádost správci daně nejpozději do 31.1. běžného zdaňovacího období. 20 

Výši daně určí správce daně v závislosti na výši předpokládaných zdanitelných příjmů a 

výdajů (nejméně ve výši paušálních částek stanovených v § 7 odst. 7 ZDP, kde tyto částky 

činí 80 %, 60 % a 40 % z příjmů). Předpokládané příjmy a výdaje je povinen uvést v žádosti 

poplatník. Daň stanovená paušální částkou musí činit nejméně 600 Kč za zdaňovací období. 

 Správce daně sepíše o stanovení paušální daně protokol, jehož součástí je i rozhodnutí, 

které musí obsahovat: předpokládanou výši příjmů, předpokládanou výši výdajů, rozdíl mezi 

předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji upravený o jinak uznatelné výdaje, u 

kterých odpadl právní důvod pro jejich uplatnění, výši uplatněných nezdanitelných částek 

základu daně, výši daně a zdaňovací období, kterého se týká. 

 

3.3.2 Optimalizace daňové povinnosti 

 

Snahou každého poplatníka a plátce daně by měla být optimalizace daňové povinnosti, tzn. 

snažit se, aby nemusel odvádět státu ze svých příjmů více, než musí.  Do roku 2008 existovala 

možnost uspořit na daních využitím společného zdanění manželů, která byla hojně využívána 

a často vedla k daňové úspoře. 

 

Optimalizace příjmů ze závislé činnosti 

 

Nejúčinněji lze snížit daňovou povinnost podepsáním prohlášení poplatníka daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Pokud tak poplatník učiní, má právo 

na výše uvedené slevy na dani. Jelikož podepsání prohlášení  je z hlediska daní výhodné, lze 

takto učinit pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud nastane situace, že poplatník má zároveň 

více zaměstnavatelů, je nejvýhodnější podepsat prohlášení u toho zaměstnavatele, u kterého 

má nejvyšší příjem a tím pádem i nejvyšší základ daně. Pokud by poplatník podepsal 

prohlášení u zaměstnavatele, u kterého má nižší příjem, mohla by nastat situace, že neuplatní 

slevy na dani v celé výši. 

                                                 
20 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 6. vyd. Praha: GRADA, 2010.    

s. 123-124. ISBN 978-80-247-3426-2. 
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 V případě, že poplatník podepsal prohlášení a zaměstnavatel odvádí každý měsíc tzv. 

zálohovou daň, lze v konečném důsledku ušetřit na daních díky ročnímu zúčtování záloh. 

Poplatník může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování za těchto podmínek:  

• ve zdaňovacím období pobíral příjmy pouze od 1 zaměstnavatele, 

• ve zdaňovacím období pobíral příjmy od více zaměstnavatelů, ale příjmy od 

jednotlivých plátců měl postupně za sebou, 

• písemně požádal o roční zúčtování posledního zaměstnavatele ve zdaňovacím období, 

tj. v kalendářním roce, nejpozději do 15. února, po uplynutí zdaňovacího období, 

• podepsal u všech těchto plátců prohlášení k dani (podle § 38 k odst. 3, 4, 5 ZDP), a to 

po vstupu do zaměstnání k plátci do 30 dnů, nejpozději však do 15. února na 

zdaňovací období, 

• nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání (§ 38 ZDP). 21 

 

Roční zúčtování se provádí sečtením jednotlivých záloh za celý kalendářní rok a pokud 

nastane situace, že výše zaplacených záloh je vyšší než daňová povinnost, je přeplatek 

poplatníkovi vrácen. 

 

Optimalizace příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

 

U zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti existují tři možnosti, jak 

stanovit výslednou daňovou povinnost. Poplatník by si měl vybrat variantu, která povede 

k optimalizaci jeho daňové povinnosti. 

 První možnost je, že poplatník vede záznamy o příjmech a evidenci pohledávek a 

výdaje stanovuje procentem z příjmů. Výše paušálních výdajů se liší podle oboru podnikání. 

Ve výši 80% lze uplatnit výdaje u zemědělské činnosti. Jedná se o poplatníky, kteří podnikají 

v zemědělství, lesním a vodním hospodářství. To je např. ovocnářství, vinařství, pěstování 

zeleniny apod. 80% výdajů lze uplatnit taktéž u řemeslných živností, mezi které patří např. 

truhlářství, řeznictví, pekařství apod.  

60% výdajů lze uplatnit u ostatních živností, kterými jsou podnikatelé, kteří se neživí 

řemeslem, ale mají živnosti koncesované, vázané a volné. Např. činnost finančních poradců, 

výuka jazyků, projektová činnost apod.  

                                                 
21 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 6. vyd. Praha: GRADA, 2010.   s. 
102. ISBN 978-80-247-3426-2 
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40% výdajů lze uplatnit u všech poplatníků, kteří mají příjmy podle zvláštních 

předpisů (ne podle živnostenského zákona), z nezávislého povolání, které není živností ani 

podnikáním. Např. advokáti, lékaři, notáři apod.   

V roce 2011 se zavádí možnost podnikatele uplatnit výdaje ve výši 30% z příjmu 

z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. 

V příštích letech můžeme očekávat snahu vlády o výrazné snížení těchto paušálů, 

jelikož v současné podobě jsou příliš štědré.  

Druhou variantou je, že poplatník vede daňovou evidenci a musí správci daně prokázat 

příjmy a výdaje související s podnikatelskou činností. Tato možnost se vyplatí poplatníkovi 

v případě, kdy skutečné výdaje jsou vyšší než výdaje stanovené paušální částkou. 

 Třetí možností je již výše zmíněná daň stanovená paušální částkou na základě dohody 

mezi správcem daně a poplatníkem. 

 U optimalizace daňové povinnosti lze využít takzvanou spolupracující osobu (§ 13 

ZDP). Jedná se o případ, kdy podnikatel část svých příjmů a výdajů „převede“ na osobu, která 

mu s podnikáním pomáhá. Může se jednat například o situaci, kdy podnikatel dosahuje ztráty 

a převede část této ztráty na druhého a tím sníží jeho daňový základ. Pokud je spolupracující 

osobou manželka, která nemá příjmy nebo je na rodičovské dovolené, lze si uplatit odčitatelné 

položky. V opačném případě případné by odčitatelné položky od manželky nebyly uplatněny, 

jelikož by nepodávala daňové přiznání. 

 Základní podmínkou pro využití spolupracující osoby je, že tyto osoby, pokud nejsou 

manželé, musí žít ve společné domácnosti.   

 

Optimalizace příjmů z pronájmu 

 

U optimalizace daňové povinnosti z příjmů z pronájmů je na podnikateli, aby si vybral ze 

dvou možností uplatňování výdajů.  

 První možnost je, že podnikatel bude uplatňovat výdaje ve skutečné výši. Druhá 

možnost nabízí uplatňování výdajů pomocí procentem z příjmů (paušálem 30%). V této 

paušální částce jsou zahrnuty veškeré výdaje vynaložené na dosahování příjmů z pronájmu.  

 Z toho vyplývá, že pokud má podnikatel výdaje vyšší než zmíněných 30%, vyplatí se 

mu v rámci optimalizace daňové povinnosti uplatňovat výdaje ve skutečné výši a naopak, 

pokud  má podnikatel výdaje nižší než 30%, vyplatí se uplatňovat tyto výdaje procentem 

z příjmu. 
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3.4 Daňové přiznání a placení daně                  

 

Existují dva formuláře pro přiznání k dani z příjmů. Jeden je pro přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob a druhý pro přiznání k dani z příjmů právnických osob.  

 Daňový subjekt je povinen sám si vypočítat daňovou povinnost a vyplnit příslušný 

formulář daňového přiznání. Veškeré údaje musí být vyplněny pravdivě, úplně a správně. 

Taktéž je subjekt povinen odvést daň v zákonem stanoveném termínu.  

 Daňové přiznání je možno podat na tiskopise Ministerstva financí nebo elektronickou 

formou, kterou je nutno ověřit elektronickým podpisem.  

 K samotnému daňovému přiznání náleží také přílohy, které jsou uvedeny 

v jednotlivých tiskopisech.    

 

3.4.1 Povinnost podat daňové přiznání 

 

Povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období má poplatník, jehož příjmy přesáhly 

15 000 Kč a zároveň nevykázal daňovou ztrátu.  Dále poplatník, který je zahraniční osobou a 

uplatňuje slevu na dani podle § 35ba ZDP. 

 Povinnost podat přiznání souvisí s problematikou vybírání daně z příjmů (technika 

výběru daně) a má přímou vazbu na povinnost platit daň. V praxi může nastat i případ, že 

poplatník má zdanitelné příjmy (příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou osvobozeny), a 

přitom nemá povinnost podat daňové přiznání. V tomto případě, pokud nejde o příjmy ze 

závislé činnosti či z funkčních požitků nebo o příjmy vybírané srážkou, není k dispozici jiná 

technika pro výběr daně, a tudíž poplatník daň neplatí.22 

 

3.4.2 Termíny pro přiznání k dani z příjmů 

 

Lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob stanovuje zákon. V tomto termínu 

je zároveň daň splatná. Pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 je 

tříměsíční lhůta, která následuje po uplynutí zdaňovacího období. Za zdaňovací období se 

považuje kalendářní rok. V tomto případě je k datu 31. 3. poslední den pro podání daňového 

                                                 
22 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 6. vyd. Praha: GRADA, 2010. s. 
59. ISBN 978-80-247-3426-2 
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přiznání a zároveň k tomuto dni je daň splatná. Tato daň musí být v den splatnosti na účtu 

příslušného finančního úřadu. 

Pokud má poplatník povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jeho 

přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, tato lhůta se prodlužuje o další tři měsíce. 

Takže pokud je v tomto případě zdaňovací období kalendářní rok, tak poslední den pro podání 

daňového přiznáni a splatnost daně je 30. 6. 

 Dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Daňový řád 

prodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů o jeden den. Za zdaňovací 

období roku 2010 lze tedy už letos podat přiznání do 1. dubna. Taktéž se prodlužuje lhůta pro 

vyměření úroku z prodlení v případě opožděné úhrady daně o čtyři dny. Daňový řád tak 

ponechává dostatečný prostor k provedení platby.  

 

3.4.3 Placení daně 

 

Daň z příjmů se platí jednorázově nebo zálohově. Jednorázově se platí v případech, kdy 

neexistuje povinnost ze zákona platit zálohy. Týká se to případů, kdy je daň vybírána srážkou 

podle zvláštní sazby např. příjem z podílů na zisku tichého společníka.  

 Pokud jde o placení zálohové daně, v daňové praxi existují tři typy záloh na daň 

z příjmů, a to: 

• záloha na daň příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 

stanovená podle § 38h odst. 1, 2 a 3 ZDP – poplatník podepsal prohlášení k dani, 

• záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 

stanovená podle § 38h odst. 1,2 a 4 ZDP – poplatník nepodepsal prohlášení k dani, 

• záloha na daň z příjmů podle poslední známé povinnosti stanovená podle § 38a ZDP u 

fyzických osob s příjmy podle § 7 až 10 ZDP podávající daňové přiznání.23 

 

 

 

 

 

                                                 
23 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 6. vyd. Praha: GRADA, 2010. s. 
64-65. ISBN 978-80-247-3426-2 
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3.5 Případová studie zdaňování příjmů fyzických osob 

 

Pan Šedivý je poplatník daně z příjmů fyzických osob a měl ve zdaňovacím období tyto 

příjmy: 

 

Tabulka 3.2: Příjmy za rok 2010 

Označení Druh příjmů Kč 

P 1 Příjem ze závislé činnosti za rok 2010 od společnosti A 405 000 

P 2 Příjem na základě dohody o provedení práce od zaměstnavatele B 20 600 

P 3 Nemocenská od OSSZ  2 365 

P 4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele za dobu pracovní neschopnosti 3 629 

P 5 Příjem z daňového poradenství 266 000 

P 6 Příjem ze živnosti řemeslné 399 000 

P 7  Dividendy obdržené od společností C (čistý příjem po zdanění) 7 823 

P 8 Příjem z prodeje nemovitosti  3 456 789 

P 9 Příjem z příležitostného pronájmu nemovitosti 59 000 

P 10 Příjem z celoročního pronájmu automobilu  48 000 

P 11 Přijatá náhrada od pojišťovny za odcizené auto 229 583 

P 12 Příjem v podobě úroků na běžném účtu určenému k podnikání 2 600 

P 13 Příjem za příspěvek do novin v měsíci srpnu 15 000 

P 14 Příjem na základě dohody o provedení práce od zaměstnavatele D 4 500 

P 15 Úroky z vkladů ze stavebního spoření 380 

P 16 Příjem ve formě spotřebitelského úvěru 90 000 

P 17 Příjmy z příležitostné zemědělské výroby (prodej hrušek) 9 000 

P 18 Úroky z vkladu na osobním účtu (není určen k podnikání) 400 

P 19 Příjem z pronájmu automobilu na dva dny 4 000 

P 20 Příjem za práci společníka s.r.o. vykonanou pro s.r.o. 42 000 

 

 

Pan Šedivý podepsal prohlášení k dani u společnosti A. Souhrn všech měsíčních záloh na daň 

činil 3 540 Kč. V tomto případě poplatník nepodepsal prohlášení u zaměstnavatelů B a D. U 

dohod o provedení práce pan Šedivý nepřekročil limit 150 hodin za rok. Poplatník uplatňuje 

výdaje procentem z příjmů. Rodinný dům byl zděděn po rodičích v roce 1992 a nikdy nebyl 
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součástí obchodního majetku. Automobil a nemovitost, které byly pronajímány, nebyly 

součástí obchodního majetku. Jednou za zdaňovací období poplatník daroval krev. Pan 

Šedivý zaplatil 18 000 Kč na životní pojištění a 13 000 Kč na penzijní připojištění. Poplatník 

uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno nezletilé dítě. Pan Šedivý uhradil v zálohovém období 

2 zálohy na daň z titulu OSVČ, každou ve výši 25 000 Kč. 

 

Řešení:  

1. Daňové řešení jednotlivých příjmů ve vazbě na jejich kodifikaci v ZDP 

 

Tabulka 3.3: Řešení jednotlivých druhů příjmů 

Označení Daňové řešení včetně kodifikace v zákoně Kč 

P 1 
DZD§6 = 405 000 x 1,34 = 542 700 Kč (§  6 odst. 1 písm. a/,  odst. 

13), sráží se pojistné 
405 000 

P 2 
DZD§6 = 20 600 (§ 6 odst. 1 písm. a/, odst. 13), nesráží se pojistné, 

sražena záloha na daň 3 090 Kč (20 600 x 0,15) 
20 600 

P 3  Příjem osvobozený od daně (§ 4 odst. 1 písm. h/) 2 365 

P 4 Příjem osvobozený od daně (§ 6 odst. 9 písm. t/) 3 629 

P 5 
P§7 = 266 000 Kč, V§7 = 40% z P§7 = 106 400 Kč, DZD§7 = 159 600 

Kč (§ 7 odst. 1 písm. c/, odst. 7 písm. d/) 
266 000 

P 6 
P§7 = 399 000 Kč, V§7 = 80% z P§7 = 319 200 Kč, DZD§7 = 79 800 

Kč (§ 7 odst. 1 písm. b/, odst. 7 písm. a/) 
399 000 

P 7 
P§8 = 7 823 Kč, zdaněn u společnosti C, pan Šedivý jej nezdaňuje 

(§ 8 odst. 1 písm. a/, § 35 odst. 2 písm. a/) 
7 823 

P 8 
P§10 = 3 456 789 Kč je příjem osvobozený od daně (§ 10 odst. 1 

písm. b/; § 4 odst. 1 písm. a/) 
3 456 789 

P 9 
P§9 = 59 000 Kč, V§9 = 30% z P§9 = 17 700 Kč, DZD§9 =  41 300 Kč  

(§ 9  odst. 1 písm. a/, odst. 4) 
59 000 

P 10 
P§9 = 48 000 Kč, V§9 = 30% z P§9 = 14 400 Kč, DZD§9 =  33 600 Kč 

(§ 9  odst. 1 písm. b/, odst. 4) 
48 000 

P 11 Příjem osvobozený od daně (§ 4 odst. 1 písm. d/) 229 583  

P 12 DZD§8 = 2 600 Kč (§ 8 odst. 1 písm. c/)  2 600 

P 13 
P§9 = 15 000 Kč, V§7 = 40% z P§7 = 6 000 Kč, DZD§9 =  9 000 Kč 

(§ 7 odst. 2 písm. a/, odst. 7 písm. d/) 
15 000 
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P 14 
ZD§6 = 4 500 Kč (§ 6  odst. 1 písm. a/, odst. 13,) nesráží se 

pojistné, daň srážkou 675 Kč (4 500 x 0,15) 
4 500 

P 15 Příjem osvobozený od daně (§ 4 odst. 1 písm. s/) 380 

P 16 Příjem není předmětem daně (§ 3 odst. 4 písm. b/) 90 000 

P 17 P§10 = 9 000 Kč (§ 10 odst. 3 písm. a/), osvobozeno od daně 9 000 

P 18 
P§8 = 400 Kč (§ 8 odst. 1 písm. c/, odst. 3), zdaněno srážkou 

bankou, daň srážkou = 400 x 0,15 = 60 Kč 
400 

P 19 P§10 = 4 000 Kč (§ 10 odst. 3 písm. a/), osvobozeno od daně 4 000 

P 20 

DZD§6 = 42 000 x 1,34 = 56 280 Kč (§ 6 odst. 1 písm. b/, odst. 

13/), sráží se pojistné, sražena záloha na daň ve výši 8 455 Kč        

(56 280 je zaokrouhleno na stovky nahoru = 56 300 x 0,15) 

42 000 

 

2. Výpočet dílčích základů daně (DZD) a souhrnu dílčích základů daně (∑ DZD)  

 

DZD§6: 542 700 (P 1) + 20 600 (P 2) + 56 280 (P 20) = 619 580 Kč 

DZD§7: 159 600 (P 5) + 79 800 (P 6) = 239 400 Kč 

DZD§8: 2 600 (P 12) = 2 600 Kč 

DZD§9: 41 300 (P 9) + 33 600 (P 10) = 74 900 Kč 

DZD§10 = 0 Kč 

∑∑∑∑ DZD = DZD§6 + DZD§7 + DZD§8 + DZD§9 + DZD§10 =  

             = 619 580 + 239 400 + 2 600 + 74 900 = 936 480 Kč 

 

3. Výpočet základů daně a daně 

 

∑∑∑∑ DZD = 936 480 Kč 

Odečet nezdanitelných částí základů daně (dle § 15): 

- dar z titulu darování krve (§ 15 odst. 1) = 2 000 Kč 

-  odečet za platby na soukromé životní pojištění (zaplaceno 18 000 Kč, ale maximálně lze 

uplatnit 12 000 Kč, § 15 odst. 6) = 12 000 Kč 

- odečet za platby na penzijní připojištění (13 000 – 6 000) = 7 000 Kč 

= nezdanitelné částky základu daně celkem = 21 000 Kč  

= základ daně = 936 480 – 21 000 = 915 480 Kč 

= základ daně zaokrouhlený = 915 400 Kč 
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= daň = 915 400 x 0,15 = 137 310 Kč 

 

4. Výpočet výsledné daňové povinnosti 

 

Daň = 137 310 Kč 

- sleva na poplatníka = 24 840 Kč 

= daň po slevě = 112 470 Kč 

- daňové zvýhodnění na nezletilé dítě = 11 604 Kč 

= daň po slevách a daňovém zvýhodnění = 100 866 Kč 

 

5. Placení daně 

 

= úhrn sražených záloh ze závislé činnosti =  

= 3 540 (P 1) + 3 090 (P 2) + 8 445 (P 20) = 15 075 Kč 

= úhrn zaplacených záloh z titulu OSVČ = 50 000 Kč 

= zaplacené zálohy na daň celkem = 65 075 Kč 

= daňová povinnost = 101 226 – 65 135 = 35 791 Kč (nedoplatek) 

 

Nedoplatek na dani u pana Šedivého činí 35 791 Kč. Důležité je, aby si poplatník správně 

vybral, zda-li bude uplatňovat výdaje ve skutečné výši nebo procentem z příjmů. Záleží na 

výši výdajů, pokud jsou skutečné výdaje vyšší než uplatněné výdaje procentem z příjmů, pak 

se vyplatí uplatňovat výdaje ve skutečné výši a naopak. Pan Šedivý si snížil výslednou 

daňovou povinnost darováním krve, příspěvkem na soukromé životní pojištění a na penzijní 

připojištění.  

Vyplněné daňové přiznání pana Šedivého uvádím v příloze č. 1 – Daňové přiznání 

k případové studii. 
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4. Konfrontace a doporučení (účetnictví nebo daňová evidence) 

 

Daňová evidence je evidence majetku a závazků a slouží pro účely stanovení základu daně a 

následně daně z příjmů fyzických osob. Zatímco účetnictví by se dalo definovat jako činnost, 

při které se zaznamenávají informace o hospodářských jevech podniku. Vede ke zjištění stavu 

a změn majetku a jeho zdrojů a v konečném důsledku vede ke zjištění výsledku hospodaření.  

Do konce roku 2003 upravoval zákon o účetnictví soustavu jednoduchého účetnictví a 

soustavu podvojného účetnictví. Poté bylo jednoduché účetnictví z tohoto zákonu vyloučeno a 

zákon nadále upravuje pouze účetnictví, které se již neoznačuje jako podvojné. Jednoduché 

účetnictví bylo přesunuto do zákonu o daních z příjmů pod názvem daňová evidence. 

Daňovou evidenci vedou zejména OSVČ, které dosahují příjmů a přitom nejsou účetní 

jednotkou. Fyzická osoba se stane účetní jednotkou povinně zejména v případě, že obrat za 

předcházející kalendářní rok přesáhne částku 25 000 000 Kč. OSVČ se může stát účetní 

jednotkou i na základě svého vlastního rozhodnutí.  Účetnictví taktéž vedou fyzické osoby, 

které jsou zapsané v obchodním rejstříku.  

V této kapitole se budu zabývat rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí 

z praktického hlediska, uvedu ovšem i základní teoretické rozdíly. 

 

4.1 Základní rozdíly mezi daňovou evidenci a účetnictvím 

 

Základním rozdílem mezi daňovou evidencí a účetnictvím je ve stanovení hospodářského 

výsledku. Hospodářský výsledek a tím pádem i základ daně se v daňové evidenci stanoví jako 

rozdíl mezi příjmy a výdaji. V účetnictví se výsledek hospodaření zjišťuje jako rozdíl mezi 

náklady a výnosy. Mezi náklady a výdaji, respektive výnosy a příjmy, existuje časová 

nesourodost.  

Časová nesourodost mezi náklady a výdaji znamená, že náklady vznikají v jiném 

časovém intervalu, než výdaje. V účetnictví jsou náklady spjaty s vynaloženými prostředky 

v rámci ekonomické činnosti. Výdaj v daňové evidenci vzniká v okamžiku úbytku peněžních 

prostředků. Pro lepší pochopení uvádím následující příklad i s následujícím zaúčtováním: 
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Příklad č. 1 

Dne 15. 4. nakoupila OSVČ materiál za 25 000 Kč, který je součástí ekonomické činnosti. 

Dodavatel tentýž den vystavil fakturu. Faktura byla uhrazena dne 18. 4. 25. 5. byl tento 

materiál spotřebován. 

 

Řešení: 

U OSVČ, která vede účetnictví se bude jednat o náklad dne 25. 5., tedy v den, kdy šel 

materiál do spotřeby. 15. 4. bude účtovat o zvýšení závazků a 18. 4. o snížení závazků. 

Příjem, který vzniká úhradou faktury dne 18. 4. neovlivňuje výsledek hospodaření na rozdíl 

od daňové evidence. Tato fyzická osoba účtuje pořízení materiálu způsobem A. 

 

Tabulka 4.1: Časová nesourodost nákladů pří nákupu materiálu 

Účetní případ Částka MD D 

Nákup materiálu na fakturu 25 000 Kč 111 321 

Příjemka materiálu na sklad 25 000 Kč 112 111 

Úhrada faktury dodavateli z bankovního účtu 25 000 Kč 321 221 

Spotřeba materiálu 20 000 Kč 501 112 

 

Použité účty: 

111 – Pořízení materiálu 

112 – Materiál na skladě 

221 – Bankovní účty 

321 – Závazky z obchodních vztahů 

501 – Spotřeba materiálu 

 

OSVČ, která vede daňovou evidenci vzniká výdaj dne 18. 4. Závazek vzniká 15. 4. a zaniká 

18. 4. Datum 25. 5. není pro daňovou evidenci a stanovení hospodářského výsledku podstatný 

na rozdíl od  účetnictví.  

 

Časová nesourodost mezi výnosy a příjmy znamená, že dochází k rozdílnému vzniku výnosů 

a příjmů. Výnos vzniká například v okamžiku prodeje zboží a příjem vzniká v okamžiku 

úhrady. Na časovou nesourodost mezi výnosy a příjmy uvádím následující příklad, včetně 

zaúčtování: 
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Příklad č. 2 

Dne 16.9. uskutečnila podnikající fyzická osoba prodej zboží na fakturu ve výši 10 000 Kč. 

Zboží bylo odběratelem uhrazeno dne 25.9.  

 

Řešení:  

Fyzická osoba účtuje zásoby způsobem A. OSVČ vzniká výnos dne 16. 9. a vzniká jí taktéž 

pohledávka. 25.9. zaniká pohledávka. Datum úhrady pohledávky není z hlediska stanovení 

hospodářského výsledku podstatný. 

 

Tabulka 4.2: Časová nesourodost výnosu při prodeji zboží 

Účetní případ Částka MD D 

Výdejka – vyskladnění zboží za účelem prodeje 9 000 Kč 504 132 

Faktura vystavená – Tržba z prodeje zboží 10 000 Kč 604 311 

Úhrada pohledávky odběratelem na bankovní účet 10 000 Kč 221 311 

 

Použité účty:  

132 – Zboží na skladě a v prodejnách 

221 – Bankovní účty 

311 – Pohledávky z obchodních vztahů 

504 – Prodané zboží 

604 – Tržby za zboží 

 

U OSVČ, která vede daňovou evidenci je pro určení výsledku hospodaření klíčový den 25. 9., 

jelikož tento den vzniká příjem. 

Jelikož výše zmíněná časová nesourodost mezi výnosy, příjmy, náklady a výdaji 

ovlivňuje výsledek hospodaření, respektive základ daně, může v některých případech 

ovlivňovat i výslednou daňovou povinnost. Pokud podnikající fyzická osoba, která vede 

účetnictví platí hotově za např. nákup zboží a následný prodej zboží se uskutečňuje taktéž 

v hotovosti, pak následný základ daně bude stejný i v případě, že by tato fyzická osoba vedla 

daňovou evidenci.  

Obrovskou výhodu v daňové evidenci vidím v tom, že OSVČ zdaňuje pouze příjmy na 

rozdíl od zdaňování výnosů v účetnictví. Nevznikne tak situace, kdy fyzická osoba, která 

prodává služby, zboží apod. svým odběratelům na fakturu a tito odběratelé kdyby se dostali 

do platební neschopnosti, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu by nezaplatili, tak při vedení 
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účetnictví musí podnikatel tuto částku zahrnout do výnosu v příslušném zdaňovacím období a 

následně musí tento výnos zdanit. U daňové evidence se tato fakturovaná částka zdanit 

nemusí, jelikož se nejedná o příjem. 

 

4.2 Technika vedeni daňové evidence a účetnictví 

 

Způsob vedení daňové evidence 

 

Způsob vedení daňové evidence není zákonem stanoven. Záleží tedy na rozhodnutí fyzické 

osoby, jakou formu zvolí. Je však nutné připomenout, že správce daně má právo daňovému 

subjektu uložit záznamní povinnost, a to formou písemného rozhodnutí. Proti tomuto 

rozhodnutí není odvolání. Správce daně má právo již v průběhu zdaňovacího období 

kontrolovat plnění takto uložené záznamní povinnosti. 24 

Doporučoval bych, aby fyzická osoba, která vede daňovou evidenci, vedla deník 

příjmů a výdajů, což je nejdůležitější kniha v rámci vedení daňové evidence. V tomto deníku 

není třeba rozlišovat, jestli se jedná o příjmy či výdaje na bankovních účtech nebo 

v hotovosti. Taktéž OSVČ nemusí dopočítávat průběžné zůstatky v bance, ani v hotovosti. 

Doporučoval bych ovšem pro vlastní potřeby a pro lepší přehled tyto příjmy a výdaje 

rozlišovat přesně. Naopak povinně je třeba rozlišit příjmy a výdaje daňové uznatelné a 

neuznatelné, jelikož se jedná o položky, které ovlivňují základ daně. Každý daňově uznatelný 

výdaj musí být doložen příslušným dokladem. Tyto doklady musí být očíslovány a pro větší 

přehlednost bych doporučoval i seřazení podle data.  

Další knihu, kterou by měl podnikatel vést, je kniha závazků a pohledávek. U této 

evidence je opět vhodné si jednotlivé položky číslovat, evidovat je podle data vystavení 

(přijetí).  

Daňovou evidenci lze vést například v tabulkovém programu Microsoft Office Excel nebo 

v některém ze zakoupených programů. Záleží na rozhodnutí podnikatele.  

 

 

 

 
                                                 
24 JANOUŠEK, K., PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence – komplexní řešení daňové evidence pro OSVČ. 6. vyd. 

Olomouc: ANAG, 2010. 23 s. ISBN 978-80-7263-586-33. 
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Způsob vedení účetnictví 

 

Na rozdíl od daňové evidence u vedení účetnictví stanovuje zákon rozsah a způsob vedení 

účetnictví. 

Účetní jednotky účtují, pokud zákon o účetnictví nestanoví jinak: 

• v deníku (v denících), 

• v hlavní knize, 

• v knihách analytických účtů, 

• v knihách podrozvahových účtů.25 

 

Zákon o účetnictví upravuje vést účetnictví úplně, tzn. že musí být zaúčtovány všechny účetní 

operace, které souvisí s daným účetním obdobím. Musí být vedeno průkazným způsobem, 

takže zaúčtované položky musí být doloženy příslušnými účetními doklady a musí být 

zaúčtovány správně tak, aby nebyl porušen zákon o účetnictví.  

Na rozdíl od daňové evidence se při vedení účetnictví musí zachytit podvojnost a 

souvztažnost účetních zápisů. Podvojnost znamená, že každá účetní operace se zachycuje na 

dva účty a ve stejné částce, jednou na stranu MD a podruhé na stranu D. Souvztažnost 

účetních záznamu znamená, že účetní operace se zachytí na správnou dvojici účtů. 

Po technické stránce je účtování vymezeno směrnou účtovou osnovou. Účtový rozvrh 

je číselný seznam syntetických a analytických účtů. Sestavuje si jej účetní jednotka, zákon 

pouze stanovuje číslování účtových skupin, volba syntetických a analytických účtů 

v pravomoci účetní jednotky.  

 

4.3 Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví 

 

Situace, kdy podnikatel přechází z daňové evidence na vedení účetnictví se v praxi vyskytuje 

výjimečně. Nejčastěji k této změně nastává v situaci, kdy je zákonem stanovena výše obratu, 

který je v současné době 25 000 000 Kč (k 1. 1. 2011).  

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví upravuje § 61b vyhlášky č. 500/2002 

Sb. První krok, který musí při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví podnikatel 

udělat je, že musí zjistit skutečný stav majetku a závazků v daňové evidenci. Pokud OSVČ 

                                                 
25 BAŘÍNOVÁ, D., HAKALOVÁ, J., ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetnictví podnikatelů. 1. vyd. Ostrava: VŠB – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2009. 4 s. ISBN 978-80-248-2149-8. 



  

 

 
35 

 
 

 

začíná s vedením účetnictví 1. ledna, musí tento stav zjistit k 31. prosinci. Dalším krokem 

bude sestavení odpisového plánu u dlouhodobého odpisovaného hmotného a nehmotného 

majetku. Dále se převedou k prvnímu dni účetního období stavy jednotlivých položek 

majetku a závazků, rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku jako počáteční 

zůstatky příslušných rozvahových účtů. 

Rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů aktiv a mezi součtem 

počátečních zůstatků nově otevřených účtů pasiv se uvede na účet v účtové skupině 49 

(Individuální podnikatel) a to v závislosti na povaze zjištěného rozdílu (+/-) jako zůstatek 

aktivní nebo pasivní.26 

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví má i dopady na daně, jelikož základ 

daně se musí zvýšit o hodnotu zásob a cenin a hodnotu poskytnutých záloh. Naopak základ 

daně se sníží o hodnotu přijatých záloh a hodnotu závazků. Takto se upravuje základ daně ve 

zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví. 

 

4.4 Praktické příklady 

 

V této kapitole budu uvádět jednotlivé příklady z pohledu daňové evidence i vedení 

účetnictví.  

 

4.4.1 Zahájení podnikání 

 

Fyzická osoba – podnikatel nemá ze zákona stanovenou povinnou výši minimálního vkladu 

do  podnikání na rozdíl od kapitálových společností. Ovšem každý začínající podnikatel musí 

vložit své soukromé prostředky do podnikání, jelikož bez finančních prostředků není možné 

s podnikáním začít.  

 

Zahájení podnikání v daňové evidenci 

 

Pan Moravský začíná podnikat jako soukromý podnikatel. Bude provádět 

zprostředkovatelskou činnost jako obchodní zástupce. Pan Moravský musí požádat o vydání 

živnostenského oprávnění. S požádáním o živnostenské oprávnění jsou spojeny tyto výdaje: 

1 500 Kč jako správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění a 100 Kč za kolek. Pan 
                                                 
26 MŰLLEROVÁ, L. Účetnictví podnikatelů. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 17 s. ISBN 978-80-245-1553-3. 
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Moravský tedy vložil do podnikání své soukromé prostředky ve výši 1 600 Kč. Pan Moravský 

uplatňuje výdaje ve skutečné výši. Tyto příjmy a výdaje uvádím v následující tabulce. 

 

Tabulka 4.3: Evidence příjmů a výdajů 

Pokladna 

Příjem 

neovlivňující 

základ daně 

podle § 7 

ZDP 

Výdaje 

ovlivňující 

dílčí základ 

daně podle 

§ 7 ZDP 

Dílčí 

základ 

daně 

podle § 7 

ZDP 

č. Popis operace 

Příjem Výdaj Zůstatek Osobní vklad 
Provozní 

režie 
 

1. Osobní vklad 1 600  1 600 1 600   

2. Správní poplatek  1 500 100   1 500 - 1 500 

3. Kolek  100 0  100 - 1 600 

 

Pan Moravský za svou zprostředkovatelskou činnost obdržel v hotovosti částku 3 000 Kč. 

Dále si pan Moravský vybral pro svou osobní spotřebu 1 000 Kč.  

 

Tabulka 4.4: Evidence příjmů a výdajů 

Pokladna 

Příjmy ovlivňující 

základ daně podle § 

7 ZDP 

Výdaje 

neovlivňující 

dílčí základ 

daně podle § 7 

ZDP 

Dílčí 

základ 

daně 

podle § 

7 ZDP 

č. 
Popis 

operace 

Příjem Výdaj Zůstatek 
Zprostředkovatelská 

činnost 
Osobní výběr  

 Převod 

zůstatků 
1 600 1 600 0   - 1 600 

4. Příjem 

provize 
3 000  3 000 3 000  + 1 400 

5. Osobní 

výběr 
 1 000 2 000  1 000 + 1 400 
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Založení účetnictví individuálního podnikatele 

 

Pokud podnikající fyzická osoba zakládá účetnictví, znamená to, že musí sestavit zahajovací 

rozvahu k datu zahájení podnikatelské činnosti, musí otevřít účetní knihy zaúčtováním 

počátečních zůstatků ze zahajovací rozvahy a sestavit účtový rozvrh.  

Vložený majetek představuje aktiva. V případě jeho pořízení z vlastních zdrojů je 

jejich zdrojem krytí v pasivech účet 491 – Účet individuálního podnikatele, na kterém je 

evidován veškerý základní kapitál podnikatele.27 

Účetní knihy se otevírají podvojnými účetními zápisy pomocí účtu 701 – Počáteční 

účet rozvážný. 

 

Příklad č. 3 

Pan Malínský se rozhodl zahájit podnikatelskou činnost k 1. 6. 2010. Podnikatel si otevřel   

prodejnu se spotřebním zbožím. Do podnikání vložil své vlastní úspory ve výši 2 000 000 Kč, 

které vložil na běžný účet v bance a 300 000 Kč vložil v hotovosti. Banka poskytla 

dlouhodobý úvěr ve výši 3 700 000 Kč se splatností pět let.  

Za účelem vedení účetnictví byl nakoupen počítač za 100 000 Kč a software na vedení 

účetnictví za 100 000 Kč. Dále bylo nakoupeno zboží za 3 500 000 Kč. Vyřízení formalit, 

které byly spojeny se zahájením podnikání (vyřízení živnostenského oprávnění, ostatní výdaje 

související s otevřením provozovny), stály pana Malínského 40 000 Kč. Tyto náklady byly 

uhrazeny ze svého před datem zahájení činnosti jako další vklad do podnikání a bylo 

rozhodnuto, že budou zahrnuty jednorázově do nákladů po otevření účetních knih.  

Úkolem tohoto příkladu je sestavení zahajovací rozvahy k datu zahájení podnikatelské 

činnosti a otevření účetních knih účtovým předpisem. 

 

Tabulka 4.5: Zahajovací rozvaha k 1. 6. 2010 

Aktiva Kč Pasiva Kč 

013 - Software 100 000,- 461 – Bankovní úvěry 3 700 000,- 

022 - Samostatné movité 100 000,- 491 – Účet individuálního 2 340 000,- 

                                                 
27 MŰLLEROVÁ, L. Účetnictví podnikatelů. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 22 s. ISBN 978-80-245-1553-3. 
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věci podnikatele 

132 - Zboží v prodejnách 3 500 000,-   

211 - Pokladna 300 000,-   

221 - Bankovní účty 2 000 000,-   

381 - Náklady příštích 

období 
40 000,-   

Aktiva celkem 6 040 000,- Pasiva celkem 6 040 000,- 

 

Tabulka 4.6: Otevření účtů hlavní knihy 

Účet Kč MD D 

013 - Software  100 000,- 013 701 

022 - Samostatné movité věci 100 000,- 022 701 

132 - Zboží v prodejnách 3 500 000,- 132 701 

211 - Pokladna  300 000,- 211 701 

221 - Bankovní účty 2 000 000,- 221 701 

381 - Náklady příštích období 40 000,- 381 701 

461 – Bankovní úvěry 3 700 000,- 701 461 

491 - Účet individuálního podnikatele 2 340 000,- 701 491 

 

4.4.2 Uzavření daňové evidence a uzávěrkové operace 

 

Uzavření daňové evidence 

 

Poplatník, který vede daňovou evidenci má povinnost k poslednímu dni zdaňovacího období 

zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků. Dále musí provést 

zápis o tomto zjištění a následně o případné rozdíly upravit základ daně podle § 24 a § 25 

ZDP. 

Ke zjištění skutečného stavu pohledávek a závazků musíme pracovat s doklady 

(dodací listy, faktury, mzdové listy apod.) tak, abychom zjistili, zda v naší evidenci 

pohledávek a závazků máme zachyceny všechny pohledávky a závazky. Pro tento postup má 

účetnictví svůj termín, a to „dokladová inventarizace“. 
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Ke zjištění skutečného stavu zásob a hmotného majetku se musíme dopracovat tak, že takový 

majetek musíme nejdříve identifikovat a následně spočítat. Opět pro tento postup má 

účetnictví svůj pojem „fyzická inventura“. 

Zápis o zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků 

ZDP nekonkretizuje. Je tedy na poplatníkovi, jak tento zápis provede. Vhodné je v tomto 

zápisu konkretizovat, jakým způsobem a kdy poplatník zjišťování prováděl a k jakým 

výsledkům dospěl. 

Úprava základu daně o případné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem podle 

daňové evidence se rozumí, že vzniklo např. manko nebo škoda.  

 

Uzávěrkové operace 

 

Koncem účetního období se uzavírají účetní knihy podvojnými účetními zápisy. Zůstatky účtů 

hlavní knihy se převádějí na účet 710 – Účet zisku a ztrát. Tím se z výnosů a nákladů stala 

rozvahová položka (zisk nebo ztráta). Zůstatky rozvahových účtů (včetně účtu 710) se 

převádějí na účet 702 – Konečný účet rozvážný.28 

 

Příklad č. 4 

Pan Novotný vykázal během účetního období následující zůstatky výnosů a nákladů. 

 

Tabulka 4.7: Zůstatky výnosů a nákladů  

Účet Kč 

5xx - Náklady 15 000 000,- 

6xx - Výnosy 17 000 000,- 

526/NP – Sociální náklady individuálního podnikatele 15 000,- 

526/ZP – Sociální náklady individuálního podnikatele 63 000,- 

526/SP – Sociální náklady individuálního podnikatele 97 000,- 

591 – Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 52 000,- 

 

Úkolem tohoto příkladu je uzavření účtů nákladů a výnosů, uzavření účtu 710 - Účet zisku a 

ztrát, převedení disponibilního zisku do následujícího účetního období. Dále převést zisk ve 

                                                 
28 MŰLLEROVÁ, L. Účetnictví podnikatelů. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 31 s. ISBN 978-80-245-1553-3.      
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výši 500 000 Kč na osobní spotřebu pana Novotného z běžného účtu a zbývající část nechat 

ve společnosti. 

 

 

Tabulka 4.8: Operace běžného účetního a následujícího účetního období 

Č. Operace běžného účetního období Kč MD D 

1. Uzávěrka nákladových účtů 15 000 000,- 710 5xx 

2. Uzávěrka výnosových účtů 17 000 000,- 6xx 710 

3. Uzávěrka účtu 526/NP 15 000,- 710 526/NP 

4. Uzávěrka účtu 526/ZP 63 000,- 710 526/ZP 

5. Uzávěrka účtu 526/SP 97 000,- 710 526/SP 

6. Uzávěrka účtu 591 52 000,- 710 591 

7. Uzávěrka účtu 710 – Účet zisku a ztrát 1 773 000,- 710 702 

 Operace následujícího účetního období    

1. Převod zisku do schvalovacího řízení 1 773 000 701 431 

2. Převod zisku na účet 491 1 773 000 431 491 

3. Osobní spotřeba 500 000 491 221 

 

4.5 Vlastní komentář a doporučení 

 

Doporučoval bych, aby podnikající fyzická osoba vedla daňovou evidenci, pokud jí to zákon 

umožňuje. Domnívám se, že je to výhodnější varianta zejména proto, že daňový základ 

ovlivňují skutečně vynaložené příjmy a výdaje na rozdíl od účetnictví, kde se berou v potaz 

náklady a výnosy. Taktéž je to výhodné zejména proto, že daňová evidence není tak časově 

náročná jako vedení účetnictví a podnikající fyzická osoba je schopna vést si daňovou 

evidence sama, pokud má alespoň základní znalosti zákonu o daních z příjmů. Naproti tomu 

je vedení účetnictví časově a administrativně náročnější a je potřeba k tomu znát nejenom 

zákon o daních z příjmů, ale i zákon o účetnictví. Taktéž se domnívám, že podnikající fyzická 

osoba si nemůže vést účetnictví sama bez dostatečného vzdělání v oblasti této problematiky. 

Účetnictví má výhodu v tom, že poskytuje komplexnější a podrobnější informace o stavu 

hospodaření a majetku než daňová evidence.  
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5. Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout informace o podnikání fyzických osob. Vybral 

jsem proto, dle mého názoru, tři stěžejní kapitoly, které tyto základní informace poskytují. 

První část se zabývala živnostenským podnikáním, respektive živnostenským zákonem, podle 

kterého podniká většina fyzických osob. 

Ve druhé kapitole jsem analyzoval daně z příjmů podnikajících fyzických osob. 

Nejprve jsem se zabýval v této analýze praktickou částí daně z příjmů, která vychází ze 

zákonu o daních z příjmů. Řešil jsem různé možnosti, jak optimalizovat daňovou povinnost 

např. uplatňováním výdajů procentem z příjmů. Následně jsem řešil praktickou část této 

kapitoly, která vycházela ze smyšlené případové studie pana Šedivého. V této případové 

studii jsem uváděl nejrůznější příjmy, kterých dosáhl poplatník během zdaňovacího období. 

Úmyslně se mezi těmito příjmy vyskytovaly i příjmy osvobozené od daně a příjmy, které 

nejsou předmětem daně. Na základě této případové studie jsem vyplnil daňové přiznání pana 

Šedivého, které uvádím v příloze této bakalářské práce. 

Hlavním cílem této bakalářské práce byla analýza výhod daňové evidence a vedení 

účetnictví.  

Došel jsem k závěru, že daňová evidence má výhodu především v tom, že daňový základ 

ovlivňují skutečné příjmy a výdaje na rozdíl od vedení účetnictví, ve kterém základ daně 

ovlivňují náklady a výnosy. Podnikající fyzická osoba se tak nemusí dostat do problému 

s placením daní v případě, že se např. odběratel dostal do platební neschopnosti. Další 

výhodou daňové evidence je její časová nenáročnost a taky možnost, že podnikající fyzická 

osoba si daňovou evidenci povede sama vzhledem k její relativní jednoduchosti. Stačí k tomu 

pouze základní znalosti zákonu o daních z příjmů. 

Vedení účetnictví má výhodu v tom, že poskytuje daleko komplexnější a podrobnější 

informace o stavu pohybu majetku a závazků a o výsledku hospodaření. 

Vrátím-li se k hypotéze, kterou jsem stanovil v úvodu této bakalářské práce a která měla 

zkoumat, zda-li je pro podnikající fyzickou osobu výhodnější daňová evidence než vedení 

účetnictví, musím na základně poznatků, které jsem načerpal při psaní bakalářské práce 

konstatovat, že na základě srovnání výše uvedených výhod, které byly hlavním cílem 

bakalářské práce, je daňová evidence pro podnikající fyzickou osobu výhodnější než vedení 

účetnictví. 
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