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ÚVOD 

Zdanění je předmětem mnoha diskusí, politických půtek i bezesných nocí některých 

poplatníků a provází lidstvo jiţ od nepaměti. S daněmi se dnes setkáváme téměř na kaţdém 

kroku, a proto se bezprostředně týkají kaţdého z nás. Jiţ Benjamin Franklin, vynálezce a 

politik, před více jak dvěma sty lety prohlásil: „Nic není na světě jistého, jen smrt a daně.“ 

Kdyţ před několika měsíci jeden z mých kamarádů dostudoval vysokou školu a 

uvaţoval, ţe si otevře vlastní firmu, zeptal se mne, jaká je u nás v České republice nejlepší 

forma podnikání s přihlédnutím na to, aby mu kaţdý rok po zaplacení daně z příjmů zůstalo 

co nejvíce peněz takzvaně do vlastní kapsy. Tato jeho otázka mě inspirovala a jako téma své 

práce jsem si zvolil „Porovnání daňového zatíţení různých forem podnikání v ČR z hlediska 

daně z příjmů.“ Dle mého názoru a jistě i názorů mnoha odborníků na daňovou problematiku 

je totiţ výběr formy podnikání jedním ze základních a stěţejních faktorů, na které musí brát 

budoucí podnikatel ohled při rozhodování o právní formě svého podnikání. Vyplývá to ze 

skutečnosti, ţe existují zvlášť daně pro podniky jednotlivce a pro různé formy obchodních 

společností. Tyto daně se liší převáţně velikostí, druhem pouţívané sazby a základem daně. 

Jedním z cílů této diplomové práce je porovnat daňové zatíţení různých forem 

podnikání v ČR a určit, která z vybraných forem je z hlediska daňového zatíţení 

nejvýhodnější. Vzhledem k tomu, ţe po výpočtu a odvedení daní zůstávají v podnicích 

nemalé takzvané „disponibilní prostředky“, které zůstávají společnosti popřípadě jednotlivým 

společníkům, jsem se rozhodl určit jako další a musím zdůraznit, ţe neméně důleţitý cíl 

diplomové práce porovnání a zohlednění výše těchto disponibilních prostředků a jejich 

následné rozdělení. Jelikoţ i tyto prostředky by mohly být důleţitým faktorem u rozhodování 

při výběru formy podnikání. 

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole zaměřené na 

charakteristiku různých forem podnikání se snaţím co moţná nejstručněji uvést taková fakta, 

která budou stěţejní a důleţitá pro praktickou část této diplomové práce. Různými formami 

podnikání, které budu charakterizovat, se jedná o fyzickou osobu podnikatele a dále o 

právnické osoby a to společnost s ručením omezeným, veřejnou obchodní společnost, 

komanditní společnost a akciovou společnost. Druhá kapitola je zaměřena na stručný úvod do 
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daňové problematiky, kde se také snaţím uvést pouze důleţitá fakta, která budou potřeba pro 

praktickou část. Jedná se hlavně o uvedení základních daňových pojmů včetně daňového 

systému České republiky, třídění daní a sazeb daní. Poslední třetí kapitola je praktickou částí 

této diplomové práce a budu v ní porovnávat dané daňové zatíţení a disponibilní prostředky, a 

to na základě vyuţití skutečných údajů, které mi poskytla vybraná společnost. Tyto údaje pak 

budou aplikovány na jiné formy podnikání a bude zde u všech forem vypočítáno daňové 

zatíţení a porovnání disponibilních prostředků s moţností jejich dalšího vyuţití. Takto 

získané údaje budou všechny na konci shrnuty v přehledných tabulkách. Závěr práce je pak 

věnován celkovému shrnutí a porovnání daňového zatíţení a disponibilních prostředků u 

těchto forem podnikání a následnému vysvětlení všech výsledků získaných z praktické části 

diplomové práce. 
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1 Charakteristika různých forem podnikání 

Právní forma podnikání specifikuje formu podnikání, pod kterou bude podnikatel 

vystupovat. V ČR mohou lidé podnikat dvěma způsoby a to jako fyzická osoba nebo 

právnická osoba. Nabízí se hned několik typů právních forem podnikání, které upravuje 

obchodní zákoník ve své druhé části a ţivnostenský zákon se pak zaměřuje na podnikatelské 

subjekty provozující svou činnost na základě ţivnostenského podnikání. 

Kaţdá právní forma podnikání má svá specifika, a proto co můţe být výhodou u jedné 

formy, můţe být nevýhodou u druhé a naopak. Proto by si budoucí podnikatel měl pořádně 

rozmyslet, která z moţných právních forem je pro jeho podnikání ta nejvhodnější s ohledem 

na různá kritéria, jelikoţ kaţdý obor činnosti má svá specifika a kaţdý člověk má jiné 

představy o svém podnikání. Volba právní formy podnikání tedy patří k dlouhodobě 

působícím rozhodnutím, jejíţ výběr záleţí plně na podnikateli. 

1.1 Charakteristika nejdůleţitějších právních forem podnikání 

Právní úprava České republiky u nás umoţňuje podnikat dvěma základními způsoby. 

První moţností je podnikat jako fyzická osoba (ţivnostník) na základě získaného povolení, 

mezi které patří ţivnostenské oprávnění, popřípadě jiné povolení dle zvláštních právních 

předpisů. Druhou moţností je vytvoření tzv. právnické osoby. Dle občanského zákoníku 

(§18/2) právnickými osobami jsou: 

a) sdruţení fyzických nebo právnických osob, 

b) účelová sdruţení majetku, 

c) jednotky územní samosprávy, 

d) jiné subjekty, u kterých to stanoví zákon. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe právnickými osobami jsou také obchodní společnosti a 

druţstva. 
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Základními právními formami podnikání v ČR tedy jsou: 

 

1) samostatný podnikatel (fyzická osoba-ţivnostník), 

 

2) obchodní společnosti, 

 

osobní: 

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

b) komanditní společnost (k.s.) 

 

kapitálové: 

c) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

d) akciová společnost (a.s.) 

 

3) druţstva, 

4) státní podniky, 

5) ostatní. 

1.1.1 Fyzická osoba podnikatel (ţivnostník) 

Tuto formu podnikání detailně upravuje ţivnostenský zákon, podle kterého (§2) je 

ţivnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Ţivnost se dělí (§19) do 

dvou hlavních skupin a to na ţivnost ohlašovací, které při splnění podmínek lze provozovat 

na základě ohlášení (toto povolení vydává Ţivnostenský úřad) a na ţivnosti koncesované, 

které lze provozovat na základě koncese (tuto vydává příslušné ministerstvo). Ţivnost 

ohlašovací se dále dělí na ţivnost řemeslnou, vázanou a volnou, ale jelikoţ toto rozdělení 

nemá na výsledek této práce ţádný vliv (zdanění je u všech typů stejné) nebudu je jiţ dále 

rozepisovat. Bezesporu hlavní výhodou u této formy podnikání je fakt, ţe se můţe podnikatel 

zcela sám rozhodnout, jak bude nakládat se ziskem. 

1.1.2 Osobní obchodní společnosti 

Obchodní společnosti ve skupině tzv. osobních obchodních společností jsou ty, u 

kterých se společníci účastní podnikání osobně, zisk nebo případnou ztrátu si dělí rovným 

dílem nebo podle společenské smlouvy a za závazky společnosti ručí stejným způsobem. 
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1.1.2.1 Veřejná obchodní společnost 

Veřejnou obchodní společnost upravuje obchodní zákoník v §76 aţ §92e, podle 

kterého je veřejnou obchodní společností společnost, ve které minimálně dvě osoby podnikají 

pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým 

majetkem. Společníkem veřejné obchodní společnosti můţe být jak fyzická osoba (pokud 

splňuje všeobecné podmínky provozování ţivnosti) tak i právnická osoba. Je-li však 

společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti 

její statutární orgán popřípadě pověřený zástupce. 

Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci a jsou oprávněni k vedení 

společnosti dle společenské smlouvy. Zisk i případnou ztrátu společníci dělí mezi sebe 

stejným dílem, pokud však není ve společenské smlouvě toto rozdělení stanoveno jinak. 

Jednou z hlavních výhod veřejné obchodní společnosti je, ţe nemusí tvořit ţádný základní 

kapitál. 

1.1.2.2 Komanditní společnost 

Komanditní společnost upravuje obchodní zákoník v §93 aţ §104e, podle kterého je 

komanditní společností společnost, v níţ jeden nebo více společníků ručí za závazky 

společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku 

(komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, ţe komanditní společnost mohou zaloţit minimálně dvě osoby, 

z nichţ jedna musí být komplementář a druhá komanditista. Stejně jako u veřejné obchodní 

společnosti i tuto společnost mohou zaloţit jak fyzické tak i právnické osoby. 

Úlohu statutárního orgánu zde mohou vykonávat pouze komplementáři. Ručení 

společnosti za závazky je jiţ zmíněno výše, ale existuje i vyjímka, podle které ručí za závazky 

společnosti i komanditista stejně jako komplementář a to v případě, ţe firma nese jméno 

tohoto komanditisty. Obdobně jako u veřejné obchodní společnosti, ani zde se nemusí tvořit 

základní kapitál avšak komanditisté jsou povinni vloţit do základního kapitálu vklad, který je 

určen ve společenské smlouvě, dle zákona nesmí být niţší 5000,- Kč. 
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V případě ztráty nesou odpovědnost komplementáři rovným dílem, pokud není ve 

společenské smlouvě stanoveno jinak. V případě, ţe společnost dosáhne zisku, dělí se mezi 

komplementáře a komanditisty na polovinu pokud není ve společenské smlouvě stanoveno 

jinak, přičemţ komanditisté si svou část zisku rozdělí podle výše svých splacených vkladů a 

komplementáři si svou část zisku rozdělí rovným dílem. 

1.1.3 Kapitálové obchodní společnosti 

Obchodní společnosti ve skupině tzv. kapitálových obchodních společností jsou ty, u 

kterých se společníci podílí na podnikání na základě jejich kapitálové účasti a to formou 

určeného vkladu. U těchto společností neručí společníci za závazky společnosti celým svým 

osobním majetkem, ale jen do výše svých nesplacených vkladů. Tyto společnosti mají ze 

zákona určený minimální základní kapitál a musí vytvářet rezervní fond. 

1.1.3.1  Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným upravuje obchodní zákoník v §105 - §153e, podle 

kterého je společnost s ručením omezeným společnost, jejíţ základní kapitál je tvořen vklady 

společníků, kteří ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení všech vkladů do 

obchodního rejstříku. To znamená, ţe společnost ručí za závazky celým svým majetkem a 

společníci pouze do výše svých nesplacených vkladů. 

Společnost s ručením omezeným můţe zaloţit jeden společník, maximálně je však 

počet společníků omezen na padesát. Přičemţ se znovu můţe jednat jak o fyzické tak i 

právnické osoby. Minimální vklad jednoho společníka do základního kapitálu musí být 

20 000,- Kč a celková výše základního kapitálu společnosti musí činit nejméně 200 000,- Kč. 

Musíme dát pozor na to, ţe před zápisem společnosti do obchodního rejstříku musí být 

splaceno nejméně 30% z kaţdého peněţitého vkladu, minimálně však 100 000,- Kč a to jak 

z vkladů peněţitých tak i nepeněţitých.  

Nejvyšším orgánem u této společnosti je valná hromada, kterou tvoří všichni 

společníci, kterým připadá jeden hlas na kaţdých 1 000,- Kč jejich vkladu. Případný zisk si 

společníci také dělí dle poměru svých vkladů. 
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U této společnosti jako u první z jiţ zmiňovaných ukládá zákon povinnost tvorby 

rezervního fondu. Výše tohoto fondu je jasně dána a určena stanovami nebo společenskou 

smlouvou. V tomto případě obchodní zákoník stanovuje pravidla tvorby tohoto fondu a to ve 

výši minimálně 10 % z čistého zisku a maximálně však 5 % z hodnoty základního kapitálu a 

to za rok, v němţ poprvé čistý zisk vytvoří. V následujících letech se fond doplňuje opět 

minimálně o 10 % z čistého zisku a maximálně tentokrát ve výši 10 % základního kapitálu. 

1.1.3.2 Akciová společnost 

Akciovou společnost upravuje obchodní zákoník v §154 aţ §220zb, podle kterého je 

to společnost, jejíţ základní kapitál je rozvrţen na určitý počet akcií o určité jmenovité 

hodnotě. Akciová společnost ručí za své závazky celým svým majetkem a akcionáři za 

závazky společnosti neručí. 

Akciovou společnost můţe opět zaloţit jak fyzická tak i právnická osoba. Jde-li o 

právnickou osobu, postačí k zaloţení jen jedna a v případě fyzické osoby musí být minimálně 

dva zakladatelé. Minimální výše základního kapitálu u akciové společnosti se liší dle způsobu 

zaloţení. V případě zaloţení společnosti bez veřejné nabídky akcií jsou zakladatelé povinni 

splatit základní kapitál sami a to ve výši alespoň 2 000 000,- Kč a v případě zaloţení 

s veřejnou nabídkou akcií musí být základní kapitál nejméně ve výši 20 000 000,- Kč. U obou 

případů musí být před zápisem do obchodního rejstříku splaceny všechny nepeněţní vklady a 

minimálně 30% nominální hodnoty všech akcií splacených peněţitým vkladem. 

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je také valná hromada, které se účastní 

všichni akcionáři a rozhodují zde (nejen), ale hlavně o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. 

Všichni akcionáři pak mají ze zákona právo na tzv. dividendu coţ je jejich podíl na zisku, 

přičemţ na krytí ztráty se nijak nepodílí. 

Výše povinného rezervního fondu je také dána stanovami a zákonem a vytváří se po 

prvním roce, v němţ společnost dosáhla čistého zisku a to ve výši minimálně 20 % z tohoto 

čistého zisku a maximálně 10 % z hodnoty základního kapitálu společnosti. V následujících 

letech se fond doplňuje opět minimálně o 5 % z čistého zisku a maximálně tentokrát ve výši 

20 % základního kapitálu. 



 

 8 

Tabulka 1.1: Porovnání všech výše zmíněných údajů u FO, PO  

 FO v.o.s. k.s. s.r.o. a.s. 

Minimální 

počet 

zakladatelů 

1 FO 

2 FO  

nebo  

2 PO 

2 FO 

1 FO  

nebo  

1 PO 

2 FO  

nebo  

1 PO 

Maximální 

počet 

společníků 

x neomezen neomezen 50 neomezen 

Minimální 

hodnota 

základního 

kapitálu 

x 0,- 5 000,- 200 000,- 2 000 000,- 

Minimální 

moţný vklad 
x 0,- 5 000,- 20 000,- 

součet 

vkladů dle 

počtu 

společníků, 

min. ZK 

Maximální 

moţný vklad 
x 0,- neomezen neomezen neomezen 

Minimální 

splacení 

vkladu před 

zápisem do 

OR 

x 0,- 

podle 

společenské 

smlouvy 

30 % 

minimálně 

100 000,- 

30 % 

jmenovité 

hodnoty 

akcií + 

emisní aţio 

Maximální 

doba ke 

splacení 

vkladů 

x x 

podle 

společenské 

smlouvy 

5 let od vzniku 
1 rok od 

vzniku 

Počet hlasů 

dle vkladů 

rozhoduje 

sám 

1 společník 

= 1 hlas 

1 společník = 1 

hlas 

1 000,- vkladu 

= 

1 hlas 

podle akcií 

Ručení za 

závazky 
neomezeně neomezeně 

komplementář = 

neomezeně 

komanditista 

=do výše 

nesplacených 

vkladů 

do výše 

nesplacených 

vkladů 

neručí 

Povinnost a 

výše rezerv 
netvoří netvoří netvoří 

minimálně 10 

% z čistého 

zisku 

min.20 % 

z čistého 

zisku, max. 

10 % ZK 
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1.2  Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy 

Budoucí podnikatel by měl před rozhodnutím o své právní formě brát v úvahu všechna 

kritéria, která ho mohou ovlivnit ještě před zakládáním podniku. Jsou to především:
1
 

a) Způsob a rozsah ručení  

Na způsobu a rozsahu ručení závisí veškeré riziko podnikatele. Dle právní úpravy 

existují u nás dvě varianty ručení. 

- ručení omezené, při kterém ručí podnikatel za závazky podniku pouze do výše 

nesplaceného majetkového vkladu (v tomto případě neručí svým osobním 

majetkem, ale pouze majetkovým vkladem do podniku) 

- ručení neomezené, při kterém ručí podnikatel za závazky podniku celým svým 

majetkem (v tomto případě ručí veškerým tedy i osobním majetkem) 

b) Oprávnění k řízení 

Tuto tématiku řeší obchodní zákoník, který upravuje dvě moţnosti k vedení, 

zastupování a rozhodování v podniku. V některých případech záleţí tato otázka na majiteli či 

majitelích podniku, kteří ji ale musí zakotvit ve společenské smlouvě a v některých případech 

zákon jasně stanovuje a předepisuje, které orgány podnik musí mít a jaké jsou jejich 

pravomoci. 

c) Počet zakladatelů 

Obchodní zákoník u této problematiky zcela jasně stanovuje minimální a v případě 

společnosti s ručením omezeným i maximální počet společníků, který se u různých forem 

podnikání liší. 

 

 

                                                 
1
 Zpracováno dle http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/zaciname-podnikat/formy-podnikani/ 

a dle http://halek.info/prezentace/drobne-podnikani-prednasky2/dpprp2.php?l=01&projection&p=12 

http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/zaciname-podnikat/formy-podnikani/
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d) Poţadavky na počáteční kapitál 

Tento problém opět jasně řeší obchodní zákoník, podle něhoţ je minimální výše 

základního kapitálu povinná pouze u společností kapitálových. Nesmíme však opomenout 

fakt, ţe u některých společníků platí také povinná minimální výše jejich vkladů. 

e) Administrativní náročnost a rozsah výdajů spojených se zaloţením a provozováním 

podniku 

Administrativní náročností se zde rozumí zaloţení podniku a s tím spojené a 

neodlučitelné výdaje, které se týkají hlavně povolení ţivnosti (včetně oprávnění na 

provozování všech činností uvedených v předmětu činnosti), dále například vypracováním 

společenské smlouvy a její nutné notářské ověření či zápis do obchodního rejstříku. V tomto 

případě mají výhodu na své straně podnikatelé (ţivnostníci), u kterých se jedná o jednorázový 

výdaj, který musí uhradit při vydání například ţivnostenského oprávnění. 

f) Účast na zisku popřípadě ztrátě 

Výše této účasti jednotlivých společníků záleţí nejen na společenské smlouvě, ale také 

je upravena v obchodním zákoníku. Přičemţ je jasné, ţe čím větší riziko podnikatel 

podstupuje, tím větší také bude jeho podíl na zisku popřípadě ztrátě. 

g) Finanční moţnosti 

V tomto případě se hlavně jedná o moţnosti zvýšení vlastního kapitálu a také o přístup 

k cizím zdrojům například k úvěrům. Přičemţ moţnosti získání těchto zdrojů závisí do velké 

míry na velikosti kapitálu, který má podnik k dispozici a také na způsobu ručení dané 

společnosti. 

h) Zveřejňovací povinnost 

Zveřejňovací povinností se rozumí například u akciové společnosti povinnost zveřejnit 

auditorskou účetní závěrku do třiceti dnů od konání valné hromady, která tuto účetní závěrku 

projednala. Účetní závěrku či výroční zprávu musí zveřejňovat všichni  podnikatelé zapsaní 

v obchodním rejstříku. 
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i) Daňové zatíţení  

V našem případě budeme brát v úvahu pouze výši daně z příjmů, jelikoţ je to jediná 

daň, která ovlivňuje výběr právní formy podnikání. Ostatní hlavně nepřímé a majetkové daně 

se v podniku odvíjí a platí převáţně v návaznosti na jeho činnost. 
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2. Daňový systém v ČR 

Daňový systém neboli soustava daní je souborem několika daní, které mezi sebou mají 

různé vazby. Základní struktura daňového systému v ČR vznikla v roce 1993 po té, co byl 

v roce 1992 schválen a vstoupil v platnost zákon č. 212/1992 Sb.,o soustavě daní a prakticky 

tak nastolil dnešní podobu daňové soustavy v ČR i přesto, ţe byl tento zákon s účinností 

k 1.1.2004 zrušen. 

2.1 Druhy daní 

Daň je z ekonomického hlediska povinná, nenávratná, zákonem určená platba do 

veřejného rozpočtu a jedná se o platbu neúčelovou a neekvivalentní. 

U nás lze daně třídit dle mnoha různých kritérií. Asi nejpouţívanější je dělení daní dle 

způsobu jejich placení a to na daně přímé a nepřímé, dále dle předmětu, který podléhá zdanění 

a to na daně důchodové, majetkové a ze spotřeby. Dále lze daně rozdělit podle pouţívané 

sazby daně a to na daně s pevnou sazbou, progresivní nebo proporcionální. 

Spornou otázkou zůstává, zda lze do daňového systému zařadit i pojistné na zdravotní 

pojištění nebo pojistné na sociální zabezpečení, které je v ČR sloţeno z důchodového 

pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. I přesto, ţe 

tyto platby nesplňují ve všech bodech výše uvedenou charakteristiku, jsou dle tabulek OECD 

řazeny mezi daně. 

 

Z tohoto hlediska vypadá daňový systém ČR takto: 

 

I. Daně přímé: 

 a) Daně z příjmů 

- daň z příjmů fyzických osob 

- daň z příjmů právnických osob 

 

b) Daně majetkové 

- daň z nemovitostí - ze staveb 

- z pozemků 
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- daň silniční 

c) Daně převodové 

- dědická 

- darovací 

- z převodu nemovitostí 

 

II. Daně nepřímé: (tzv. ze spotřeby) 

 a) Daň univerzální 

- daň z přidané hodnoty 

b) Daně selektivní 

- daň spotřební  - z minerálních olejů 

- z lihu 

- z piva 

- z vína a meziproduktů 

- z tabákových výrobků 

- daně energetické - ze zemního plynu 

- z pevných paliv 

- z elektřiny 

- cla 

 

III. Ostatní daně: 

 a) Pojistné na sociální zabezpečení 

- důchodové pojištění 

- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

- nemocenské pojištění 

b) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

 

 

Jelikoţ výběr právní formy podnikání nemá vliv na nepřímé daně a ostatní daně, bude 

v následujících kapitolách podrobněji popsána pouze daň z příjmů. 
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2.2 Daně z příjmů 

Daně z příjmů jsou legislativně upraveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů a jsou tvořeny: 

a) daň z příjmů fyzických osob, 

b) daň z příjmů právnických osob. 

2.2.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Tato daň se řadí mezi přímé daně a je také někdy označována jako osobní důchodová 

daň, protoţe bývá ukládána konkrétnímu subjektu dle jeho důchodové situace. 

Souhrnný základ této daně je dán: (předmět daně) 

- příjmy ze závislé činnosti a funkčních poţitků (§ 6), 

- příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7), 

- příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

- příjmy z pronájmu (§ 9), 

- ostatní příjmy (§ 10). 

 

Předmětem DPFO jsou veškeré jak peněţní tak i nepeněţní příjmy fyzických osob s výjimkou 

těch příjmů, které jsou ze základu daně vyňaty nebo kterou jsou od daně osvobozeny. 

2.2.1.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

Poplatníky DPFO jsou všechny fyzické osoby, které se dále dělí na daňové rezidenty a 

daňové nerezidenty. 

Za daňového rezidenta je povaţována fyzická osoba, která má v ČR trvalé bydliště 

nebo se zde v republice obvykle zdrţuje, coţ znamená, ţe zde pobývá alespoň 183 dní v 

daném kalendářním roce. Tento daňový rezident má u nás neomezenou daňovou povinnost, 

která se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale také na příjmy 

plynoucí subjektu ze zdrojů v zahraničí. Z výše uvedeného proto vyplívá, ţe v daňovém 
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přiznání musí daňový rezident uvést příjmy dosaţené jak ze zdrojů na území ČR tak i příjmy 

ze zdrojů v zahraničí, které musí přepočíst na české koruny.  

Problémem pak zůstává otázka dvojího zdanění, jelikoţ příjmy plynoucí rezidentovi 

ze zdrojů v zahraničí obvykle podléhají zdanění jiţ v zahraničí. K snadnějšímu řešení a 

zabránění dvojího zdanění uzavírají mezi sebou státy oboustranné dohody o zamezení dvojího 

zdanění, které mají  přednost před naším zákonem o dani z příjmů. 

Za daňového nerezidenta  je povaţována fyzická osoba, která nesplňuje výše 

uvedené podmínky daňového rezidenta a má proto u nás omezenou daňovou povinnost. Daň 

z příjmů fyzických osob se u tohoto nerezidenta vztahuje pouze na příjmy plynoucí mu ze 

zdrojů na území ČR. Většina těchto příjmů je pak zdaňována zvláštní sazbou daně, tzv. 

sráţkovou daní. 

2.2.1.2  Příjmy vyňaté a osvobozené od daně 

Mezi příjmy vyňaté neboli příjmy nepodléhající DPFO patří například: 

- příjmy z dědictví, 

- přijaté úvěry a půjčky, 

- příjmy nabyté darováním s výjimkou darů získaných v souvislosti se závislou 

činností nebo s podnikáním a jinou samostatně výdělečnou činností, 

- cestovní náhrady přijaté od zaměstnavatele související  s výkonem závislé činnosti. 

V § 4 zákona o dani z příjmů jsou vymezeny příjmy, které sice jsou předmětem daně 

z příjmů, ale jsou od této daně osvobozeny. Takových to příjmů je v zákoně vyjmenována 

velmi mnoho a na některé z nich se vztahují různé podmínky a pravidla pro jejich uznání za 

příjmy osvobozené. 

Mezi příjmy osvobozené patří například: 

- příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu pokud v něm měl prodávající bydliště 

nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, 

- přijatá pojistná plnění, 

- přijaté náhrady škod, 
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- stipendia, 

- dávky nemocenského a důchodového pojištění a státní sociální podpory. 

2.2.1.3 Základ daně  

Obecná teorie říká, ţe základem daně je částka, o kterou příjmy za zdaňovací období 

převyšují výdaje prokazatelně vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění a udrţení. Jelikoţ se 

základ daně stanovuje jako součást dílčích základů daně podle jednotlivých druhů příjmů, 

které jsou uvedené v ZDP a to konkrétně v § 6 aţ § 10 budou v následujících kapitolách tyto 

dílčí základy daně jednotlivě popsány. 

 

1) § 6 Příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky 

Lze bez nadsázky říct, ţe tato skupina příjmů se týká největšího počtu poplatníků, 

jelikoţ dochází ke zdaňování jejich mezd a platů. Odpovědnost odvedení a zaplacení této 

daně nenese zaměstnanec, ale zaměstnavatel, který mzdu či plat předá zaměstnanci po 

odvedení zálohy na daň. 

Mezi příjmy ze závislé činnosti patří: 

- příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, sluţebního nebo 

členského poměru, u něhoţ poplatník musí plnit příkazy  zaměstnavatele, 

- příjmy za práci členů druţstev, společníků a jednatelů společnosti s ručením 

omezeným a komanditistů komanditní společnosti, 

- odměny statutárních a jiných orgánů právnických osob, 

- příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce, a to bez 

ohledu na to, zda je vyplácí zaměstnavatel či nikoliv (např. refundace nebo 

náhrady mzdy), 

 

Mezi funkční poţitky patří: 

- platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu České Republiky, 

- platy poslanců Evropského parlamentu, 
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- odměny za výkon funkce v orgánech územní samosprávy, státních orgánech, 

občanských a zájmových sdruţeních. 

Dílčím základem daně podle § 6 je příjem ze závislé činnosti a funkční poţitek sníţený o 

sraţené částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které povinně platí zaměstnanec. 

 

2) § 7  Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

Tyto příjmy lze u nás zařadit jako druhý nejvyuţívanější druh příjmů fyzických osob. 

V porovnání s příjmy ze závislé činnosti, u nichţ daň „vybírá“ zaměstnavatel, musí tyto 

příjmy řádně evidovat a dokazovat samotný poplatník, který si také sám vypočítává základ 

daně a následnou daňovou povinnost. Tyto příjmy plynou poplatníkovi z takové činnosti, 

kterou provozuje vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Do těchto příjmů řadíme také 

příjmy spolupracujících osob jako například příjmy společníků veřejných obchodních 

společností a komplementářů komanditních společností jelikoţ vykonávají činnost jménem 

společnosti. 

Mezi příjmy z podnikání patří: 

- příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

- příjmy ze ţivnosti, 

- příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (příjmy auditorů, advokátů, 

lékařů atd.), 

- podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

Mezi příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti patří: 

- příjmy z uţití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému např. 

příjmy za literární a umělecká díla, 

- příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů atd., 

- příjmy z činnosti správce konkurzní podstaty. 
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Dílčím základem daně podle § 7 jsou příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

sníţené o výdaje na jejich dosaţení, zajištění a udrţení. 

Poplatník se dle vlastního uváţení můţe rozhodnout, ţe namísto skutečných výdajů uplatní 

výdaje paušálem, neboli stanoveným procentem z příjmů. 

Zákon o dani z příjmů umoţňuje dle § 7 odst.7 uplatnit výdaje paušální částkou: 

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

ţivností řemeslných, 

- 60 % z příjmů ze ţivností, s výjimkou příjmů ze ţivností řemeslných, 

- 40 % z příjmů z jiného podnikání, příjmů z uţití nebo poskytnutí práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv 

příbuzných právu autorskému
2
, 

- 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. 

 

Paušální výdaje v ţádném případě nelze pouţít u příjmů společníků veřejné obchodní 

společnosti a komplementářů komanditní společnosti a to z toho důvodu ţe tyto příjmy jsou 

součástí základu daně příslušné společnosti. V paušálních výdajích jsou začleněny veškeré 

výdaje poplatníka s výjimkou a to jsou pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Toto zaplacené pojistné 

lze uplatnit nad rámec paušálních výdajů. Pokud se však poplatník rozhodne  pro vyuţití 

těchto paušálních výdajů, musí je bezpodmínečně vyuţít pro veškeré příjmy v daném dílčím 

základu daně. 

 

3) § 8  Příjmy z kapitálového majetku 

Větší část příjmů vyjmenovaných v § 8 tvoří samostatné základy daně a to proto, ţe 

podléhají sráţkové dani ve výši 15 %. Coţ v praxi znamená, ţe v rámci dílčího základu daně 

stanoveného podle § 8 zdaňujeme jen část uvedených příjmů. Jestliţe některý z příjmů netvoří 

samostatný základ daně, poplatník jej zahrne do dílčího daňového základu a následně zdaní 

sazbou daně z příjmů fyzických osob.  

                                                 
2
 dle §7 odst. 6 ZDP jsou příjmy autorů samostatným základem daně  pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36) za 

předpokladu, ţe úhrn těchto příjmů od téhoţ plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč.  
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Pro jasnější určení příjmů, které tvoří samostatné základy daně je sestavena následující 

tabulka, která ukazuje ve zjednodušeném přehledu, které příjmy tvoří či netvoří samostatný 

základ daně podle příjmů z kapitálového majetku dle § 8 ZDP. 

Tabulka 2.1: Příjmy z kapitálového majetku dle § 8 ZDP 

Příjmy z kapitálového majetku dle § 8 ZDP samostatný ZD 

Podíly na zisku společností a druţstev ano 

Podíly na zisku tichého společníka ano 

Úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních kníţkách ano 

Výnosy z vkladových listů a z vkladů jim na roveň postavených ano 

Dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem ano 

Plnění ze soukromého ţivotního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob ano 

Úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, 

úroky z vkladů na běţných účtech, které nejsou určeny k podnikání 

ne 

Úrokové a jiné výnosy z drţby směnek ne 

Příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry ne 

Zdroj:Vlastní konstrukce na základě zákona o dani z příjmů. 

Dílčím základem daně podle § 8 jsou veškeré zákonem stanovené příjmy přičemţ výdaje na 

jejich dosaţení, zajištění a udrţení lze uplatnit pouze ve výjimečných případech. 

4)  § 9  Příjmy z pronájmu 

Do tohoto dílčího základu daně z příjmů lze zařadit příjmy z pronájmu nemovitostí, 

bytů i nebytových prostor, ale i příjmy z pronájmu movitých věcí přičemţ musíme mít na 

paměti, ţe se nesmí jednat o tzv. příleţitostný pronájem. 

Do dílčího základu daně podle § 9 lze zahrnout příjmy výše zmíněné a sníţené o výdaje 

vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění a udrţení. I u těchto příjmů z pronájmu se můţe 

poplatník rozhodnout uplatnit výdaje paušálem a to ve výši 30 % z těchto příjmů. 

5) § 10  Ostatní příjmy 

Zjednodušeně lze říci, ţe do tohoto dílčího základu daně z příjmů spadají ostatní 

veškeré příjmy, které nebyly zmíněny v předchozích dílčích základech daně dle § 6 aţ § 9. 



 

 20 

Mezi ostatní příjmy se řadí např.: 

- příjmy z příleţitostných činností včetně příjmů z příleţitostného pronájmu a příjmů 

ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, 

- příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty  na 

komanditní společnosti nebo z převodu členských práv a povinností k druţstvu, 

- příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně 

práv autorských, 

- přijaté výţivné, důchody a obdobné opakující se poţitky, 

- vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti, 

- výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěţí 

a slosování. 

Některé z výše zmíněných ostatních příjmů jsou od daně osvobozeny, pokud ovšem splňují 

zákonem stanovené podmínky. Například u výše popsaného prvního příjmu (z příleţitostných 

činností) je tento příjem osvobozen, pokud v daném zdaňovacím období nepřesáhl 20.000 Kč. 

 

Do dílčího základu daně podle § 10 lze zahrnout příjmy výše zmíněné sníţené  o výdaje 

prokazatelně vynaloţené na jeho dosaţení. U těchto příjmů nelze sníţit dílčí základ daně o 

výdaje na jeho zajištění a udrţení. Mezi takovéto výdaje patří například odpisy. Dílčí základ 

daně z příjmů podle § 10 nemůţe v ţádném případě vykazovat záporné hodnoty, a proto 

pokud jsou výdaje vyšší neţ-li dosaţené příjmy, je dílčí základ roven nule a nelze vykázat 

ztrátu, která by mohla sníţit základ daně z jiných druhů příjmů. 

 

2.2.1.4 Nezdanitelná část základu daně a poloţky odčitatelné od základu daně 

Nezdanitelná část základu daně, která se vztahuje na fyzické osoby je vyjmenována v 

§ 15 ZDP a poloţky odčitatelné od základu daně, které platí pro fyzické i právnické osoby,  

jsou uvedeny v § 34 ZDP. Tyto moţné odpočty se od základu daně odečítají pouze 

v prokazatelné výši a v některých zákonem vyjmenovaných případech jsou tyto částky 

limitovány. 
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Fyzické osoby mohou svůj základ daně sníţit například o tyto poloţky: 

a) Dary 

Od základu daně si můţe poplatník odečíst hodnotu darů, které poskytl obcím, krajům, 

organizačním sloţkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakoţ i 

právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek a to na financování veškerých 

aktivit blíţe vyjmenovaných v § 15 odstavce 1. 

Podmínkou pro odpočet těchto darů je jejich minimální hodnota, která musí činit 

minimálně 2 % ze základu daně nebo minimálně 1.000 Kč. Avšak hodnota darů, kterou lze 

odečíst od základu daně můţe být maximálně ve výši 10 % základu daně. Jako dar na 

zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 

2.000 Kč. 

b) Úroky z úvěrů na bytové potřeby 

Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím 

období z úvěru ze stavebního spoření nebo úrokům z hypotečního úvěru. V ZDP v § 15 

odstavci 3 je vyjmenováno co se dle zákona povaţuje za bytové potřeby. 

Maximální částka, kterou lze sníţit základ daně při odpočtu úroků z úvěrů je 

stanovena na 300.000 Kč a vztahuje se na celou domácnost nikoliv na jednotlivé poplatníky. 

c) Příspěvky na penzijní připojištění 

Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem 

na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem. Částka, kterou lze takto odečíst se rovná 

úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na zdaňovací období sníţenému o 6.000 Kč. 

Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 12.000 Kč. 

d) Pojistné na soukromé ţivotní pojištění 

Od základu daně lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné na jeho soukromé ţivotní 

pojištění. Toto pojištění je podobným typem odpočtu jako příspěvky na penzijní připojištění a 

také se na něho vztahují určité podmínky, za kterých můţe být toto pojistné odečteno od 

základu daně. Hlavní podmínkou je, ţe k vyplacení pojistného plnění nesmí dojít dříve neţ po 

uplynutí 60 měsíců od uzavření smlouvy o ţivotním pojištění  a nejdříve v kalendářním roce, 
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v němţ poplatník dosáhne věku 60 let. U tohoto pojištění si lze od základu daně odečíst také 

maximálně 12.000 Kč za zdaňovací období. 

e) Členské příspěvky odborových organizací  

Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím 

období členem odborové organizace odborové organizaci. Takto lze odečíst částku do výše 

1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 s výjimkou příjmů zdaněných sráţkou dle zvláštní sazby 

daně, maximálně však do výše 3.000 Kč za zdaňovací období. Tyto členské příspěvky jsou 

poslední odčitatelnou poloţkou od základu daně, která se vztahuje pouze na fyzické osoby. 

f) Daňová ztráta 

Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za 

předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 

bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Tuto odčitatelnou poloţku si 

můţe uplatnit jak fyzická tak i právnická osoba a lze o ni sníţit souhrn dílčích základů daně 

s výjimkou dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků. 

g) Výdaje vynaloţené na výuku ţáků 

Od základu daně lze dále odečíst 30 % výdajů (nákladů) vynaloţených na výuku ţáků 

ve studijních a učebních oborech středních odborných učilišť a učebních oborech učilišť. 

Nelze-li odpočet nebo jeho část uplatnit v roce, kdy nárok na odpočet vznikl z důvodů, ţe 

poplatník vykázal daňovou ztrátu, lze odpočet nebo jeho zbývající část uplatnit v nejbliţším 

zdaňovacím období. 

h) Výdaje vynaloţené na výzkum a vývoj 

Od základu daně lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaloţil 

v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci 

projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu například experimentálních či teoretických 

prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií atd. Tento odpočet 

můţe poplatník uplatnit v plné výši pouze v případě, ţe se jedná o daňově uznatelné výdaje a 

obdobně jako u výdajů v bodě g) nelze-li tento výdaj odečíst od základu daně v roce, kdy na 

tento odpočet vznikl nárok, můţe si jej poplatník uplatnit maximálně ve třech zdaňovacích 

obdobích bezprostředně následujících po období, ve kterém vznikl nárok na odpočet. 
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2.2.1.5 Sazba daně  

Sazba daně z příjmů fyzických osob je pro rok 2011 stanovena ve výši 15 % ze 

superhrubé mzdy. 

Daň z příjmů fyzických osob se následně vypočítá pomocí této sazby ze základu daně 

sníţeného o odčitatelné poloţky a zaokrouhleného na celé stokoruny dolů.  

2.2.1.6 Sleva na dani 

Takto vypočtenou daň si můţe poplatník dále sníţit o slevy na dani, které jsou 

vyjmenovány v § 35 ZDP z nichţ se některé podobně jako u odčitatelných poloţek vztahují 

pouze na fyzické osoby a některé jak na fyzické tak i na právnické osoby. 

a) Sleva na dani na zaměstnance se zdravotním postiţením 

V případě, ţe poplatník zaměstnává zaměstnance se zdravotním postiţením, můţe si 

uplatnit tuto slevu na dani podle přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postiţením. 

Výše této slevy je stanovena na 18.000 Kč na jednoho přepočteného zaměstnance se 

zdravotním postiţením a v případě, ţe se jedná o zaměstnance s těţším zdravotním 

postiţením, je tato sleva stanovena na 60.000 Kč za rok. 

b) Sleva na dani při příslibu investiční pobídky 

Tuto slevu na dani si můţe uplatnit poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční 

pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a který splnil veškeré 

podmínky stanovené tímto zákonem a zákonem o dani z příjmů.  

Slevu mohou uplatnit podnikatelé, kteří po příslibu investiční pobídky zahájili 

podnikání, ale také jiţ existující poplatníci. U poplatníků, kteří po příslibu zahájili podnikání, 

je sleva nastavena tak, ţe poplatník po dobu pěti bezprostředně následujících zdaňovacích 

období nemusí platit ţádnou daň. U poplatníků, kteří jiţ existují, je sleva nastavena tak, ţe 

nemusí po dobu pěti bezprostředně následujících zdaňovacích období platit daň z přírůstků 

jejich daňové povinnosti. 
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c) Sleva na poplatníka a na vyţivovanou osobu poplatníka 

Úkolem těchto slev vyjmenovaných v § 35ba a § 35c ZDP je zohlednit sociální situaci 

poplatníka popřípadě sociální situaci celé jeho domácnosti při splnění zákonem stanovených 

podmínek. Všechny tyto slevy jsou i s částkou vyjmenovány v následující tabulce. 

Tabulka 2.2: Slevy na dani dle § 35ba a § 35c ZDP platné pro rok 2011 

Druh slevy Částka v Kč/rok 

                                

Slevy, které můţe poplatník uplatnit na sebe 

- základní sleva na poplatníka 23.640
3
 

- na invaliditu poplatníka 

                 - invalidita I. a II. stupně  2.520 

                 - invalidita III. stupně   5.040 

                 - drţitel průkazu ZTP/P 16.140 

- na studenta 4.020 

Slevy, které můţe poplatník uplatnit na vyţivované osoby 

- na manţelku / manţela 24.840 

- na manţelku / manţela drţitele průkazu ZTP/P 49.680 

- na jedno dítě 
4
 11.604 

- na dítě drţitele průkazu ZTP/P 23.208 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě zákona o dani z příjmů. 

V případě, ţe poplatníkem vypočtená daňová povinnost je niţší neţ nárok na slevu na 

dítě, vzniká tzv. daňový bonus. Pro poplatníka to znamená, ţe můţe poţádat stát o doplacení 

případného rozdílu a však musí opět splňovat některé zákonem stanovené podmínky. 

Mezi hlavní podmínky patří například: 

- vypočítaný daňový bonus musí být minimálně 100 Kč, maximálně však do výše 

52.200 Kč za rok, 

- příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 musí za zdaňovací období být alespoň ve výši 

šestinásobku minimální mzdy, 

                                                 
3
 Pro rok 2011 byla sleva sníţena oproti roku 2010 z 24.840,- na 23.640,- (tzv. povodňová daň) 

4
 Jen pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b ZDP. (viz. 2.2.1.6. b)) 
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- úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území  České republiky činí nejméně 90 % 

všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně 

osvobozené nebo z nichţ je daň vybírána sráţkou podle zvláštní sazby daně. 

 

2.2.2 Daň z příjmů právnických osob  

Daň z příjmů právnických osob je dle legislativy daň, které podléhají všechny osoby, 

které nejsou fyzickými osobami pouze s výjimkou České národní banky.  

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou veškeré příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a 

z nakládání s veškerým majetkem. A stejně jako u fyzických osob  existují i u právnických 

osob příjmy, které jsou od základu daně vyňaty nebo které jsou od daně osvobozeny. 

2.2.2.1 Poplatníci daně z příjmů právnických osob 

Poplatníci DZPO jsou podle zákona o daních z příjmů osoby, které nejsou fyzickými 

osobami a i organizační sloţky státu. Jedinou výjimkou je ústřední banka České republiky, 

která je od placení daně osvobozena. Stejně jako u DZFO jsou i u DZPO poplatníci rozděleni 

na daňové rezidenty a daňové nerezidenty.  

Za daňového rezidenta je povaţována právnická osoba, která má na území České 

republiky své sídlo nebo místo svého vedení. Takovýto poplatník má u nás neomezenou 

daňovou povinnost a zdanění podléhají příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, 

tak i příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 

Za daňového nerezidenta je povaţována právnická osoba, která má své sídlo 

v zahraničí a má proto u nás pouze omezenou daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy 

pouze ze zdrojů na území České republiky. 

2.2.2.2 Osvobození od daně 

Stejně jako u fyzických osob i u právnických osob existují příjmy, které jsou od daně 

z příjmů osvobozeny.  
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Všechny tyto příjmy jsou vyjmenovány v § 19 ZDP a mezi hlavní patří např.: 

- členské příspěvky přijaté zájmovými sdruţeními právnických osob, 

- příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, věterných 

elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení atd., 

- příjmy z loterií a jiných podobných her, 

- úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů, 

- příjmy z úroků z přeplatku zaviněných správcem daně. 

2.2.2.3 Základ daně 

Základem daně je u právnických osob rozdíl, o který příjmy s výjimkou příjmů, které 

nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně převyšují výdaje (náklady), které 

věcně a časově souvisí s daným zdaňovacím obdobím. 

2.2.2.4 Poloţky odčitatelné a poloţky sniţující základ daně  

O nezdanitelné části základu daně a odčitatelných poloţkách jiţ bylo pojednáno 

v podkapitole 2.2.1.4 a je pro fyzické i právnické osoby totoţná a proto v této kapitole uvedu 

pouze rozdíl vztahující se na právnické osoby. 

Hlavním rozdílem je výše poskytnutých darů, které lze odečíst od základu daně. U 

právnických osob musí hodnota daru činit minimálně 2.000 Kč a kaţdý dar se posuzuje 

samostatně. Podmínka je stanovena také na horní hranici hodnoty darů, které lze od základu 

daně odečíst a to ve výši maximálně 5 % ze základu daně jiţ sníţeného podle § 34. 

2.2.2.5 Sazba daně 

Sazba daně z příjmů právnických osob je pro rok 2011 stanovena ve výši 19 %. 

Daň z příjmů právnických osob se následně vypočítá pomocí této sazby ze základu 

daně sníţeného o odčitatelné poloţky a zaokrouhleného na celé tisícikoruny dolů.  
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2.2.2.6 Sleva na dani 

I u právnické osoby platí, ţe si můţe vypočtenou daň sníţit o slevy na dani. Tyto slevy 

byly jiţ uvedeny v podkapitole 2.2.1.6 a platí pro ně stejná pravidla, proto je nebudu znovu 

uvádět. Avšak u právnických osob lze z těchto slev vyuţít pouze slevu na dani na 

zaměstnance se zdravotním postiţením a slevu na dani při příslibu investiční pobídky. 

Jediným rozdílem od fyzické osoby je výše slevy při zaměstnávání zdravotně 

postiţených. V případě, ţe právnická osoba zaměstnává minimálně 25 zaměstnanců a z toho 

tvoří alespoň 50 % průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanci se zdravotním 

postiţením, můţe si vypočtenou daňovou povinnost právnická osoba sníţit o polovinu. 
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2.3 Stanovení daňové povinnosti u jednotlivých forem podnikání 

V následujících kapitolách budou za pomoci přehledných tabulek ukázány postupy pro 

stanovení daňových povinností pro jednotlivé formy podnikání. 

2.3.1 Daňová povinnost podnikatele fyzické osoby 

Pro tuto práci je podstatné stanovení daňové povinnosti podnikatelů, tedy fyzických 

osob, které mají příjmy z podnikání podle § 7 ZDP. Pro účely sociálního a zdravotního 

pojištění se takovéto osoby povaţují za tzv.osoby samostatně výdělečně činné. 

Tabulka 2.3: Výpočet daňové povinnosti podnikatelů (fyzické osoby) 

  Příjmy z podnikání podle § 7 ZDP 

- výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů 

= ZÁKLAD DANĚ 

- poloţky odčitatelné od ZD (§ 34) 

- nezdanitelná část ZD (§15) 

= upravený ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlený na celé stokoruny dolů) 

* sazba daně 15 % 

= DAŇ 

- slevy na dani (§ 35 - § 35ba) 

= konečná DAŇOVÁ POVINNOST poplatníka 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě [9]  zákona o dani z příjmů. 

2.3.1.1 Vedení účetnictví nebo daňová evidence 

Na konečnou daňovou povinnost podnikatele fyzické osoby má nemalý vliv, zda 

poplatník vede účetnictví nebo daňovou evidenci. Velikost daňového základu bude různá 

v důsledku odlišných metod vedení účetnictví nebo daňové evidence. 

Podnikatel je povinen vést účetnictví pokud: 

- je jako podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, 
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- je jeho obrat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty za 

bezprostředně předcházející kalendářní rok vyšší neţ 15.000.000 Kč,  

- je účastníkem sdruţení bez právní subjektivity, přičemţ alespoň jeden z účastníků 

tohoto sdruţení vede účetnictví. 

Ostatní podnikatelé fyzické osoby se mohou sami rozhodnout, zda povedou účetnictví nebo 

daňovou evidenci. 

Účetnictví podává věrohodnější obraz o hospodaření a celkové finanční situaci účetní 

jednotky. Pro mnoho podnikatelů je výhodnější vést daňovou evidenci neţ-li účetnictví, neboť 

poplatník můţe optimalizovat svoji daňovou povinnost např. nákupem zboţí na konci 

zdaňovacího období, coţ by při vedení účetnictví nemělo na základ daně ţádný vliv. 

2.3.2 Daňová povinnost obchodních společností 

Obchodní společnosti ať uţ osobní nebo kapitálové se nemohou stejně jako podnikatel 

fyzická osoba rozhodnout zda povedou účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jsou ze zákona 

povinné vést podvojné účetnictví. 

Stanovení základu daně z příjmů právnických osob je pro všechny typy obchodních 

společností stejné, ale následný výpočet jejich daňové povinnosti se liší, a proto si výpočty 

základu daně a daňové povinnosti ukáţeme odděleně. 

Tabulka 2.4: Výpočet základu daně u obchodních společností 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (výnosy – náklady) 

- příjmy, které nejsou předmětem daně 

- příjmy osvobozené od daně 

- příjmy nezahrnované do základu daně 

+ daňově neuznatelné výdaje (náklady) 

- mimoúčetní náklady, které lze uznat pro daňové účely 

+ částky zkracující příjmy (tzn. nepeněţní a mimoúčetní příjmy) 

+ - opravy výnosů a nákladů minulých let 

+ - ostatní úpravy výnosů a nákladů 

= ZÁKLAD DANĚ 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě [9] zákona o dani z příjmů. 
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Většina poloţek z tabulky číslo 2.4 ještě nebyla zmíněna v předchozích podkapitolách, 

a proto je teď popíši. 

Jako příjmy nezahrnované do základu daně mohu uvést například příjmy 

zdaňované zvláštní sazbou daně tedy dividendové příjmy, podíly na zisku nebo podíly na 

likvidačním zůstatku při zániku společnosti. 

Daňově neuznatelné výdaje (náklady) jsou vypsány v § 25 ZDP. Mezi tyto výdaje 

patří například výdaje na zvýšení základního kapitálu, odměny členů statutárních orgánů, 

vyplacené podíly na zisku, manka a škody přesahující náhrady, technické zhodnocení, výdaje 

na reprezentaci nebo výdaje na osobní potřebu poplatníka a další. 

Nejčastějším příkladem mimoúčetních nákladů, které lze uznat pro daňové účely je 

dodatečně zaplacené povinné pojistné. Podle ZDP lze za daňově uznatelné náklady povaţovat 

pojistné, které bylo uhrazeno do 31. ledna následujícího roku po skončení zdaňovacího 

období, ke kterému věcně a časově náleţí. Pokud poplatník nezaplatí včas, můţe si o 

zaplacené pojistné sníţit výsledek hospodaření za rok, v němţ toto pojistné uhradil, avšak 

v tomto případě se jiţ nejedná o účetní náklady. 

Částky zkracující příjmy (nepeněţní a mimoúčetní příjmy) jsou veškeré nepeněţní 

příjmy a dále také například smluvní pokuty přijaté ve zdaňovacím období následujícím po 

jejich zaúčtování. 

K opravám výnosů a nákladů minulých let dochází proto, aby tyto poloţky 

neovlivnili základ daně v aktuálním zdaňovacím období. 

Ostatní úpravy výnosů a nákladů se vztahují na veškeré poloţky, které nebyly 

v tabulce zachyceny na předchozích řádcích. 

Existují také ještě další poloţky, které sniţují výsledek hospodaření jako například 

rozdíl, o který daňové odpisy převyšují odpisy účetní. V případě, ţe je tomu naopak a odpisy 

účetní převyšují odpisy daňové jedná se o poloţku zvyšující výsledek hospodaření. 
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2.3.2.1 Daňová povinnost veřejné obchodní společnosti 

Veřejná obchodní společnost nepodléhá dani z příjmů právnických osob. V tomto 

případě se zisk (základ daně) rozdělí mezi společníky a jim je zdaněn jako jejich příjem 

z podnikání podle § 7 ZDP a to daní z příjmů fyzických osob.  

Vypočítaný základ daně nebo případná daňová ztráta veřejné obchodní společnosti se 

rozdělí mezi společníky a to podle společenské smlouvy dané společnosti. Obdobným 

způsobem se bude postupovat také u rozdělování odčitatelných poloţek a slev na dani, které 

si můţe poplatník uplatnit v plné výši v případě, ţe se na něho vztahují. Na rozdíl od jiných 

příjmů z podnikání se od těchto podílů neodečítají výdaje. Podíl společníka můţe být sníţen o 

pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. 

Tabulka 2.5: Výpočet daňové povinnosti společníka veřejné obchodní společnosti 

ZÁKLAD DANĚ (podíl společníka na základu daně) 

- nezdanitelná část ZD (§ 15) 

- poloţky odčitatelné od ZD (§ 34) 

= upravený ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlený na celé stokoruny dolů) 

* sazba daně 15 % 

= DAŇ 

- slevy na dani (§ 35 - § 35ba) 

= konečná DAŇOVÁ POVINNOST společníka 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě [9]  zákona o dani z příjmů. 

2.3.2.2 Daňová povinnost komanditní společnosti 

Komanditní společnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Základ daně se však 

musí sníţit o podíl na zisku komplementářů, kteří zdaní zisk jako jejich příjem z podnikání a 

to daní z příjmů fyzických osob. Komanditní společnost se musí skládat minimálně z jednoho 

komplementáře, který ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, a z jednoho 

komanditisty, který ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů. Z tohoto odlišného 

způsobu ručení vyplývá i odlišný způsob zdanění. 
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V první řadě musíme od vypočítaného základu daně komanditní společnosti nejprve 

odečíst podíl komplementářů, který činí dle obchodního zákoníku 50 % základu daně 

(nestanoví-li společenská smlouva jinak). Identickým způsobem se odečte i podíl 

komplementářů u odčitatelných poloţek a slev na dani. Zbývající část základu daně podléhá 

standardnímu zdanění právnických osob, které bude blíţe popsána u společnosti s ručením 

omezeným. Čistý zisk, který se v následujícím zdaňovacím období rozdělí mezi komanditisty 

jako podíl na zisku, podléhá sráţkové dani ve výši 15 %.  

Zdanění podílu připadajícího na komplementáře je identické se zdaněním podílu 

společníka veřejné obchodní společnosti (viz. tabulka 2.5), proto bude v následující tabulce 

znázorněn pouze výpočet daně z příjmů komanditní společnosti. 

Tabulka 2.6: Výpočet daňové povinnosti komanditní společnosti 

ZÁKLAD DANĚ (viz tabulka 2.4) 

- část základu daně připadajícího na komplementáře 

- část daňové ztráty připadající na společnost 

- poloţky odčitatelné od ZD (§ 34) 

= MEZISOUČET 

- dary na veřejně prospěšné účely (maximálně 5 % z mezisoučtu) 

= upravený ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů) 

* sazba daně 19 % 

= DAŇ 

- slevy na dani (§ 35 - § 35ba) 

= DAŇOVÁ POVINNOST společnosti 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě [9] zákona o dani z příjmů. 
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Tabulka 2.7:Výpočet daňové povinnosti společníka (komplementáře) k.s. 

část ZÁKLADU DANĚ připadajícího na komplementáře 

- nezdanitelná část základu daně (§ 15) 

= upravený ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlený na celé stokoruny dolů) 

* sazba daně 15% 

= DAŇ 

- slevy na dani (§ 35 - § 35ba) 

= DAŇOVÁ POVINNOST komplementáře 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě [9] zákona o dani z příjmů. 

2.3.2.3 Daňová povinnost společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je sloţena ze společníků, kteří ručí za závazky 

společnosti pouze do výše svých nesplacených vkladů, proto je postup zdanění stejný jako u 

komanditistů u komanditní společnosti. 

Tabulka 2.8: Výpočet daňové povinnosti společnosti s ručením omezeným (respektive i a.s.) 

ZÁKLAD DANĚ (viz. tabulka 2.4) 

- daňová ztráta 

- poloţky odčitatelné od ZD (§ 34) 

= MEZISOUČET 

- dary na veřejně prospěšné účely (maximálně 5 % z mezisoučtu) 

= upravený ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů) 

* sazba daně 19 % 

= DAŇ 

- slevy na dani (§ 35 - § 35ba) 

= DAŇOVÁ POVINNOST společnosti 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě [9] zákona o dani z příjmů. 

Jakmile vypočtenou daňovou povinnost odečteme od zisku společnosti, dostaneme 

čistý neboli disponibilní zisk, který se dále rozděluje podle rozhodnutí valné hromady. Ta 

můţe rozhodnout o výplatě podílů na zisku společníkům, ale pouze v případě, ţe jsou splněny 

veškeré podmínky stanovené obchodním zákoníkem a případně i stanovami společnosti. 
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Mezi tyto podmínky patří hlavně: 

- část zisku musí být nejdříve přidělena do zákonného rezervního fondu nebo jiných 

společností vytvářených fondů, 

- společnost nevykazuje neuhrazenou ztrátu z minulých let, 

- určení maximální výše, která můţe být pro výplatu podílů na zisku pouţita dle 

rozhodnutí společníků v souladu se společenskou smlouvou. 

V případě, ţe je výplata podílů na zisku moţná a společnost jí schválí, vyplacené 

podíly na zisku dále podléhají sráţkové dani se sazbou 15 %. Tuto daň je povinna  vypočítat, 

srazit a odvést společnost nikoliv společníci. 

2.3.2.4 Daňová povinnost akciové společnosti 

Příjmy akciové společnosti i vyplácené podíly na zisku jsou zdaňovány stejně jako u 

společnosti s ručením omezeným (viz. tabulka 2.8) a pro akciovou společnost platí stejně i 

výše uvedené podmínky pro výplatu podílů na zisku. Nárok na výplatu těchto podílů, které se 

u akciové společnosti označují jako dividendy mají všichni akcionáři. 
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3. Porovnání daňového zatíţení 

Tato kapitola je praktickou částí diplomové práce a bude zde v následujících tabulkách 

a odstavcích pouţita teorie z předchozích kapitol k co moţná nejpřehlednějšímu porovnání 

daňového zatíţení vybraných forem podnikání.  

Budou zde popsány a ukázány nejdůleţitější rozdíly vztahující se na výpočet daně a 

stanovení daňové povinnosti s přihlédnutím na disponibilní prostředky a to vše s vyuţitím 

údajů poskytnutých konkrétní společností. 

Vzhledem k tomu, ţe společnost musí mít dle zákona o účetnictví účetní závěrku 

ověřenou auditorem a daňové přiznání za ní podává její daňoví poradce a to nejpozději k 30.6. 

2011, neměl jsem proto ve chvíli zpracování této diplomové práce k dispozici účetní údaje za 

rok 2010. Proto budu pro praktickou část vyuţívat účetní údaje za rok 2009 avšak s jejich 

aplikací a s vyuţitím sazeb pro rok 2011. 

3.1 Představení společnosti 

Společnost, která mi poskytla svá data pro praktickou část diplomové práce si přála 

zůstat v anonymitě a proto pro představení této firmy pouţiji jen ty údaje, s jejichţ 

zveřejněním tato společnost souhlasila. Pro lepší orientaci jsem se rozhodl dát této společnosti 

alespoň vymyšlený název a to ABC s. r. o. 

3.1.1 Základní a podstatné údaje společnosti 

Název společnosti:    ABC s. r. o. 

Právní forma:     společnost s ručením omezeným 

Hlavní činnost:    koupě zboţí za účelem dalšího prodeje a prodej 

Rok zaloţení a vzniku:   1998 

Základní kapitál:    2 000 000 Kč (splaceno 100 %) 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 410 

Počet společníků:    1 společník (100 % obchodní podíl) 

Ostatní údaje: 

- tato společnost nemá podíl na základním jmění v jiné společnosti, 

- účetním a zdaňovacím obdobím společnosti je kalendářní rok, 

- společnost oceňuje hmotný majetek pořizovací cenou, 

- odpisový plán byl společností stanoven tak, aby účetní odpisy byly stejné jako 

odpisy daňové, 

- společnost nevykazuje za předchozí účetní období ztrátu, a proto neuplatňuje 

odpočet daňové ztráty, 

- z celkového průměrného přepočteného počtu 410 zaměstnanců společnost 

zaměstnává 5 osob se zdravotním postiţením a 1 osobu s těţším zdravotním 

postiţením, a proto uplatňuje slevy na dani dle § 35/1 a,b ZDP a to v celkové výši 

142.500 Kč. 

Tabulka 3.1: Výpočet daně z příjmů a disponibilních prostředků společnosti ABC s. r. o. za 

rok 2011. 

Poloţky Částka v Kč  rok 

2011 

ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 14.548.000 

- poloţky zvyšující účetní výsledek hospodaření 0 

+ poloţky sniţující účetní výsledek hospodaření 0 

ZÁKLAD DANĚ 14.548.000 

- odpočet darů 0 

UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ 14.548.000 

ZAOKROUHLENÝ ZÁKLAD DANĚ 14.548.000 

DAŇ - sazba daně (19 %) 2.764.120 

- slevy na dani 142.500 

DAŇ po slevách 2.621.620 

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY SPOLEČNOSTI 11.926.380 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě [15], [16]. 
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Daňová povinnost společnosti ABC s. r. o. je pro rok 2011 ve výši 2.621.620 Kč. 

Vzhledem k tomu, ţe společnost s ručením omezeným a akciová společnost mají ze zákona 

povinnost tvořit zákonný rezervní fond ve stanovené výši, (viz. tabulka 1.1) budeme muset 

tyto disponibilní prostředky před rozdělením mezi společníky a akcionáře sníţit o dané 

částky. Předpokládejme dále, ţe společnost tvoří pouze tyto zákonné rezervní fondy a nemá 

ani ve svých stanovách určené jiné fondy, které by tvořila. U s. r. o. se jedná o minimálně 10 

% z čistého zisku tedy pro rok 2011 je to částka 1.192.638 Kč, o které budeme muset sníţit 

disponibilní prostředky společnosti před jejich rozdělením. Vzhledem k tomu, ţe naše 

společnost má pouze jednoho společníka připadají celé tyto disponibilní prostředky na něj. 

Tabulka 3.2: Výpočet a zdanění disponibilních prostředků společníka s. r. o. 

Poloţky Částka v Kč 

rok 2011 

Disponibilní prostředky společnosti (po odečtení částky připadající do 

ZRF) 

10.733.742 

Sráţková daň (15 %) 
5
 1.610.061 

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY SPOLEČNÍKA 9.123.679 

Zdroj: Vlastní konstrukce. 

 

Zdravotní pojištění si daná osoba musí hradit sama a to jako osoba bez zdanitelných 

příjmů a to částkou ve výši 1.080 Kč měsíčně. Pro tohoto společníka příjem z titulu rozdělení 

zisku společnosti s. r. o. není příjmem, který by podléhal čemukoliv dalšímu. 

                                                 
5
 Dle zákona o správě daní a poplatků se daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou daně zaokrouhluje na celé 

koruny dolů. 
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3.1.2 Transformace výsledků ze společnosti ABC s. r. o. na ostatní formy 

podnikání 

Abychom vůbec mohli získané výsledky aplikovat na ostatní formy podnikání a 

dosáhnout tak co nejobjektivnějšího srovnání všech výsledků musíme si vymezit několik 

základních kritérií a podmínek, které budeme při výpočtech a srovnávání pouţívat. 

Mezi tyto kritéria a podmínky patří: 

- komanditní společnost je tvořena dvěma fyzickými osobami, jedním 

komanditistou a jedním komplementářem, 

- v. o .s. stejně tak i a. s. tvoří dvě fyzické osoby (s 50 % podílem na společnosti), 

- podnikatel fyzická osoba vede účetnictví a uplatňuje slevu na dani na poplatníka a 

slevu dle § 35/1 a,b ZDP ve výši 142.500 Kč, 

- komplementář komanditní společnosti uplatňuje pouze slevu na dani na 

poplatníka, 

- způsob zdanění příjmů je u akciové společnosti stejný jako u společnosti s ručením 

omezeným (viz. tabulka 2.8), 

- všechny disponibilní prostředky společnosti se rozdělí mezi společníky jako jejich 

podíl na zisku rovným dílem. 

V následující tabulce si vypočítáme daň a disponibilní prostředky podnikatele fyzické 

osoby. Nesmíme zapomenout na to, ţe u podnikatele fyzické osoby musíme povinně odvést 

zdravotní a sociální pojištění. Při výpočtu tohoto pojištění budeme vycházet ze základu daně 

pro stanovení minimálního či maximálního vyměřovacího základu. Nemocenské pojištění je 

nepovinné, proto jej nebudeme odvádět. 

Pro odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění je ročním 

vyměřovacím základem 50 % základu daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. 

Minimální vyměřovací základ tento podnikatel (stejně jako společník u ABC s. r. o.) splňuje 

avšak maximální vyměřovací základ (i přesto, ţe se jedná o 50 % ZD) překročil a proto 

budeme při výpočtu pojištění vycházet opět ze zákonem stanoveného maximálního 

vyměřovacího základu. 
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Tabulka 3.3: Transformace výsledků ze společnosti ABC s. r. o. na podnikatele FO 

Poloţky Částka v Kč rok 

2011 

Výsledek hospodaření podnikatele 14.548.000 

ZÁKLAD DANĚ  14.548.000 

- nezdanitelná část ZD (§ 15) 0 

- poloţky odčitatelné od ZD (§ 34) 0 

ZÁKLAD DANĚ zaokrouhlený 14.548.000 

DAŇ - sazba daně (15 %) 2.182.200 

- slevy na dani (na poplatníka + sleva dle § 35 ZDP) 166.140 

Konečná DAŇOVÁ POVINNOST poplatníka 2.016.060 

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY PODNIKATELE 12.531.940 

Zdroj: Vlastní konstrukce. 

 

Z tabulky jasně vyplývá, ţe konečná daňová povinnost je u FO niţší neţ u 

kapitálových obchodních společností, coţ je samozřejmě dáno niţší sazbou daně. Tato daňová 

povinnost by mohla být samozřejmě ještě o něco niţší jelikoţ FO má kromě niţší sazby daně 

také moţnost vyuţití více příjmů osvobozených, více odčitatelných poloţek a také více slev 

na dani. Bohuţel pro podnikatele FO budou ještě vypočítané disponibilní prostředky 

v následujících tabulkách sníţeny o jiţ zmíněné pojistné.  

Jednoznačnou nevýhodou výpočtu a placení tohoto pojistného je, ţe musí být 

uhrazeno i v případě, ţe FO nedosáhne v daném zdaňovacím období zisku, ale bude 

vykazovat ztrátu. V tomto případě by FO platila pojistné z nemalého minimálního 

vyměřovacího základu, který je dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění stanoven pro rok 2011 ve výši 1.781.280 Kč. 
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Tabulka 3.4: Výpočet pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 

podnikatele FO 

Poloţky Částka v Kč rok 

2011 

Výsledek hospodaření podnikatele 14.548.000 

ZÁKLAD DANĚ 14.548.000 

Vyměřovací základ (50 % ZD) 7.274.000 

Maximální vyměřovací základ 1.781.280 

Veřejné zdravotní pojištění (13,5 %) 240.473 

Sociální pojištění (29,2 %) 520.134 

Zdroj: Vlastní konstrukce. 

 

Z tabulky je patrné, ţe součet tohoto pojistného v celkové výši 760.607 Kč rozhodně 

není zanedbatelnou částkou avšak musím souhlasit, ţe zákonodárci stanovený maximální 

vyměřovací základ je velmi vhodnou formou pro sníţení celkových odvodů na pojistném. 

Kdyby nebylo tohoto maximálního vyměřovacího základu a náš poplatník by musel odvádět 

pojistné byť jen z 50 % ZD celková částka, kterou by musel na pojistném odvést by se tak 

zvýšila na 3.105.998 Kč coţ je více neţ konečná daňová povinnost poplatníka FO a 

znamenala by to pouze jediné a to, ţe by se disponibilní prostředky poplatníka ještě více 

sníţili.  

V následující tabulce si vypočítáme konečné disponibilní prostředky podnikatele 

fyzické osoby po odvodu daní a veškerého povinného pojištění. 

 

Tabulka 3.5: Stanovení disponibilních prostředků podnikatele po odvodu daně a pojistného 

Poloţky Částka v Kč rok 

2011 

Výsledek hospodaření podnikatele 14.548.000 

- daň 2.016.060 

- veřejné zdravotní pojištění 240.473 

- sociální pojištění 520.134 

Konečné DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY podnikatele 11.771.333 

Zdroj: Vlastní konstrukce. 
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V následující tabulce si vypočítáme disponibilní prostředky společníka a .s. Jelikoţ 

akciovou společnost mohou zaloţit minimálně 2 FO budeme pro náš výpočet a transformaci 

výsledků počítat se 2 společníky (akcionáři), přičemţ kaţdý z nich bude mít stejný 50 % 

podíl. Nesmíme však zapomenout, ţe stejně jako u s. r. o. má také a. s. povinnost tvořit 

zákonný rezervní fond ze svého čistého zisku, proto musíme disponibilní prostředky upravit o 

částky připadající do tohoto fondu před rozdělením disponibilních prostředků mezi akcionáře. 

Vzhledem k tomu, ţe minimální sazba 20 % z čistého zisku je u naší společnosti více neţ 10 

% ze základního kapitálu, je částka připadající do rezervního fondu pouze 200.000 Kč coţ 

znamená, ţe disponibilní prostředky společnosti určené k rozdělení mezi akcionáře jsou ve 

výši 11.726.380 Kč. 

Tabulka 3.6: Výpočet a zdanění disponibilních prostředků společníka a. s. 

Poloţky Částka v Kč 

rok 2011 

Disponibilní prostředky společnosti připadající na 1 společníka 

(akcionáře) 

5.863.190 

Sráţková daň (15 %) 
6
 879.478 

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY SPOLEČNÍKA 4.983.712 

Zdroj: Vlastní konstrukce. 

Konečné disponibilní prostředky akcionáře jsou niţší neţ-li je tomu u FO coţ je 

samozřejmě dáno tím, ţe počítáme se dvěma akcionáři, mezi které rozdělujeme disponibilní 

prostředky společnosti. I kdybychom sečetli tuto částku (pouze pro hypotetické srovnání), 

byla by stejně niţší, coţ je dáno jiţ zmíněným odvodem do ZRF a zdaněním výsledku 

hospodaření za společnost a následným zdaněním disponibilních prostředků připadajících na 

jednotlivé akcionáře. 

V následujících tabulkách si vypočítáme daň a disponibilní prostředky u komanditní 

společnosti a disponibilní prostředky komanditisty a komplementáře. 

                                                 
6
 Dle zákona o správě daní a poplatků se daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou daně zaokrouhluje na celé 

koruny dolů. 
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Tabulka 3.7: Transformace výsledků ze společnosti ABC s. r. o. na komanditní společnost 

Poloţky Částka v Kč rok 

2011 

Účetní výsledek hospodaření 14.548.000 

ZÁKLAD DANĚ 14.548.000 

- část základu daně připadajícího na komplementáře (50 %) 7.274.000 

Upravený ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlený) 7.274.000 

DAŇ – sazba daně 19 % 1.382.060 

Sleva na dani (§ 35) 142.500 

Konečná DAŇOVÁ povinnost po slevách 1.239.560 

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY SPOLEČNOSTI 6.034.440 

Zdroj: Vlastní konstrukce. 

Tabulka 3.8: Stanovení disponibilních prostředků komanditisty 

Poloţky Částka v Kč rok 

2011 

Disponibilní prostředky společnosti 6.034.440 

Podíl komanditisty na zisku  6.034.440 

Sráţková daň  (15 %) 905.166 

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY KOMANDITISTY 5.129.274 

Zdroj: Vlastní konstrukce. 
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Tabulka 3.9: Stanovení disponibilních prostředků komplementáře 

Poloţky Částka v Kč rok 

2011 

Podíl na zisku a na ZD připadajícího na komplementáře 7.274.000 

ZÁKLAD DANĚ 7.274.000 

Zaokrouhlený ZÁKLAD DANĚ 7.274.000 

DAŇ – sazba daně (15 %) 1.091.100 

- sleva na poplatníka 23.640 

Konečná DAŇOVÁ povinnost po slevě 1.067.460 

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY KOMPLEMENTÁŘE 6.206.540 

Zdroj: Vlastní konstrukce. 

 

Z výpočtů vyplívá, ţe komanditista má niţší daňovou povinnost neţ-li komplementář 

avšak na druhou stranu je výše disponibilních prostředků lepší u komplementáře. Mohlo by se 

tedy zdát, ţe je daleko výhodnější být u k. s. komplementářem neţ-li komanditistou avšak dle 

mého názoru je v tomto případě nemalou výhodou komanditisty to, ţe na rozdíl od 

komplementáře ručí za závazky pouze do výše nesplacených vkladů. 

V následujících tabulkách si vypočítáme daňové zatíţení a disponibilní prostředky u 

veřejné obchodní společnosti a disponibilní prostředky společníka v. o. s. 

Tabulka 3.10: Transformace výsledků ze společnosti ABC s. r. o. na společníka v. o. s. 

Poloţky Částka v Kč rok 

2011 

Účetní výsledek hospodaření 14.548.000 

ZÁKLAD DANĚ 14.548.000 

DAŇ
7
 0 

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY SPOLEČNOSTI 0 

Zdroj: Vlastní konstrukce. 

 

                                                 
7
 Společníci si základ daně rozdělí mezi sebe, kaţdý ji pak uvede ve svém daňovém přiznání (tzn.společnost 

ţádnou daň neplatí). 
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Tabulka 3.11: Stanovení disponibilních prostředků společníka v. o. s. 

Poloţky Částka v Kč rok 

2011 

Podíl na zisku a na ZD společnosti připadajícího na 1 společníka 7.274.000 

ZÁKLAD DANĚ 7.274.000 

Zaokrouhlený ZÁKLAD DANĚ 7.274.000 

DAŇ – sazba daně (15 %)
8
 1.091.100 

-slevy na dani (sleva na poplatníka + část slevy dle § 35 připadající na 1 

společníka) 

94.890 

DAŇ po slevách 996.210 

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY SPOLEČNÍKA 6.277.790 

Zdroj: Vlastní konstrukce. 

Výhodou této formy podnikání je, ţe daný výsledek hospodaření respektive základ 

daně si společníci rozdělí mezi sebou nezdaněný sazbou pro PO, jako tomu je například u a.s.  

Jelikoţ celková sleva na dani dle § 35 ve výši 142.500 Kč nemohla být uplatněna 

z daňové povinnosti společnosti rozdělil jsem ji rovnoměrně na jednotlivé společníky. 

 

 

                                                 
8
 Dle sazby daně z příjmů fyzických osob. 
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3.1.3 Porovnání dosaţených výsledků daňového zatíţení a disponibilních 

prostředků vybraných forem podnikání 

V následujících tabulkách budou srovnány výsledky, ke kterým jsem při výpočtu 

daňového zatíţení a disponibilních prostředků vybraných forem podnikání dospěl a byly 

podrobně vyčísleny v tabulkách číslo 3.2 aţ 3.11. 

Tabulka 3.12: Velikost daňového zatíţení jednotlivých forem podnikání 

Forma podnikání Velikost daně z příjmů (v Kč) 

rok 2011 

Společnost s ručením omezeným 2.621.620 

Akciová společnost 2.621.620 

Podnikatel fyzická osoba 2.016.060 

Veřejná obchodní společnost 0 

Komanditní společnost 1.239.560 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě tabulek 3.1, 3.3, 3.7, 3.10. 

Z tabulky je patrné, ţe nejniţší  daňovou povinnost má v. o. s. coţ je dáno pouze tím, 

ţe společnost daň z příjmů neplatí.
8
 Daňové zatíţení k. s. je také o dost niţší neţ u ostatních 

forem podnikání, ale je to způsobeno tím, ţe má daňovou povinnost pouze ze základu daně 

připadajícího na komanditistu. 

Nejniţší daňové zatíţení má tedy podnikatel fyzická osoba coţ je samozřejmě dáno 

niţší sazbou daně z příjmů FO oproti osobám právnickým. Nebylo tomu tak vţdy. Například 

v roce 2006 byla sazba daně z příjmů FO progresivní a kdyby náš podnikatel v tomto roce 

dosáhl stejného základu daně jako v roce letošním, vztahovala by se na něho sazba daně ve 

výši 32 % (respektive daň 61.212 Kč + 32 % ze základu přesahujícího 331.200 Kč) coţ je o 

dost více neţ-li nynější či tehdejší sazba daně z příjmů PO. 

                                                 
8
 Společníci si základ daně rozdělí mezi sebe, kaţdý ji pak uvede ve svém daňovém přiznání (tzn.společnost 

ţádnou daň neplatí). 
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Tabulka 3.13: Velikost daňového zatíţení jednotlivých společníků 

Společníci Velikost daně z příjmů (v Kč) rok 

2011 

Společník s. r. o. (sráţková daň) 1.610.061 

Akcionář a. s. (sráţková daň) 879.478 

Podnikatel FO (daň z příjmů) 2.016.060 

Komanditista k. s. (sráţková daň) 905.166 

Komplementář k. s. (daň z příjmů) 1.067.460 

1 společník v. o. s. (daň z příjmů) 996.210 

Zdroj:Vlastní konstrukce na základě tabulek 3.2, 3.6, 3.8, 3.9, 3.11. 

Z velikosti daňového zatíţení jednotlivých společníku je vidět, ţe nejméně na dani 

odvede akcionář a. s. Kdybychom však provedli srovnání i podle počtu osob v daných 

formách společnosti respektive částku u akcionáře a také u společníka v. o. s. zdvojnásobili, 

částky komplementáře a komanditisty sečetli výsledek by byl jiný. V tomto případě by 

nejniţší daňovou povinnost měl společník společnosti s. r. o. a teprve aţ po něm akcionář a. s. 

Tabulka 3.14: Velikost disponibilních prostředků jednotlivých forem podnikání 

Forma podnikání Velikost disponibilních 

prostředků (v Kč) rok 2011 

Společnost s ručením omezeným 11.926.380 

Akciová společnost 11.926.380 

Podnikatel fyzická osoba 12.531.940 

Veřejná obchodní společnost 0 

Komanditní společnost 6.034.440 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě tabulek 3.1, 3.3, 3.7, 3.10. 

Velikost disponibilních prostředků je v tomto případě nejvyšší u fyzické osoby. 

Výhodou této formy podnikání je jednoznačně to, ţe si s těmito prostředky můţe teoreticky i 

prakticky dělat cokoliv například bez ohledu na tvorbu rezervních fondů či jiných odvodů dle 
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stanov jak je tomu u kapitálových společností. Nesmí, ale samozřejmě opomenout povinné 

odvody pojistného.   

Tabulka 3.15: Velikost disponibilních prostředků jednotlivých společníků obchodních 

společností a podnikatele fyzické osoby 

Subjekt Velikost disponibilních 

prostředků (v Kč) rok 2011 

Společník s. r. o. 9.123.679 

Společník a. s. (připadající na 1 akcionáře) 4.983.711 

Společník k. s. – komplementář 6.206.540 

Společník k. s. – komanditista 5.129.274 

Společník v. o. s. (připadající na 1 společníka) 6.277.790 

Podnikatel fyzická osoba 11.771.333 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě tabulek 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.11. 

I přesto, ţe se konečné disponibilní prostředky u FO sníţily o povinné pojistné, stále je 

FO ten subjekt, kterému zůstane nejvyšší částka. Kdybychom chtěli provést vedlejší srovnání 

se součtem u jednotlivých forem podnikání jako tomu bylo pod tabulkou 3.13, nejvíce 

prostředků by dohromady zbylo společníkům v. o. s. a jen o „kousíček“ by jejich prostředky 

byly vyšší neţ u FO. 
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Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo pomocí přehledných tabulek a praktického 

příkladu a jeho následné aplikace na vybrané formy podnikání zjistit rozdíly mezi daňovým 

zatíţením a velikostí disponibilních prostředků jak celé společnosti tak jednotlivých 

společníků resp. akcionářů, společníků a fyzické osoby podnikatele. 

Praktický příklad při dodrţení kritérií a podmínek (viz. kapitola 3.1.2) naznačil, ţe 

provést alespoň částečné objektivní porovnání daňového zatíţení vybraných forem podnikání 

není velkým problémem. Avšak vzhledem k tomu, ţe všechny formy podnikání, které jsem 

v této práci porovnával mají svá specifická pravidla, své odlišnosti a samozřejmě i své 

výhody a nevýhody mohou mít dosaţené výsledky omezenou vypovídací schopnost. Kaţdý 

jednotlivec totiţ při rozhodování o formě podnikání porovnává hlavní kritéria rozhodování 

(viz. kapitola 1.2) podle svého úsudku, předpokladů a svých vlastních zájmů.  

Pokud na okamţik odloţíme stranou veškeré výhody a nevýhod daných forem 

podnikání a zaměříme se na základní porovnání daňového zatíţení daných forem podnikání 

z hlediska daně z příjmů a porovnání jejich disponibilních prostředků podle praktické části 

této práce jsou mé závěry následující.  

Při totoţných hospodářských operacích je velikost daňového zatíţení jednoznačně 

nejniţší pro fyzickou osobu. Z tabulky číslo 3.12 ovšem vyplývá, ţe nejniţší daň z příjmů 

zaplatí jako celek veřejná obchodní společnost, poté komanditní společnost, na třetím „místě“ 

podnikatel fyzická osoba a na místě posledním souběţně s. r. o. a a. s.  

Vzhledem k tomu, ţe vlastníky společností tedy právnických osob jsou vţdy osoby 

fyzické, je vhodné porovnat veškeré daňové zatíţení (ovšem nejen daně z příjmů, ale i 

sráţkové daně) jednotlivých společníků, které nám názorně ukazuje tabulka 3.13. Z této 

tabulky je sice jasně vidět, ţe nejvyšší daňovou povinnost má podnikatel FO a nejniţší má 

akcionář a. s. Je to, ale dáno tím, ţe a. s. (stejně jako v. o. s. a k. s.) tvoří dvě FO. Pokud 

bychom daňovou povinnost akcionáře a. s. a společníka v. o. s. vynásobili dvěma a dále 

sečetli daňovou povinnost komanditisty a komplementáře pro lepší způsob srovnání, pořadí 

by se změnilo. Nejniţší daňovou povinnost na společníka (při součtu jednotlivých společníků 

u některých společností) by měl společník s. r. o. s 1.610.061 Kč, po něm akcionáři a. s. 
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se 1.758.956 Kč. Na třetím „místě“ by byly „společníci“ k. s. s 1.972.626 Kč a na čtvrté 

„místo“ by se dostaly společníci v. o. s. s 1.992.420 Kč před posledním podnikatelem FO 

s nejvyšší daňovou povinností a to s 2.016.060  Kč. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a k tomu, ţe společníka mnohdy více neţ 

vyměřená daň zajímá spíše částka, která mu po zaplacení daně zůstane provedu následně 

srovnání disponibilních prostředků. Pokud bychom porovnávali disponibilní prostředky 

jednotlivých forem podnikání (viz. tabulka 3.14) nejvíce by jich k dispozici zbylo 

jednoznačně podnikateli FO, po té shodně  a. s. a s. r. o. a následně k. s. Nulový disponibilní 

zisk by měla v. o. s. 

Z posledního porovnání a to konkrétně disponibilních prostředků připadajících na 

jednotlivé společníky (viz. tabulka 3.15) jasně vyplývá, ţe nejvíce těchto prostředků zbude 

podnikateli FO, poté společníkovi s. r. o.,o třetí místo se podělí společník v. o. s. a 

komplementář k. s., čtvrtou pozici zaujme komanditista k. s. a poslední tak skončí akcionář a. 

s.  

Z výše uvedených údajů a závěrů vyplývá následující. Dle mého názoru společnost, 

která mi poskytla data a údaje pro zpracování praktické části této diplomové práce má svou 

právní formu podnikání stanovenou optimálně. A to nejen díky hlavním výhodám, kterými 

jsou moţnost zaloţení jedinou osobou, ručení pouze do výše nesplacených vkladů a fakt, ţe 

zkratka s. r. o. (či a. s.) za názvem společnosti působí na mnoho odběratelů či dodavatelů 

často důvěryhodněji neţ-li jméno fyzické osoby. Vzhledem k odlišnostem ve způsobech 

zdanění jednotlivých forem podnikání je těţké jednoznačně stanovit, která z forem je 

z hlediska daňového zatíţení daní z příjmů nejvýhodnější. Je sice pravda, ţe dle mých 

výpočtů by nejmenší daň platila tato společnost jako celek v případě, ţe by fungovala jako 

veřejná obchodní společnost. Je také pravda, ţe nejvíce disponibilních prostředků by měla 

kdyby jediný majitel této společnosti podnikal na ţivnostenské oprávnění jako fyzická osoba. 

Avšak co se týká daňového zatíţení je fakt, ţe jako společnost s ručením omezeným zaplatí 

na dani (stejně jako a. s.) nejvíce, ale i přesto jí zůstanou nejvyšší disponibilní prostředky, 

které jsou určitě důleţité pro další fungování a rozvoj společnosti.  
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