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1. Úvod 

Následky celosvětové ekonomické krize, jejíţ počátek nastal v USA, se projevily 

i v České republice. Nejen firmy, ale především zaměstnanci firem pocítili, jak nejistá 

budoucnost můţe nastat v globálně propojeném světě. Pro některé firmy se tato situace stala 

osudnou a byly nuceny své podnikání ukončit, čímţ výrazně stoupla nezaměstnanost. 

V dnešní době je stále problematičtější najít práci (jako zaměstnanec), a to z důvodu 

převýšení nabídky práce poptávkou. Proto řešením pro tyto bývalé zaměstnance, kteří se jiţ 

nechtějí spoléhat na to, ţe je někdo zaměstná, je začít samostatně podnikat. 

Cílem bakalářské práce je poukázat na výhody a nevýhody, které souvisejí 

s podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná, či jako společník s. r. o. Toto srovnání 

usnadní rozhodování při výběru vhodné formy podnikání, a to nejen pro začínající 

podnikatele, ale také pro ty stávající, kterým jejich nynější forma podnikání nevyhovuje. 

První část práce je zaměřená na teoretické znalosti, které by měl mít kaţdý začínající 

podnikatel. Jedná se jen o pár nejdůleţitějších pojmů, se kterými se kaţdý podnikatel setká. 

Tedy jaké povinnosti a práva vznikají při podnikání jako fyzická osoba ve srovnání 

s právnickou osobou. 

Při teoretickém srovnání výhodnosti právní formy práce ukazuje jak na stránku 

z pohledu právního a společenského, tak z pohledu daňového. Jen stručně je rozvedena 

administrativní náročnost a povinné odvody státu, kterým se daná osoba při svém podnikání 

nevyhne. 

Podrobněji je rozveden výpočet daní a výše sociálního a zdravotního pojištění 

v závislosti na tom, jak velkou osobní spotřebu chce podnikatel v rámci své podnikatelské 

činnosti realizovat. Důvod, který k této úvaze vedl, bylo vědomí, ţe podnikající osoba chce 

díky svému podnikání optimalizovat své výdaje, které nedobrovolně musí odvádět 

státu, a zároveň vyplatit si co nejvyšší moţnou osobní spotřebu. 

Výběr právní formy je jedno z nejdůleţitějších a prvních rozhodnutí 

podnikatele, a proto by mu měl věnovat dostatečnou pozornost. 
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2. Charakteristiky podnikání s. r. o. a OSVČ 

2.1 Schopnost podnikatele podnikat 

Před začátkem podnikání je dobré zváţit právní formu podnikání. Kaţdá z existujících 

forem v České republice má své klady a zápory. „Je nesporné, že jen výjimečně je podnikání 

bezproblémové a bezrizikové.“ (VEBER a SRPOVÁ, 2005) S touto větou by určitě souhlasili 

všichni podnikatelé. Nacházíme-li se v roli zaměstnance, máme jistotu pravidelného 

měsíčního výdělku (je-li firma finančně zdravá), naše pracovní doba je stanovena ve smlouvě 

a jsou nám zajištěny veškeré prostředky k tomu, abychom dobře a řádně vykonávali svou 

práci. Role podnikatele je odlišná a sloţitější. Výše podnikatelského příjmu je závislá na 

schopnosti získat co nejvíce ziskových zakázek bez ohledu na čas, který této činnosti věnuje.  

2.1.1 Základní pojmy 

Budoucí podnikatel by měl mít v povědomí základní pojmy (např. 

podnikání, podnikatel, podnik, obchodní majetek, druhy ţivností apod.) důleţité pro jeho 

podnikatelskou činnost. Ve zkratce jsou zde charakterizovány nejčastěji pouţívané pojmy.  

2.1.1.1 Podnikání 

Pojem podnikání je definován v obchodním zákoníku jako: „Soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku.“ (Obchodní zákoník č. 513/91 Sb., §2 odst. 1) Toto však není jediná definice. 

Existuje mnoho dalších pojetí podnikání například ekonomické, psychologické, sociologické 

nebo právní pojetí podnikání. Obchodní zákoník uvádí výčet osob oprávněných podnikat 

a místo podnikání. (Obchodní zákoník č. 513/91 Sb., §2 odst. 2)  

2.1.1.2 Obchodní majetek 

Vymezení obchodního majetku podniku je důleţité pro dodrţování účetních 

a právních předpisů souvisejících s podnikáním. Obchodní zákoník říká: „Obchodním 

majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek 

(věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli 

a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je 
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právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.“ (Obchodní zákoník č. 513/91 Sb., §6 

odst. 1)   

2.1.1.3 Obchodní firma 

Kaţdá podnikající osoba vystupující na trhu má svůj nezaměnitelný název. U fyzické 

osoby je to jméno, příjmení a fakultativní dodatek (ten je vhodný především v situacích, kdy 

jiţ pod stejným jménem podniká někdo jiný). Příkladem takového označení můţe být např. 

Jana Malá, kadeřnictví. U právnické osoby je to název a dodatek (tj. právní forma podnikání) 

např. Kovo-plech, s. r. o. 

2.1.1.4 Obchodní tajemství 

Obchodní tajemství jsou informace materiální i nemateriální hodnoty, které firmě 

poskytují určitou výhodu v konkurenčním boji. Došlo by ke ztrátě, kdyby se z těchto 

informací staly informace veřejné. Tajemství má svou hodnotu, pokud je drţeno 

v tajnosti, a podnikatel se o jeho ochranu musí postarat. Dojde-li k prozrazení, tajemství ztrácí 

svou hodnotu. Podnikatel má právo s těmito tajnými informacemi nakládat podle vlastního 

uváţení a zároveň udělit toto právo i jiné osobě podle jasně stanovených podmínek. 

2.1.1.5 Jednání podnikatele 

Za podnikatele jedná statutární orgán nebo pověřená osoba u právnických osob. 

V případě fyzické osoby samotný podnikatel či jeho zástupce. Nastane-li situace, kdy se 

podnikatel či jednatel firmy nemůţe účastnit jednání a schůzek, které jsou pro jeho firmu 

klíčové, existuje způsob, který mu umoţní, ţe jeho jménem bude jednat jiná osoba: 

- zaměstnanec firmy  

- fyzická nebo právnická osoba na základě plné moci 

- prokurista 

Zaměstnanec firmy můţe firmu zastupovat jen v rozsahu jeho pracovní náplně. Plná 

moc se uděluje fyzické nebo právnické osobě, nezapisuje se do obchodního rejstříku a jsou 

v ní přímo definovány úkony, které dotyčná osoba smí provádět. Prokura povoluje rozhodovat 

o firmě v celém rozsahu. Výjimku z oprávnění prokuristy ke všem právním úkonům je 

oprávnění zcizovat a zatěţovat nemovitosti (pokud toto nařízení není zahrnuto do prokury). 



 

 - 8 - 

Prokuru lze udělit pouze fyzické osobě a to jedné nebo více osobám a zapisuje se do 

obchodního rejstříku. 

2.1.1.6 Obchodní rejstřík 

Jedná se o veřejný seznam, kde se ukládají informace o podnikatelích. Je veden 

v elektronické podobě a kaţdý občan do něj můţe nahlíţet a pořizovat z něj kopie. Do 

obchodního rejstříku se zapisují osoby, které uvádí §34 obchodního zákoníků a jsou jimi: 

- obchodní společnosti a druţstva 

- zahraniční osoby podnikající na území ČR 

- fyzické osoby, kterým povinnost zapsat se ukládá zákon, nebo o zápis poţádají 

- další osoby, kterým to nařídí zvláštní právní předpis 

Obchodní zákoník nařizuje fyzickým osobám zapsat se do obchodního 

rejstříku, pokud jejich příjmy (sníţené o daň z přidané hodnoty pokud se jedná o plátce) 

převýší v průměru za dvě bezprostředně po sobě jdoucí účetní období částku 120 milionů Kč. 

Veškeré údaje, které z obchodního rejstříku můţeme vyčíst, a které má daný 

podnikatel povinnost uvést se nacházejí v §35 a §36 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník. 

Do sbírky listin ukládají dokumenty, které musí být zveřejněny. Jsou jimi například 

společenská smlouva, podpisové vzory, návrh o rozdělení zisku a jeho konečná 

podoba, výroční zpráva, rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Dle zákona 

č. 563/1911 Sb., o účetnictví se ukládá povinnost tuzemským právnickým 

osobám, zahraničním osobám, organizačním sloţkám státu a fyzickým osobám, které se 

zapisují do obchodního rejstříku, zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu. (Hakalová, 2010) 

Pokud účetní jednotce vyplývá povinnost ověřit svou účetní závěrku auditorem, nesmí 

ji dát k zveřejnění před tím, neţ auditor vydá výrok. 
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2.1.2 Osoba samostatně výdělečně činná 

2.1.2.1 Kdo podniká jako OSVČ 

Osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ) se stává ten, kdo má příjem 

z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Tuto formu podnikání preferují 

zejména ti, kteří nemají podnikání jako hlavní zdroj příjmů.  

OSVČ jsou takové osoby, které podnikají na základě ţivnostenského oprávnění či 

jiného právního oprávnění, osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo soukromě hospodařící 

zemědělci zapsáni v evidenci SHR (samostatně hospodařících rolníků).  

2.1.2.2 Vznik OSVČ 

K podnikání jako OSVČ je zapotřebí ţivnostenské nebo jiné oprávnění podle 

toho, v jakém odvětví se rozhodne vyvíjet svou činnost.  Registrace ţivnosti a veškerých 

daňových povinností (např. DPH, daň z příjmů, daň silniční, daň z nemovitostí, sociální a 

zdravotní pojištění) se provádí na ţivnostenském úřadě vyplněním jednotného registračního 

formuláře. Je-li osoba zaměstnaná, má povinnost nahlásit zaměstnavateli skutečnost, ţe se 

rozhodla podnikat ve stejném oboru jako zaměstnavatel. S tímto podnikáním musí 

zaměstnavatel souhlasit. 

2.1.2.3 Zahájení podnikání a velikost základního kapitálu 

Rozhodnutí o velikosti základního kapitálu a jeho výši je v kompetenci podnikatele. 

Minimální hranici základního kapitálu nestanovuje ţádný zákon. Před začátkem podnikání je 

rozumné a vhodné mít dostatek finančních prostředků, které se liší dle činnosti a předmětu 

podnikání 

Po splnění všech výše uvedených povinností ţivnostenský úřad provede zápis do 

ţivnostenského rejstříku a následně do pěti dnů ode dne doručení ohlášení vydá výpis. 

Podnikatel začíná podnikat k datu, uvedeném v ţivnostenském listu. Pokud má OSVČ 

povinnost zápisu do obchodního rejstříku musí respektovat i povinnosti z toho plynoucí. 

2.1.2.4 Zánik a zrušení 

Oprávnění podnikat zaniká úmrtím podnikatele, pokud dědicové nejsou ochotni dále 

v ţivnosti pokračovat, a to do jednoho měsíce po skončení dědického řízení. Dále po uplynutí 



 

 - 10 - 

lhůty, pro kterou byla ţivnost stanovená, stanoví-li to zvláštní předpis, výmazem 

z obchodního rejstříku (byla-li zde osoba zapsána) nebo rozhodnutím o zrušení ţivnosti. 

Zrušení ţivnosti nastane, přestane-li podnikatel splňovat podmínky pro provozování 

ţivnosti (bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům). Jedná-li se o porušení způsobilosti 

k právním úkonům, je moţné v ţivnosti pokračovat, a to za předpokladu, stanoví-li si 

podnikatel svého odpovědného zástupce. Odpovědným zástupcem můţe dle ţivnostenského 

zákona být fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz ţivnosti 

a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Dalším případem zániku oprávnění podnikat je, pokud 

nastanou překáţky v provozování ţivnosti. Překáţky jsou definovány v §8 zákona 

č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, s výjimkou odst. 5. Zrušení ţivnosti nastane také 

v případě, ţe zápis do ţivnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem nebo 

bude-li to rozhodnutí samotného podnikatele. Z rozhodnutí podnikatele ukončit své podnikání 

vyplývají mimo jiné povinnosti:  

- předloţit ţádost o zrušení ţivnostenského oprávnění  

- podat správci daně daňové přiznání a to do 1. dubna nebo 1. července (v případě ţe 

zpracovává daňové přiznání daňový poradce) 

- povinnost vést účetnictví aţ do dne ukončení podnikatelské činnosti (nevede-li 

podnikatel daňovou evidenci) 

- zpracovat účetní závěrku  

- do osmi dnů po skončení kalendářního měsíce, kdy podnikatel ukončil svou 

činnost, vzniká povinnost nahlásit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně 

a Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a předloţit přehled o příjmech 

a výdajích za zdaňovací období. [17] 

2.1.3 Společnost s ručením omezeným 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník se zabývá problematikou obchodních 

společností, tedy těch, které jsou zaloţeny za účelem podnikání. Pokud to stanoví zvláštní 

právní předpis, lze zaloţit tento druh obchodní společnosti i za jiným účelem. Zakladatelem 

společnosti s ručením omezeným můţe být jediná osoba, nejvýše však můţe mít společnost 

50 společníků, a to jak fyzické tak právnické osoby. Společnost odpovídá za své závazky 
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celým svým majetkem, společníci ručí společně a nerozdílně pouze do výše nesplacených 

vkladů, které jsou zapsány do obchodního rejstříku. 

2.1.3.1 Založení s. r. o. 

Jestliţe společnost zakládá jedna osoba, musí vypracovat zakladatelskou listinu. 

Nastane-li však situace, kdy je firma zakládána více osobami, sepisuje se společenská 

smlouva. Společenská smlouva musí obsahovat tyto náleţitosti:  

- název firmy a sídlo společnosti, 

- fyzické osoby uvedou své jméno a bydliště, právnické osoby určí společníky 

a uvedou název firmy a sídlo právnické, 

- vymezení předmětu podnikání, 

- určení výše základního kapitálu a vkladu kaţdého společníka včetně způsobu 

a lhůty splacení jejich vkladů, 

- jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob jednání jménem 

společnosti, 

- při zřizování dozorčí rady, jména a bydliště členů první dozorčí rady, 

- určení správce vkladu, 

- další údaje. (obchodní zákoník č. 513/91 Sb., §110 odst. 1) 

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být kaţdý 

vklad splacen nejméně z 30 %. Pokud je vkládán nepeněţní vklad vzniká povinnost jej celý 

před podáním zápisu do obchodního rejstříku splatit. Celková výše splacených nepeněţitých 

vkladů musí činit alespoň 100 000,- Kč. Pokud společnost zakládá jeden zakladatel, můţe být 

zapsán do obchodního rejstříku jen tehdy, pokud splatí celý základní kapitál. 

2.1.3.2 Výše základního kapitálu 

Základní kapitál tvoří jak peněţité, tak nepeněţité vklady společníků a musí být 

vyjádřen v peněţních jednotkách české měny. Není vyloučeno splatit upsaný základní kapitál 

v cizí měně. Při tomto splacení vkladu nevzniká kursový rozdíl. Dle Českých účetních 

standardů pro podnikatele č. 006, které se zabývají kursovými rozdíly, je stanoveno, ţe 

kurzové rozdíly nevznikají při splácení peněţitých vkladů do obchodních společností. Protoţe 

se většina vkladů nehradí okamţitě, vzniká časová prodleva mezi uhrazením upsaných 
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vkladů. Vlivem změn kursů můţe vzniknout přeplatek a ve společenské smlouvě by mělo být 

ošetřeno, jak se s tímto přeplatkem vypořádá. Pokud by vznikl nedoplatek, musí společník 

tento rozdíl doplatit. 

Ve společnosti s ručením omezeným se základní kapitál vytváří povinně, jeho výše 

musí činit minimálně 200 000,- Kč a výše vkladu jednoho společníka minimálně 20 000,- Kč. 

2.1.3.3 Vklad a podíl společníků 

Vkladem společníka se rozumí souhrn peněţních prostředků nebo jiných penězi 

ocenitelných hodnot, které společník vkládá do firmy za účelem zvýšení nebo nabytí podílu 

na společnosti. Podle Obchodního zákoníku může být nepeněžitým vkladem jen majetek, jehož 

hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu 

k předmětu podnikání (§59 odst. 3). Hodnota nepeněţitého vkladu musí být uvedena 

v zakladatelské listině, společenské smlouvě nebo zakladatelské smlouvě a splacena před 

zápisem základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ocenění nepeněţitého vkladu provádí 

nezávislý znalec, kterého jmenuje soud. Pokud v době vzniku společnosti klesne hodnota 

nepeněţitého vkladu stanovená při jejím zaloţení, je společník povinen doplatit tento rozdíl 

v peněţních jednotkách nebo můţe vyuţít jiný způsob náhrady, pokud to vyplývá ze 

společenské smlouvy či ze stanov společnosti. 

Jednotlivé vklady společníků představují majetkový závazek, kdy společníci musí 

vloţit do společnosti majetkové hodnoty ve výši základního kapitálu. Pokud společnosti při 

svém hospodaření dosáhne ztráta, společník ji hradí jen do výše svého nesplaceného vkladu. 

Nemůţe proto nastat situace, kdy věřitel, kterému firma neposkytla dostatečné plnění, bude 

ţádat náhradu na jejich společnících (Běhounek, 2011). 

Zpravidla se podíl účastníka oceňuje podle míry účasti na čistém obchodním majetku 

firmy. Z podílu vyplývají společníkovi práva a povinnosti. Kaţdý účastník můţe mít pouze 

jeden obchodní podíl, který zvětšuje při dalším vkladu. Jeden obchodní podíl však můţe 

vlastnit více účastníků. Při takovéto situaci mohou svá práva vykonávat prostřednictvím 

společného zástupce. Ke splacení vkladu přistupují společně a nerozdílně. Vztahy mezi těmito 

účastníky jsou upraveny podle ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. Při zániku 

společníka jinak neţ převodem podílu má společník nárok na vypořádací podíl. Pokud 

stanovy nebo společenská smlouva nestanoví jinak, vypořádací podíl se vyplácí v peněţních 

jednotkách, a to do tří měsíců od schválení účetní závěrky nebo ode dne, kdy měla být účetní 

závěrka schválena.  
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Pokud společnost dosáhne zisku, společník má právo na vyplacení podílu na zisku 

(dividenda). Tento podíl se daní sazbou daně 15 % (Zákon o daních z příjmů 

č. 586/95 Sb., §10 odst. 1). 

2.1.3.4 Vznik společnosti 

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Pokud není dodrţena lhůta 

(tj. 90 dnů od zaloţení společnosti nebo doručení ţivnostenského listu či jiného oprávnění) na 

podání návrhu, zaniká tak oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Všechny 

úkony týkající se zaloţení, vzniku, zrušení, změny nebo zániku společnosti musí mít 

písemnou formu a podpisy úředně ověřené. Zákon můţe stanovit, při kterých situacích se 

vyţaduje forma notářského zápisu. 

2.1.3.5 Orgány společnosti s ručením omezeným 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Jako nejvyšší orgán si můţe 

vyhradit právo rozhodovat o věcech, které náleţí do působnosti jiných orgánů. Do působnosti 

valné hromady patří činnosti, které uvádí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Pokud 

společenská smlouva nestanoví jinak, je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni 

společníci, jejichţ počet hlasů dosahuje alespoň poloviny všech hlasů. Za kaţdých 1 000,- Kč 

vkladu je přidělen jeden hlas a není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak, valná 

hromada rozhoduje alespoň prostou většinou všech přítomných hlasů. Schvaluje účetní 

závěrku nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Jednání valné 

hromady probíhá minimálně jednou za rok. Kaţdý společník vlastnící minimálně 10 % vkladu 

základního kapitálu má právo svolat valnou hromadu.  

Jednatelem je osoba, jeţ je členem statutárního orgánu či jiná právnická osoba, která je 

oprávněná jednat jménem společnosti. Statutárním orgánem firmy jsou jeden nebo více 

jednatelů. Omezit rozsah jednatelského oprávnění smí pouze valná hromada, stanovy nebo 

společenská smlouva. Pokud má společnost více jednatelů, k rozhodnutí se vyţaduje souhlas 

většiny. Ţádný jednatel nesmí porušit zákaz konkurence. Mezi dané omezení patří: 

- zákaz podnikání ve stejném nebo podobném oboru, ve kterém podniká daná 

společnost ani nevstupovat se společností do obchodních vztahů, 

- zřizovat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 
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- být účastněn na podnikání jiné společnosti jako ovládající osoba jiné osoby se 

stejným nebo obdobným předmětem podnikání,  

- v případě ţe jde o koncern, smí vykonávat činnost jako statutární orgán, být jeho 

členem nebo jako člen jiného orgánu právnické osoby s obdobným či stejným 

předmětem podnikání. V opačném případě je to zakázáno (obchodní zákoník 

č. 513/91 Sb., §136). 

Společnost s ručením omezeným můţe a nemusí zřídit dozorčí radu. Rada se zřídí 

tehdy, pokud tak stanoví společenská smlouva. Valná hromada volí jako členy dozorčí rady 

nejméně tři osoby, přičemţ se jimi nesmí stát osoba, která je jednatelem společnosti. Funkce 

rady je nahlíţet do účetních knih a dokladů, dohlíţet na činnost jednatelů, přezkoumávat 

účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku či ztráty společnosti a podávat zprávy valné 

hromadě minimálně jednou do roka, pokud není stanoveno jinak. Také na dozorčí radu se 

vztahuje zákaz konkurence. 

2.1.3.6 Zřízení a nutnost rezervního fondu 

Povinnost vytvářet rezervní fond vyplývá z obchodního zákoníku (obchodní zákoník 

č. 513/91 Sb., §67 odst. 2). Rezervní fond se tvoří z čistého zisku za běţné období (tj. hrubý 

zisk po zdanění sazbou daně 19 % podle zákona o dani z příjmů právnických osob), nebo 

jiných vlastních zdrojů. Tento fond můţe společnost čerpat jen pouze ke krytí svých 

budoucích ztrát z podnikání. 

2.1.3.7 Zrušení a zánik 

Společnost je moţno zrušit rozhodne-li soud, nebo z jiných důvodů např. uplynutím 

doby, po kterou byla společnost zaloţena, dosaţením účelu, za kterým byla společnost 

zaloţena, zánik společnosti v důsledku fúze s jinou společností atd. V případě, ţe je 

společnost zrušena s likvidací, má kaţdý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku 

firmy. Ten se rozdělí podle poměru jejich obchodních podílů. Společnost zaniká dnem 

výmazu z obchodního rejstříku. 
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3. Teoretické srovnání výhodnosti formy podnikání 

Při srovnávání je vhodné podívat se na jednotlivé výhody a nevýhody daných právních 

forem podnikání a zhodnotit situaci pomocí určitých kritérií. Podnikatel se můţe zaměřit 

například na tyto druhy hledisek [9]: 

- hledisko společného podnikání 

- hledisko právní 

- hledisko psychologické a cenové 

- hledisko ekonomické 

- hledisko daňové 

3.1 Hledisko společného podnikání 

3.1.1 Sdružení FO versus obchodní společnosti  

V praxi se můţeme poměrně často setkat se sdruţením fyzických osob bez právní 

subjektivity. Ne příliš velcí podnikatelé si často mohou přehnaně zakládat na své 

individualitě, ovšem ne vţdy je to pro ně tak výhodné jako sdruţení. Pokud se rozhodnou 

sdruţit s jinými podnikateli, je to především z důvodu, ţe ve sdruţení vidí větší sílu, budoucí 

zvýšení finančních prostředků na realizaci cílů podniku a moţnost získat zkušenosti od 

dalších účastníků. Není nutné se sdruţovat na celou dobu podnikání, ale pouze na určitý 

projekt, ze kterého by všechny strany měly větší zisk, neţ kdyby se o dosaţení cíle snaţili 

odděleně. 

Sdruţení není právnickou osobou jako společnost s ručením omezeným, nezapisují se 

do obchodního rejstříku, a proto jeho zaloţení je podstatně jednodušší. Zaloţení sdruţení je na 

základě smlouvy o sdruţení, kterou upravuje občanský zákoník č. 40/1964 Sb., Hlava 16. 

Smlouva je podle zákona benevolentní a z toho vyplývá, ţe většinu věcí si mohou účastníci 

dohodnout podle toho, jak jim to nejlépe vyhovuje. 

 V porovnání se zaloţením s. r. o., u kterého je nutný vklad společníka a je stanoven 

minimální základní kapitál, u sdruţení toto není nutné. Smlouva o sdruţení však můţe 

stanovit, ţe pro účely sdruţení je nutno vyuţívat konkrétně jmenovaný majetek účastníka 
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a ten je povinen tento majetek zpřístupnit. Z tohoto hlediska můţeme usoudit, ţe je 

výhodnější podnikat jako sdruţená fyzická osoba. 

Všichni členové sdruţení jsou si rovni. Pokud není ve smlouvě o sdruţení stanoveno 

jinak, zisk sdruţení se rozděluje rovným dílem a všichni účastníci platí závazky sdruţení 

společně a nerozdílně. Pokud se jeden z účastníků sdruţení rozhodne vystoupit, má právo na 

to, aby to udělal kdykoliv, avšak nesmí to být v nevhodnou chvíli, kdy by přivodil újmu 

dalším účastníkům sdruţení.  

Díky sdruţení mohou fyzické osoby ušetřit reţijní náklady. Pro ilustraci si můţeme 

uvést příklad pánské a dámské kadeřnice. Odděleně by musely vynaloţit příliš mnoho 

finančních prostředků na nájem prostor. Pokud si však pronajmou jednu větší místnost, ušetří 

tím, jelikoţ celý nájem se rozdělí mezi dvě osoby. Také ušetří provozní náklady jako, je 

například vytápění provozovny a osvětlení. Nehledě na to, ţe si vzájemně obstarávají 

reklamu. Podobný případ můţe nastat u dvou samostatných účetní. Určitě pro mnohé bude 

výhodnější podnikat ve sdruţení, protoţe se jim sníţí provozní náklady a zároveň budou mít 

větší moţnost dosáhnout na lukrativnější a perspektivnější zakázky. Mohou se vzájemně 

doplňovat a tak rozšířit poskytování svých sluţeb. Také v případě nemoci se naskýtá moţnost 

vzájemného zastoupení. 

Mezi nevýhody této formy podnikání je třeba zohlednit fakt, ţe účastníci sdruţení 

mohou snadno překročit limit pro placení daně z přidané hodnoty, protoţe obraty všech členů 

sdruţení se sčítají. Proto je nutné si tuto skutečnost sledovat a případně se včas registrovat 

jako plátce DPH. 

Problematické mohou být také vlastnické vztahy vloţených finančních prostředků 

a majetku společně nabytého. Ne příliš výhodné se můţe ukázat také to, ţe sdruţení je 

zaloţeno spíše na důvěře a solidaritě mezi účastníky, a proto je zde pravděpodobnost vzniku 

konfliktu zájmů. Je v zájmu účastníků sdruţení, aby měli na paměti, ţe nesmí porušit zákon č. 

143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe. Porušením tohoto zákonu by jim hrozila 

pokuta, zákaz činnosti do budoucna či uloţení opatření. 

Vedení podvojného účetnictví u sdruţení vyplývá ze zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účastníci sdruţení mohou změnit právní formu podnikání např. 

na společnost s ručením omezeným. 
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3.2 Hledisko právní 

3.2.1 Rizikovost podnikání FO a důsledky případného neúspěchu 

v podnikání 

Kaţdé podnikání s sebou přináší určitá rizika. „Z obecného hlediska je riziko 

kvantifikace nejistoty určitého faktoru a je chápáno jako možnost odchylky od žádaného nebo 

předpokládaného stavu věcí. Hovoříme-li o velikosti rizika, máme tím na mysli jak 

pravděpodobnost vzniku možné ztráty, tak i její důsledky“ (kolektiv autorů, 2009, Podniková 

ekonomika, str. 203).  

Existuje mnoho rizik, kterým je podnik vystaven jak ze vztahů z vnějšího okolí, tak 

z vnitřního. Z vnějšího okolí na podnik působí zejména riziko z příchodu nové konkurence či 

nového produktu, nesolventnost odběratelů, ztráta dodavatele, zvýšení daňového zatíţení aj. 

Jak je výše zmíněno, nejen vnější okolí můţe působit rizikově na podnik. Z vnitřních vztahů 

firmy lze uvést riziko strategické chyby, které se můţe podnikatel dopustit, nesolventnost 

podniku, nízká produktivita či problém růstu podniku apod. Podnikatelské riziko je moţné do 

jisté míry ovlivnit a to zjištěním příčiny vzniku a sníţením nepříznivých důsledků, díky 

kterým se riziko stane menší hrozbou a bude pro podnikatele lépe zvládnutelné. 

Vysoké riziko osoby samostatně výdělečně činné vyplývá z neomezeného ručení 

majetkem podnikatele. Pokud se fyzická osoba po delší dobu stane nesolventní (tzn. stav, kdy 

podnikatel není schopen hradit své závazky včas a v plné výši), můţe se stát, ţe se dostane do 

úpadku. V případě exekuce mu bude zabaven jak majetek firemní, tak majetek osobní. 

Případné zatíţení podnikatele dluhy trvající mnoho let ovlivní ţivot jeho i jeho 

blízkých, čehoţ se pochopitelně podnikatelé nejvíce obávají. Toto riziko ztráty osobního 

majetku lze omezit včasným převodem majetku na děti nebo včasným rozdělení společného 

jmění manţelů. Ovšem ne vţdy je tento postup vítaný a moţný. Problematiku dále rozvádí 

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).  

U společnosti s ručením omezeným není toto riziko tak velké a to díky tomu, ţe 

společníci ručí za své závazky do výše nesplacených vkladů. Pokud jsou všechny vklady 

splaceny, nepodílí se společníci na nesplacených závazcích svým osobním majetkem. Ovšem 

společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Toto je jedna z výhod, proč si vybrat 

při podnikání tento druh právnické osoby. 
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3.2.2 Možnost převodu firmy na jinou osobu 

Faktem zůstává, ţe kaţdá fyzická osoba stárne, a proto bude muset vyřešit (nejlépe 

před smrtí) jak a jestli vůbec předat svou firmu vybraným nástupcům. Proto častým tématem 

při řešení právních hledisek je výčet moţností jak toto předání uskutečnit. Úmrtím OSVČ 

podnikání a jeho aktivity zanikají. Výjimku však uvádí ţivnostenský zákon, který umoţňuje 

v určitých situacích v podnikání pokračovat. Do doby rozhodnutí soudu o dědictví náleţí 

právo pokračovat v podnikání dědicům ze závěti či ze zákona, pozůstalému manţelovi nebo 

správci dědictví, ale pouze v tom případě, ţe byl pro zachování provozu podniku ustanoven 

orgánem projednávajícím dědictví. Osoby, které takto chtějí pokračovat v podnikání, jsou 

povinné tuto skutečnost oznámit ţivnostenskému úřadu, a to nejpozději do tří měsíců od smrti 

zůstavitele. 

Jestliţe se ovšem bude jednat o osobu, která podniká podle zvláštních právních 

zákonů, jako například advokát, notář, daňový poradce, lékař a mnoho dalších profesí, je 

převedení firmy na jinou osobu spojeno s mnoha překáţkami. Jako hlavní překáţka je nutnost 

získat oprávnění k dané činnosti. Pokud tento poţadavek nebude splněn, podnikání OSVČ 

jehí smrtí zaniká. 

Pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, zde je převod podílu společníka 

poněkud jednodušší. K převodu obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady. Tento 

převod musí být proveden písemně a podepsán úředně ověřenými podpisy. Srovnáme-li 

OSVČ a společníka s. r. o. podle kritéria převodu podniku na jinou osobu, musíme 

konstatovat, ţe výhodnější pro podnikatele bude zvolení formy podnikání prostřednictvím 

právnické osoby. 

3.3 Hledisko psychologické a cenové 

3.3.1 Hledisko psychologické 

V podnikání je mnohdy důleţitější „image“ firmy neţ to, zdali podnikatel odvádí 

nejlepší výsledky své práce a je nejlepší ze všech. Není ovšem jednoduché a uţ vůbec ne 

rychlé vybudovat si dobrou pověst firmy. Podstatné je, jak firmu podnikatele vnímá 

okolí, jako např. banky, odběratelé, dodavatelé. Můţeme uvést opět několik příkladů: 

- OSVČ můţe mít menší úspěch a omezený přístup při ţádání o úvěr v bance.  
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- OSVČ často vzbuzují v očích svého okolí dojem, ţe jde o malou a nepříliš 

spolehlivou firmu. Tímto můţe podnikatel přijít o lukrativnější zakázky, neţ má 

doposud. Z toho důvodu se na něj nebudou obracet větší odběratelé. Lze 

předpokládat, ţe odběratel při prvním kole výběru potencionálního dodavatele 

fyzickou osobu pro její „malost“ ihned zamítne. 

- Pokud se jedná o dodavatele, ti mohou nabýt dojmu, ţe firma OSVČ není příliš 

stabilní a solventní na to, aby po dodání zboţí (materiálu) byla schopna uhradit své 

závazky. Zde vzniká další problém fyzické osobě, který plyne z faktu, ţe můţeme 

přijít o dodavatele, jehoţ cena zboţí (materiálu) je niţší neţ běţné ceny. 

Jak jsme si jiţ nastínili, výhodou právnické osoby – v našem případě společnosti 

s ručením omezeným – je, ţe představuje pro své obchodní partnery 

spolehlivou, důvěryhodnou a finančně stabilní firmu oproti OSVČ, jenţ je vnímána jako 

„méněcenný partner“. Ač se to zdá méně uvěřitelné, psychologické hledisko můţe být pro 

podnikatele klíčové a je tedy nutné, aby nebylo podceněno. 

3.3.2 Hledisko cenové 

Jestliţe byla fyzická osoba z psychologického pohledu v nevýhodě vůči společnosti 

s ručením omezeným, podíváme-li se na cenové hledisko, můţe tomu být v některých 

případech právě naopak. Je faktem, ţe fyzická osoba můţe vyvolat ve svých odběratelích 

dojem, ţe cenové podmínky určitých činností (například řemeslnické sluţby) jsou výrazně 

výhodnější neţ u právnické osoby, která by zajišťovala stejnou činnost. Ovšem v mnoha 

případech se setkáváme s pravým opakem, kdy větší firmy poskytují zboţí za menší ceny. 

Toto platí například u supermarketů a hypermarketů. Je zcela evidentní, ţe pokud si koupíme 

například rohlík v hypermarketu, jeho cena je niţší neţ v malém obchodu na rohu ulice. 

3.4 Hledisko ekonomické 

Velmi důleţitým hlediskem při srovnání fyzické a právnické osoby je pohled na 

ekonomickou situaci firmy. Ekonomické hledisko můţeme podrobněji rozčlenit na hledisko 

administrativní – zdali je administrativně náročnější právnická či fyzická osoba, účetní – 

z pohledu vedení účetnictví nebo daňové evidence a také hledisko odvodu sociálního a 

zdravotního pojištění. 
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3.4.1 Hledisko administrativní 

Rozhodne-li se fyzická osoba zahájit podnikání, není to spojeno s příliš velkou 

administrativou. Fyzická osoba se nemusí zapisovat do obchodního rejstříku, pokud to 

nestanoví zvláštní právní předpis nebo pokud se pro to sama nerozhodne. Z toho plyne, ţe 

v případě změny údajů (například místa podnikání) vše probíhá zcela mimo evidenci 

obchodního rejstříku. Proto je provedení změn rychlejší v porovnání s právnickou osobou. 

Podnikatel obvykle vedle svého vlastního podnikání musí zastávat i nezbytnou administrativu 

s tím spojenou, kdeţto u právnické osoby se předpokládá, ţe má dostatečný kapitál na to, aby 

mohla zaměstnat další pracovníky. 

Zaloţení právnické osoby je spojeno s většími náklady, a tím i větší administrativou. 

Náklady vznikající při zaloţení jsou nazvány „zřizovacími náklady“. Podle obchodního 

zákoníku se musí právnická osoba zapisovat do obchodního rejstříku a případné změny údajů 

se přímo dotknou evidence obchodního rejstříku. Také chod společnosti je náročnější díky 

nutnosti svolávat valnou hromadu a pořizovat zápisy z jednání. Z toho plyne, ţe změna údajů 

právnické osoby ve srovnání s fyzickou je spojena s větší administrativou. 

Stejně jako jsme zde zmínili zaloţení společnosti fyzickou či právnickou 

osobou, nesmíme opomenout její ukončení. To je spojeno s větší administrativou, neţ je 

vykonávána v průběhu podnikání. Dobrovolné ukončení podnikání fyzické osoby není příliš 

administrativně zatíţeno. Nevznikají ţádné problémy tak učinit, jestliţe pomineme některé 

moţné dopady při úpravě základu daně z příjmů fyzických osob podle §23 odst. 8 zákona 

č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Pokud ukončuje své podnikání právnická osoba, jedná se většinou o ukončení 

s likvidací. Jen v následujících případech můţe společnost s ručením omezeným zaniknout 

bez likvidace: 

- zrušuje-li se společnost zrušením konkursu po zaplacení všech soudem uznaných 

nároků 

- zrušuje-li se společnost zrušením konkurzu z důvodu, ţe majetek dluţníka je zcela 

nepostačující 

- společnost nemá ţádný majetek, přičemţ se nepřihlíţí k věcem 

a právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným 

z majetkové podstaty (Výchopeň, 2011, str. 207).  
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Ke dni zrušení bez likvidace musí podnikatel uzavřít účetní knihy a sestavit účetní 

závěrku. Je povinen podat přiznání k dani z příjmů právnických osob do doby jednoho měsíce 

od zániku s. r. o. 

3.4.2 Hledisko účetní 

Podnikatelé si často vybírají moţnost podnikat jako OSVČ z důvodu, ţe mohou vést 

daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví). Ovšem jakmile se stanou účetní 

jednotkou, jsou povinni vést účetnictví a řídit se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Pomineme-li právnické, zahraniční osoby a organizační sloţky státu, vztahuje se také zákon 

o účetnictví na: 

- fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku jako podnikatelé musí vést účetnictví 

ode dne zápisu aţ do dne výmazu z obchodního rejstříku, 

- ostatní fyzické osoby – podnikatelé – jejichţ obrat z podnikatelské činnosti od 

prvního dne kalendářního roku přesáhl 25 000 000,- Kč za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok. Povinnost zahájit účetnictví vzniká od prvního dne 

účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se firma stala účetní 

jednotkou a to aţ do dne, ke kterému účetní jednotkou být přestala,   

- fyzické osoby, které na základě svého rozhodnutí vedou účetnictví, 

- fyzické osoby, které se účastní sdruţení bez právní subjektivity podle zvláštního 

právního předpisu, mají povinnost vést účetnictví v případě, ţe alespoň jeden 

účastník sdruţení je účetní jednotkou, 

- ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní 

předpis (Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., §1 odst. 2). 

Moţnost vedení daňové evidence byla pro podnikatele motivací k podnikání 

prostřednictvím fyzické osoby, jelikoţ vedení účetnictví s sebou přináší některé nevýhody. 

Pokud se ani jeden z účastníků sdruţení nestal účetní jednotkou a ze zákona o účetnictví mu 

nevyplývá povinnost vést účetnictví, celé sdruţení fyzických osob bez právní subjektivity 

můţe vést daňovou evidenci. Podnikání touto formou je kolektivnější a přibliţuje se 

k podnikání prostřednictvím právnické osoby. 

Důvodem, proč je daňová evidence u podnikatelů tak oblíbená, je její zaloţení na 

peněţním principu. Problematiku daňové evidence upravuje § 7b zákona 
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č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daňová evidence slouţí ke zjištění základu daně z příjmů, 

a proto podnikatel musí vést údaje o příjmech, výdajích, majetku a závazcích. Zaznamenání 

příjmů a výdajů se provádí pomocí peněţního deníku, kde se uvádějí pouze peněţní operace. 

Zbylé nepeněţní operace jsou zaznamenávány v pomocných knihách, kterými mohou být 

například: kniha závazků a pohledávek, inventární a skladní karty, kniha jízd aj. Některé 

nepeněţní operace se objeví zpravidla aţ na konci roku, např. daňové odpisy.  

Podvojné účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Podstatou 

účetnictví je zachytit náklady a výnosy, které plynou z podnikatelské činnosti a dále změny 

aktiv a pasiv.   

Protoţe je zákonem o účetnictví nastaven limit, kdy obrat nesmí za předcházející 

kalendářní rok přesáhnout částku 25 000 000,- Kč, ztrácí daňová evidence pro podnikatele 

„svůj lesk“ a začínají přemýšlet o transformaci na podnikání formou právnické osoby. Tento 

krok je také umocňován tím, ţe podnikání formou fyzické osoby přináší nemalá rizika. 

Pro řadu podnikatelů je přijatelnější vést daňovou evidenci jiţ z toho důvodu, ţe ji 

zvládnou obstarat sami, tedy není nutné, aby si museli najímat externí firmy, které by jim 

vedly účetnictví, protoţe oni sami tomu nerozumí. V případě, ţe jsou nuceni vést podvojné 

účetnictví a starost o něj předají externí účetní, ztrácí přehled o finančním stavu firmy. Pro 

svoji potřebu si vedou vlastní evidenci. Také komunikace mezi podnikatelem a externí firmou 

můţe být do jisté míry komplikovaná jeho neznalostí účetnictví.  

V případě, ţe podnikatel vlastní sklad zásob, představuje daňová evidence 

nepopiratelně velkou výhodu. Ta spočívá v tom, ţe z hlediska daňové evidence jsou 

nakoupené zásoby daňovým výdajem při jejich zaplacení. Podnikatelé takto velmi rádi ke 

konci roku sniţují základ daně. Nakoupené zásoby, jejichţ prodej se uskuteční aţ v dalším 

roce, se hned staly daňovým výdajem. V účetnictví neznamená, ţe nakoupené zásoby jsou 

okamţitě daňovým nákladem. Tím se stávají aţ při jejích spotřebě či prodeji (vyskladnění ze 

skladu). To je dáno tím, ţe v účetnictví platí tzv. časová souvislost nákladů a výnosů. 

Jednoduše bychom mohli říct, ţe nelze povaţovat nákup zásob před koncem roku jako náklad 

daného období, pokud k jeho prodeji či spotřebě dojde v následujícím roce.  

V daňové evidenci můţe podnikatel dále optimalizovat svůj výsledek hospodaření tím, 

ţe uhradí veškeré své závazky dodavatelům. Vznikne daňový výdaj sniţující daňový základ. 

Podobný způsob lze vyuţít i u vystavené faktury. Uvedeme si příklad podnikatele, který 

vystavil fakturu koncem roku 2011 a odběratelem bude uhrazena aţ v roce 2012. Podnikateli 
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nevznikne daňový příjem v roce 2011, čímţ si nezvýší daňový základ. Je nutné 

podotknout, ţe ne vţdy je vystavení faktury spojeno s budoucím příjmem. V praxi se stává, ţe 

některé pohledávky se mohou za určitou dobu proměnit v nedobytné pohledávky. V tomto 

případě vzniká problém a jejich vymáhání je finančně náročné. Pokud v takovémto případě 

podnikatel vede podvojné účetnictví, zdaňuje jiţ vystavenou fakturu. Jak jiţ bylo řečeno, není 

zrovna jednoduché získat příjem z nedobytné pohledávky. Při vedení účetnictví však je 

moţnost, kdy při zjišťování základu daně z příjmů můţe podnikatel vytvořit zákonné opravné 

poloţky k nedobytným pohledávkám, které jsou daňově uznatelné. To lze vyuţít jen za 

předem stanovených podmínek, které stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách.  

Jedna z nevýhod daňové evidence je nepřehlednost při větším rozsahu podnikání. 

Nevede tak detailní přehled o závazcích, pohledávkách a skutečném stavu výsledku 

hospodaření. Nestačí pouze mít přehled o všech peněţních operacích. Velký vliv na určení 

základu daně mají i nepeněţní příjmy a výdaje, které z peněţního deníku nevyčteme. Také 

můţe být poměrně sloţité dopátrat se skutečného výsledku podnikání, protoţe pouze rozdíl 

mezi peněţními příjmy a výdaji nemůţeme povaţovat za skutečný výsledek hospodaření. 

Proto je z hlediska přehlednosti sestavení výsledku hospodaření a následná úprava základu 

daně lépe zjistitelná z účetnictví. 

3.4.3 Výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění 

3.4.3.1 Pojistné na sociální zabezpečení OSVČ 

Platby pojistného na sociální zabezpečení povaţujeme za příjem do státního 

rozpočtu, jakoţto i penále, přiráţky k pojistnému na sociální zabezpečení a pokuty stanovené 

v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. Vybrané pojistné se pouţije na úhradu: 

- dávek nemocenského a důchodového pojištění 

- dávky a sluţby státní politiky zaměstnanosti 

- provádění nemocenského a důchodového pojištění a státní politiky zaměstnanosti. 

Poplatníci, kteří mají povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení, jsou uvedeni 

v §3 téhoţ zákona. OSVČ se stává poplatníkem, pokud se účastní důchodového 

pojištění, a zároveň v případě dobrovolné účasti na nemocenském pojištění. 
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Při zahájení samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ podat oznámení o zahájení 

činnosti. Oznámení je nutné podat do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy OSVČ 

zahájila svou činnost. Pokud tuto povinnost podnikatel nesplní, můţe mu být udělena 

pokuta, a to aţ do výše 20 000,- Kč. 

Mezi další povinnosti OSVČ z hlediska pojištění na sociální zabezpečení patří podání 

Přehledu o platbě pojistného za dobu, po kterou OSVČ vykonávala svou samostatně 

výdělečnou činnost. Přehled se podává měsíc, po kterém mělo být podle zákona o dani 

z příjmů podáno daňové přiznání. Z Přehledu můţeme zjistit skutečnosti, jako jsou například: 

- výše minimálního vyměřovacího základu, 

- výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh, 

- výše doplatku či přeplatku pojistného 

- je-li OSVČ důchodově pojištěna, má povinnost zaplatit pojistné na důchodové 

pojištění či platit zálohy od podání Přehledu (Ţeníšková, 2010). 

Pokud je OSVČ povinna platit zálohy na důchodové pojištění, hradí toto pojistné za 

kalendářní rok formou doplatku, a to na příslušný účet Okresní správy sociálního 

zabezpečení. Jestliţe jí nevznikne povinnost platit zálohy v průběhu kalendářního roku, uhradí 

jednorázově pojistné na důchodové pojištění a příspěvky na státní politiku nezaměstnanosti 

(Ţeníšková, 2010). 

Pojistné je vyjádřeno procentní sazbou a počítá se z vyměřovacího základu, který je 

zjišťován za rozhodné období (tj. u OSVČ se jedná o kalendářní rok, za který se pojistné 

platí). V celkové výši pojistného na sociální zabezpečení zahrnuje tyto poloţky: 

- důchodové pojištění (28 % z vyměřovacího základu daně) 

- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2 % z vyměřovacího základu daně) 

- nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu) 

Pří placení důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se 

podnikatelé rozděluji na osoby s hlavní a vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Zákon 

o důchodovém pojištění stanovuje, která osoba je povaţována za osobu s vedlejší samostatnou 

výdělečnou činností. 

Za fyzickou osobu vykonávající samostatně výdělečnou činnost vedlejší se povaţuje ta 

osoba, která není účastníkem nemocenského pojištění OSVČ a zároveň v kalendářním roce: 
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- vykonávala zaměstnání, 

- vznikl jí nárok na výplatu invalidního důchodu nebo starobního důchodu, 

- měla nárok na vyplacení rodičovského příspěvku, na peněţitou pomoc v mateřství 

nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu. Dále pokud osobně pečovala 

o blízkou osobu závislou na péči jiné osoby mladší 10 let nebo není-li osobou 

blízkou, ale ţije s OSVČ v domácnosti,  

- v případě, ţe vykonávala vojenskou sluţbu v ozbrojených silách České republiky 

a nejedná se o vojáky z povolání nebo 

- byla nezaopatřeným dítětem (Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., §9 

odst. 6)  

Ostatní osoby povaţujeme za osoby s hlavní samostatnou výdělečnou činností. 

Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného OSVČ je částka, kterou si určí, nesmí 

však být niţší neţ 50 % daňového základu za rozhodné období (tj. kalendářní rok).  Daňovým 

základem, z něhoţ je počítán vyměřovací základ pro výpočet pojistného, se rozumí základ 

daně stanovený podle §7 a upravený podle §5 a §23 zákona o daních z příjmů. Základ daně 

pro účely sociálního pojištění nesmí být upraven o poloţky odčitatelné od základu daně podle 

§34 zákona o dani z příjmů. Jsou jimi například 100 % výdajů při realizaci projektů výzkumu 

a vývoje nebo daňová ztráta z předchozích období. 

Zákon o sociálním pojištění myslí také na minimální a maximální vyměřovací 

základy, ze kterých se počítají minimální a maximální zálohy, které OSVČ musí platit. 

Maximálním vyměřovacím základem osoby s hlavní a vedlejší samostatně výdělečnou 

činností je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy. Pokud podnikatel tuto maximální 

hranici přesáhne, není povinen platit pojistné od toho kalendářního měsíce, v němţ OSSZ 

předloţí, ţe v zaměstnání dosáhl maximálního vyměřovacího základu, aţ do měsíce, v němţ 

podá přehled o příjmech a výdajích. Výše maximálního vyměřovacího základu v roce 2012 

činí 1 206 576,- Kč a maximální výše záloh na rok 2013 dosahuje částky 29 361,- Kč. 

Měsíční minimální vyměřovací základ osoby s hlavní samostatně výdělečnou činností 

činní minimálně 25 % z průměrné mzdy (tj. 6 285,- Kč). Podnikatelé, kteří se povaţují za 

osoby s vedlejší samostatnou výdělečnou činností, činí minimální měsíční vyměřovací základ 

10 % z průměrné mzdy (tj. 2 513,- Kč). 
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Pojistné se platí v české měně a na příslušný bankovní účet. V případě hotové platby 

přímo zaměstnanci Okresní správy sociálního zabezpečení (v jednom kalendářním dni však 

můţe být zaplacena nejvýše částka 5 000,- Kč). 

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení nezapomíná ani na situace, kdy pojistné 

nebylo uhrazeno ve stanovené lhůtě nebo je placeno v niţší částce. Tato situace se řeší podle 

§20, kde je stanovená výše penále (tj. 0,05 % z dluţné částky za kaţdý kalendářní den, kdy 

situace trvala), které musí poplatník uhradit. 

3.4.3.2 Nemocenské pojištění OSVČ 

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Pokud OSVČ vykonává 

více různých samostatných výdělečných činností najednou, je z nich pojištěna pouze jednou. 

Z placeného nemocenského pojištění vyplývá nárok na vyplacení dávek podle § 4 zákona 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Mezi poskytované dávky patří: 

- nemocenské, 

- peněţitá pomoc v mateřství, 

- ošetřovné, 

- vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.  

Pojištění vzniká ke dni, který OSVČ uvedla na přihlášce. Tento den nemůţe nastat 

dříve, neţ v den kdy byla přihláška podána. Mimo uvedené situace v zákoně zaniká pojištění 

podnikatele dnem uvedeným v odhlášce, dnem skončení, pozastavení nebo zániku oprávnění 

vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. 

Nárok na dávku náleţí, pokud nastaly podmínky zakládající její vznik. Nárok na tuto 

dávku zaniká mimo jiné v případech, kdy pojištěnec: 

- v době kdy má nárok na vyplacení dávky vykonává osobně práci či samostatnou 

výdělečnou činnost, 

- je ve vazbě a to jen tehdy, pokud se jedná o dávky, na které mu nárok vznikl jiţ 

před nástupem do vazby,  

- je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci, pokud se jedná 

o dávky (toto neplatí v případě peněţité pomoci v mateřství, pokud ţena o dítě 

pečuje), které vznikly před nástupem výkonu trestu nebo zabezpečovací detence. 

(§ 16 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) 
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Podnikatel má nárok na výplatu nemocenského pojištění, pokud jeho účast na pojištění 

trvala alespoň po dobu tří kalendářních měsíců před vznikem sociální události, a to tehdy, byl-

li uznán dočasně práce neschopným nebo byla-li mu nařízena karanténa, a to v období od 1. 

ledna 2011 – 31. prosince 2013 déle neţ 21 kalendářních dní. 

Zákonem stanovená výše nemocenského pojištění je 60 % denního vyměřovacího 

základu. Ten je stanoven jako podíl vyměřovacího základu zjištěného z rozhodného období 

(tj. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla událost, ze 

které plyne nárok na dávku) a počtem kalendářních dnů, které připadají na rozhodné období, 

pokud se zákonem o nemocenském pojištění nestanoví jinak. Minimální vyměřovací základ 

pro výpočet nemocenského pojištění činí pro rok 2012 částka 5.000,- Kč, z čehoţ vyplývá, ţe 

dobrovolné měsíční nemocenské pojištění je ve výši 115,- Kč.  

V případě OSVČ jsou dávky vypláceny z Okresní správy sociálního zabezpečení. 

Vyplácí se na základě písemné ţádosti. Nárok na výplatu těchto dávek se uplatňuje v souladu 

s §109 zákona o nemocenském pojištění. 

3.4.3.3 Zdravotní pojištění OSVČ 

Zdravotní pojištění musí platit všechny osoby od jejich narození, získáním trvalého 

pobytu v ČR, nebo pokud se stanou zaměstnanci (nemají-li trvalý pobyt v ČR). Zánik 

povinnosti platit pojištění nastane dnem, kdy osoba zemře, ukončí trvalý pobyt v ČR nebo 

přestane být zaměstnancem (nemá-li trvalý pobyt v ČR). 

OSVČ je povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení své 

samostatné výdělečné činnosti, a to nejpozději do osmi dnů, kdy tato skutečnost nastala. 

Přehled pro zdravotní pojišťovnu se podává měsíc, po kterém mělo být podle zákona o dani 

z příjmů podáno daňové přiznání. 

Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu daně za rozhodné období (tj. 

kalendářní rok). Výši pojistného si podnikatel musí vypočíst a odvést sám. Vyměřovacím 

základem pro výpočet je 50 % daňových příjmů po odpočtu všech výdajů vynaloţených na 

dosaţení, zajištění a udrţení příjmů, neboli ze základu daně.  

Maximální vyměřovací základ je pro rok 2012 stanoven částkou, která představuje 

72násobek průměrné mzdy. Hodnota této roční částky činí 1 809 864,- Kč a maximální 

měsíční zálohy pro rok 2013 na zdravotní pojištění je ve výši 20 361,- Kč, pokud podnikatel 
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překročí maximální vyměřovací základ, sníţí se jeho vypočtený vyměřovací základ na 

hodnotu maximálního vyměřovacího základu a z této částky vypočte zálohy na pojištění. 

Je-li vypočítaný vyměřovací základ podnikatele niţší neţ minimální vyměřovací 

základ, je podnikatel povinen zaplatit pojistné alespoň v minimální výši. Minimální 

vyměřovací základ vypočteme jako dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy. Z toho plyne, ţe 

pro rok 2012 jeho roční hodnota činí 150 822,- Kč. Minimální měsíční zálohy jsou ve výši 

1 697,- Kč. Zákon dále dovoluje, aby se minimální vyměřovací základ sníţil, a to na 

poměrnou část, která odpovídá počtu měsíců, za které OSVČ: 

- nebyla po celé rozhodné období vykonavatelem samostatně výdělečné činnosti, 

- vznikl nárok na výplatu nemocenského nebo peněţité pomoci v mateřství jako 

OSVČ, 

- pobírala nemocenské dávky z nemocenského pojištění OSVČ, tímto se také 

povaţuje období prvních tří kalendářních dnů, kdy trvala dočasná pracovní 

neschopnost (karanténa), 

- stala se osobou, pro kterou minimální vyměřovací základ neplatí. (§3a odst. 4 

zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) 

Osoby, pro kterou minimální vyměřovací základ neplatí, definuje zákon v §3a odst. 3 

zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 

OSVČ platí pojistné formou záloh a doplatků na účet příslušné zdravotní pojišťovny. 

Zálohy se platí jen v těch kalendářních měsících, ve kterých OSVČ vykonávala samostatnou 

výdělečnou činnost. Splatnost je stanovena od prvního dne měsíce, na který se platí, do 

osmého dne měsíce následujícího. V prvním kalendářním roce podnikání, pokud si nestanoví 

vyšší zálohy, platí OSVČ zálohy na pojistné ve výši minimálních záloh. 

Pokud OSVČ nezaplatí ve stanovené lhůtě pojistné, zálohu na pojistné nebo uhradí 

niţší částku, neţ má být placená, uděluje mu zákon povinnost uhradit penále. Podle §18 

zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je stanoveno penále ve výši 0,05 % 

z dluţné částky za kaţdý kalendářní den, kdy skutečnost trvala. Toto penále se 

nepředepíše, pokud za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100,- Kč. 
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3.4.3.4 Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance u s. r. o. 

Stejně jako OSVČ musí za sebe při podnikání odvádět zdravotní a sociální pojištění, 

tak musí právnická osoba odvádět sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance, a to za 

kaţdý kalendářní měsíc se splatností od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. 

Právnická osoba zaměstnává zaměstnance, kterým náleţí za odpracovanou dobu mzda. 

Zaměstnavatel z této mzdy musí odvést povinné zdravotní a sociální pojištění jak za 

zaměstnavatele, tak za svého zaměstnance. Zdravotní pojištění za zaměstnance činí 4,5 %, za 

zaměstnavatele 9 % z hrubé mzdy. Odvody na sociální pojištění za zaměstnance činí 6,5 % 

a za zaměstnavatele 25 % z hrubé mzdy. 

Vyměřovacím základem zaměstnance s. r. o. jak pro sociální, tak pro zdravotní 

pojištění je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů a nejsou od této daně 

osvobozeny. Příjmem se rozumí plnění ve formě peněţní, nepeněţní nebo výhody poskytnuté 

zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance.  

Ač se v první chvíli můţe zdát, ţe OSVČ musí na odvodech sociálního a zdravotního 

zaplatit více neţ s. r. o., po důkladnějším prozkoumání tomu je právě naopak. 

3.5 Hledisko daňové 

3.5.1 Sazba daně FO v porovnání s PO 

Daňové hledisko je jedním z nejdůleţitějších a nejpodstatnějších hledisek při výběru či 

přeměně formy podnikání. Díky němu se můţeme lépe rozhodnout nad otázkami, zda dále 

setrvat v podnikání jako fyzická osoba, či se co nejrychleji přeměnit na právnickou 

osobu, nebo jestli je výhodnější začít podnikat z hlediska budoucích příjmů jako OSVČ či 

právnická osoba. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů stanovuje v § 16 sazbu daně platnou pro 

fyzické osoby. Pro rok 2012 je sazba daně ve výši 15 % ze základu daně sníţeného 

o nezdanitelné části daně a o odčitatelné poloţky od základu daně. Základ daně musí být 

zaokrouhlen na sto koruny dolů. Sazbu daně pro právnické osoby zahrnuje §21. Sazba daně 

právnických osob je ve výši 19 % ze základu daně sníţeného o poloţky odčitatelné od 

základu daně a zaokrouhleného na celé tisíce dolů. 
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Pouze porovnáním sazeb daně právnické a fyzické osoby však nemůţeme s jistotou 

říct, ţe podnikání fyzické osoby je lepší, protoţe její daň je niţší neţ u osoby právnické. 

Abychom mohli dospět k takovému závěru, je důleţitější postup, kterým se dostaneme 

k výslednému základu daně. Je nutno zohlednit výši povinných odvodů konkrétně odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění. U právnických osob se často setkáme s dvojím zdaněním. 

Uvedeme-li příklad podnikatele, který dosáhne čistého zisku (tj. zisk po zdanění – 1. zdanění) 

a poté si z čistého zisku vyplatí podíl na zisku (tj. dividendy). Tento podíl musí zdanit 15 % 

(2. zdanění).  

3.5.2 Vliv maximálního vyměřovacího základu na optimalizaci 

odvodů 

Není novou informací, ţe OSVČ mají maximální vyměřovací základ pro placení 

zdravotního a sociálního pojištění. Pokud tento vyměřovací základ převýší, sociální 

a zdravotní pojištění platí pouze z částky rovné maximálnímu vyměřovacímu základu. 

Můţeme tedy konstatovat, ţe procentní hranice celkových odvodů OSVČ (daň, platby na 

sociální a zdravotní pojištění) od určité výše základu daně klesá. 

Další z optimalizačních výhod, které nabízí zákon o dani z příjmů, je rozdělení příjmů 

na spolupracující osobu. Podnikatel má podle §13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

nárok rozdělit část svých příjmů na manţelku. Toto rozdělení má však omezení říkající, ţe 

podíl, který na manţelku přerozdělí, nesmí přesáhnout 50 %, přitom částka, o kterou příjmy 

převyšují výdaje, musí být maximálně 540 000,-Kč (tj. 45 000,- Kč měsíčně, pokud se 

nejedná o celé zdaňovací období). Však ne vţdy to můţe být výhodné. Pokud se podíváme na 

podnikatele, jehoţ základ daně je příliš vysoký, rozdělení na spolupracující manţelku můţe 

být v jeho situaci spíš nevýhodné.  

Pro lepší pochopení je uveden příklad podnikatele, který za rok 2012 dosáhl dílčího 

základu daně z podnikání 12 000 000,- Kč a jiné zdanitelné příjmy neměl. Pro zjednodušení 

nemá ani odpočitatelné poloţky od základu daně. Manţelka podnikatele nemá vlastní příjem 

a nepřesáhla za zdaňovací období částku 68 000,- Kč. Porovnejme tedy dvě moţnosti: 

a) Podnikatel nerozdělil příjmy a výdaje na spolupracující manţelku a můţe si 

uplatnit slevu na vyţivovanou osobu v částce 24 840,- Kč  
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b) Podnikatel rozdělil příjmy a výdaje na spolupracující manţelku, coţ povede 

k nutnosti platit za manţelku SP a ZP, protoţe se rovněţ stane OSVČ 

Tabulka 3.1 – Výpočet podle varianty a) 

Podnikatel OSVČ Roční hodnoty v Kč 

Základ daně  12 000 000 

Základ daně sníţený o odpočitatelné poloţky  12 000 000 

Daň z příjmu fyzických osob (15 %)  1 800 000 

Sleva na dani -  poplatník, vyţivovaná manţelka  49 680 

Daň po slevách  1 750 320 

Vyměřovací základ pro odvod pojistného podnikatele  6 000 000 

Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění  1 809 864 

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění  1 206 576 

Sociální pojištění bez nemocenského pojištění (29,2 %)  352 320 

Zdravotní pojištění (13,5 %)  244 332 

Celkem povinné odpočty  2 346 972 

Čistý příjem  9 653 028 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Tabulka 3.2 – Výpočet podle varianty b) 

Podnikatel OSVČ Roční hodnoty v Kč 

Základ daně  12 000 000 

Rozdělení na spolupracující manţelku  540 000 

Základ daně sníţený o odpočitatelné poloţky  11 460 000 

Daň z příjmu fyzických osob (15 %)  1 719 000 

Sleva na dani -  sleva na poplatníka  24 840 

Daň po slevách  1 694 160 

Vyměřovací základ pro odvod pojistného podnikatele  5 730 000 

Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění  1 809 864 

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění  1 206 576 

Sociální pojištění bez nemocenského pojištění (29,2 %)  352 320 

Zdravotní pojištění (13,5 %)  244 332 

Manželka OSVČ 

Základ daně sníţený o odpočitatelné poloţky  540 000 

Daň z příjmů fyzických osob (15 %)  81 000 

Slevy na dani – sleva na poplatníka  24 840 

Daň po slevách  51 160 

Vyměřovací základ pro odvody pojistného  270 000 

Zdravotní pojištění (13,5 %)  36 450 

Sociální pojištění bez nemocenského pojištění (29,2 %)  78 840 

Celkem povinné odpočty  2 462 263 

Čistý příjem  9 537 737 

Srovnání variant 

Míra odvodů u varianty a)  19,56 % 

Míra odvodů u varianty b)  20,52 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Z ukázkového příkladu můţeme vidět, ţe odvodové zatíţení podnikatele je 

vyšší, pokud přerozdělí své příjmy na manţelku. Míra povinných odvodů se zvýší o 0,96 % tj. 

o částku 115 291,- Kč. Tento příklad byl extrém, ovšem poslouţil k uvědomění si, ţe ne vţdy 

je výhodné přerozdělit příjmy na spolupracující osobu. 

3.5.3 Vliv výše osobní spotřeby 

Pokud chceme srovnat výhodnost či nevýhodnost jedné či druhé formy 

podnikání, musíme vzít v úvahu i finanční otázky firmy. Jde především o to, ţe podnikatel 

nemůţe odčerpávat veškerý zisk ze své firmy. Tímto by rychle přivedl firmu k bankrotu. Musí 

nechat část zisku na budoucí investice podniku či reinvestování, vezmeme-li v úvahu i cizí 

zdroje, musí odloţit část zisku na splátky bankovních úvěrů. Můţeme tedy říct, ţe čistý zisk 

fyzické osoby se rozdělí na: 

- osobní spotřeba 

- výdaje na investice 

- splátky bankovních úvěrů 

U fyzických osob nemá výše osobní spotřeby vliv na konečnou daň z příjmů. Ovšem 

u právnické osoby je tomu jinak. Právnická osoba rozdělí svůj čistý zisk na: 

- podíl na zisku 

o minus sráţková daň 

 osobní spotřeba 

- výdaje na investice 

- splátky bankovních úvěrů 

Osobní spotřeba jednatele společnosti s ručením omezeným je ovlivněna výši daňové 

povinnosti. Rozhodne-li se podnikatel vyplatit si pomocí podílů na zisku celou osobní 

spotřebu, musí zároveň zaplatit i sráţkovou daň z dividend (15 %). Rozumný podnikatel 

nezapomíná na investiční výdaje a splátky bankovních úvěrů, a pokud se rozhodne 

uspokojovat svou osobní spotřebu vyplácením dividend, provede to ve výši únosné pro firmu.  

Podnikatel podniká za účelem co nejvyšší osobní spotřeby, a podle toho se 

rozhoduje, zda změnit formu podnikání z OSVČ na právnickou osobu. Jako právnická osoba 

můţe dosáhnout osobní spotřeby díky vyplacení podílů na zisku nebo si nechá vyplácet mzdu 
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(bude zaměstnancem právnické osoby). Dalším způsobem jak můţe podnikatel krýt část své 

osobní spotřeby je například prostřednictvím účtu 513 – Náklady na reprezentaci. Tímto 

účtem sniţuje výsledek hospodaření firmy, avšak nesniţuje základ pro výpočet daně z příjmů. 

Přesto optimalizuje míru zdanění. 

4. Analýza a vyhodnocení 

4.1 Výše odvodového zatížení OSVČ 

Abychom mohli zhodnotit výhodnost formy podnikání a optimalizovat výši daňových 

odvodů, je vhodné posoudit situaci podnikatele v různých variantách. Jako podklad pro tyto 

výpočty nám poslouţí fiktivní rozvaha (uvedená v příloze) podnikatele, jehoţ předmětem 

podnikání je nákup zboţí za účelem dalšího prodeje a prodej. Podnikatel není účastníkem 

sdruţení fyzických osob bez právní subjektivity. Při podnikání jako OSVČ mohou vzniknout 

tyto situace. 

4.1.1 FO uplatňující skutečné výdaje 

Při situaci, kdy si podnikatel uplatňuje výdaje skutečné tj. výdaje na dosaţení, zajištění 

a udrţení příjmů, které prokazatelně vynaloţil při svém podnikání. Jak bylo řečeno, cílem 

podnikatele je dosáhnout co největší osobní spotřeby a zároveň co největší optimalizace 

daňových odvodů. Výše daňových odvodů je ovlivněna částkou, kterou podnikatel platí na 

své sociální a zdravotní pojištění.  

Tabulka 4.1 – Výpočet zdravotního pojištění OSVČ pro rok 2012 při uplatnění skutečných výdajů 

Podnikatel OSVČ Roční hodnoty Měsíční hodnoty 

Příjmy z podnikání  41 028 000 - 

Daňové výdaje (§24)  29 033 000 - 

Základ daně  11 995 000 - 

Hranice 50 % ZD  5 997 500 - 

Průměrná mzda na rok 2012  25 137 - 

Minimální VZ  150 822  12 569 

Minimální pojistné  20 361  1 697 

Maximální VZ  1 809 864  150 822 

Maximální pojistné  244 332  20 361 

Vyměřovací základ pro výp. ZP  5 997 500 - 

Sazba ZP  13,50 % - 

Pojistné za rok 2012  809 663 - 

Roční pojistné, které platí podnikatel  244 332 - 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Tabulka 4.2 – Výpočet sociálního pojištění OSVČ pro rok 2012 při uplatnění skutečných výdajů 

Podnikatel OSVČ Roční hodnoty Měsíční hodnoty 

Příjmy z podnikání  41 028 000 - 

Daňové výdaje (§24)  29 033 000 - 

Základ daně  11 995 000 - 

Hranice 50 % ZD  5 997 500 - 

Průměrná mzda na rok 2012  25 137 - 

Minimální VZ  75 420  6 285 

Minimální pojistné  22 023  1 836 

Maximální VZ  1 206 576  100 548 

Maximální pojistné  352 321  29 361 

Vyměřovací základ pro výp. ZP  5 997 500 - 

Sazba SP  29,20 % - 

Pojistné za rok 2012  1 751 270 - 

Roční pojistné, které platí podnikatel  352 321 - 

Zdroj: Vlastní výpočty 

V tabulce č. 4.2 je zobrazen výpočet zdravotního pojištění OSVČ. V další následné 

tabulce č. 4.3 je vypočteno sociální pojištění. Podnikatel za rok 2012 přesáhl maximální 

vyměřovací základ pro sociální i zdravotní pojištění. Z tohoto vyplývá povinnost platit 

zdravotní pojištění ve výši maximálního pojistného, tj. 244 332,- Kč a sociální pojištění 

352 321,- Kč. 

Jak můţeme z tabulky dále vidět, zákonem stanovený maximální vyměřovací základ 

pro pojištění je výhodný pro podnikatele s vysokým základem daně. V následujícím grafu je 

znázorněn vliv výše základu daně na odvody sociálního a zdravotního pojištění. Maximální 

vyměřovací základ sociálního pojištění je stanoven na hranici 1 206 576,- Kč. Pokud 

podnikatel přesáhne tento vyměřovací základ, výše jeho pojistného zůstává pouze na částce 

352 321,- Kč ročně. Hranice maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění je 

stanovena částkou 1 809 864,- Kč. Rovněţ přesáhne-li podnikatel tuto částku, je povinen 

platit pojistné ve výši 244 332,- Kč ročně. V modelovém případě podnikatel dosáhl příliš 

vysokého základu daně a jeho pojistné bude za rok činit 596 653,- Kč. 
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Graf  4.1  – Výše SP a ZP v závislosti na základu daně podnikatele 

 

V kompetenci vlastníka je rozhodnutí, v jaké výši bude realizovat svou osobní 

spotřebu. Bude-li cílem vlastníka rozvíjet firmu, více ţádoucí se ukazuje nevynakládat 

všechny volné peněţní prostředky na osobní spotřebu, ale nechat je ve firmě pro další 

investice. Při předpokladu všech variant budeme brát v úvahu, ţe podnikatel si stanoví výši 

své osobní spotřeby na částku 360 000,- Kč (tj. 30 000,- Kč měsíčně). 

Tabulka 4.3 – Výpočet celkových odvodů podnikatele OSVČ při uplatnění skutečných výdajů 

Podnikatel OSVČ Roční hodnoty v Kč 

Příjmy z podnikání  41 028 000 

Daňové výdaje §24 zákona o dani z příjmů  29 033 000 

Základ daně  11 995 000 

Daň z příjmů (15 %)  1 799 250 

Daň po slevách  1 774 410 

SP  352 321 

ZP  244 332 

Míra zdanění  14,79 % 

Míra povinných odvodů  19,77 % 

Povinné odvody  2 371 063 

Čistý zisk po zdanění  10 220 590 

Výše roční spotřeby podnikatele  360 000 

Zbývající část na investice a bankovní úvěry  9 860 590 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Z této tabulky je moţno vidět, ţe výše povinných odvodů podnikatele dosahuje do 

výše 2 371 063,- Kč, coţ je 19,77 % hodnoty základu daně OSVČ. Pokud si podnikatel 

vyplatí osobní spotřebu ve výši 360 000,- Kč, ve firmě pro další investice zůstane 9 860 590,- 

Kč. Tuto částku bude moci znovu investovat do firmy, nebo v případě zadluţení je moţno 

vyuţít tuto částku na splácení bankovních úvěrů a jejich úroků. 
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Podnikateli se nabízí moţnost odčerpat z firmy takovou osobní spotřebu, jaká je 

nejvýše moţná, a to bez ohledu, zda ve firmě zůstanou nějaké další finanční prostředky na 

investice či splátky úvěrů. V našem případě nebudeme uvaţovat skutečnost, ţe si podnikatel 

zvýší svou osobní spotřebu, a to z důvodu jeho velké celkové zadluţenosti. Podíl jeho cizího 

kapitálu na celkových aktivech je cca 92 %
1
. Z toho plyne, ţe většina jeho aktiv je 

financována cizími zdroji a jen cca 8 %
2
 je kryto vlastním kapitálem. Při takto vysokém 

zadluţení můţe mít podnikatel problém při získávání úvěru a zvyšuje se riziko nesolventnosti. 

Pravdou ovšem zůstává, ţe bychom neměli spoléhat pouze na jeden ukazatel finanční 

analýzy. Jestliţe se podnikatel i přes velkou zadluţenost rozhodne vybrat si z firmy více 

peněz na osobní spotřebu, nemusí mít dostatečné mnoţství finančních prostředků na splátky 

úvěrů a úroků. Na výši ročních odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a rovněţ na daň 

nebude mít vliv skutečnost, ţe si podnikatel zvýšil svou osobní spotřebu. Záleţí na samotné 

osobě, co je pro ni prioritní a jakou podnikovou strategii upřednostňuje. 

4.1.2 FO uplatňující paušální výdaje 

Další z moţných variant, které musí podnikatel uvaţující o změně právní formy vzít 

v úvahu, je výhoda fyzické osoby uplatit si místo skutečných výdajů výdaje paušální. 

Podnikatel má v obchodním rejstříku zapsán předmět podnikání, čímţ je nákup zboţí za 

účelem dalšího prodeje. Podle zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání v příloze 

č. 2 je ţivnost označená jako ţivnost vázaná. Výše paušálních výdajů, které si za daný rok 

podle zákona o daních z příjmů konkrétně §7 odstavec 7 můţe uplatnit, je 60 %. Tyto výdaje 

se počítají z dosaţených příjmů. 

Při uplatnění paušálních výdajů se podnikateli změní základ daně a tento základ daně 

je výchozí pro výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění. 

  

                                                
1 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  

𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
= 92,05% [2] 

2 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
= 7,87% [2] 
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Tabulka 4.4 – Výpočet zdravotního pojištění OSVČ pro rok 2012 při uplatnění paušálních výdajů 

Podnikatel OSVČ Roční hodnoty Měsíční hodnoty 

Příjmy z podnikání  41 028 000 - 

Daňové výdaje (§7 odst. 7b)  24 616 800 - 

Základ daně  16 411 200 - 

Hranice 50 % ZD  8 205 600 - 

Průměrná mzda na rok 2012  25 137 - 

Minimální VZ  150 822  12 569 

Minimální pojistné  20 361  1 697 

Maximální VZ  1 809 864  150 822 

Maximální pojistné  244 332  20 361 

Vyměřovací základ pro výp. ZP  8 205 600 - 

Sazba ZP  13,50 % - 

Pojistné za rok 2012  1 107 756 - 

Roční pojistné, které platí podnikatel  244 332 - 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Tabulka 4.5 – Výpočet sociálního pojištění OSVČ pro rok 2012 při uplatnění paušálních výdajů 

Podnikatel OSVČ Roční hodnoty Měsíční hodnoty 

Příjmy z podnikání  41 028 000 - 

Daňové výdaje (§7 odst. 7b)  24 616 800 - 

Základ daně  16 411 200 - 

Hranice 50 % ZD  8 205 600 - 

Průměrná mzda na rok 2012  25 137 - 

Minimální VZ  75 420  6 285 

Minimální pojistné  22 023  1 836 

Maximální VZ  1 206 576  100 548 

Maximální pojistné  352 321  29 361 

Vyměřovací základ pro výp. ZP  8 205 600 - 

Sazba SP  29,20 % - 

Pojistné za rok 2012  2 396 035 - 

Roční pojistné, které platí podnikatel  352 321 - 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Při bliţším prozkoumání těchto tabulek a porovnání je s tabulkami č. 4.1 a č. 4.2 je 

patrné, ţe základ daně se zvýšil. Tato změna není relevantní z důvodu stanoveného 

maximálního vyměřovacího základu. Z toho vyplývá, ţe i kdyţ se podnikateli zvýšil 

vyměřovací základ pro pojistné, nebude platit vyšší pojistné, neţ je stanoveno zákonem. Je 

tedy zřejmé, ţe podnikatel zaplatí místo 3 503 791,- Kč (1 107 756 + 2 396 035) pouze částku 

596 653,- Kč (244 332 + 352 321). To pro něj představuje úsporu na sociálním a zdravotním 

pojištění v hodnotě 2 907 138,- Kč (3 503 791 – 596 653). Danou částku můţe vyuţít pro své 

podnikatelské účely. 
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Tabulka 4.6 – Výpočet celkových odvodů podnikatele OSVČ při uplatnění paušálních výdajů 

Podnikatel OSVČ Roční hodnoty v Kč 

Příjmy z podnikání  41 028 000 

Daňové výdaje (§7 odst. 7b)  24 616 800 

Základ daně  16 411 200 

Daň z příjmů (15 %)  2 461 680 

Daň po slevách (poplatník)  2 436 840 

SP  352 321 

ZP  244 332 

Míra zdanění  20,32 % 

Míra povinných odvodů  25,29 % 

Povinné odvody  3 033 493 

Hospod. výsledek při uplatnění skut. výdajů  11 995 000 

Čistý zisk po zdanění  9 558 160 

Výše roční spotřeby podnikatele  360 000 

Zbývající část na investice a bankovní úvěry  9 198 160 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Z této tabulky vidíme, ţe základ daně se fyzické osobě zvýšil o necelých 5 milionů. 

Tímto navýšením se zvýšila i hodnota daně z příjmů a rovněţ míra zdanění. Bereme-li 

v úvahu předchozí variantu (tj. variantu uplatněním skutečných výdajů), míra zdanění se 

zvýšila z 14,79 % na 20,32 % (tj. o 5,53 %). Zvýšení daně z příjmů jde ruku v ruce se 

zvýšením míry celkových odvodů. I kdyţ výše sociálního a zdravotního pojištění zůstává 

stejná, díky vyšší dani z příjmů se míra odvodů zvýšila z 19,77 % na 25,29 % (tj. o 5,52 %). 

K tomuto zvýšení jak míry zdanění, tak míry povinných odvodů došlo díky zachování 

stejného výsledku hospodaření, kterého podnikatel dosáhne. Vyjádříme-li výši povinných 

odvodů v částce, kterou musí podnikatel zaplatit, zjistíme, ţe při uplatnění skutečných výdajů 

je povinen odvést státu 2 371 063,- Kč. Uplatní-li paušální výdaje, dosahují odvody částky 

3 033 493,- Kč. To je o 662 430,- Kč více neţ při první variantě.  

Částka, která zbývá na investice a splátky bankovních úvěrů je logicky niţší. Protoţe 

jsme vycházeli při počítání míry odvodů a zdanění z hospodářského výsledku (tj. 11 995 000,-

 Kč) a ne ze základu daně, který byl po uplatnění paušálu podstatně vyšší (tj. 16 411 200,-

 Kč), reálně nám ve firmě po vyplacení osobní spotřeby a zaplacení všech odvodů zůstane 

částka rovna 9 198 160,- Kč.  

Návrhy vládní koalice v dnešní době nevypadají příznivě pro OSVČ. S jedním z těchto 

návrhů při hledání vládních úspor se setkáváme u paušálních výdajů. Pokud si podnikatel 

vybere uplatnit své výdaje paušálem, nebude si moci uplatit některé slevy na dani. Jedná se 

například o slevu na manţelku nebo daňové zvýhodnění na dítě. Patří-li OSVČ do 
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skupiny, která uplatňuje paušál podle §7 odstavec 7 c) a d), bude mít moţnost uplatnění těchto 

slev pouze tehdy, jestliţe jeho výše obratu nepřesáhne ročně 2 miliony korun. [18] 

Graf  4.2 Míra zdanění a povinných odvodů v závislosti na základu daně 

 

Z grafu vidíme změnu míry zdanění a povinných odvodů v závislosti na výši základu 

daně. Tedy při větším základu daně se míra zdanění zvyšuje, coţ nasvědčuje faktu, ţe 15% 

daň z vyššího základu daně bude při stejných podmínkách (tj. stejná výše slevy na dani 

a daňovém bonusu) vyšší. V grafu je míra zdanění znázorněna modrou přímkou limitně se 

blíţící k hodnotě 15 %. Míra povinných odvodů při zvyšujícím se základu daně klesá. 

Přestoţe se částka připadající na povinné odvody v korunách zvyšuje, podíl na celkovém 

základu daně je niţší a tímto je i míra odvodů niţší. V grafu tuto skutečnost znázorňuje 

červená klesající přímka limitně se blíţící k hodnotě 15 %.  

4.1.3 FO s možností uplatnění slevy a přerozdělení příjmů  

Mezi další moţnosti, které podnikatel zvaţuje, patří přerozdělení příjmů a výdajů na 

spolupracující manţelku či jinou fyzickou osobu ţijící v jedné domácnosti s OSVČ. Zákon 

o daních z příjmů stanovuje v §13, na koho a jakou maximální částku můţe poplatník 

přerozdělit. Pokud se jedná o spolupracujícího manţela(ku), maximální výše přerozdělení 

příjmů a výdajů činí 50 %, avšak příjmy nesmí převýšit výdaje o více neţ 540 000,- Kč ročně 

(tj. 45 000,- Kč měsíčně). Jedná-li se o jinou spolupracující osobu ţijící s podnikatelem ve 

společné domácnosti, maximální výše příjmů a výdajů, které můţe podnikatel přerozdělit je 
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30 % a zároveň příjmy nesmí převýšit výdaje o více neţ 180 000,- Kč (tj. 15 000,- Kč 

měsíčně). Při rozhodnutí podnikatele přerozdělit své příjmy a výdaje jak na manţela(ku), tak 

na spolupracující osobu rozdělí nejvýše 30 % příjmů a výdajů. Základ daně spolupracující 

osoby a manţela(ky) dohromady nesmí činit více neţ 180 000,- Kč. Uplatňuje-li podnikatel 

slevu podle §35ba zákona o dani z příjmů (slevu na manţela(ku) ve výši 24 840,- Kč), stejně 

jako na nezaopatřené dítě nesmí přerozdělit své příjmy a výdaje aţ do doby, kdy slevu na 

manţelku přestane uplatňovat či do konce povinné školní docházky, nebo jen v měsících, kdy 

na dítě neuplatňuje slevu podle §35c a §35d. 

Výše sociálního a zdravotního pojištění bude stanovena v závislosti na tom, zda jsou 

uplatňovány skutečné výdaje či výdaje paušálem. Přesný výpočet je uveden při předchozích 

variantách. V této variantě výpočtů se pracuje se skutečnými výdaji. V případě vyuţití výdajů 

paušálních by byly výpočty obdobné. 

Tabulka 4.7 - Výpočet celkových odvodů podnikatele OSVČ při uplatnění slevy na vyživovanou manželku 

Podnikatel OSVČ Roční hodnoty v Kč 

Příjmy z podnikání  41 028 000 

Daňové výdaje §24 zákona o dani z příjmů  29 033 000 

Základ daně  11 995 000 

Daň z příjmů fyzických osob (15 %)  1 799 250 

Slevy na dani – poplatník, vyţivovaná manţelka  49 680 

Daň po slevách  1 749 570 

Vyměřovací základ pro odvod pojistného podnikatele  5 997 500 

Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění  1 809 864 

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění  1 206 576 

Sociální pojištění bez nemoc. pojištění (29,2 %)  352 320 

Zdravotní pojištění (13,5 %)  244 332 

Míra zdanění  14,59 % 

Míra povinných odvodů  19,56 % 

Povinné odvody  2 346 222 

Čistý příjem  9 648 778 

Výše roční spotřeby podnikatele  360 000 

Zbývající část na investice a bankovní úvěry  9 288 778 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Tabulka představuje situaci, kdy podnikatel uplatňuje skutečné výdaje a vyuţívá slevy 

podle §35ba (tj. slevu na vyţivovanou manţelku). Výše sociálního a zdravotního pojištění 

zůstává stejná jako v předešlých výpočtech. 
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Tabulka 4.8 – Výpočet celkových odvodů podnikatele OSVČ při přerozdělení svých příjmů a výdajů na manželku 
nebo spolupracující osobu 

Přerozdělení příjmů a výdajů na 

manželku nebo spolupracující osoby 

Přerozdělená částka příjmů převyšující výdaje 

Max. 

540 000,- Kč 

Manželka 

Max. 

180 000,-Kč 

Spolupracující 

osoba 

Pouze 

100 000,- Kč 

Spolupracující 

osoba 

Příjmy z podnikání  41 028 000  41 028 000  41 028 000 

Daňové výdaje §24 zák. o dani z příjmů  29 033 000  29 033 000  29 033 000 

Podnikatel  11 995 000  11 995 000  11 995 000 

Příjmy přerozdělené příslušným 

procentem 
 20 514 000  12 308 400  6 974 760 

Výdaje přerozdělené příslušným 

procentem 
 14 516 500  8 709 900  4 935 610 

Základ daně manţelky po rozdělení  5 997 500  3 598 500  2 039 150 

Rozdělení na spolupracující manţelku  540 000  180 000  100 000 

Základ daně sníţený částku rozdělující 

na manţelku 
 11 455 000  11 815 000  11 895 000 

Daň z příjmů fyzických osob (15 %)  1 718 250  1 772 250  1 784 250 

Slevy na dani - sleva na poplatníka  24 840  24 840  24 840 

Daň po slevách  1 693 410  1 747 410  1 759 410 

Vyměřovací základ pro odvod pojistného 

podnikatele 
 5 727 500  5 907 500  5 947 500 

Maximální vyměřovací základ pro 

zdravotní pojištění 
 1 809 864  1 809 864  1 809 864 

Maximální vyměřovací základ pro 

sociální pojištění 
 1 206 576  1 206 576  1 206 576 

Sociální pojištění bez nemocenského 

pojištění (29,2 %) 
 352 321  352 321  352 321 

Zdravotní pojištění (13,5 %)  244 332  244 332  244 332 

Základ daně sníţený o odpočitatelné 

poloţky 
 540 000  180 000  100 000 

Daň z příjmů fyzických osob (15 %)  81 000  27 000  15 000 

Slevy na dani - sleva na poplatníka  24 840  24 840  24 840 

Daň po slevách  56 160  2 160  0 

Vyměřovací základ pro odvody 

pojistného  
 270 000  90 000  50 000 

Zdravotní pojištění (13,5 %)  36 450 20 361  20 361 

Sociální pojištění bez nemocenského 

pojištění (29,2 %) 
 78 840 26 280  22 023 

Míra zdanění  14,59 %  14,59 %  14,67 % 

Míra povinných odvodů  20,52 %  19,95 %  20,00 % 

Celkem povinné odvody  2 461 513  2 392 864  2 398 447 

Čistý příjem   9 533 487  9 602 136  9 596 553 

Výše roční spotřeby podnikatele  360 000  360 000  360 000 

Zbývající část na investice a bankovní 

úvěry 
 9 173 487  9 242 136  9 236 553 

Zdroj: Vlastní výpočty 



 

 - 42 - 

Ve výše uvedené tabulce máme srovnání, kdy podnikatel se rozhodl přerozdělit příjmy 

nejdříve na svou manţelku, poté na spolupracující osoby a to maximální moţnou částku, 

kterou můţe přerozdělit. V posledním sloupci tabulky je znázorněna situace, kdy podnikatel 

přerozdělí menší část na spolupracující osobu. 

Tabulka 4.9 – Srovnání vypočtených dat podnikatele OSVČ 

Způsob 

přerozdělení 

Přerozdělení 

na manželku 

Přerozdělení 

na spol. osobu 

180.000,- Kč 

OSVČ 

uplatňující 

slevu na 

manželku 

Přerozdělení 

na spol. osobu 

100.000,- Kč 

OSVČ 

bez 

manželky 

Míra zdanění 14,59% 14,59 % 14,59 % 14,67 % 14,79 % 

Míra odvodů 20,52% 19,95 % 19,56 % 20,00 % 19,77 % 

Odvody celkem 2 461 513 2 392 864 2 346 222 2 398 447 2 371 063 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Následující tabulka nám srovnává výhodnost daného přerozdělení podle míry zdanění, 

odvodů a celkových odvodů v Kč, které OSVČ odvede státu. Bude-li se podnikatel 

rozhodovat podle míry zdanění, tedy podle toho, kolik procent ze základu daně odvede státu 

na dani z příjmů, nejvýhodnější pro něj jsou první tři varianty, ve kterých míra zdanění 

dosahuje 14,59 %. Nejméně výhodná se jeví poslední varianta, kdy OSVČ neuplatňuje slevu 

na manţelku a zároveň nepřerozdělí své příjmy a výdaje. Je-li pro OSVČ prioritní míra 

odvodů, nejvýhodnější pro něj bude uplatnit slevu na manţelku a tím si sníţit odváděnou daň. 

Rovněţ z hlediska celkových odvodů, které podnikatel je povinen zaplatit státu vychází 

varianta OSVČ uplatňující slevu na manţelku nejvýhodněji. Tedy je-li moţné, aby si 

poplatník uplatnil slevu na manţelku, je pro něj výhodné to učinit.  

Při přerozdělování na manţelku či na jinou spolupracující osobu nastává situace, kdy 

osoba, na kterou je část příjmů a výdajů přerozdělována, se stává z pohledu státu podnikající 

osobou. Z tohoto důvodu musí platit zdravotní a sociální pojištění. Proto v tomto případě není 

výhodou podnikatele přerozdělit své příjmy a výdaje na spolupracující osobu. Vliv na to má 

zejména maximální vyměřovací základ. V našem případě byla přerozdělená částka do výše 

100 000,- Kč příjmů převyšujících výdaje, čímţ jsme dosáhli pouze zvýšení míry zdanění a to 

z toho důvodu, ţe sleva na dani byla vyšší neţ samotná daň.  
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4.2 Výše odvodového zatížení společníka s. r. o. 

Právnické osoby nemají stejnou moţnost vyuţívání paušálních výdajů jako fyzické 

osoby. Proto výdaje, které budeme odečítat od příjmů, budou pouze výdaje skutečně 

vynaloţené na udrţení a zajištění příjmů. 

4.2.1 Společník s. r. o., který si vyplácí osobní spotřebu podílem 

na zisku 

Jednou z moţností společníka s. r. o. je vyplácet si svou osobní spotřebu formou 

podílů na zisku. Podíl na zisku se vyplácí z čistého zisku. Proto se můţe zdát jako značně 

nevýhodný, protoţe zde dochází k dvojímu zdanění. První zdanění je daní z příjmů 

právnických osob (19 %), a druhým zdaněním je daň z příjmů fyzických osob – neboli daň 

z dividend (15 %). I tato varianta můţe být někdy výhodnější neţ jiné formy vyplácení osobní 

spotřeby. Vyplácení osobní spotřeby podílem na zisku vzniká výhoda, kdy společník nemusí 

platit odvody na zdravotní a sociální pojištění. Pokud by si náš podnikatel vybral tento způsob 

vyplácení osobní spotřeby, vypadalo by to následovně. 

Tabulka 4.10 – Výpočet celkových odvodů společníka s. r. o. při vyplácení podílů na zisku 

Společník s. r. o. Roční hodnoty v Kč 

Příjmy z podnikání  41 028 000 

Daňové výdaje §24 zákona o dani z příjmů  29 033 000 

Základ daně  11 995 000 

Daň z příjmů (19 %)  2 279 050 

Podíl na zisku  424 000 

Daň z podílu na zisku (15 %)  63 600 

Míra zdanění  19,53 % 

Míra povinných odvodů  19,53 % 

Povinné odvody  2 342 650 

Čistý zisk po zdanění  9 715 950 

Osobní spotřeba FO  360 400 

Zbývající část na investice a splátky bankovních úvěrů  9 291 950 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Zde můţeme vidět, ţe míra zdanění a míra povinných odvodů má stejnou hodnotu. 

Tento fakt je způsoben nezastoupením zdravotního a sociálního pojištění při tomto výpočtu. 

Aby si mohl společník vyplatit svou osobní spotřebu ve výši 360 400,- Kč, je nutné, aby byly 

dividendy v hrubé částce ve výši 424 000,- Kč. Z toho plyne, ţe výše daně je v částce 63 600,-

 Kč. Povinné odvody, které firma musí odvést státu, dosahují částky 2 342 650,- Kč. 
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Problém můţe nastat tehdy, kdy firma dosáhne ztráty z podnikání. Tehdy společníku 

s. r. o. nemůţe být vyplacen podíl na zisku. Vzniklou ztrátou je moţno sníţit základ daně 

v dalších letech, ale za daný rok si nevyplatí ţádný podíl na zisku. 

4.2.2 Společník s. r. o., který si vyplácí osobní spotřebu výplatou 

mzdy 

Další z variant, které se nabízejí je vyplácet si svou osobní spotřebu prostřednictvím 

mzdy. Tímto rozhodnutím bude firma s. r. o. jako zaměstnavatel muset platit zdravotní 

a sociální pojištění za svého zaměstnance a zároveň ze mzdy bude zaměstnanci strháváno 

zdravotní a sociální pojištění. Tedy odvody se díky zdravotnímu a sociálnímu pojištění zvýší. 

Od čisté mzdy zaměstnance se dále odečte daň z příjmů (15 %). Vzniká zde ovšem 

výhoda oproti vyplácení podílů, a to formou slev na dani. Kaţdý poplatník (tj. osoby, které 

jsou uvedeny v §2 zákona o dani z příjmů) si od daně z příjmů FO můţe odečíst slevy podle 

§35ba - §35d. Díky těmto slevám bude jeho daňová povinnost menší. Jako výhodu můţeme 

vnímat fakt, ţe zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem za svého zaměstnance 

je daňově uznatelným nákladem (§24 odstavec 2 písmeno f zákona o dani z příjmů) a tudíţ 

sniţuje základ daně a následně i daň z příjmů právnických osob.  

Tabulka 4.11 – Výpočet celkových odvodů společníka s. r. o. při vyplácení pravidelné mzdy 

Společník s. r. o. Roční hodnoty v Kč 

Příjmy z podnikání  41 028 000 

Daňové výdaje §24 zákona o dani z příjmů  29 033 000 

Výdaje na HM  487 000 

Výdaje na SP a ZP (25 % + 9 %)  165 580 

Základ daně  11 342 420 

Daň z příjmů (19 %)   2 154 980 

HM zaměstnance  487 000 

SP a ZP (4,5 % + 6,5 %)  53 570 

Zdanitelná mzda po zaokrouhlení  652 600 

Daň ze mzdy FO (15 %)  97 890 

Daň po slevách  73 050 

Čistá mzda (osobní spotřeba FO)  360 380 

Míra zdanění  19,64 % 

Míra povinných odvodů  21,58 % 

Povinné odvody  2 447 180 

Čistý zisk po zdanění  9 187 440 

Osobní spotřeba FO  360 380 

Zbývající část na investice a splátky bankovních úvěrů  9 187 440 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Tabulka nám potvrzuje fakt, ţe výdaje na sociální a zdravotní pojištění se zahrnují do 

daňově uznatelných nákladů a tím nám také sniţuje základ daně. Celková míra zdanění u této 

varianty výpočtu je 19,64 %. V procentní míře zdanění je zahrnuta jak daň z příjmů 

právnických, tak daň z příjmů fyzických osob. Celková míra odvodů v závislosti na základu 

daně je ve výši 21,58 %. Vyjádříme-li to peněţních jednotkách, jedná se o 2 447 180,- 

Kč, které musí podnikatel zaplatit státu na daních a pojištění. 

4.2.3 Společník s. r. o., který si vyplácí část osobní spotřeby 

podílem na zisku a část je vyplácena mzdou 

Společníku s. r. o. se nabízí další moţnost, jak si vyplatit svou osobní spotřebu, a to 

kombinací dvou předešlých variant. Je moţné si část vyplácet měsíční stálou mzdou a zbytek 

poté podílem na čistém zisku firmy. Tato varianta můţe být výhodná tehdy, pokud se 

podnikatel bojí, ţe dosáhne ztráty z podnikání a tudíţ by vyplacení celé osobní spotřeby 

formou dividend pro něj bylo nevýhodné. Tímto si podnikatel zajišťuje pravidelnou výplatu 

finančních prostředků, a zbytek je doplacen ze zisku. 

Zde je ukázaná varianta, kdy si podnikatel rozhodl měsíčně vyplatit 10 000,- Kč na 

hrubé mzdě a zbytek do svých poţadovaných 360 000,-Kč ročně si doplatit formou podílu na 

zisku (tj. 240 000,- Kč). V tomto případě bude odvádět sociální a zdravotní pojištění pouze 

z hrubé mzdy (tj. ze 120 000,- Kč ročně), coţ můţe být výhodnější neţ platit zdravotní 

a sociální pojištění z celé částky osobní spotřeby (tj. z 360 000,- Kč). 
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Tabulka 4.12 – Výpočet celkových odvodů společníka s. r. o. při vyplácení podílů na zisku 

Společník s. r. o. Roční hodnoty v Kč 

Příjmy z podnikání  41 028 000 

Daňové výdaje §24 zákona o dani z příjmů  29 033 000 

Výdaje na hrubou mzdu  120 000 

Výdaje na SP a ZP (25 % + 9 %)  40 800 

Základ daně  11 834 200 

Daň z příjmů (19 %)  2 248 498 

HM zaměstnance  120 000 

SP a ZP (4,5 % + 6,5 %)  13 200 

Zdanitelná mzda po zaokrouhlení  160 800 

Daň ze mzdy FO (15 %)  24 120 

Daň po slevách  0 

Čistá mzda (osobní spotřeba FO)  106 800 

Podíl na zisku  298 000 

Daň z podílu na zisku 15 %  44 700 

Míra zdanění  19,38 % 

Míra povinných odvodů  19,83 % 

Povinné odvody  2 347 198 

Čistý zisk po zdanění  9 585 702 

Osobní spotřeba FO  360 100 

Zbývající část na investice a splátky bankovních úvěrů  9 287 702 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Z tabulky lze vidět, ţe podnikatel neplatí ţádnou daň z příjmů fyzických osob, a to 

díky uplatněné slevě na dani. Nevýhodný můţe být nevyuţití plné částky slevy na dani. 

Společník s. r. o. v tomto případě vyuţil zhruba 97 % celé slevy na dani (tj. 24 120,- Kč). 

Zbylé 3 % (tj. 720,- Kč) nemohl vyuţít, protoţe slevy na dani se nevyplácejí v případě, ţe 

jsou vyšší neţ daň. Takto nevratně přišel o částku 720,- Kč, kterou mohl získat od státu. 

Míra povinných odvodů dosahuje 19,83 %. Vyjádříme-li to v peněţních 

jednotkách, dostaneme hodnotu 2 347 198,- Kč. 

4.2.4 Vyhodnocení nejlepší varianty za dané situace 

K tomu, abychom mohli určit, která varianta bude pro podnikatele za dané situace 

nejvýhodnější, musíme porovnat procentuální míru odvodů, které je povinen státu odvést. 

Dalším měřítkem důleţitým k posouzení výhodnosti je peněţní vyjádření celkových 

povinných odvodů a také částka, která zůstane OSVČ či firmě s. r. o. na splátky bankovních 

úvěrů a také investice do rozvoje firmy.  
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Tabulka 4.13 – Srovnání uvažovaných možností 

Varianta Čistá 

mzda 

Podíl 

po 

zdanění 

Čistý 

příjem / 

osobní 

spotřeba 

Povinné 

odvody 

Míra 

povinných 

odvodů 

Zbývá 

ve firmě 

A (FO paušál)  0  0 360 000 3 033 493 25,29 % 9 198 160 

B (FO skut. výdaje)  0  0 360 000 2 371 063 19,77 % 9 860 590 

C (FO manţelka)  0  0 360 000 2 461 513 20,52 % 9 173 487 

D (PO podíl na zisku)  0  424 000 360 400 2 342 650 19,53 % 9 291 590 

E (PO vyplacení mzdy)  360 380  0 360 380 2 447 180 21,58 % 9 187 440 

F (PO kombinace)  106 800  298 000 360 100 2 347 198 19,83 % 9 287 702 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Pokud se podíváme na tabulku č. 4.13, máme zde vypsány všechny varianty, které 

jsme dříve uvaţovali. Při zadání kritéria, aby čistý příjem dosahoval výše 360 000,- Kč, nám 

vznikly povinné odvody ve výši výše uvedené. Podíváme-li se na variantu A, kdy jsou výdaje 

uplatněné paušálem, hodnota povinných odvodů je nejvyšší ze všech uvedených v tabulce. 

Celkové odvody dosahují částky 3 033 493,- Kč, coţ značí míru povinných odvodů 

v závislosti na výsledku hospodaření dosaţeného z účetnictví 25,29 %. Tuto částku je povinen 

podnikatel bezpodmínečně uhradit státu. Proto také vzhledem k finančním prostředkům, které 

podnikateli zůstanou ve firmě na případné investice či splátky bankovních úvěrů, jsou niţší 

neţ u ostatních variant. 

Chce-li podnikatel za kaţdou cenu podnikat jako OSVČ, varianta B, kdy uplatňuje své 

skutečné výdaje, by pro něj mohla být velice zajímavá. Míra odvodů 19,77 % dosahuje této 

výše v závislosti na niţším základu daně. Proto také celkové odvody dosahují částky 

2 371 063,- Kč. Tato částka je o 662 430,- Kč menší neţ u předchozí varianty. Z pohledu 

toho, co musí podnikatel odvést na zdravotním a sociálním pojištění a na dani z příjmů, je to 

rozhodně výhodnější varianta. Ve firmě zůstane 9 860 590,- Kč. Tuto hodnotu můţe 

podnikatel reinvestovat či hradit z ní svou velkou zadluţenost. 

Variantu C, kdy podnikatel má moţnost uplatnit slevu na vyţivovanou manţelku, je 

moţno vyuţít jen tehdy, pokud podnikatel splní zákonem stanovené a výše popsané 

podmínky. Vezmeme-li v potaz i tuto variantu, můţe se nám v některých chvílích zdát jako 

vhodné řešení. Podíváme-li se na ni však detailněji, přerozdělení částí příjmů převyšujících 

výdaje nemusí být vţdy tak výhodné. Vede k tomu prostý důvod, ţe i manţelka se tímto 

okamţikem stává plátcem zdravotního a sociálního pojištění. Tento fakt způsobuje, ţe se 

zvýší odvody na sociální a zdravotní pojištění. Při takto vysokém základu daně, jakého 

dosahuje podnikatel, by nebylo moudré přerozdělovat příjmy a výdaje na manţelku a to 
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proto, ţe podnikatel překročil maximální vyměřovací základ a pojištění zůstává na maximální 

výši. Ovšem u manţelky se této hranice ještě nedosáhlo, a proto by musela z daného základu 

daně platit další pojistné. Z hlediska zdanění nezáleţí, zda podnikatel přerozdělí část příjmů 

a výdajů či nikoliv. 

U společníka s. r. o. vypadá varianta D jako nejlepší moţné řešení jak z hlediska míry 

povinných odvodů, tak z hlediska celkových odvodů vyjádřených v Kč. Míra povinných 

odvodů dosahuje do výše 19,53 %, coţ je vzhledem k výši základu daně částka 2 342 650,- 

Kč. Tato částka je nejniţší ze všech variant, a pokud je úmyslem podnikatele zaplatit co 

nejmenší částku státu na povinném pojištění a dani z příjmů, rozhodně by tuto variantu měl 

vzít v potaz. Nevýhodou můţe být nemoţnost vyplatit podíl na zisku, pokud společnosti za 

daný rok vznikne ztráta. Tehdy by mohl podnikateli vzniknout problém, který by bylo moţno 

vyřešit například vyplacením své osobní spotřeby ze zisku z minulých let. 

Vyplacení celé osobní spotřeby formou pravidelné měsíční mzdy nevypadá příliš 

výhodně. Míra odvodů činí 21,58 % vzhledem k základu daně, který byl sníţen o zdravotní 

a sociální pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance. To je jedna z výhod, kterou 

podnikatel můţe vyuţít k tomu, aby si sníţil základ daně a následně pak daň z příjmů, kterou 

bude muset zaplatit. Je ovšem viditelné, ţe sníţení základu daně nevykompenzuje sociální 

a zdravotní pojištění, které bude muset podnikatel zaplatit a odvést ze své hrubé mzdy. 

Vzniká zde větší jistota pravidelného příjmu neţ při vyplácení podílů pouze ze zisku. 

Poslední varianta, která byla uvaţována, je kombinace pravidelně vyplácené měsíční 

mzdy a podílů na zisku. Při této variantě podnikatel dosáhne míry povinných odvodů 

k danému základu daně v hodnotě 19,83 %, coţ v peněţních jednotkách představuje hodnota 

2 347 198,- Kč. Tato hodnota je v tabulce č. 4.13 pořadí druhá nejniţší, a to hned po variantě 

D (vyplácení osobní spotřeby podílem na zisku). Při tomto způsobu vyplácení čistého příjmu 

podnikateli je zaručen pravidelný měsíční příjem. Zároveň se sniţuje míra povinných odvodů, 

a to díky menší hrubé mzdě a s tím spojených menších odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění.  

Na základě těchto údajů je nejvýhodnější varianta F, kdy podnikatel vyplácí svůj podíl 

jak podílem na zisku tak pravidelnou měsíční mzdou. 
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4.3 Výsledné zhodnocení případné změny právní formy 

podnikání  

Tabulka 4.14 – Výsledné hodnocení 

Kritéria hodnocení OSVČ s. r. o. 

Právní hledisko -  + 

Psychologické hledisko - + 

Cenové hledisko + - 

Administrativní hledisko 0 0 

Účetní hledisko 0 0 

Daňové hledisko - + 

Další doplňující hlediska + - 

Celkový zhodnocení - + 
 

Z tabulky č. 4.14 můţeme vyčíst nespornou výhodu společnosti s. r. o. Protoţe 

vycházíme z rozvahy OSVČ, bylo by pro podnikatele výhodnější, aby změnil svou právní 

formu podnikání na společnost s ručením omezeným. Pokud bychom se nacházeli v roli 

začínajícího podnikatele, který by předpokládal výši svých výnosů a nákladů v přibliţné 

výši, bylo by pro něj nejvýhodnější zaloţit si společnost s ručením omezeným. 

 Z právního hlediska je podnikání prostřednictvím právnické osoby méně 

rizikové, protoţe společník s. r. o. neručí za své závazky celým svým majetkem jako 

OSVČ, ale pouze do výše nesplacených vkladů. Případný úpadek firmy se proto nedotkne 

soukromého majetku podnikatele. Převod firmy v případě úmrtí jednatele a vlastníka firmy je 

méně komplikovaný pro společníka s. r. o., protoţe obchodní podíl přejde na dědice, kterého 

určí zůstavitel v závěti nebo zákon. U OSVČ však jejím úmrtím podnikání a aktivity zanikají. 

Ve prospěch společníka s. r. o. dále přispívá vědomí, ţe okolím je vnímán jako silnější 

firma s větším zázemím oproti OSVČ. Je proto snadnější uspět při ţádosti o úvěr či získání 

lukrativnějších zákazníků. Avšak na druhé straně se nabízené produkty OSVČ mohou jevit 

pro odběratele draţší. Společnost s ručením omezeným se v očích zákazníku jeví jako větší 

a stabilnější firma, která má dostatek zákazníku a můţe si dovolit sníţit cenu nabízeného 

produktu. 

 Administrativní a účetní hledisko má neutrální charakter a to díky tomu, ţe 

podnikatel, jehoţ rozvahu jsme pouţili, vede podvojné účetnictví. Z toho plyne, ţe přeměna 

právní formy nezvýší administrativní náročnost, protoţe podnikatel nebude muset přecházet 

z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. Pokud bychom uvaţovali, v jaké právní formě 
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začít podnikat, museli bychom také tyto hlediska pečlivě zváţit a podle našich firemních cílů 

zvolit tu nejlepší variantu. Ať uţ by to bylo vedení účetnictví či vedení daňové evidence. 

Jako právnická osoba můţe podnikatel dosáhnout niţších odvodů neţ OSVČ. Jen při 

vyplácení osobní spotřeby podílem na zisku vzniká podnikateli nepravidelný příjem. Toto je 

v tabulce č. 4.14 značeno jako doplňující hledisko, které nám pomáhá srovnat výhodnost 

právních forem. Tento negativní dopad je moţno zmírnit pravidelně vyplácenou mzdou (tj. 

kombinace vyplácení mzdy a podílů ne zisku).  

Daňové dopady jsou pro společníka s. r. o. přijatelnější, protoţe platí méně finančních 

prostředků státu, a tím mu zůstane více peněţních prostředků na případně investice a splácení 

bankovních úvěrů. Při vyplácení mzdy jsou SP a ZP, které platí podnikatel za své 

zaměstnance daňově účinným nákladem, díky kterému si sníţí daňový základ. U OSVČ jsou 

však výdaje na SP a ZP daňově neúčinným nákladem podle § 25 zákona o dani z příjmů. 

Podnikání prostřednictvím společnosti s. r. o. je pro našeho podnikatele výhodnější, a 

proto mu je doporučeno změnit formu podnikání. Z hlediska jeho vysokého zadluţení je to 

pro něj více „bezpečnější“. Pokud by podnikatel (OSVČ) přestal být solventní a dostal se do 

úpadku, který by se řešil v insolvenčním řízení, mohl by přijít o všechen svůj soukromý 

majetek. 
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo zaměřit se podrobněji na dvě vybrané právní formy podnikání – 

konkrétně podnikání jako OSVČ nebo jako společník s. r. o. - a zhodnotit jejich výhodnost. 

Tyto právní formy podnikání byly posuzovány dle stanovených hledisek, které jsou v práci 

postupně rozepsány. Tato práce můţe rovněţ poslouţit jako určitý návod k tomu, co všechno 

by měl podnikatel zváţit, neţ se rozhodne začít podnikat. 

V první části práce jsou uvedeny pojmy, se kterými se podnikatel při svém podnikání 

setká. Ve vlastním zájmu by jim měl porozumět. Dále je zde rozvedena charakteristika 

podnikání ve výše zmíněných právních formách. Tato práce poukazuje i na skutečnosti, které 

by podnikatel měl znát, pokud se rozhodne podnikat. Je jimi například fakt, ţe při podnikání 

jako společník s. r. o. je nutné mít celkový kapitál v hodnotě 200 000,- Kč, coţ u podnikání 

jako OSVČ není minimální částkou stanoveno. 

V další části práce jsou rozvedena jednotlivá hlediska, podle kterých je výhodnost 

dané formy podnikání hodnocena. Řeší se zde otázka, zda při svém podnikání vést účetnictví 

či daňovou evidenci, jak postupovat v případě sociálního a zdravotního pojištění OSVČ a 

zaměstnance firmy s. r. o. atd. Tato část nesmí být podnikatelem při rozhodování opomenuta, 

protoţe zahrnuje mnoho situací, se kterými se v budoucnu bude muset vypořádat. Můţe jím 

dále být převod společnosti na nástupce (či dědice), který se ukáţe být komplikovaný, pokud 

se jedná o OSVČ. Také výše osobní spotřeby je pro podnikatele jedno s nejdůleţitějších 

kritérií při posouzení výhodnosti právní formy. Způsob vyplácení, velikost a také s tímto 

spojené odvody státu jsou při porovnání neméně důleţité. 

Výše povinných odvodů, které musí společník s. r. o. či OSVČ platit státu, je uvedena 

a vypočtena v 6 různých situacích, v nichţ se můţe podnikatel ocitnout. Pomocí 

jednoduchých výpočtů je poukázáno na míru zdanění a míru celkových odvodů v daných 

variantách. 

Pro podnikatele, jehoţ rozvaha byla v této práci vyuţita, je více neţ výhodnější, aby 

změnil svou právní formu podnikání. Tato změna by s sebou přinesla nesporné výhody, a to 

jak z hlediska ručení za své závazky, tak z hlediska vyplácení své osobní spotřeby. Jak nám 

rozvaha ukazuje, podnikatel je příliš zadluţený a velice snadno můţe nastat situace, kdy 

podnikatel nebude moci dostát svým závazkům a stane se pro své věřitele nesolventní. Kdyby 
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tato situace nastala, osobní majetek podnikatele by byl ohroţen a mohl by být zabaven. Proto 

je výhradně na majiteli, jaké záměry má se svou společností. 

Jeden z dalších návrhů při hledání vládních úspor v době zhotovování této práce je 

zrušení stropu při placení zdravotního a sociálního pojištění. To znamená, ţe OSVČ budou 

platit zdravotní a sociální pojištění ze svého vyměřovacího základu, nehledě na to, zda 

překročili nynější stanovenou hranici maximálního vyměřovacího základu. Díky tomuto by se 

podnikání OSVČ mohlo posunout do pozadí a stalo by se pro podnikatele z tohoto pohledu 

značně nevýhodné. 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, výhodnost dané formy je individuální. Ne kaţdému 

podnikateli se zalíbí pouze jedna forma podnikání. Ovšem v případě firmy, se kterou se 

pracovalo při této bakalářské práci, je výhodnější forma podnikání prostřednictvím právnické 

osoby.  
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