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1. Úvod 

 Daně představují nedílnou součást běžného života většiny obyvatel světa. Člení se 

do několika kategorií, kde do skupiny nejčetnějších daní patří zajisté daně z příjmů. V této 

oblasti se její poplatníci dělí na osoby fyzické a právnické. Ovšem toto striktní rozdělení 

nemusí být pro podnikající jednotku ničím dlouhodobým. Postupem času se může rozhodnout 

pro změnu v oblasti právní formy, což sebou přináší různá úskalí, ale zajisté také výhody. 

 I když se v současné době ekonomika a hospodářství nachází v recesi, stále se najdou 

osoby, které chtějí s podnikáním začít a to buď formou fyzické osoby, tedy osoby samostatně 

výdělečně činné, nebo osoby právnické. Téma diplomové práce tedy zní transformace právní 

formy podnikání z osoby fyzické na osobu právnickou. 

 Diplomová práce se věnuje teoretickým základům daní z příjmů. Zabývá se zásadními 

pojmy, které se týkají fyzických a právnických osob. Jde např. o stanovení poplatníka, 

předmětu daně z příjmů a osvobozených příjmů, které se do základu daně nezahrnují. 

Podrobně rozčleňuje postup výpočtu daně z příjmů obou skupin poplatníků spolu 

s uplatnitelnými slevami a u fyzických osob také s využitím daňového zvýhodnění. 

 Práce zahrnuje také praktický pohled na problematiku daní z příjmů. Analyzuje dva 

souhrnné příklady. První se týká osoby samostatně výdělečně činné pana Miroslava Mičulky. 

Příklad popisuje zahájení jeho činnosti, průběh samotného podnikání a vyčíslení daňové 

povinnosti. Druhý příklad se věnuje osobě právnické, v tomto případě jde o pana Petra 

Nováka a jeho nově založenou společnost TOSS Komponenty, s. r. o. Příklad poukazuje 

na způsob zahájení podnikatelské činnosti jako společnosti s ručením omezeným, 

na podmínky vzniku, průběh podnikání a také na postup výpočtu daňové povinnosti. 

 Zásadní důraz diplomové práce je kladen na změnu právní formy podnikání z osoby 

fyzické na osobu právnickou. Práce analyzuje základní problematiku této oblasti, 

od teoretického základu až po praktický příklad. Ten se týká prodeje podniku osoby 

samostatně výdělečně činné nově vzniklé společnosti s ručením omezeným. Pro názornost a 

návaznost celé práce se popisovaný příklad týká podnikání pana Miroslava Mičulky. 

 V průběhu práce jsou uváděny přílohy, týkající se dané problematiky. Jde zejména 

o formuláře související se zahájením a ukončením podnikatelské činnosti. 

 Cíl této diplomové práce spočívá ve srovnání zdanění fyzických a právnických osob, 

konkrétně daněmi z příjmů a také analýze a postupu transformace právní formy podnikání 

z osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným. 
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2. Charakteristika daně z příjmů
1
 

 Daně jsou z právního hlediska platební povinností, kterou stát stanoví zákonem (Pelech, 

Pelc 2011). Týkají se různých oblastí a různých komodit. Daň je charakterizována jako platba 

povinná, nedobrovolná, nenávratná, neúčelová a především slouží k financování 

celospolečenských potřeb jako je armáda, vzdělávání, sociální pomoc, zdravotní péče aj. 

2. 1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob patří mezi nejrozsáhlejší a nejznámější druhy daní 

vybírané ať už v České republice nebo v kterémkoliv jiném státě. 

Tato daň se v české legislativě řadí mezi daně přímé a řídí se zákonem č. 586/1992 Sb. 

o daních z příjmů. Je také důležitým zdrojem státního rozpočtu, jelikož v zásadě zdaňuje 

veškerý dosažený příjem fyzické osoby. 

Dani z příjmů FO podléhá jak příjem peněžní, tak příjem nepeněžní. Tato oblast je 

velice rozsáhlá a její jednotlivé části jsou postupně rozebrány v následujících kapitolách. 

2. 1. 1 Základní pojmy týkající se fyzických osob 

Jedním ze základních pojmů je vymezení poplatníků daně z příjmů. Jde o fyzické 

osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Jejich 

daňová povinnost se týká příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky, ale i příjmů 

plynoucích ze zdrojů v zahraničí. Fyzické osoby, které se na území ČR zdržují pouze 

za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy, 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Platí to i v případě, že se na území České 

republiky obvykle jen zdržují. To znamená, aby zde pobývali alespoň 183 dnů v příslušném 

kalendářním roce a to souvisle nebo v několika obdobích. Do stanovené lhůty 183 dnů se 

započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely 

zákona o dani z příjmů rozumí místo, kde má poplatník stálý byt a má v úmyslu se v tomto 

bytě zdržovat. 

Dalším podstatným a neméně důležitým pojmem je předmět daně z příjmů. Ten se 

u fyzické osoby skládá z: 

 § 6 – příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

                                                             
1 Zákon č. 586 ze dne 20. listopadu 1992 České národní rady o daních z příjmů. In: Daňové zákony 2013, úplná 

znění platná k 1. 1. 2013. 2013, částka 117, s. 9-86. Dostupný také z: http://business.center.cz/business/pravo/ 

zakony/dprij/. ISBN 978-80-247-4643-2. 
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 § 7 – příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

 § 8 – příjmů z kapitálového majetku, 

 § 9 – příjmů z pronájmu, 

 § 10 – ostatních příjmů. 

Poplatník je povinen přesně od sebe oddělit příjmy, jenž podléhají dani, nepatří mezi 

předmět daně a ty, které jsou od daně osvobozeny. Předmětem daně tedy např. nejsou: 

a) příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů. Zděděním, vydáním, darováním 

nemovitosti nebo movité věci, popř. majetkového práva. U FO provozující školy, 

školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat a také u FO, které jsou 

poskytovateli zdravotních služeb se nepovažuje za příjem získaný nabytím daru 

v souvislosti s provozováním těchto činností; 

b) úvěry a půjčky. Ovšem zde existují 2 výjimky. První z nich se týká příjmu, který věřitel 

získal z vrácené půjčky nebo úvěru úplatným postoupením pohledávky, jenž vznikl 

na základě této půjčky nebo úvěru a to ve výši rozdílu mezi příjmem plynoucím 

z vrácení půjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena. Druhá 

výjimka, z příjmů plynoucích poplatníkovi, jenž vede DE, z eskontního úvěru 

ze směnky, kterou je pohledávka hrazena; 

c) au pair; 

d) příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými, které souvisí s předčasným 

ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele a to darem 

nebo převodem aj. 

Z pohledu daně z příjmů fyzických osob, existují také příjmy od daně osvobozené. 

Řadí se mezi ně např. příjmy z prodeje movitých věcí. Tyto příjmy se však netýkají 

motorových vozidel, letadel a lodí, pokud doba mezi nabytím těchto movitých věcí a jejich 

prodejem nepřesáhne jeden rok. 

Dále do osvobozených příjmů patří ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, 

z reklamního slosování, ale pouze v případě, nejde-li o spotřebitelskou loterii. U ceny 

z veřejné soutěže je podmínkou nepřesáhnutí částky 10 000 Kč. 

 Do osvobozených příjmů se řadí také odměny, které jsou vypláceny zdravotní správou 

dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů z lidského organismu. Velmi rozsáhlé 

jsou příjmy plynoucí ve formě daru. Důležité je, aby byly přijaty v souvislosti s podnikáním 

nebo jinou samostatně výdělečnou činností, jako reklamní předmět. Existují podmínky pro to, 

aby byl dar zařazen do skupiny osvobozených příjmů. Jednou z nich je opatření předmětu 
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obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele daru a druhá podmínka se týká 

hodnoty daru. Jednotlivá hodnota předmětu nesmí přesáhnout 500 Kč. 

Jiným rozsáhlým příjmem podléhajícím osvobození jsou výnosy z prostředků rezerv
2
, 

které musí být uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance. 

Velmi často řešenou položkou jsou příjmy z prodeje rodinného domu. Aby podlehly § 4 

ZDP, musí splňovat následující podmínky. Prodávající v tomto domě musí mít bydliště a to 

nejméně po dobu dvou let před prodejem domu. Pokud je doba kratší, ale použije-li poplatník 

získané prostředky na uspokojení bytové potřeby, řadí se tyto příjmy také mezi osvobozené. 

Toto osvobození se ovšem nevztahuje na příjmy plynoucí z prodeje domu, pokud je nebo byl 

zahrnut do obchodního majetku, pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné 

činnosti a to do dvou let od jeho vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále 

nevztahuje na příjmy z budoucího prodeje rodinného domu, uskutečněného v době do dvou 

let od nabytí nebo do dvou let od jeho vyřazení z obchodního majetku, i v případě, že kupní 

smlouva byla uzavřena až po dvou letech od nabytí nebo vyřazení. 

Co se týče příjmů osvobozených od daně, zákon o daních z příjmů se této oblasti v § 4 

věnuje dosti podrobně. 

Často používaným pojmem v oblasti daně z příjmů je obchodní majetek. Jde tedy 

o souhrn věcí, pohledávek, jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot, které jsou 

ve vlastnictví poplatníka. O těchto hodnotách muselo být, nebo je účtováno, popřípadě byly 

nebo jsou uvedeny v evidenci majetku a závazků. 

2. 1. 2 Závislá činnost a funkční požitky § 6 

 U závislé činnosti tvoří základ daně příjmy z této činnosti nebo funkčních požitků, 

ke kterým je přičtena částka odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení, příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které platí 

zaměstnavatel. Poplatník je zde tedy v pozici zaměstnance a plátcem je zaměstnavatel. 

Za příjmy ze závislé činnosti se považují: 

 příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

poměru a obdobného poměru, kde poplatník dbá příkazů plátce (patří zde i příjmy 

za práci žáků a studentů z praktického výcviku), 

 příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s. r. o. a komanditistů, 

                                                             
2 Zákon č. 593 ze dne 20. listopadu 1992 České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. In: 

Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1. 1. 2013. 2013, částka 119, s. 87-94.  Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/rezervy/. ISBN 978-80-247-4643-2. 
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 odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

 příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé 

činnosti. 

Neméně důležité pro stanovení základu daně jsou také funkční požitky. Nepovažují se 

za ně příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců, 

za činnost vykonávanou dle zvláštních předpisů. Naopak zde patří funkční platy a plnění, 

které souvisí nebo souvisely s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních 

orgánů a soudců. Ovšem s výjimkou platu prezidenta ČR a náhrad spojených s výkonem jeho 

funkce. Dále zde spadají odměny za výkon funkce a plnění, které jsou nebo byla poskytována 

v souvislosti s výkonem funkce v orgánech obcí, orgánech územní samosprávy, státních 

orgánech, občanských a zájmových sdružení aj. 

 Tyto příjmy plynoucí poplatníkovi, mohou mít formu příjmů pravidelných i 

jednorázových. 

 Při stanovení základu daně, je nutné také rozhodnout, které příjmy se nepovažují 

za předmět daně a dle § 6 odst. 7 ZDP jde např. o: 

 náhrady cestovních výdajů, 

 hodnotu osobních ochranných pracovních prostředků, 

 náhrady za opotřebení vlastního nářadí atd. 

Dále také musí být rozhodnuto o příjmech od daně osvobozených, ty jsou řešeny § 6 

odst. 9 ZDP: 

 náklady na odborný rozvoj a rekvalifikaci, 

 bezplatné nebo zlevněné jízdenky, 

 nepeněžní dary při příležitosti životních jubileí, odchodů do důchodu atd. 

Výsledný, upravený základ daně, tedy tzv. superhrubá mzda se dále zaokrouhlí na celé 

koruny směrem nahoru. Poté se z ní vypočte 15 % daň. Z daně mohou být odečteny různé 

slevy, ať už na poplatníka, na invaliditu, na studenta aj. 

U výběru daní ze závislé činnosti a funkčních požitků v průběhu roku je důležité, zda 

zaměstnanec podepsal prohlášení k dani z příjmů, či nikoliv. 

Následující schéma poukazuje na různé varianty v případě podepsání či nepodepsání 

prohlášení k dani a jejich následné dopady, při kterých vznikají rozdílné situace 

pro uplatňování slev na dani, popřípadě daňových zvýhodnění. 
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Schéma 2. 1 – Prohlášení k dani z příjmů 

 

Zdroj: Zdanění příjmů v roce 2011 komplexní průvodce 

2. 1. 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti § 7 

 Základem daně jsou zde příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení. 

Mezi příjmy z podnikání patří: 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

 příjmy ze živností, 

 příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

 podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

Mezi příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti patří: 

 příjmy z užití nebo poskytnutí práv z duševního vlastnictví, autorských práv, 

 příjmy z výkonu nezávislého podnikání, 

 příjmy znalce, tlumočníka, 

 příjmy z činností insolvenčního správce, 

 příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. 

Podepsal zaměstnanec 
prohlášení k dani? 

Zaměstnanec nepodepsal 
prohlášení k dani. 

Příjem < = 5 000 Kč 

VARIANTA 1 

Srážkou daně je daň vypořádána, 
nelze uplatňovat slevy na dani, 
nepodává se daňové přiznání. 

Příjem > 5 000 Kč 

VARIANTA 2 

Daň jako zálohová srážka, nelze 
uplatňovat slevy a daňové 

zvýhodnění, nelze provést roční 
zúčtování, podává se DP. 

Zaměstnanec podepsal 
prohlášení k dani. 

Příjem > 0 Kč 

VARIANTA 3 

Výběr daně jako zálohové srážky, 
lze uplatňovat daňové 

zvýhodnění, lze provést roční 
zúčtování nebo podat daňové 

přiznání. 
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V případě stanovení základu daně společníka veřejné obchodní společnosti nebo 

komplementářů komanditní společnosti je část základu daně společnosti. Tato část se stanoví 

ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk, popř. stejným dílem. Stejné je to i v případě, kdy 

společnost dosáhne ztráty. 

Poplatník daně z příjmů může vést účetnictví nebo daňovou evidenci. A od tohoto 

rozhodnutí se dále odvíjí úpravy pro zjištění základu daně. Účetnictví vedou tzv. účetní 

jednotky, mezi které patří fyzické a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku; FO, které 

se samy dobrovolně rozhodnou vést účetnictví a FO, jejichž obrat přesáhl za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok 25 000 000 Kč. Účetnictví musí být vedeno po dobu min. 5 let. 

Naopak daňovou evidenci vedou účetní subjekty, které nejsou účetními jednotkami. Základ 

daně u daňové evidence je upraven v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Cílem daňové 

evidence je hlavně zjištění základu daně. Pokud je poplatníkem FO, je nutné, aby vedla 

důležité evidence. Pokud je DE průběžně a řádně vedena, poskytuje přehled o stavu a pohybu 

majetku a závazků. Což přináší důležité informace pro ekonomické rozhodování. 

 Účetnictví upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který je průřezový v tom 

smyslu, že platí pro všechny účetní jednotky, které mají povinnost vést účetnictví systémem 

podvojných zápisů (Kadlec, 2011). Tento zákon také odlišuje účetnictví v plném a 

zjednodušeném rozsahu. Zjednodušený rozsah mohou uplatnit občanská sdružení s právní 

subjektivitou, nadační fondy, bytová družstva, která nemají povinnosti mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem. 

 Účetní jednotky, uvedené v předchozím odstavci, mohou vést účetnictví 

ve zjednodušeném rozsahu za podmínky, že nemají povinnost mít ověřenou účetní závěrku 

auditorem. Jde např. o akciové společnosti, obchodní společnosti a družstva, splňují-li 

podmínky stanovené zákonem. 

Poplatník může uplatňovat výdaje skutečné nebo stanovené paušální částkou určitým 

procentem z příjmů. Pokud vede daňovou evidenci, tak v případě skutečných výdajů 

na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů musí vést daňovou a mzdovou evidenci. 

V případě uplatňování výdajů paušálem musí vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek 

vzniklých v souvislosti s podnikatelskou činností a mzdovou evidencí
3
. 

                                                             
3
 Jaroš, T. Zdanění příjmů v roce 2011 komplexní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 240 s. 

ISBN 978-80-247-3822-2. 
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Pokud se poplatník rozhodne pro uplatňování paušálních výdajů, zákon o dani z příjmů 

mu stanoví procentuální výši pro jednotlivé činnosti, které jsou rozděleny do čtyř skupin: 

 první skupinu tvoří příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a 

také příjmy z živností řemeslných, u těchto příjmů je uplatňována sazba 80 %, 

 druhou skupinu tvoří příjmy z jiných živností než řemeslných, zde je sazba 60 %, 

 třetí skupina obsahuje příjmy z jiného podnikání, z autorských práv, z příjmů znalce, 

tlumočníka aj., v tomto případě lze uplatnit 40 %, 

 čtvrtou skupinu představují příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním 

majetku a to ve výši 30 %. 

Od začátku roku 2013 platí omezení u posledních dvou skupin, jelikož max. výše 

odpočtu je omezena mezním příjmem stanoveným ve výši 2 000 000 Kč. Tudíž si FO mohou 

uplatnit u 30 % paušálu max. 600 000 Kč a u 40 % max. 800 000 Kč. 

2. 1. 4 Příjmy z kapitálového majetku § 8 

Příjmy z kapitálového majetku řeší § 8 ZDP. Mezi příjmy patří např. 

 podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu u akciové společnosti, společnosti 

s ručením omezeným, komanditní společnosti, družstvu, 

 podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 

 úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, 

 úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu, 

 příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry aj. 

Příjmy z kapitálového majetku ze zdrojů v tuzemsku jsou často samostatným základem 

daně pro zdanění zvláštní sazbou daně dle § 36 ZDP (výjimky tvoří např. příjmy 

z podnikatelských účtů, které FO zdaní v rámci daňového přiznání). Při zjištění základu daně 

nelze většinou proti těmto příjmům uplatnit výdaje. Dosažený příjem dle § 8 ZDP se však 

snižuje v následujících případech: 

a) v případě dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem a penzijního připojištění 

se základ daně snižuje o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní 

připojištění, 

b) v případě plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, 

který není pojistným plnění a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se základ daně snižuje 

o zaplacené pojistné (a to až do výše tohoto příjmu). 
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Při podání daňového přiznání je důležité rozlišit, které příjmy se uvádějí v daňovém 

přiznání a které naopak nikoli. 

Tedy do DP se neuvádí: 

 dividendy, 

 výnosy z vkladů na vkladní knížce, 

 výnosy z vkladů na vkladovém účtu, 

 výnosy z vkladů na vkladním listu, 

 výnosy z vkladů na sporožirovém nebo devizovém účtu, 

 dávky a odbytné penzijního připojištění, 

 plnění ze životního nebo jiného pojištění. 

Tyto příjmy zdaňuje srážkovou daní ten, kdo je vyplácí. Příjmy, které patří do daňového 

přiznání, se uvádí na řádek č. 38. Ale výdaje, jenž s těmito příjmy souvisí, se neuvádí žádné. 

2. 1. 5 Příjmy z pronájmu § 9 

Mezi příjmy z pronájmu se řadí: 

 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich části nebo bytů a jejich části, 

 příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu. 

Základem daně jsou výše uvedené příjmy, které jsou ale sníženy o výdaje vynaložené 

na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pokud poplatník daně z příjmů neuplatní skutečné 

výdaje, je zde možnost uplatnit výdaje procentuálním paušálem a to ve výši 30 %. Pokud se 

poplatník rozhodne tyto výdaje uplatňovat, musí vždy vést záznamy o příjmech a evidenci 

pohledávek, které vznikly v souvislosti s daným pronájmem. 

Od 1. 1. 2013 je uvedena v platnost novela, v níž je stanoven strop pro částku, kterou 

lze uplatnit formou paušálních výdajů. Poplatník si může uplatnit max. 600 000 Kč. 

Poplatníci uplatňující skutečné příjmy, musí vést záznamy o příjmech a výdajích 

v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, evidenci o tvorbě a použití rezerv na opravy 

hmotného majetku, evidenci pohledávek a závazků, mzdové listy atd. 

2. 1. 6 Ostatní příjmy § 10 

Za ostatní příjmy se považují např.: 

 příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí (včetně 

příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem), 
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 příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo 

spoluvlastnického podílu na nich, 

 přijaté výživné, důchody, 

 výhry v loteriích a sázkách, 

 ceny z veřejných soutěží aj. 

Důležité jsou u tohoto paragrafu také příjmy, které jsou dle zákona o dani z příjmů 

od daně osvobozeny: 

a) příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu, pokud jejich úhrn 

u jednoho poplatníka nepřesáhne 20 000 Kč; přitom příjem poplatníka, kterému plyne 

příjem z chovu včel a u kterého za zdaňovací období nepřekročí počet včelstev 40, je 

částka 500 na jedno včelstvo, 

b) výhry z loterií, sázek a podobných her, které jsou provozovány na základě povolení. 

Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení.  

2. 1. 7 Základ daně  

Aby si poplatník mohl vypočítat daň z příjmů, musí si stanovit jasně a přesně základ 

daně. Pro stanovení tohoto základu daně je potřeba znát příjmy, které poplatníkovi plynuly 

ve zdaňovacím období (u FO jde o kalendářní rok) a výdaje prokazatelně vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. 

Může se stát, že fyzické osobě bude během zdaňovacího období plynout více příjmů, 

jako jsou např. příjmy z pracovního poměru, z podnikání nebo z pronájmu např. chaty. V této 

situaci, se postupuje tak, že základem daně je součet dílčích základů daně. 

Mezi dílčí základy daně
4
 tedy patří: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

 příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 příjmy z pronájmu, 

 ostatní příjmy. 

Do základu daně se nezahrnují příjmy nepodléhající dani a příjmy, které jsou od daně 

osvobozeny. Také se mezi ně neřadí příjmy, ze kterých je daň vybíraná zvláštní sazbou daně 

(§ 36 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). 

                                                             
4 Podrobné způsoby stanovení jednotlivých dílčích základů daně jsou popsány v jednotlivých kapitolách výše. 
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 Po vyčíslení jednotlivých dílčích základu daně mohou nastat dvě situaci. V prvním 

případě dosažené příjmy fyzické osoby převyšují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení. V druhém případě jde o situaci, kdy naopak výdaje převyšují 

příjmy, a jde o tzv. daňovou ztrátu. Ta se může týkat pouze oblasti podnikání a jiné 

samostatně výdělečné činnosti nebo pronájmu. 

 Ztrátou nelze snížit příjmy (dílčí základ daně) ze zaměstnání ani jakékoliv další příjmy 

podléhající § 6 zákona o dani z příjmů. 

 O stanovenou ztrátu je možno snížit úhrn dílčích základů daně (samozřejmě 

za předpokladu různých druhů příjmů). Pokud nechceme ztrátu využít celou, lze jí rozdělit a 

po částech odečítat od následujících základů daně. Maximálně však do pěti let bezprostředně 

následujících po dosažené ztrátě. 

 Po konečném vyčíslení základu daně lze na jeho snížení uplatnit nezdanitelné části ZD, 

slevy na dani a při konečné úpravě také daňové zvýhodnění. 

2. 1. 8 Nezdanitelné části ZD 

Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 ZDP. Mezi ně patří např. dary
5
 

na obecně prospěšné účely. Hodnota darů a jejich výše je omezena. A to následovně: 

- celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 

1 000 Kč, 

- v úhrnu nesmí přesáhnout 10 % základu daně. 

Další nezdanitelnou částkou mohou být úroky zaplacené ve zdaňovacím období 

v souvislosti s financováním bytové potřeby: 

- z úvěru ze stavebního spoření, 

- z hypotečního úvěru poskytnutého bankou, 

- z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou. 

Od základu daně lze také odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč 

zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy 

o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené poplatníkem a penzijním fondem. 

Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho 

penzijní připojištění se státním příspěvkem a zdaňovacího období sníženému o 12 000 Kč 

nebo penzijní připojištění podle smlouvy o penzijním připojištění uzavřené mezi poplatníkem 

                                                             
5 Za dar se také považuje odběr krve bezpříspěvkového dárce, jenž je oceněn na 2 000 Kč. 
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a institucí penzijního připojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka, 

za podmínky, že byla sjednána výplata plnění až po 60 kalendářních měsících a současně 

nejdříve v roce dosažení věku 60 let. 

Dále je možno odečíst zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění a to 

max. 12 000 Kč za zdaňovací období. Nebo zaplacené příspěvky odborové organizace ve výši 

max. 3 000 Kč za zdaňovací období, ale jen do výše 1,5 % zdanitelných příjmů. 

Jako nezdanitelná část je považována také úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího 

vzdělávání. Nejvýše lze odečíst: 

- 10 000 Kč, 

- 13 000 Kč u poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, 

- 15 000 Kč u poplatníka, který je osobou s těžkým zdravotním postižením. 

Po odpočtu nezdanitelných částí základu daně přichází na řadu odčitatelné položky. 

2. 1. 9 Odčitatelné položky 

Odčitatelnými položkami se rozumí částky, které lze odečíst od základu daně. Jde např. 

o daňovou ztrátu nebo 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje 

(musí být vynaloženy v daném zdaňovacím období nebo v období, za které poplatník podává 

daňové přiznání). 

2. 1. 10 Výpočet daně 

Po vyčíslení jednotlivých dílčích základů daně a odpočtu nezdanitelných části základu 

daně a odčitatelných položek, představuje konečná částka základ daně pro samotný výpočet 

daně. Základ daně musí být zaokrouhlen na celá sta Kč dolů. Podle české legislativy je 

pro daň z příjmů fyzických osob používána sazba ve výši 15 %. 

2. 1. 11 Slevy na dani  

Pokud zaměstnanec požaduje zohlednění uvedené položky ze strany zaměstnavatele, 

postupuje se dle § 38k zákona o dani z příjmu: 

1. zaměstnanec je povinen prokázat plátci daně (zaměstnavateli) skutečnosti rozhodné 

pro poskytnutí měsíční slevy na dani a měsíčního daňového zvýhodnění při výpočtu 

záloh a to nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém dané skutečnosti nastaly, 

2. k přiloženým dokladům plátce přihlédne počínaje kalendářním měsícem následujícím 

po měsíci, v němž budou tyto skutečnosti prokázány, např.: 
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- narodí-li se poplatníkovi dítě, plátce daně k této skutečnosti přihlédne již v kalendářním 

měsíci, v němž se narodilo, prokáže-li poplatník jeho narození plátci daně do 30 dnů 

po narození dítěte, 

- pobírá-li poplatník za stejný kalendářní měsíc mzdu současně nebo postupně od více 

plátců daně, přihlédne k měsíční slevě na dani a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění 

pouze jeden plátce daně, u kterého uplatní poplatník nárok a podepíše prohlášení. 

Zákonem stanovenými slevami na dani si tedy poplatník snižuje daňovou povinnost. 

Dle ZDP § 35ba jde o slevy: 

 na poplatníka ve výši 24 840 Kč, 

 na manželku (manžela) 24 840 Kč, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Nesmí 

mít vlastní příjem větší než 68 000 Kč za zdaňovací období, 

 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně, 

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

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

 4 020 Kč, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem a to až 

do dovršení věku 26 let. 

Od ledna 2013 si tyto slevy na dani nemohou odečíst poplatníci, kteří uplatňují výdaje 

paušální částkou. Po uplatnění slev na dani si poplatník může dále uplatnit i daňové 

zvýhodnění na dítě. 

2. 1. 12 Daňové zvýhodnění 

 Poplatník (fyzická osoba) může uplatnit nárok na vyživované dítě, které s ním žije 

v domácnosti, formou daňového zvýhodnění. ve výši 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně), 

popř. dvojnásobek 26 808 Kč ročně (2 234 Kč měsíčně), pokud je držitelem průkazu ZTP/P. 

Toto zvýhodnění může uplatňovat pouze jeden z manželů. 

 Zákon o dani z příjmů vymezuje pojem vyživované dítě poplatníka, může jít tedy o: 

 dítě vlastní, 

 dítě osvojené, 

 dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, 

 dítě druhého z manželů, 

 vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové 

zvýhodnění uplatnit. 
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 Novinkou od začátku roku 2013 je konec nároku na daňové zvýhodnění na manželku, 

nebo manžela bez vlastních příjmů u osob uplatňujících si výdaje procentem z příjmů. 

Podrobněji daňové zvýhodnění řeší zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

2. 1. 13 Solidární zvýšení daně 

 V červenci loňského roku 2012, poslanecká sněmovna schválila, mimo jiné, i sedmi 

procentní tzv. solidární daň (daň by měla platit do roku 2015). 

 Toto zvýšení daně se týká poplatníků, fyzických osob, jejichž úhrn zdanitelných, 

hrubých příjmů ze závislé činnosti, z funkčních požitků a z podnikání je vyšší než max. 

vyměřovací základ pro pojistné týkající se sociálního zabezpečení (tedy 48 násobek průměrné 

mzdy). Toto zvýšení se vypočte z částky přesahující max. vyměřovací základ. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pro tyto účely vydalo vyhlášku č. 324/2012 Sb. 

V souvislosti s tímto, musela být provedena legislativně technická úpravu v zákoně o dani 

z příjmů, kterou je tímto zajištěno, aby daň byla nejprve zvýšena o solidární daň a teprve 

po této úpravě byla snižována o slevy a případné daňové zvýhodnění. 

 Dle § 38/ha odst. 2 činí solidární zvýšení daně u zálohy na daň ze závislé činnosti 7 % 

rozdíl mezi příjmy zahrnovanými do základu daně pro výpočet záloh a 4násobkem průměrné 

mzdy. Tito poplatníci jsou po konci zdaňovacího období povinni podat daňové přiznání.  

2. 2 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob patří dle české legislativy také mezi daně přímé. Stejně 

jako daň z příjmů fyzických osob je tato daň podrobně řešena v zákoně č. 586/1992 Sb. 

o daních z příjmů. 

Právnická osoba má určitou právní subjektivitu, tedy způsobilost mít práva a povinnosti 

a způsobilost k právním úkonům. Samotná právnická osoba vzniká zápisem do obchodního 

rejstříku. Konkrétně jde tedy o sdružení fyzických a právnických osob, účelová sdružení 

majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o který to stanoví zákon. 

2. 2. 1 Základní pojmy  

 U právnických osob, je také nejdůležitějším pojmem poplatník daně z příjmů. 

Poplatníci nejsou osoby fyzické. Jde o organizační složky státu, podílové fondy a fondy 

obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond. 

 Předmětem daně jsou příjmy (tedy výnosy) z veškeré činnosti a také nakládání 

s veškerým majetkem. Naopak předmětem daně z příjmů PO nejsou např.: 
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 příjmy získané nabytím akcií, zděděním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo 

majetkového práva, 

 příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů s výjimkou těch, které 

podléhají srážkové dani. 

Podle § 18 ZDP je dále u některých poplatníků vymezen předmět daně jinak. Jde 

o poplatníky, kteří nebyli zřízeni nebo založeni za účelem podnikání. Jejich předmětem daně 

jsou vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného. Mezi tyto poplatníky 

patří zájmová sdružení právnických osob (pokud mají právní subjektivitu), občanská sdružení 

včetně zájmových organizací, politické strany a politická hnutí, náboženské společnosti, 

nadace a nadační fondy aj. 

Tito poplatníci jsou povinni vést účetnictví. A to tak, aby nejpozději ke dni účetní 

závěrky byly odděleny příjmy, které jsou předmětem daně, které nejsou předmětem daně nebo 

jsou od daně osvobozeny. 

Položky od daně osvobozené 

Poplatníci daní z příjmů právnických osob mají osvobozené příjmy odlišné od příjmů 

osob fyzických. Jde např. o: 

 výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů registrovaných 

církví a náboženských společností, 

 členské příspěvky přijaté zájmovými sdruženími PO, 

 příjmy státních fondů, 

 podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání za předpokladu, že jsou 

použity k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše, 

 příjmy Fondu dětí a mládeže aj. 

2. 2. 2 Základ daně 

Základem daně u právnických osob je výsledek hospodaření před zdaněním. Tento 

výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi výnosy a náklady stanovenými za celé 

zdaňovací období. Mezi výnosy (příjmy), tak jako u ZD fyzických osob, nelze započítat 

příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. 

Hospodářský výsledek bývá často upravován o různé připočitatelné položky nebo také 

o položky snižující výsledný základ daně. Následující tabulka uvádí některé z nich. 
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Tabulka 2. 1 – Položky upravující hospodářský výsledek 

Položky zvyšující výsledek hospodaření Položky snižující výsledek hospodaření 

daňově neuznatelné náklady
6
 příjmy nezahrnované do základu daně 

SP a ZP zaměstnavatelem sražené, ale 

neodvedené do 31. 1. následujícího roku 

SP a ZP uhrazené po 31. 1., o které již byl 

zvýšen výsledek hospodaření v minulé ZO 

kladný rozdíl mezi účetními a daňovými 

odpisy 

kladný rozdíl mezi daňovými a účetními 

odpisy 

kladný rozdíl mezi účetní a daňovou 

zůstatkovou cenou 

kladný rozdíl mezi daňovou a účetní 

zůstatkovou cenou 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob patří také poplatníci, kteří nejsou 

založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Do této skupiny se zejména řadí zájmová sdružení 

právnických osob bez právní subjektivity, občanská sdružení, politické strany a hnutí, 

registrované církve, nadace, nadační fondy, veřejné vysoké školy, obce aj. Tito poplatníci jsou 

povinni vést účetnictví. 

Jejich předmětem daně jsou vždy příjmy z reklam a členských příspěvků. Naopak mezi 

příjmy, které nejsou předmětem daně, patří úroky z vkladů na běžném účtu nebo příjmy 

z činností, které vyplývají z jejich poslání, pokud jsou náklady (výdaje) vyšší. 

Základ daně a výsledná daň se u těchto poplatníků stanovuje poněkud odlišněji. Jejich 

výsledek hospodaření je také možno snížit o položky odčitatelné od základu daně, ale tímto 

veškerá podobnost končí. Takto upravený základ daně je totiž možno dále snížit až o 30 %, 

maximálně však o 1 000 000 Kč. Podmínkou je zde fakt, že takto získané prostředky, 

dosažené úsporou daňové povinnosti, budou použity ke krytí nákladů, které souvisejí 

s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. A takto musí být provedeno 

ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. 

Pokud dojde k situaci, kdy 30 % snížení představuje částku nižší než 300 000 Kč, je 

možno odečíst částku právě ve výši 300 000 Kč, ovšem max. do výše základu daně. 

V případě veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucích lze upravený 

základ daně také snížit o 30 %, zde je ovšem maximální hranice až 3 000 000 Kč, také zde 

                                                             
6 Jde např. o manka a škody přesahující náhrady, výdaje na reprezentaci nebo tvorbu opravných položek. 
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platí podmínka pro použití prostředků na krytí nákladů na vzdělání, vědecké, výzkumné, 

vývojové nebo umělecké činnosti. Pokud snížení představuje částku menší než 1 000 000 Kč, 

může se odečíst částka 1 000 000 Kč, také však max. do výše základu daně.  

2. 2. 3 Odčitatelné položky 

Jednou z položek, kterou lze odečíst od základu daně je ztráta. Tuto vzniklou ztrátu je 

možno uplatňovat nejdéle v 5 následujících zdaňovacích obdobích po roce, ve kterém byla 

v daňovém přiznání uvedena. Ztrátu nemohou uplatňovat všechny obecně prospěšné 

společnosti, výjimkou jsou jen vysoké školy nebo poskytovatelé zdravotních služeb. 

Další významnou položku, kterou je možno od základu daně odečíst tvoří 100 % 

výdajů, resp. nákladů, které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo v období, 

za které se podává daňové přiznání a to při realizaci projektu výzkumu a vývoje. Specifika 

projektu výzkumu a vývoje řeší zákon o dani z příjmů v § 34. 

Kromě odčitatelných položek, lze od základu daně také odečíst hodnotu darů
7
, které 

jsou poskytnuty obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám a to 

na financování vědy, vzdělávání, kulturu, školství, na požární ochranu, na ochranu mládeže, 

na účely sociální zdravotnické, náboženské atd. 

Tuto položku mohou uplatnit právnické osoby, které mají sídlo na území České 

republiky nebo právnické osoby, které jsou pořadateli veřejných sbírek. 

Hodnota daru musí činit alespoň 2 000 Kč, avšak v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % 

ze základu daně, sníženého o odčitatelné položky. 

Tento odpočet si nemohou uplatnit poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni 

za účelem podnikání. 

2. 2. 4 Výpočet daně  

Po upraveném hospodářském výsledku přichází na řadu výpočet daně z příjmů. Sazba 

pro rok 2013 činí dle platné české legislativy 19 % z upraveného základu daně, 

zaokrouhleného na celé tisícikoruny dolů. 

Kromě 19 % sazby daně, je v České republice uplatňována také sazba ve výši 5 %. Tato 

sazba daně se používá pro základ daně u investičního fondu, podílového fondu nebo 

                                                             
7 Zákon č. 586 ze dne 20. listopadu 1992 České národní rady o daních z příjmů. In: Daňové zákony 2013, úplná 

znění platná k 1. 1. 2013. 2013, částka 117, s. 9-86. Dostupný také z: http://business.center.cz/business/pravo/ 

zakony/dprij/. ISBN 978-80-247-4643-2. 
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zahraničního fondu kolektivního investování založeného v jiném členském státě EU, Norsku 

nebo Islandu, pokud dojde ke splnění podmínek stanových ZDP. 

2. 2. 5 Slevy na dani 

 Vyměřená daň může být snížena o případné slevy na dani, těmi podle zákona o dani 

z příjmů v § 35 jsou: 

 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a poměrnou část z této 

částky, 

 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část 

z této částky. 

Pro výpočet těchto slev je rozhodující průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se 

zdravotním postižením, který se vypočítává samostatně za každou vymezenou skupinu 

zaměstnanců a to jako podíl celkového počtu hodin zaměstnance a celkového ročního fondu 

pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance. 

2. 3 Vývoj daně z příjmů 

Následující graf popisuje vývoj sazeb daně z příjmů od roku 2000 do roku 2012. 

Graf 2. 1 – Vývoj sazby daně z příjmů právnických a fyzických osob 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zatímco vývoj sazeb u daně z příjmů právnických osob lze dobře sledovat, u daně 

z příjmů fyzických osob je to složitější. Vývoj sazby daně u fyzických osob se rázně změnil 

v roce 2008. Do tohoto roku se v České republice využívalo zdaňování progresivní. Sazba 
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daně se tehdy odvíjela od výše výdělku a byla tedy odlišná pro různé skupiny obyvatel (proto 

také není uvedena v grafu). Následující tabulka ukazuje různé výše sazeb, týkající se 

jednotlivých pásem základů daně. 

Tabulka 2. 2 – Sazby daně z příjmů FO v roce 2006 a 2007 

Základ daně 

Výše sazby daně Ze základu 

od (Kč) do (Kč) 

0 121 200 12 %  

121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč 

218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 401 Kč 

331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2008, 2009 a 2010 začala být používána jednotná sazba daně ve výši 15 % 

ze základu daně, sníženého o nezdanitelné části a odčitatelné položky. Od roku 2011 se 

výpočet začal odlišovat. Vychází se z tzv. superhrubé mzdy, která představuje základ 

pro výpočet daně, také v sazbě 15 %. Tato superhrubá mzda se skládá z hrubé mzdy navýšené 

o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je 

povinen hradit zaměstnavatel, tedy 34 %. 

Toto vše by se ale mělo změnit začátkem roku 2015, kdy podle některých předpokladů a 

prognóz bude daň počítána z hrubého základu daně a to ve výši 19 %. 

2. 4 Daňové přiznání 

Daňové přiznání představuje základní dokument sloužící k odvádění daně z příjmů. 

Svým obsahem a formou se liší formulář daňového přiznání fyzických osob od daňového 

přiznání právnických osob. 

DP musí být podáno na příslušný finanční úřad do 31. března (v případě správce daně 

do 30. června) za každé kalendářní, popř. hospodářské období a to i v případě, dosáhne-li 

poplatník ztráty. 
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3. Srovnání výpočtu daně z příjmů u fyzické a právnické osoby 

Daň z příjmů a její výpočet je velmi odlišný pro poplatníky fyzických a právnických 

osob. Jako základní a platný dokument pro odvod daně místně příslušnému finančnímu úřadu 

slouží výše zmíněné daňové přiznání. 

3. 1 Souhrnný příklad daně z příjmů fyzické osoby 

 Pan Miroslav Mičulka, narozen 19. dubna 1973, se rozhodl podnikat. Po dlouhém 

zvažování a důkladném průzkumu trhu se rozhodl začít podnikat ve strojírenském průmyslu. 

Ve výčtu možných činností u živnosti volné, si pan Mičulka vybral činnosti spojené 

s nákupem a prodejem zboží, za účelem jeho dalšího prodeje. Konkrétně jde o obor 

velkoobchod a maloobchod. Tato vybraná živnost se řadí mezi živnosti ohlašovací
8
. Jako 

fyzická osoba se tedy rozhodl pro podnikání jako tzv. osoba samostatně výdělečně činná. 

 Podnikání na základě živnostenského listu se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání. Tento zákon vymezuje pojem živnost, jako soustavnou činnost 

provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanoveným živnostenským zákonem. 

 Aby pan Mičulka mohl začít se svým podnikáním, musí splňovat všeobecné podmínky 

pro provozování živnosti, těmi jsou: 

 dosažení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost. 

Jelikož si pan Mičulka vybral obor činnosti u živnosti volné, kromě všeobecných podmínek 

už nemusí splňovat žádné další zvláštní podmínky. Ty jsou nutné pouze u živností 

řemeslných, vázaných a také u živností koncesovaných. Zvláštní podmínkou může být např. 

určitá délka praxe v oboru nebo dosažené vzdělání. 

 Po tom, co se pan Mičulka ujistil, že splňuje veškeré podmínky pro udělení 

živnostenského oprávnění, obrátil se na místně příslušný živnostenský úřad s ohlášením dané 

živnosti a požadavkem na vyřízení živnostenského oprávnění. Pro živnost volnou musel 

předložit: 

- občanský průkaz, 

                                                             
8 Opakem jsou živnosti koncesované, které jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Jde např. 

o taxislužby nebo o cestovní kanceláře. U těchto živností musí být kromě splnění odborné způsobilosti také 

vydáno kladné vyjádření orgánu státní správy. 
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- formulář JRF
9
 (jednotný registrační formulář) – viz příloha č. 1, v podobě elektronické 

nebo listinné a přílohu formuláře JRF – viz příloha č. 2, seznam oboru živnosti volné, 

také v elektronické nebo listinné podobě, 

- a zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč. 

 Na živnostenském úřadě panu Mičulkovi vystavili živnostenské oprávnění, které se 

prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku. Mezi jeho další povinnosti s tímto spojené 

patřilo: 

 registrace
10

 u příslušného správce daně a to nejpozději do 30 dnů, 

 oznámení správě sociálního zabezpečení o zahájení podnikání na předepsaném 

tiskopisu, viz příloha č. 3, a to do 8 dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla samostatná výdělečná činnost zahájena, 

 oznámení zdravotní pojišťovně o získání živnostenského podnikání, také do 8 dnů 

od zahájení činnosti. 

 Po vyřízení a splnění veškerých základních povinností, viz výše, byl pan Mičulka 

obeznámen s povinnými odvody záloh na sociální a zdravotní pojištění. 

3. 1. 1 Zálohy na sociální pojištění OSVČ 

Každá osoba samostatně výdělečně činná je povinna od počátku svého podnikání platit 

zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že jde o začínajícího podnikatele, 

tak aby si mohl stanovit výši min. záloh, musí znát výši průměrné mzdy. Tu každoročně 

vypočítává Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a to z vyměřovacího 

všeobecného základu a přepočítacího koeficientu za rok, který o dva roky předchází 

sledované období. Tedy průměrná mzda za rok 2012 se odvíjí od roku 2010 a průměrná mzda 

za rok 2013 se odvíjí od roku 2011. Všechny výpočty jsou zaokrouhleny na celé Kč nahoru. 

 Pro rok 2012 je všeobecný základ daně stanoven na 24 526 Kč a přepočítací koeficient 

činí 1,0249. Průměrná mzda vychází z výpočtu                          č. 

 Pro rok 2013 je všeobecný základ daně stanoven na 25 093 Kč a přepočítací koeficient 

činí 1,0315. Průměrná mzda vychází z výpočtu                             

                                                             
9 Veškeré formuláře jsou k dispozici na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz. 

10 Registrace spolu s oznámením příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně mohou být provedeny již na příslušném 

živnostenském úřadě. 
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Pokud jde o začínajícího podnikatele vykonávajícího hlavní činnost je pro stanovení 

záloh na sociální pojištění nutné stanovit minimální vyměřovací základ a z něho plynoucí 

minimální zálohy na sociální pojištění. 

 Pro rok 2012 u hlavní činnosti jde o částku 75 420 Kč. Výše min. zálohy vychází 

ze součinu 29,2 %, což představuje sazbu sociálního pojištění a   průměrné mzdy 

za rok 2012, tedy                       č. 

 Pro rok 2013 u hlavní činnosti jde o částku 77 652 Kč. Výše min. zálohy vychází 

rovněž ze součinu 29,2 % a ¼ průměrné mzdy,                        č. 

 Důležité je také vyčíslení maximální výši měsíčních záloh, které zase naopak vychází 

z max. vyměřovacího základu. Jde o 48násobek průměrné mzdy. 

 Pro rok 2012 jde o 1 206 576 Kč ročně, měsíčně                          č. 

 Pro rok 2013 jde o 1 242 432 Kč ročně, měsíčně                          č. 

Max. záloha tedy může být ve výši                          č pro rok 2013 a pro rok 

2012 jde o                          č. 

 Pan Mičulka tedy v prvním roce podnikání (pro názornost jde o rok 2012) jako 

začínající podnikatel odvedl min. zálohu ve výši 1 836 Kč. V dalších letech výše zálohy bude 

vycházet z přehledu příjmů a výdajů, viz příloha č. 4. 

 Měsíční záloha na sociální pojištění musí být uhrazena okresní správě sociálního 

zabezpečení do dvacátého dne následujícího měsíce. Při zpoždění plateb účtují OSSZ penále. 

 V oblasti záloh na nemocenské pojištění jsou údaje pro rok 2012 i 2013 stejné. 

Minimální vyměřovací základ činí 5 000 Kč ročně a nejnižší záloha je ve výši 115  č, 

pro kterou se pan Mičulka také rozhodl, viz příloha č. 5. 

3. 1. 2 Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ 

 Min. vyměřovací základ u záloh na zdravotní pojištění, vychází také z průměrné mzdy a 

to ve výši její poloviny. Minimální záloha bude dosahovat 13,5 % (sazba pro zdravotní 

pojištění) z poloviny průměrné mzdy. Všechny výpočty jsou zaokrouhleny na celé Kč nahoru. 

 V roce 2012 činí výše min. zálohy                        č. 

 V roce 2013 činí výše min. zálohy                        č. 
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 Tak jako u sociálního pojištění je také u zdravotního pojištění maximální vyměřovací 

základ. Ovšem nečiní 48násobek, ale 72násobek průměrné mzdy. 

 Pro rok 2012 – 1 809 864 Kč ročně, měsíčně                           č. 

 U vyměřovacího základu je od počátku roku 2013 důležitá změna. Na konci minulého 

roku byl vládou odsouhlasen ,,vládní balíček“, který stanovil mnoho změn. Jedna z nich 

se týká také této oblasti. Pro období let 2013-2015 jsou zrušeny max. stropy 

u zdravotního pojištění, tudíž nelze vyčíslit ani max. výši zálohy. Takže i v tomto 

případě pan Mičulka uhradil zálohu v její min. výši 1 697  č. Tak jako u sociálního 

pojištění i u zdravotního vychází výše dalších záloh z přehledu příjmů a výdajů. 

 Pokud jde o platby záloh zdravotním pojišťovnám, musí být také uhrazeny do 8 dne 

následujícího měsíce. Pro rok 2013 je nutné novou výši zálohy zaplatit již za leden, tedy 

nejpozději do 8. února 2013. 

3. 1. 3 Průběh podnikání v prvním roce
11

 

Pan Mičulka si tedy obstaral veškeré potřebné dokumenty pro začátek podnikání a byl 

obeznámen se základními platbami na sociální a zdravotní pojištění. 

Rozhodnutí, kde podnikat pro něj bylo jasné. Prostory k podnikání si zřídil ve vlastním 

domě (adresa Oprechtice 69, Paskov 739 21), který obývá spolu s manželkou a se dvěmi 

nezletilými dětmi. K výkonu činnosti se rozhodl využívat plochu 50 m
2
, z celkové plochy 

domu 200 m
2
. Aby si mohl uplatnit výdaje související s jeho podnikáním, musel zahrnout 

dům do obchodního majetku. Nemovitost bylo nutno ohodnotit dle ZDP a již za rok 2012 

mohl uplatnit jako výdaje snižující základ daně 1/4 celkových výdajů, jelikož pro rozpočet 

použil poměr metrů čtverečních plochy. Za výdaje snižující základ daně jsou považovány 

odpisy budovy, výdaje spojené s údržbou a opravou domu aj. 

Manželka pana Mičulky se jmenuje Renáta Mičulková, narozena 20. září 1973, pracuje 

na Magistrátu města Ostravy, její měsíční příjem činí zhruba 25 000 Kč. Jejich starší syn Jiří, 

narozen 28. srpna 1994 studuje třetím rokem na gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku a 

mladší dcera Gabriela, narozena 3. března 1996 studuje druhým rokem Obchodní akademii 

také ve Frýdku-Místku. 

Jelikož je pan Mičulka podnikající fyzickou osobou, tedy OSVČ a není zapsán 

v obchodním rejstříku, je povinen namísto účetnictví vést daňovou evidenci, popřípadě může 

uplatňovat výdaje procentem z příjmů. Rozhodl se pro daňovou evidenci. 

                                                             
11 Pro názornost je začátek podnikání v roce 2012. 
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Zvažoval také, zda být plátcem nebo neplátcem daně z přidané hodnoty. Po uvážení 

situace, kdy většina potencionálních zákazníků jsou plátci, usoudil, že je lepší stát se 

dobrovolně plátcem daně z přidané hodnoty
12

 (měsíční plátce). Kromě dobrovolného 

rozhodnutí registrovat se k dani, existují také zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty § 6a – 6i stanovené podmínky pro povinnou registraci k DPH. Jde o případy, kdy: 

1) obrat překročí 1 000 000 Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců, 

2) podnikající jednotka je členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH, 

3) v případě nabytí majetku privatizací nebo prodejem podniku, 

4) pokud jde o pokračování v podnikání po zemřelém, který byl plátce atd. 

Od 1. 1. 2013 byly zrušeny některé dříve stanovené důvody pro povinnou registraci k dani 

z přidané hodnoty, jde např. o poskytnutí přeshraniční služby. 

U daňové evidence je pro podnikatele nutnou povinností vést zejména evidenci příjmů, 

výdajů, majetku a závazků. V případě hmotného majetku si pan Mičulka stanovil interní 

směrnici, ve které určil hranice pro zařazení majetku do jednotlivých skupin. Rozhodl se 

takto: 

 majetek s pořizovací cenou do 3 000 Kč bude uváděn rovnou do spotřeby, 

 majetek v rozmezí 3 000 Kč – 40 000 Kč bude považován za drobný hmotný majetek, 

 majetek nad 40 000 Kč bude v kategorii dlouhodobého hmotného majetku a z něj 

možnost uplatnit odpisy jako položku snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

Tabulka 3. 1 – Movitý majetek podnikatele 

PC do 3 000  č PC 3 000  č – 40 000  č PC nad 40 000  č 

Mobilní telefon Pracovní stůl Počítač 

Pevná linka Pracovní židle Automobil 

 Scener  

 Tiskárna  

 Fax  

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                             
12 Zákon č. 235 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty. In: Daňové zákony 2013, úplná znění platná  

k 1. 1. 2013. 2013, částka 78, s. 117-163. Dostupný také z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/. 

ISBN 978-80-247-4643-2. 
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 V případě nehmotného majetku si podnikatel nemohl stanovit interní směrnicí skupiny 

majetku. V daňové evidenci jsou totiž výdaje na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku 

hned a zcela daňově uznatelné po zaplacení a to v plné výši, viz § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP. 

Do této skupiny patří software zakoupený panem Mičulkou ve výši 62 000 Kč a zřizovací 

výdaje ve výši 10 000 Kč. 

 Pokud jde o oběžný majetek podnikatele, do kterého se řadí zejména zásoby a peněžní 

prostředky, u pana Mičulky nebylo v zásobách prozatím evidováno nic a běžný účet sloužící 

pro podnikání si zřídil u GE Money Bank. Výdaje na pořízení zásob jsou v daňové 

evidenci daňově uznatelné najednou v roce, kdy byly vydány peníze na jejich pořízení. 

Oceňování zásob se řídí zákonem o účetnictví. Výše uvedené položky představují obchodní 

majetek podnikatele, pořízený v rámci podnikání. 

 U evidence závazků je důležitá jakákoliv částka, kterou podnikatel dluží jinému 

subjektu. Může jít o závazky z obchodních vztahů, přijaté úvěry či půjčky, daňové závazky. 

V daňové evidenci se závazky oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou nebo při převzetí 

pořizovací cenou. Zákon o daních z příjmů nedefinuje přesně, jak má evidence vypadat. 

V zásadě je ovšem praktické vést odděleně závazky a pohledávky. Tabulka pro evidenci by 

měla zejména obsahovat: název firmy, doklady, částky, data nákupu a prodeje, splatnosti, 

úhrady aj. Na konci roku musí být provedena inventarizace a její výsledky na deset let 

uskladněny. 

3. 1. 4 Výpočet daně z příjmů 

Kromě výše uvedeného si pan Mičulka ročně přispívá na životní pojištění ve výši 

12 000  č, což dle ZDP je max. možná výše odčitatelné položky, která snižuje základ daně 

poplatníka. Také se v daňovém přiznání rozhodl uplatňovat daňové zvýhodnění na obě své 

nezletilé děti. 

Pan Mičulka si během roku pečlivě evidoval dosažené příjmy i výdaje. Vedl si evidenci 

majetku i závazků a za uplynulé zdaňovací období podal daňové přiznání k dani z příjmů, 

viz příloha č. 6. 

Pro stanovení daně z příjmů si podnikatel musel vypočítat výši odpisů jednotlivého 

hmotného majetku pomocí odpisů zrychlených:                         

1) Počítač, jehož pořizovací cena činí 45 000 Kč - majetek je dle přílohy zákona o dani 

z příjmů zařazen do 1. odpisové skupiny, odpisová sazba v prvním roce odepisování má 

koeficient 3. Odpis:                      č. 

http://www.jakpodnikat.cz/danova-evidence.php
http://www.jakpodnikat.cz/danova-evidence.php
http://www.jakpodnikat.cz/vydaje-naklady-danove.php
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2) Automobil, PC 150 000 Kč. Zařazen do 2. odpisové skupiny, odpisová sazba v prvním 

roce odepisování má koeficient 5. Odpis:                       č. 

Tabulka 3. 2 – Výpočet daně z příjmů FO za první rok podnikání 

Daň z příjmů FO  

Dosažené příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů 250 000 Kč 

Výdaje související s příjmy § 7 zákona o dani z příjmů 230 000 Kč 

Položky snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji – odpisy 45 000 Kč 

Základ daně - 25 000 Kč 

Nezdanitelná část ZD – životní pojištění 12 000 Kč 

ZD snížený - 35 000 Kč 

ZD zaokrouhlený na 100 dolů 0 Kč 

Daň ve výši 15 % 0 Kč 

Slevy na dani – na poplatníka 24 840 Kč 

Daňová povinnost 0  č 

Daňové zvýhodnění:  

- na syna Jiřího 13 404 Kč 

- na dceru Gabrielu 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost/daňový bonus 26 808  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pan Mičulka po prvním roce podnikání dosáhl ztráty ve výši 35 000 Kč. I když 

podnikateli vyšla ztráta, musí vyplnit daňové přiznání. Dle zákona o dani z příjmů je možno 

ztrátu uplatnit nejdéle v 5 letech bezprostředně následujících po roce dosažení. Lze jí využít 

celou, nebo po částech. V roce, ve kterém je ztráta uplatněna, musí být vyplněna zvláštní 

příloha k daňovému přiznání. 

Jelikož dosáhl ztráty, není z čeho dále vyčíslit daňovou povinnost. Ovšem při uplatnění 

daňového zvýhodnění na obě nezletilé děti, mu finanční úřad vrátí částku 26 808 Kč formou 

daňového bonusu. 

První rok podnikání není určitě pro žádného začínajícího podnikatele ničím 

jednoduchým. Je důležité se začít orientovat v oblastech daní a obchodu. V začátcích 

podnikání, je nutno pořídit si vybavení a zařídit si prostory pro podnikání. Prosadit se 
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na obchodním trhu, snažit se získat co nejvíce obchodních kontaktů. Díky těmto skutečnostem 

není ztráta v prvním roce podnikání ničím výjimečným. Vzhledem k tomu, že pan Mičulka 

dosáhl ztráty, i v dalším roce bude platit min. zálohy na sociální a zdravotní pojištění. 

Mimo jiné si podnikatelé mohou vybrat, zda budou uplatňovat skutečné výdaje, nebo se 

přikloní k výdajům paušálním. V případě, že se poplatník rozhodne pro paušální výdaje, může 

je uplatňovat od začátku nového zdaňovacího období. Pokud eviduje pohledávky, zásoby a 

závazky, je také povinen podat dodatečné daňové přiznání za poslední zdaňovací období. 

Zákon o dani z příjmů stanovuje pro živnost pana Mičulky paušál ve výši 60 %. Jeho výpočet 

daně za rok 2012 by tedy vypadal následovně. 

Tabulka 3. 3 – Výpočet daně z příjmů FO s využitím paušálních výdajů 

Daň z příjmů FO  

Dosažené příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů 250 000 Kč 

Výdaje: 60 % z příjmů 150 000 Kč 

Základ daně  100 000 Kč 

Nezdanitelná část ZD – životní pojištění 12 000 Kč 

ZD snížený  88 000 Kč 

ZD zaokrouhlený na 100 dolů 88 000 Kč 

Daň ve výši 15 % 13 200 Kč 

Slevy na dani – na poplatníka 24 840 Kč 

Daňová povinnost 0  č 

Daňové zvýhodnění:  

- na syna Jiřího 13 404 Kč 

- na dceru Gabrielu 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost/daňový bonus  26 808  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Předchozí tabulky ukazují pro srovnání, pokud by si pan Mičulka uplatňoval výdaje 

v paušální výši, dosáhl by za první rok podnikání také daňového bonusu, díky daňovému 

zvýhodnění. U daňového přiznání s využitím paušálu, nejsou uplatňovány odpisy jako při 

využití skutečných výdajů. U paušálních výdajů již není možno uplatňovat žádné další výdaje. 
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3. 1. 5 Průběh podnikání v dalším roce 

V dalším roce se v podnikání panu Mičulkovi již dařilo. Rozhodl se uplatňovat ztrátu 

z minulého roku a to po dobu 5 let, ve výši 5 000 Kč za rok. Pro snížení základu daně použil 

odpisy a i v tomto roce uplatnil slevu na obě děti a životní pojištění. I zde zvolil metodu 

odpisů formou zrychlených.                                –     

1) Počítač – PC 45 000 Kč. Zařazen do 1. odpisové skupiny, odpisová sazba v druhém 

roce odepisování 4. Odpis:                                č. 

2) Automobil – PC 150 000 Kč. Zařazen do 2. odpisové skupiny, odpisová sazba 

v druhém roce odepisování 6. Odpis:                                 č. 

 Tabulka 3. 4 – Výpočet daně z příjmů FO v druhém roce podnikání 

Daň z příjmů FO  

Dosažené příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů 500 000 Kč 

Výdaje související s příjmy § 7 zákona o dani z příjmů 150 000 Kč 

Položky snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji – odpisy 68 000 Kč 

Odčitatelná položka – ztráta minulých let 5 000 Kč 

Základ daně  277 000 Kč 

Nezdanitelná část ZD – životní pojištění 12 000 Kč 

ZD snížený  265 000 Kč 

ZD zaokrouhlený na 100 dolů 265 000 Kč 

Daň ve výši 15 % 39 750 Kč 

Slevy na dani – na poplatníka 24 840 Kč 

Daňová povinnost 14 910  č 

Daňové zvýhodnění:  

- na syna Jiřího 13 404 Kč 

- na dceru Gabrielu 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost/daňový bonus 11 898  č 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 I když vyšla daňová povinnost, při zohlednění daňového zvýhodnění, nakonec došlo 

k vyčíslení daňového bonusu. 
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 V případě, že by se pan Mičulka rozhodl uplatnit v roce 2013 paušální výdaj ve výši 

60 % z dosažených příjmů, již by nedosáhl daňového bonusu, ale daňové povinnosti. Nová 

vyhláška ustanovuje změnu v oblasti daňového zvýhodnění na dítě a uplatňování slevy 

na manžela/manželku. Od roku 2013 již tyto slevy, v případě výdajových paušálů u OSVČ, 

být zohledněny nesmí. Což jak ukazuje názorný příklad, ovlivňuje výslednou výši daně. 

 Tabulka 3. 5 – Výpočet daně z příjmů FO s využitím paušálních výdajů 2013 

Daň z příjmů FO  

Dosažené příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů 500 000 Kč 

Výdaje: 60 % z příjmů 300 000 Kč 

Základ daně  200 000 Kč 

Nezdanitelná část ZD – životní pojištění 12 000 Kč 

ZD snížený 188 000 Kč 

ZD zaokrouhlený na 100 dolů 188 000 Kč 

Daň ve výši 15 % 28 200 Kč 

Slevy na dani – na poplatníka 24 840 Kč 

Daňová povinnost 3 360  č 

Výsledná daňová povinnost/daňový bonus  3 360  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3. 1. 6 Shrnutí 

Podnikání formou fyzických osob je v České republice velmi rozšířené. Nezkušený a 

začínající podnikatel by si měl na začátku dobře rozmyslet svůj podnikatelský plán a zvážit 

případné výhody a nevýhody. Mezi výhody patří např. skutečnost, že k založení podnikání 

není nutné mít vysoký kapitál, nebo může jít o výhody ve formě vedení podnikání. Podnikatel 

může vést daňovou evidenci, namísto složitějšího podvojného účetnictví nebo uplatňovat 

výdaje formou zákonem stanoveného paušálu. Neméně důležitou výhodou je také způsob 

rozhodování. Samostatně podnikající fyzická osoba rozhoduje sama za své podnikání. 

Pokud jde o nevýhody, jedná se zejména o neomezené ručení za vzniklé dluhy. Sám 

podnikatel tudíž ručí neomezeně celým svým majetkem za všechny vzniklé závazky. Další 

nevýhodou může být také odvod povinných záloh na sociální a zdravotní pojištění, které jsou 

vedle daně z příjmů fyzických osob důležitou a nepřehlédnutelnou platbou. 
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3. 2 Souhrnný příklad daně z příjmů právnické osoby 

Pan Petr Novák, narozen 28. srpna 1980, se rozhodl začít podnikat od počátku roku 

2012. Zvažoval možnosti, zda začít jako osoba samostatně výdělečně činná nebo založit 

právnickou osobu – s. r. o.. Nakonec se rozhodl pro druhou možnost. 

Svůj podnikatelský záměr již měl promyšlený a rozhodl se začít podnikat v oblasti 

strojírenství. Přesněji tedy půjde o nákup zboží za účelem dalšího prodeje ložisek, těsnění a 

dalšího potřebného materiálu. 

Dle obchodního zákoníku
13

 společnost s ručením omezeným může založit minimálně 

jeden společník a maximálně skupina 50 lidí. Dalším důležitým kritériem je vytvoření min. 

základního kapitálu ve výši 200 000  č a také splacení min. vkladu každého společníka 

v částce alespoň 20 000  č. Pan Novák splnil veškerá základní kritéria, jelikož měl dostatek 

svých finančních prostředků. 

U s. r. o. je podstatné rozlišit založení a vznik. Společnost je založena podepsáním 

zakladatelské listiny (jelikož jde o jednu FO), a to osobně u notáře. K samotnému vzniku 

společnosti ale dochází až při zápisu do obchodního rejstříku (návrh na zapsání 

do obchodního rejstříku je nutno podat do 90 dnů od získání živnostenského oprávnění 

u rejstříkového soudu). Pan Novák si tedy před návštěvou u notáře musel vyřídit živnost 

volnou na živnostenském úřadě. 

Zakladatelská listina, popř. společenská smlouva musí obsahovat min. náležitosti: 

 firmu a sídlo společnosti, 

 určení společníka, 

 předmět podnikání, 

 výši základního kapitálu, výši vkladů aj. 

Již při těchto činnostech začaly vznikat panu Novákovi náklady. Šlo o zpoplatněný notářský 

zápis ve výši 1 000 Kč a návrh na zápis do obchodního rejstříku v částce 5 000 Kč. 

Po vyřízení nejdůležitějších dokumentů, bylo také nutné zařídit v bance podnikatelský 

účet, na který posléze pan Novák vložil vklad ve výši 200 000 Kč (tedy min. výši pro základní 

kapitál). Na vyžádání vydala banka potvrzení o výši vloženého vkladu, které je dalším 

dokumentem pro následný zápis do obchodního rejstříku. Aby banka dokument vydala, musí 

jí být předložena zakladatelská listina (v případě více společníků společenská smlouva). 

                                                             
13 Zákon č. 513 ze dne 5. listopadu 1991 obchodní zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 98, 

s. 2487 - 2492. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=513/1991& 

typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN: 1211-1244. 
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Pro vznik společnosti je tedy nejnutnější podání návrhu na zápis do OR, viz příloha č. 7. 

K tomuto návrhu pan Novák musel také předložit: 

 zakladatelskou listinu, 

 živnostenské oprávnění, 

 dokument z banky o potvrzení vloženého vkladu, 

 výpis z rejstříku trestů - ten nesmí být starší než 3 měsíce aj. 

Rejstříkový soud následně panu Novákovi poslal vyjádření o zápisu do obchodního rejstříku. 

3. 2. 1 Průběh podnikání v prvním roce 

Uskutečněním předešlých kroků vznikla panu Novákovi společnost s obchodním 

jménem TOSS Komponenty, s. r. o. a následně povinnost začít vést podvojné účetnictví. 

Což znamenalo otevření účetních knih a sestavení zahajovací rozvahy. Pan Novák již měl 

z dřívějších zaměstnání zkušenosti s vedením účetnictví, tudíž se rozhodl účetnictví vést 

prozatím sám. 

Tabulka 3. 6 – Otevření účetní knihy 

Číslo Účetní případ Částka MD D 

1. Základní kapitál 200 000 Kč 701 411 

2. Běžný účet 200 000 Kč 221 701 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 3. 7 – Zahajovací rozvaha společnosti TOSS  omponenty, s. r. o. 

AKTIVA PASIVA 

Běžný účet 200 000 Kč Základní kapitál 200 000 Kč 

AKTIVA CELKEM 200 000  č PASIVA CELKEM 200 000  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po otevření účetních knih musel pan Novák účtovat o pořízeném zboží v hodnotě 

30 000 Kč, zřizovacích výdajích vzniklých v souvislosti se zahájením podnikání jako jsou 

správní poplatky, soudní poplatky, odměna notáři aj. ve výši 50 000 Kč. Dále také o výdajích 
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na reprezentaci ve výši 3 000 Kč, které se řadí do kategorie nákladů příštích období a budou 

tzv. rozpuštěny do nákladů: 

 zboží      30 000 Kč  132/365, 

 zřizovací výdaje    50 000 Kč  518/365, 

 výdaje na reprezentaci       3 000 Kč  513/365, 

 uhrazení závazků za společníkem  83 000 Kč  365/221. 

Aby bylo dosaženo rovnováhy na obou stranách rozvahy, musí být hodnota zřizovacích 

výdajů, zboží a výdajů na reprezentaci, patřící na stranu aktiv, promítnuta na účet Závazků 

za společníky – 365 na straně pasiv. Tento závazek za společníkem byl v průběhu podnikání 

splacen na běžný účet, což znamená, že v konečné rozvaze se již neobjeví. Během účtování 

byly také zohledněny zřizovací výdaje. Jelikož jejich částka nepřekročila limit pro zařazení 

do skupiny dlouhodobého nehmotného majetku, který činí 60 000 Kč, patří do nákladů. 

Pan Novák se rozhodl, že sídlo svého podnikání bude mít ve svém rodinném domě, 

(adresa Fučíkova 595, Paskov 739 21), který obývá spolu s manželkou a dvěmi dětmi. 

Další jeho důležitý krok spočíval v registraci na příslušném finančním úřadě. Po zvážení 

svého podnikatelského záměru a po průzkumu potencionálních zákazníků se rozhodl stát 

dobrovolně plátcem daně z přidané hodnoty. 

Pan Novák si hned na začátku podnikání pořídil nový počítač v částce 50 000 Kč a 

automobil v částce 100 000 Kč. Ten zařadil do obchodního majetku a uplatnil u něj paušální 

výdaj na dopravu v hodnotě 5 000 Kč měsíčně. Dle vypracované interní směrnice společnosti 

se do dlouhodobého majetku řadí majetek vyšší než 40 000 Kč, což znamená, že pan Novák 

mohl uplatnit odpisy. Rozhodl se pro odpisy zrychlené. Eviduje odpisy: 

 daňové:                       , 

 účetní:                                             . 

Tabulka 3. 8 - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

POČÍTAČ AUTOMOBIL 

Účetní odpis 20 000 Kč Účetní odpis 40 000 Kč 

Daňový odpis 16 667 Kč Daňový odpis 20 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Počítač patří do 1. odpisové skupiny, kdy doba odepisování trvá 5 let, koeficient pro první 

rok odepisování je 3, odpisy zrychlené. 

Automobil patří do 2. odpisové skupiny, doba odepisování je také 5 let, koeficient pro první 

rok odepisování je 5, odpisy zrychlené. 

Pan Novák ve společnosti TOSS Komponenty, s. r. o. po celý rok v účetnictví evidoval 

veškeré výnosy, náklady a další operace, aby ke konci účetního období mohl sestavit účetní 

závěrku
14

, skládající se z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a z přílohy a také podat daňové 

přiznání, viz příloha č. 8. 

 Účetní závěrka by měla poskytovat informace o finanční pozici a výkonnosti účetní 

jednotky, které slouží širokému okruhu uživatelů (interním i externím), při jejich 

ekonomickém rozhodování. Tato účetní závěrka, spolu s výroční zprávou, musí být 

zveřejněny prostřednictvím sbírky listin obchodního rejstříku. 

3. 2. 2 Výpočet daně z příjmů, výkaz zisků a ztrát a konečná rozvaha společnosti 

Výsledek hospodaření firmy TOSS Komponenty, s. r. o. po vyčíslení činil 50 000  č. 

Následné úpravy představovaly: 

- odpisy, 

- náklady na reprezentaci ve výši 3 000 Kč. 

V případě odpisů musely být porovnány odpisy účetní s odpisy daňovými, kdy mohlo 

dojít ke dvěma situacím. Buď to účetní > daňové = rozdíl se přičítá k VH, nebo účetní < 

daňové = rozdíl se odečítá. Takže pokud jde o: 

 počítač, rozdíl je        –                  č, 

 automobil, rozdíl je        –                   č. 

Hospodářský výsledek 50 000 Kč tedy musel být navýšen o: 

+ 3 333 Kč – rozdíl mezi účetním a daňovým odpisem, 

+ 20 000 Kč – rozdíl mezi účetním a daňovým odpisem, 

+ 3 000 Kč – náklady na reprezentaci. 

VH po úpravách 76 333 Kč (zaokrouhluje se na celé 1 000 dolů) takže 76 000 Kč. 

- z VH bylo nutno vypočítat daň z příjmů PO ve výši 19 %:  14 440 Kč  

Výsledek hospodaření po odečtení daně     61 560  č 

                                                             

14 Zákon č. 563 ze dne 12. prosince 1991 zákon o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 

107, s. 2805 - 2806. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=563/1991 

&typeLaw=zákon&what=Cislo_zákona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
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 Následující tabulka představuje konečnou rozvahu, skládající se z konečných zůstatků 

na účtech aktiv a pasiv, které na konci roku musí být do této rozvahy zaznamenány. 

Tabulka 3. 9 -  onečná rozvaha společnosti TOSS  omponenty, s. r. o. 

AKTIVA PASIVA 

Peníze na běžném účtu 160 000 Kč Základní kapitál 200 000 Kč 

DHM 150 000 Kč Výsledek hospodaření 61 560 Kč 

Oprávky  - 60 000 Kč Daň z příjmů PO 14 440 Kč 

Pohledávky za odběrateli 10 000 Kč Závazky 3 000 Kč 

Zboží 19 000 Kč   

AKTIVA CELKEM 279 000  č PASIVA CELKEM 279 000  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Ze základních pravidel účetnictví vychází, že rozvahové položky na straně aktiv 

(Má dáti) se musí rovnat straně pasiv (Dal). 

Tabulka 3. 10 – Účet zisků a ztrát 

NÁ LADY VÝNOSY 

50x 10 000 Kč 60x 130 000 Kč 

51x 5 000 Kč 61x 25 440 Kč 

52x 5 440 Kč  66x 1 500 Kč 

55x 60 000 Kč   

56x 500 Kč   

591 14 440 Kč   

ZISK 61 560 Kč   

Suma 156 940  č Suma 156 940  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přílohy k účetní závěrce tvoří doplňující informace k výkazům rozvahy a zisků a ztrát. 

Jsou v ní obsaženy postupy pro některé výpočty nebo např. změny ve způsobu účtování či 

způsoby oceňování majetku společnosti. 
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3. 2. 3 Průběh podnikání v dalším roce 

Na začátku nového roku se konalo zasedání valné hromady. Ta představuje nejvyšší 

orgán společnosti, který rozhoduje zejména o schválení účetních závěrek, o rozdělení zisku 

společníkům, schvaluje stanovy, jmenuje jednatele a členy dozorčí rady atd. Mimo jiné se 

musí konat minimálně jednou ročně. 

Při tomto zasedání valná hromada rozhodla o rozdělení zisku z předešlého roku a to tak, 

že část použila na vytvoření povinného rezervního fondu a zbylou část nechala ve společnosti 

k využití pro další podnikání. 

Rezervní fond u společnosti s ručením omezeným musí být vytvářen povinně. 

Pro TOOS Komponenty, s. r. o. činil rezervní fond 5 % z 200 000 Kč (základní kapitál), což 

je 10 000 Kč. Pro potřeby dalšího podnikání zůstalo nerozděleno 51 560 Kč. 

 Pan Novák ve své společnosti i nadále figuroval jako jednatel a jeho pravidelná měsíční 

mzda činila 16 000 Kč, ze kterých po úpravách odváděl daň z příjmů fyzických osob a také 

sociální a zdravotní pojištění. Legislativní změny pro společnosti s ručením omezeným v roce 

2013 zatím nejsou žádné, takže ve vedení účetnictví postupoval tak jako předcházející rok. 

3. 2. 4 Shrnutí 

 Právní forma podnikání s. r. o. není v dnešní společnosti ničím výjimečným. Ovšem tak 

jako činnost OSVČ i společnost s ručením omezeným má své výhody a nevýhody. 

 Mezi výhody dozajista patří ručení. Společník s. r. o. ručí do výše svého nesplaceného 

vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Další předností může být fakt, že právnická osoba 

mezi ostatními subjekty působí věrohodněji než OSVČ. Jiná výhoda může spočívat také 

v sociálním a zdravotním pojištění. Tyto odvody zaměstnavatel odvádí za svého zaměstnance 

ve výši 11 % z jeho hrubé mzdy a také sám za sebe ve výši 35 %. Ve společnosti s ručením 

omezeným představuje sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem daňově 

uznatelný náklad. 

 Co se týče nevýhod, jde hlavně o zákonem stanovené částky pro minimální základní 

kapitál, který je ve výši 200 000 Kč a vklad každého společníka, kdy min. vklad společníka 

představuje částku 20 000 Kč. Tyto základní platební povinnosti mohou od začínajícího 

podnikání odradit, zejména v případě založení jedním společníkem. Při zvolení právní formy 

podnikání jako s. r. o. je také nevýhodou povinnost vedení podvojného účetnictví a s tím 

související složitější dokumentace veškerých materiálů sloužících pro podnikání a také 

sestavování důležitých výkazů jako je rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha. 
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3. 3 Shrnutí příkladů pana Mičulky a pana Nováka 

Ať už jde o podnikání fyzické osoby nebo právnické, vždy to sebou přináší určité pro a 

proti. Předešlé dva příklady popsaly zahájení a počátky podnikání obou subjektů. 

Příklad fyzické osoby pana Miroslava Mičulky analyzuje, jaké jsou v podnikání osoby 

samostatně výdělečně činné možnosti. V příkladě je provedena analýza dvou alternativ a to 

buď vedení daňové evidence, nebo možnost uplatnění paušálních výdajů. Existuje také třetí 

varianta v podobě vedení podvojného účetnictví, což ovšem není předmětem tohoto příkladu. 

Výpočty obou možností ukázaly, že v roce 2012 s využitím skutečných výdajů pan 

Mičulka dosáhl ztráty z podnikání a současně daňového bonusu, díky uplatnění daňového 

zvýhodnění. Při využití paušálních výdajů, dosáhl také daňového bonusu. Od počátku roku 

2013 díky změnám, které se týkají zejména zrušení uplatnitelných slev na vyživovanou 

manželku či manžela a zrušení daňového zvýhodnění na dítě, již není volba paušálních výdajů 

pro poplatníka přínosnější. Souhrnný příklad také popisuje veškeré potřebné povinnosti a 

dokumenty, sloužící pro zahájení podnikatelské činnosti. Významnou pomoc pro začínající 

podnikatele nabízí živnostenský úřad, na němž je možno vyřídit všechny potřebné doklady, 

písemnosti a registrace. 

Druhý souhrnný příklad je aplikován na vytvoření nové právnické osoby, společnosti 

TOOS Komponenty, s. r. o., jejímž zakladatelem je pan Petr Novák. Pan Novák 

ve společnosti vystupuje jako jednatel a pobírá měsíční mzdu. Tento příklad analyzuje postup 

zahájení a vedení podnikatelské činnosti. Jsou zde uvedeny veškeré potřebné dokumenty a 

listiny, sloužící pro založení společnosti. Vedle založení je také podstatnou fází vznik 

samotné společnosti, který souvisí se zápisem do obchodního rejstříku. Jak uvádí příklad, 

podnikání formou právnické osoby je založeno na vedení podvojného účetnictví, což 

představuje komplikovanější postup, než-li je tomu v případě daňové evidence.  

Příklad dále popisuje začátky podnikání, se kterými souvisí zejména otevření účetních 

knih a sestavení zahajovací rozvahy. Dále zobrazuje podrobný popis stanovení výsledku 

hospodaření a veškerých úprav s tímto souvisejících, tedy např. stanovení odpisů. Aby mohla 

být sestavena účetní závěrka, je v souhrnném příkladu také vytvořena konečná rozvaha 

společnosti. 

V obou příkladech jsou použity dvě kalendářní období a to rok 2012 a 2013. 

Legislativní změny roku 2013 se dotýkají především FO. Jde zejména o zrušení max. 

vyměřovacího základu u zdravotního pojištění, zrušení daňového zvýhodnění na dítě 

v případě uplatnění paušálních výdajů a stanovení max. hranice pro některé paušální výdaje. 
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4. Analýza změny právní formy podnikání 

Obecně lze říci, že právní forma podnikání udává typ podnikatelského subjektu, který se 

věnuje podnikání. Jednotlivé právní formy podnikání jsou podrobně rozvedeny v obchodním 

zákoníku a živnostenském zákoně. 

Oba tyto zákony definují podnikání jako soustavnou činnost, prováděnou samostatně 

podnikatelem, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. 

Podnikající fyzická nebo právnická osoba se během své činnosti může rozhodnout 

změnit právní podobu své podnikatelské činnosti. Samotná transformace není ničím 

jednoduchým a je s ní spojeno mnoho důležitých povinností a změn. 

4. 1 Právní systém České republiky 

Právní systém České republiky rozlišuje několik forem podnikání, jde o: 

1) fyzickou osobu, podnikající jako tzv. osobu samostatně výdělečně činnou, 

2) obchodní společnosti, mezi které patří: 

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

 akciová společnost (a. s.), 

 komanditní společnost (k. s.), 

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

3) družstvo, kdy jde o sdružení fyzických i právnických osob, 

4) nadace, neziskové organizace aj. – do této kategorie se řadí zvláštní typy 

podnikatelských subjektů, 

5) evropské společnosti. 

Za právní formu podnikání je někdy mylně označováno i sdružení podnikatelů, které se ještě 

dělí na: 

 skupinu OSVČ, které vydávají faktury pod jedním jménem, 

 zájmové sdružení právnických osob. 

V tomto případě jde pouze o smluvně dohodnutý a předložený vztah mezi dvěma a více 

podnikateli. 

Změna právní formy podnikání má mnoho různých variant. Osoba samostatně 

výdělečně činná se může stát společností s ručením omezeným, nebo může jít o transformace 

a změny obchodních společností. Ty jsou podrobně řešeny v obchodním zákoníku, části druhé 

s názvem Obchodní společnosti a družstva. 
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4. 2 Souvislý příklad na transformaci právní formy podnikání  

V předchozí kapitole 3. 1 byl popsán souvislý příklad začínajícího podnikatele OSVČ 

pana Miroslava Mičulky (pro názornost se bude transformace týkat právě pana Mičulky). 

Jako osobě samostatně výdělečně činné se mu začalo dařit a postupem času začal 

uvažovat o transformaci právní formy podnikání z osoby fyzické na osobu právnickou. Tedy 

konkrétně na společnost s ručením omezeným, jelikož pro její založení stačí pouze jedna 

osoba. Jeho hlavní kritériem v rozhodování byla forma ručení za závazky. Jako osoba 

samostatně výdělečně činná, totiž ručí celým svým majetkem, což by v případě vzniku 

nežádoucích problémů mohlo ovlivnit celý život nejen jeho, ale i jeho rodiny. Naopak jako 

společník ve společnosti s ručením omezeným by ručil pouze do výše nesplaceného vkladu 

zapsaného do obchodního rejstříku. Pan Mičulka si ovšem uvědomuje také nevýhody spojené 

s přeměnou, mezi něž patří zejména způsob vedení společnosti. Doposud si totiž vedl 

daňovou evidenci, ve které se dobře orientoval. V s. r. o. už by musel vést povinně podvojné 

účetnictví, což je dáno zákonem o účetnictví
15

. Ten určuje povinnost vést účetnictví osobám, 

které: 

1) se dobrovolně rozhodly pro vedení účetnictví, 

2) jsou zapsány v obchodním rejstříku – jde tedy o s. r. o. , a. s. , v. o. s. atd., 

3) dosáhly obratu převyšující částku 25 000 000 Kč. 

Ovšem vedení podvojného účetnictví je mnohem složitější a obsáhlejší než vedení 

daňové evidence, což znamená, že by si pan Mičulka musel obstarat účetní. 

Další kritérium v rozhodování sehrálo daňové zatížení. U daně z příjmů fyzických osob 

se jako nejvýhodnější jevilo uplatnění výdajového paušálu, místo dosažených výdajů 

skutečných. Do konce loňského roku si od vypočtené daňové povinnosti mohli podnikatelé 

uplatnit i daňové zvýhodnění na dítě, což od letošního roku 2013 je už pasé. Další změnou je 

také max. výše uplatnitelné částky, stanovené u skupiny podnikatelů uplatňujících 40 % 

paušál jako jsou znalci, tlumočníci aj, jde o max. 800 000 Kč. A také u skupiny s paušálem 

30 %, kde max. činí 600 000 Kč. Rozdíl je značný i v povinných odvodech. Osoba samostatně 

výdělečně činná má povinnost odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. A také 

samotné podnikání jako s. r. o. určitě na okolí působí věrohodněji a reprezentativněji. 

                                                             

15 Zákon č. 563 ze dne 12. prosince 1991 zákon o účetnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 

107, s. 2802 - 2803. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=563/1991 

&typeLaw=zákon&what=Cislo_zákona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
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Po zvážení celé situace, se tedy pan Mičulka rozhodl pro změnu právní formy 

podnikání z OSVČ na společnost s ručením omezeným. 

4. 2. 1 Změna právní formy podnikání 

Možností jak změnit právní formu podnikání z OSVČ na s. r. o. je několik. 

1) Vklad fyzické osoby do nově založené s. r. o. – jde o případ, kdy fyzická osoba ukončí 

své podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná a buď si koupí již předem 

založenou společnost s ručením omezeným, tzv. ready-made, nebo si založí společnost 

novou. V této nové společnosti se stane jediným vlastníkem, tedy společníkem a 

zároveň také jednatelem (statutárním orgánem). V tomto případě musí být vklady 

oceněny soudním znalcem, což představuje finanční zátěž. 

2) Založení nové společnosti a následný prodej podniku fyzické osoby – zde musí 

fyzická osoba také založit novou s. r. o., v níž se opět stává jediným společníkem a 

jednatelem a také zde musí dojít k ocenění podniku, tedy jeho hmotných, osobních a 

nehmotných složek, soudním znalcem. 

3) Současné podnikání a následný převod majetku – při této možnosti musí být také 

založena nová společnost a OSVČ na ní postupně převádí majetek. Zde je podstatný 

§ 196 písm. a obchodního zákoníku, který udává, že v případě vkladu, jenž přesáhne 

1/10 upsaného kapitálu (u s. r. o. je o 1/10 z 200 000 Kč, tedy 20 000 Kč), musí být i 

tento vklad oceněn soudním znalcem. 

Každá z výše uvedených možností má zajisté své výhody a nevýhody. V současné době 

existuje řada společností a firem, které se touto problematikou zaobírají a tudíž i jednotlivým 

podnikatelům poradí, která varianta je právě pro ně nejvýhodnější. Pan Mičulka se 

pro přechod svého podnikání rozhodl pro variantu druhou a začal uskutečňovat jednotlivé 

kroky. 

4. 2. 2 První kroky pro transformaci 

Základní krok spočívá v založení nové společnosti s ručením omezeným
16

. Pan Mičulka 

tedy musel vyhotovit společenskou listinu, což je platný dokument, týkající se jednoho 

společníka (zakladatele), který musí být ověřen notářem a který také musí mít podstatné 

náležitosti. Těmi jsou mimo jiné předmět podnikání, název firmy, sídlo aj. 

                                                             
16

 Podrobný popis založení a vzniku obchodní společnosti je popsán v kapitole 3. 2 Souhrnný příklad daně 

z příjmů právnické osoby. 
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Dále si pan Mičulka musel zřídit nový podnikatelský účet v bance, na který bylo 

potřeba vložit min. vklad, který v jeho případě tvořil zároveň i min. výši základního kapitálu 

200 000 Kč, jelikož jde o jednoho zakladatele. Banka následně vydala potvrzení o vložení. 

Dalším potřebným dokumentem bylo živnostenské oprávnění. Před požádáním 

o živnostenské oprávnění je nutno doložit výpis z rejstříku trestů, který se dnes dá jednoduše 

získat na pracovištích CZECH POINT. Dalšími doklady při ohlášení živnosti jsou: 

 předem vyplněné ohlášení živnosti; 

 doklad o tom, že právnická osoba nebyla zřízena nebo založena, pokud zápis 

do obchodního či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že 

právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, 

pokud již byl zápis proveden; 

 doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má PO na území České 

republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsaná v obchodním rejstříku nebo 

jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako 

podmínka zápisu do této evidence; 

 doklad o zaplacení správního poplatku, jde o 1000 Kč za ohlášení živnosti. 

Pan Mičulka si tedy na živnostenském úřadě podal žádost na živnost volnou, která se řadí 

do kategorie živností ohlašovacích. Žádost se podává pomocí formuláře JRF, který se liší 

od JRF fyzických osob, viz příloha č. 9, pomocí něhož lze učinit na živnostenském úřadě 

podání žádosti i k dalším úřadům (např. k úřadu finančnímu). V ohlášení živnosti volné 

právnická osoba uvádí zejména: 

 název společnosti – pan Mičulka se rozhodl pro název LOMAT, s. r. o., 

 sídlo podnikání – jako sídlo podnikání stále zůstává rodinný dům pana Mičulky, 

 identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

 předmět podnikání, 

 datum zahájení činnosti, 

 datum vzniku živnostenského oprávnění. 

 Živnostenský úřad je následně povinen provést zápis do živnostenského rejstříku 

nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení ohlášení a vydat podnikateli výpis, ovšem 

za předpokladu, že splňuje podmínky stanovené zákonem. Živnostenské oprávnění následně 

vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí 

právnická osoba podat do 90 dnů od doručení výpisu. Pokud tak neučiní, popřípadě není-li 

návrhu vyhověno, živnostenské oprávnění uděleno nebude.  
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 Pan Mičulka shromáždil veškeré potřebné dokumenty, jako je zakladatelská listina, 

výpis z banky o vložení vkladu, živnostenské oprávnění atd. a místně příslušný krajský 

soud, ke kterému návrh na zapsání do obchodního rejstříku poslal, mu v žádosti vyhověl. 

 První předpoklad pro změnu právní formy podnikání byl učiněn, dále byl na řadě prodej 

podniku. 

4. 2. 3 Prodej podniku fyzické osoby  

Prodej podniku představuje ekonomické rozhodnutí, které je především poměrně 

složitou právnickou otázkou a souhrnem více méně standardních účetních operací 

s významnými daňovými dopady. 

Při prodeji podniku je důležité určení kupní ceny, která je předmětem zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, který udává, že podnik lze ocenit součtem zjištěných 

cen jednotlivých druhů majetku sníženým o závazky a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, který uvádí, že základem kupní ceny je účetní evidence prodávajícího ke dni 

uzavření smlouvy a na základě dalších hodnot uvedených ve smlouvě, pokud nejsou zahrnuty 

do účetní evidence. 

Dle obchodního zákoníku se podnikem rozumí soubor: 

 hmotných složek podnikání – zde patří budovy, stroje, zařízení, materiál; 

 osobních složek podnikání – jako jsou znalosti a zkušenosti osob pracujících 

v podniku; 

 nehmotných složek podnikání – tedy závazky, práva, licence atd. 

K samotnému podniku náleží také práva, věci a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu 

sloužit. 

4. 2. 3. 1 Smlouva o prodeji podniku
17

 

Smlouva o prodeji podniku představuje platný dokument sloužící k této transakci. Její 

náležitosti jsou vymezeny obchodním zákoníkem. 

V této smlouvě se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj 

vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího, které souvisí 

s podnikem a zejména zaplatit kupní cenu.  

                                                             
17 Zákon č. 513 ze dne 5. listopadu 1991 obchodní zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 98, 

s. 2530 - 2531. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=513/1991&type 

Law=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN: 1211-1244. 
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Pro smlouvy je nezbytným pokladem inventarizace majetku a závazků, uskutečněná 

ke dni prodeje podniku. 

Smlouva musí být sepsána písemně a musí obsahovat základní údaje, mezi které patří 

zejména: 

 údaje o prodávajícím, 

 údaje o kupujícím, 

 předmět činnosti podniku, 

 výše stanovené kupní ceny, 

 majetek, práva a povinnosti, 

 podpisy obou stran atd. 

Pan Mičulka sepsal, respektive sám se sebou, smlouvu o prodeji podniku a pokračoval 

v dalších povinnostech s tímto souvisejících. Jednou z nich je právě inventarizace, která 

představuje důležité podklady pro změnu právní formy podnikání. 

4. 2. 4 Inventarizace 

Nejlepší dobou pro transformaci právní formy podnikání je zajisté konec roku, kdy 

k 31. 12. musí být provedena inventarizace. Vzhledem k tomu, že se pan Mičulka rozhodl 

pro změnu právní formy podnikání a začátku podnikání jako společnost s ručením omezeným 

k 1. lednu, ke konci roku tedy provedl inventarizaci veškerého majetku, závazků, pohledávek 

a zásob.  

Inventarizace musí být provedena zejména u hmotného majetku, zásob, pohledávek a 

závazků. Pro účely transformace bude podléhat inventarizaci i peněžní účet podnikatele a 

nehmotný majetek. 

HMOTNÝ MAJETE  

Již na počátku svého podnikání si pan Mičulka stanovil interní směrnici, pomocí níž si 

evidoval jednotlivé složky hmotného majetku do příslušných skupin: 

 v kategorii dlouhodobého hmotného majetku evidoval počítač, jehož pořizovací cena 

činila 45 000  č a automobil s pořizovací cenou 150 000  č, u kterých uplatňoval 

odpisy po dobu 5 let; počítač i automobil jsou již vyřazeny z evidence majetku. 

Na počátku roku si pořídil nový automobil v pořizovací ceně 180 000  č. U tohoto majetku 

bude uplatněn poloviční odpis týkající se podnikání fyzické osoby a v důsledku prodeje 

podniku, si právnická osoba bude moct uplatnit odpis v celkové výši, jenž bude snižovat 
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základ daně nové společnosti LOMAT, s. r. o.. Následující tabulka uvádí výši odpisů po dobu 

pěti let. 

Tabulka 4. 1 - Odpisy nového automobilu 

Výpočet odpisu               Odpis Oprávky Zůstatková cena 

1. rok PC / koeficient 180 000 / 5 = 36 000 Kč 36 000 Kč 144 000 Kč 

2. rok 2xZC / koef. – 1 288 000 / 5 = 57 600 Kč 93 600 Kč 86 400 Kč 

3. rok 2xZC / keof. – 2 172 800 / 4 = 43 200 Kč 136 800 Kč 43 200 Kč 

4. rok 2xZC / koef. – 3   86 400 / 3 = 28 800 Kč 165 600 Kč 14 400 Kč 

5. rok 2xZC / koef. – 4   28 800 / 2 = 14 400 Kč 180 000 Kč 0 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Automobil patří do odpisové skupiny 2, kde koeficient pro první rok odepisování je 5 a 

pro další léta 6. Zvolená forma odpisů byla zrychlená. Odpis u FO je ve výši 18 000 Kč a 

odpis u PO je ve výši 36 000 Kč, který v porovnání s odpisem účetním bude ovlivňovat 

základ daně už ve společnosti LOMAT, s. r. o. 

 v další kategorií drobný hmotný majetek měl uveden nově pořízený pracovní stůl, 

notebook, tiskárnu, fax, jejichž pořizovací cena činí dohromady 30 000  č; 

 a v poslední kategorii evidoval majetek, který zařazoval ihned do spotřeby, šlo 

o mobilní telefon a pevnou linku. 

Tento majetek se při pořízení ocenil pořizovací cenou. 

ZÁSOBY 

 Do evidence zásob v tomto případě patří zejména zboží. Jelikož je živnost pana 

Mičulky nazvána jako činnost spojená s nákupem a prodejem zboží, za účelem jeho dalšího 

prodeje, v zásobách toho moc neeviduje. Jde pouze o drobné zboží v hodnotě 15 000  č. 

 Zásoby jsou při jejich pořízení oceněny pořizovací cenou, vlastními náklady, popř. 

cenou zjištěnou pro účely daně dědické nebo darovací. 

POHLEDÁV Y 

 Pohledávky představují jakýkoliv nárok věřitele na úhradu peněžní nebo nepeněžní 

částky od dlužníka. Může jít o pohledávky z obchodních závazkových vztahů, daňové 

pohledávky, nebo poskytnuté úvěry a půjčky. 
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 Postupitel (prodávající) má povinnost oznámit postoupení pohledávky dlužníkovi. 

V případě ukončení podnikání dochází k tzv. odepsání pohledávek. O hodnotu neuhrazených 

pohledávek musí být zvýšen základ daně. 

 Inventurou byla zjištěna částka u pohledávek ve výši 300 000  č, jde o sumu včetně 

daně z přidané hodnoty. 

PENĚŽNÍ ÚČET 

 Při inventuře týkající se bezhotovostních částek na peněžním běžném účtu pana 

Mičulky byl zjištěn zůstatek ve výši 800 000  č, důkazním prostředkem je zde výpis z účtu. 

ZÁVAZ Y 

 U závazků jde o částku peněžní nebo nepeněžní, kterou podnikatel dluží dlužníkům. 

Patří zde zejména obchodně závazkové vztahy, daňové závazky, přijaté úvěry nebo půjčky. 

Závazky byly zjištěny v hodnotě 400 000  č. 

 V daňové evidenci jsou závazky oceněny při vzniku jmenovitou hodnotou a při převzetí 

pořizovací cenou. 

 O veškeré této inventarizaci musí být proveden zápis. Při posuzování může dojít 

ke dvěma situacím: 

a) zjištěný stav je větší než je zaevidovány v evidenci, tedy jde o PŘEBYTE , 

b) zjištěný stav je menší než je zaevidovány v evidenci a jde o MANKO. 

V případě zjištěného manka musí být sníženy výdaje o příslušnou částku, kterou již má 

podnikatel jako výdaj zaevidován. Existují ale také manka, u kterých nemusí být snižovány 

zaevidované výdaje, jde např. o: 

- úbytky vyplývající z přirozené vlastnosti zásob vznikajících např. sesycháním, 

- ztrátě v maloobchodním prodeji, 

- nezaviněné úhyny zvířat, 

a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy, kterou si podnikatel předem sám stanovil. 

Správce daně poté může posoudit, zda stanovené normy odpovídají charakteru činnosti. 

4. 2. 5 Znalecký posudek a oceňovací rozdíl 

Vedle údajů z daňové evidence, také soudní znalec ohodnotil pohledávky, závazky, 

majetek a zásoby jinou cenou, než kterou zjistil pan Mičulka při inventuře. Tyto nově zjištěné 

hodnoty budou představovat počáteční stavy účtů v zahajovací rozvaze. 
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Tabulka 4. 2 – Částky zjištěné z inventarizace a částky zjištěné znalcem 

Cena zjištěná inventarizací Cena stanovená znalcem 

Majetek 162 000 Kč Majetek 160 000 Kč 

Drobný majetek 30 000 Kč Drobný majetek 25 000 Kč 

Pohledávky 300 000 Kč Pohledávky 300 000 Kč 

Zásoby 15 000 Kč Zásoby 14 000 Kč 

Běžný účet 800 000 Kč Běžný účet 800 000 Kč 

Celkem majetek 1 307 000  č Celkem majetek 1 299 000  č 

Závazky 400 000 Kč Závazky 400 000 Kč 

Celkem 907 000  č Celkem                  899 000  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Znalec přecenil podnik na 899 000  č, což představuje kupní cenu celého podniku. 

Při přeceňování majetku může vzniknout goodwill nebo oceňovací rozdíl: 

 GOODWILL – představuje rozdíl mezi oceněním podniku a souhrnem individuálně 

přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Následně je goodwill 

vykazován v rozvaze v položce s názvem Dlouhodobý nehmotný majetek, ovšem 

pro účely daní z příjmů, není považován za nehmotný majetek. Odepisuje se 

rovnoměrně 60 měsíců od nabytí podniku. Goodwill muže vzniknout jako: 

- kladný goodwill: vzniká v případě, kdy kupní cena snížená o ocenění dle obchodního 

zákoníku je VYŠŠÍ než ocenění soudním znalcem (koupeno dráž). Odepisuje se 

do nákladů a není daňovým nákladem, 

- záporný goodwill: kdy kupní cena snížená o ocenění dle OZ je NIŽŠÍ než ocenění 

soudním znalcem (koupeno levněji). Odepisuje se do výnosů. 

 OCEŇOVACÍ ROZDÍL – vzniká jako rozdíl mezi oceněním podniku a souhrnem 

ocenění složek majetku sníženým o převzaté závazky. Vykazuje se v rozvaze jako 

součást Dlouhodobého hmotného majetku. Odepisuje se rovnoměrně 180 měsíců a 

odpisy jsou daňově účinné. Kupující o něm účtuje jako o stálém aktivu na účtu 09x. 

- kladný oceňovací rozdíl: kupní cena je VYŠŠÍ než účetní hodnota majetku (koupeno 

dráž), odepisuje se do nákladů, 

- záporný oceňovací rozdíl: kupní cena je NIŽŠÍ než účetní hodnota majetku (koupeno 

levněji), odepisuje se do výnosů. O tento odpis lze snížit základ daně. 
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V případě pana Mičulky došlo k vytvoření oceňovacího rozdílu, jelikož položky jsou 

oceněny jako celek:                       , což znamená záporný oceňovací rozdíl 

ve výši 8 000  č. 

 Poté, co pan Mičulka provedl inventarizaci k 31.12., musel rovněž oznámit ukončení 

své podnikatelské činnosti na příslušných úřadech. 

4. 2. 6 Oznamovací povinnosti prodávající fyzické osoby 

Mezi základní povinnosti, které musí OSVČ splnit při změně právní formy podnikání 

patří zejména ohlášení o ukončení podnikatelské činnosti na okresní správě sociálního 

zabezpečení, na zdravotní pojišťovně a u příslušného správce daně. 

Podle živnostenského zákona existuje oznamovací povinnost, podle které je podnikatel 

povinen živnostenskému úřadu předem oznámit ukončení provozování živnosti. V případě 

neprovedení této povinnosti, hrozí podnikateli vysoká pokuta, řádově v desítkách tisíc Kč. 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ musí oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení ukončení podnikatelské 

činnosti a to nejpozději do 8 dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci ukončení 

činnosti. Tato povinnost se řídí zákonem č. 58/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení. 

Zdravotní pojišťovna 

 O ukončení podnikatelské činnosti musí být obeznámena i příslušná zdravotní 

pojišťovna. Lhůta pro oznámení je zde podstatně kratší než u OSSZ. OSVČ tuto povinnost 

musí oznámit do 8 dnů od ukončení podnikání. Tuto oblast řeší zákon č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění. 

Finanční úřad 

Povinnost oznámit ukončení podnikatelské činnosti se vztahuje také na finanční úřad a 

to do 15 dnů od ukončení podnikání. Tuto povinnost upravuje zákon č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, který od 1. 1. 2011 nahrazuje zákon č. 337/1992, o správě daní a poplatků. 

U OSVČ, které ukončuje své podnikání, bývají často prováděny daňové kontroly. 

Ukončení podnikání ale není důvodem pro okamžité podání daňového přiznání. Daňová 

povinnost se vypořádá standardně v rámci daňového přiznání a to do 31. března. 
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Pan Mičulka musel podat přehled o příjmech a výdajích ve lhůtě pro podání daňového 

přiznání za kalendářní rok, kdy podnikání ukončil a vyrovnat pojistnou povinnost. 

 Ukončením podnikatelské činnosti jako fyzická osoba, přestává být pan Mičulka 

OSVČ a tudíž již nemá povinnost odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. 

 Pan Mičulka tedy navštívil živnostenský úřad, na kterém vše vyřídil. Na stanoveném 

tiskopise, viz příloha č. 10, zde mohl učinit oznámení vůči OSSZ, zdravotní pojišťovně i 

finančnímu úřadu, neboť živnostenský úřad slouží jako centrální registrační místo. 

4. 2. 7 Archivace dokladů 

Po ukončení podnikání je důležité archivovat veškeré doklady související s předchozí 

činností. Při možné následné kontrole správce daně, okresní správy sociálního zabezpečení 

nebo zdravotní pojišťovny, slouží jako důkazní materiál. 

Daňový úřad totiž může doměřit daň min. po dobu 3 let, zdravotní pojišťovna může 

předepsat dlužné pojistné až do 5 let a OSSZ až do 10 let. 

Pan Mičulka provedl veškeré potřebné povinnosti, týkající se oznámení příslušným 

úřadům a také potřebné inventarizace. 

4. 2. 8 Zahájení a průběh podnikání nové společnosti LOMAT, s. r. o. 

V nové společnosti pana Mičulky LOMAT, s. r. o. se bude o podvojné účetnictví starat 

paní Nováková, což je nová účetní pana Mičulky. Její první a základní povinnost bylo 

otevření účetních knih k 1. 1. a sestavení zahajovací rozvahy, do níž byly promítnuty údaje 

stanovené znalcem. 

Tabulka 4. 3 – Zahajovací rozvaha společnosti LOMAT, s. r. o. 

AKTIVA PASIVA 

Peníze na BÚ 1 000 000 Kč Základní kapitál 200 000 Kč 

Majetek 185 000 Kč Závazky  400 000 Kč 

Zboží 14 000 Kč Závazek z koupě 899 000 Kč 

Pohledávky 300 000 Kč   

AKTIVA CELKEM 1 499 000  č PASIVA CELKEM 1 499 000  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

52 

 

Účtování kupující účetní jednotky: 

1) závazek z koupě podniku ve výši dohodnuté kupní ceny 899 000 Kč 395/372 

2) přírůstek jednotlivých složek 

- běžný účet       800 000 Kč 221/395 

- majetek       185 000 Kč 022/395 

- zboží          14 000 Kč 131/395 

3) přírůstek pohledávky      300 000 Kč 311/395 

4) přírůstek závazků      400 000 Kč 395/321 

5) základní kapitál       200 000 Kč 395/411 

6) běžný účet
18

       200 000 Kč 221/395 

7) oceňovací rozdíl          8 000 Kč 097/395 

8) úhrada kupní ceny podniku     899 000 Kč 372/221. 

Účetní pana Mičulky, paní Nováková dále otevřela všechny potřebné účty, zanesla 

jednotlivé pohledávky a závazky do knih vydaných a přijatých faktur a pokračovala 

v účetnictví po celé zdaňovací období, na jehož konci musí být sestavena účetní závěrka a 

podáno daňové přiznání. 

4. 2. 9 Stanovení daně z příjmů fyzické osoby pana Mičulky 

Pan Mičulka musel podat řádné daňové přiznání do 31. března, do kterého zahrnul dílčí 

základ daně z kapitálového majetku, dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatně 

výdělečné činnosti a do tohoto základu daně také zahrnul: 

PŘÍJEM: 

-  příjem z prodeje podniku. 

VÝDAJ: 

- zůstatkovou cenu hmotného majetku, 

- hodnotu peněžních prostředků (což představuje běžný účet), 

- hodnotu finančního majetku, 

- vstupní cenu hmotného majetku vyloučeného z odepisování, 

- PC pozemků, 

- hodnotu pohledávek, jejichž úhrada by byla nedaňovým příjmem, 

- hodnotu závazků (bez DPH), jejichž úhrada by byla daňovým výdajem. 

                                                             
18 Běžný účet v zahajovací rozvaze tvoří vložený základní kapitál a přírůstek peněz z BÚ prodaného podniku. 
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Zákon o dani z příjmů v § 24 odst. 13 uvádí, pokud je prodávající plátcem daně 

z přidané hodnoty, tak pohledávky, jejichž úhrada by byla daňovým příjmem, sníží základ 

daně u prodávajícího pouze o DPH z těchto pohledávek, pokud byla splněna daňová 

povinnost na výstupu. 

Jelikož pan Mičulka vedl daňovou evidenci, při prodeji podniku se také řídil zákonem 

o dani z příjmů § 23 odst. 16.  Ten udává, že současně musí zvýšit základ daně o veškeré 

převáděné závazky včetně DPH a dále o případný rozdíl mezi cenou zásob podle smlouvy 

o prodeji podniku a jejich oceněním. 

Následující tabulky uvádějí dílčí základy daně z příjmů fyzických osob. 

Tabulka 4. 4 - Dílčí základ daně pana Mičulky z prodeje podniku 

Příjmy   

- z prodeje podniku 899 000 Kč 

- závazky včetně DPH 400 000 Kč 

- rozdíl v cenách zásob 1 000 Kč 

Celkové příjmy 1 300 000  č 

Výdaje   

- ZC hmotného majetku – automobilu 162 000 Kč 

- peněžní prostředky – běžný účet 800 000 Kč 

- hodnotu pohledávek  - pouze DPH 52 080 Kč 

- hodnotu závazků bez DPH 330 560 Kč 

Celkové výdaje 1 344 640  č 

Příjmy – výdaje - 44 640  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pan Mičulka si vyčíslil rozdíl mezi příjmy a výdaji z prodeje svého podniku, což 

ovlivnilo jeho celkovou daňovou povinnost.  

Za celé zdaňovací období předcházející prodej podniku, si vedl podrobně evidenci 

příjmů, výdajů, majetku, závazků a ve svém daňovém přiznání uvedl dílčí základ daně 

z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a také dílčí základ daně z kapitálového 

majetku. 
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Tabulka 4. 5 - Dílčí základ daně § 7 

Dílčí základ daně § 7  

Příjmy z podnikání a JSVČ 500 000 Kč 

Výdaje související s příjmy 350 000 Kč 

Dílčí základ daně  150 000  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příjmy a výdaje související s prodejem podniku ovlivnily dílčí základ daně, jenž se týká 

právě podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti pana Mičulky. 

Tabulka 4. 6 - Dílčí základ daně § 7 včetně příjmů a výdajů z prodeje podniku 

Dílčí základ daně § 7 včetně příjmů a výdajů  

Příjmy z podnikání a JSVČ 500 000 Kč 

Příjmy z prodeje podniku 1 300 000 Kč 

Příjmy celkem 1 800 000 Kč 

Výdaje související s příjmy 350 000 Kč 

Výdaje z prodeje podniku 1 344 640 Kč 

Výdaje celkem 1 694 640 Kč 

Dílčí základ daně § 7   105 360  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dílčí základ daně § 8 týkající se kapitálového majetku, se týkal jen přijatých úroků 

z bankovního účtu, podle daňové evidence pana Mičulky jde o částku 110  č. 

Pan Mičulka, jak je uvedeno výše, si platil životní pojištění 12 000 Kč ročně a dále 

uplatnil v daňovém přiznání slevu na poplatníka. Jelikož obě děti již vystudovaly a jsou 

zaměstnány v pracovním poměru, nemohl si na ně uplatnit daňové zvýhodnění. 

Následující tabulka tedy ukazuje výslednou daňovou povinnost, popř. daňový bonus 

poplatníka, při prodeji podniku. 
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Tabulka 4. 7 - Výpočet daně z příjmů pana Mičulky 

Dílčí základ daně § 7 105 360 Kč 

Dílčí základ daně § 8 110 Kč 

Základ daně 105 470 Kč 

Nezdanitelná část ZD – životní pojištění 12 000 Kč 

ZD snížený 93 470 Kč 

ZD zaokrouhlený na 100 dolů 93 400 Kč 

Daň ve výši 15 % 14 010 Kč 

Slevy na dani – na poplatníka 24 840 Kč 

Výsledná daňová povinnost/daňový bonus 0  č 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Předchozí tabulky ukazují, že v případě prodeje podniku dosáhl pan Mičulka 

po uplatnění slevy na poplatníka nulové daňové povinnosti. Neodvedl tedy finančnímu úřadu 

žádnou daň. 

4. 2. 10 Shrnutí 

Uvedený příklad pana Mičulky představuje jednu z možností transformace právní formy 

podnikání z osoby fyzické na osobu právnickou. Konkrétně tedy, jak prodat podnik nově 

vzniklé společnosti s ručením omezeným. Vedle prodeje celého podniku, existuje také 

možnost prodeje jednotlivých složek podniku, což je ovšem považováno za zdanitelné plnění 

a tudíž podléhá odvodu daně z přidané hodnoty. Dále také může jít o vklad podniku nebo jeho 

jednotlivých složek. Důležitá výhoda, ať už jde o vklad nebo o prodej podniku, spočívá 

v přenesení majetku, ale také závazků osoby samostatně výdělečně činné na nově vzniklou 

společnost s ručením omezeným. 

Příklad pana Mičulky analyzuje jednodušší verzi při změně právní formy podnikání. 

Ve skutečnosti může jít o transformace daleko složitějšího rázu, ke kterým je zapotřebí dohled 

zkušených daňových poradců, účetních, ale také advokátů, kteří se starají o správné 

dodržování právních postupů. 

Pokud se podnikající fyzická osoba dostane do situace, kdy zvažuje změnu formy svého 

podnikání, musí si uvědomit a dobře promyslet, co všechno tento krok přináší. Prodej podniku 

je administrativně náročný proces, ovšem pokud jsou dodržovány veškeré zákonem stanovené 
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podmínky, ať už jde o právní, účetní či daňové, je tento prodej vhodnou transformační 

aplikací. 

Mezi výhody zde patří možnost odepisování majetku, který byl sice pořízen panem 

Mičulkou ještě jako osobou samostatně výdělečně činnou, ale odpis může být uplatněn 

v účetnictví nově vzniklé s. r. o. Další výhoda se týká daně z přidané hodnoty. Prodej podniku 

není totiž považován za zdanitelné plnění, a tudíž není předmětem této daně. 

Jako nevýhodu u transformace lze považovat zejména výše zmíněnou náročnost a také 

vyšší finanční náklady spojené s činností soudního znalce. Dále jde o nevýhodu ve formě 

administrativních nákladů vzniklých při oznamování změny všem obchodním partnerům. 

Souhrnný příklad na změnu právní formy podnikání ve svém závěru ukazuje, že pan 

Mičulka při zohlednění příjmů a výdajů z prodeje podniku dosáhl nulové daňové povinnosti.  

Důležité je také podotknout, že prodejem podniku fyzická osoba nezaniká, dále existuje 

a stává se vlastníkem pohledávky z titulu prodeje podniku. 

4. 3 Doporučení na změnu 

 Toto doporučení se týká podnikání právnických osob, konkrétně společnosti s ručením 

omezeným. V současné společnosti podniká formou právnických osob mnoho poplatníků. 

Ovšem ne každá společnost obstojí ve značné konkurenci. I při velké snaze se může dobře 

zavedená instituce dostat do platební neschopnosti, čemuž napomáhá i současná celosvětová 

finanční krize. Nemusí jít pouze o menší společnosti, ale také o velké instituce s řadou 

zaměstnanců. V příloze č. 11 jsou pro ukázku znázorněny v grafu bankroty fyzických i 

právnických osob za rok 2012, provedené společností Czech Credit Bureau. 

 V případě, že se do platební neschopnosti dostane jako podnikatel fyzická osoba, jde 

o vážnou situaci, jelikož FO jako osoba samostatně výdělečně činná, ručí za závazky celým 

svým majetkem. Pokud jde ale o nesplacení závazků u PO, není situace tak závažná, jelikož 

společníci ve společnosti s ručením omezeným ručí do výše svého nesplaceného vkladu, což 

představuje nižší riziko než u osoby fyzické. 

 V celosvětovém měřítku existuje řada podnikatelů, společností, ale také nepodnikatelů, 

kteří se dostali do platební neschopnosti, tedy insolvence, popř. do osobního bankrotu. 

Konkrétně insolvence znamená neschopnost plnit své závazky a pro vznik úpadku musí být 

splněny tři předpoklady: 

 existence více věřitelů, 

 existence peněžitých závazků po dobu více jak 30 dnů po splatnosti, 

 prokázání, že závazky není možno uhradit. 
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 Další formou úpadku je předlužení, které vyplývá z existence více věřitelů, kdy souhrn 

závazků, splatných i nesplatných, převyšuje hodnotu majetku. 

 Pokud se společnost dostane do insolvenčního řízení, neznamená to vždy okamžité 

ukončení její činnosti. Ovšem pokud se už do tohoto řízení dostane, je často považována 

za nedůvěryhodnou a nesolventní, což může odradit i potencionální obchodní partnery. 

Insolvenční soud rozhodne, zda dojde ke konkurzu nebo reorganizaci. 

 V případě právnických osob existuje řada společností, které se dostaly do fáze 

insolvence. A jak společnost vznikla, tedy jejím zápisem do obchodního rejstříku, tak také 

zanikne jejím výmazem. Současná česká legislativa ovšem nebrání tomu, aby společníci před 

nebo po výmazu a zániku stávající společnosti, nezaložili společnost stejnou nebo velice 

podobnou a to např. pouze s přívlastkem k danému názvu. 

 Může tedy dojít k situaci, kdy po skončení insolvenčního řízení formou konkurzu 

společnost zanikne. Do oznámeného insolvenčního řízení se přihlásí všichni věřitelé, kteří 

chtějí uplatnit své pohledávky a kterým společnost nesplácí závazky, ale ani tak k zaplacení 

dluhů nemusí dojít, jelikož společnost může být bez jakýchkoliv peněžních prostředků a 

majetku, kterým by závazky uhradila. Po ukončení tohoto řízení dojde k výmazu 

z obchodního rejstříku, ale společnost jako taková, nebo její část může vzniknout znovu 

novým zápisem do obchodního rejstříku a může opět podnikat v předešlé činnosti. Žádný 

platný zákon totiž tuto problematiku neřeší. 

 Vzhledem k výše uvedenému vyplývá, že by mělo být zavedeno zákonné ustanovení, 

týkající se právě této oblasti. Osoby, které jsou zakladateli a tudíž společníky dané 

společnosti, by v případě platební neschopnosti, měly mít pro další podnikání určitá omezení. 

Stačí jim vždy pouze peněžní prostředky pro zahájení nové činnosti a splacení základního 

kapitálu a už je vůbec nemusí zajímat, že v předchozím podnikání mají vůči svým věřitelům 

nesplacené závazky. Mělo by jít o to, že tito společníci by po určitou dobu mohli podnikat 

pouze jako osoby fyzické a tím by odpovídali za vzniklé závazky celým svým majetkem, což 

by je jistě vedlo k větší opatrnosti v podnikání samotném. Toto rozhodnutí by také mohlo 

vycházet z výše dluhu dané společnosti. Mohlo by jít o variantu 3P, což znamená, že pokud 

by např. částka závazků byla větší než 3 000 000 Kč, nemohli by podnikat vůbec po dobu 

3 let. Po uplynutí této doby, by zde byla možnost podnikat pouze jako osoba fyzická a 

po uplynutí dalších 3 let, by již mohli začít znovu podnikat formou právnické osoby.  
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 Toto omezení by mělo být výstražným znamením pro právnické osoby, které se 

domnívají, že nemusí hradit své vzniklé závazky a založením nové společnosti mohou 

podnikat dále. 

 I když je daň z příjmu jednou z příjmových složek státního rozpočtu, toto omezení by 

bylo ku prospěchu. Současná legislativa se spíše zaměřuje na změny v oblasti daní nepřímých 

jako je daň z přidané hodnoty nebo daň spotřební. I nový ,,daňový balíček“, platný od 1. ledna 

2013, který se z velké části týká právě nepřímých daní a podnikání osob samostatně 

výdělečně činných, problematiku osob právnických nezahrnuje. 
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5. Závěr 

Tato diplomová práce je zaměřena na srovnání zdanění fyzických i právnických osob a 

analýzu související s problematikou transformace právní formy podnikání z osoby fyzické, 

osoby samostatně výdělečně činné na osobu právnickou. 

Práce se zabývá teoretickými základy daní z příjmů, jejichž znalost je nezbytná 

pro stanovení veškerých výpočtů. Jde o vymezení základních pojmů jako je poplatník, 

předmět podnikání, položky osvobozené od daně nebo slevy na dani. Práce analyzuje postup 

výpočtu daně z příjmů u obou skupin poplatníků a poukazuje na vývoj daní z příjmů. 

Z pohledu praktického je práce rozčleněna na dvě podkapitoly, kdy každá samostatně 

řeší výpočet daně z příjmů fyzických a právnických osob. V prvním příkladě jde o osobu 

samostatně výdělečně činnou pana Miroslava Mičulku, který se rozhodl začít podnikat a vede 

daňovou evidenci. Zde je kromě jiného také provedena analýza srovnání skutečných a 

paušálních výdajů. V práci jsou dále popisovány veškeré náležitosti a povinnosti týkající se 

začátku podnikání. Druhý příklad je zaměřen na právnickou osobu s. r. o. Konkrétně jde 

o pana Petra Nováka, který se rozhodl založit novou společnost s ručením omezeným. I zde je 

popsáno vše potřebné pro zahájení a průběh podnikání. Oba příklady mají ukázat, jak 

s podnikatelskou činností začít a co vše je nutno zařídit a obstarat. 

Zásadní důraz v práci je kladen na analýzu změny právní formy podnikání z osoby 

fyzické na osobu právnickou a to pomocí praktického příkladu. Ten se pro návaznost týká 

podnikání osoby samostatně výdělečně činné, pana Miroslava Mičulky, který se rozhodl 

pro transformaci právní formy podnikání na společnost s ručením omezeným. Transformace 

je provedena formou prodeje podniku a je popsána jak z pohledu teoretického, tak také 

praktického. Příklad analyzuje způsob zdanění u fyzické osoby a také počáteční postup vedení 

účetnictví osoby právnické. 

 Podstatnou součástí práce je doporučení na změnu, která ovlivní podnikání právnických 

osob. Konkrétně jde o zavedení legislativního omezení pro společníky s. r. o., jejichž 

společnost se v průběhu podnikání dostala do insolvenčního řízení s vyhlášením konkurzu. 

Jde o zavedení varianty 3P. Pokud by nesplacené závazky činily více jak 3 000 000 Kč, mohli 

by tito společníci dále podnikat až po uplynutí 3 let jako osoby fyzické. A až po dalších 

3 letech jako OSVČ, už by mohli znovu podnikat jako osoby právnické.  

 Cíl diplomové práce spočívá ve srovnání zdanění u fyzických a právnických osob 

v oblasti daní z příjmů a v analýze transformace právní formy podnikání z OSVČ 

na společnost s ručením omezeným. Cíl práce byl naplněn. 
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Seznam zkratek 

a. s.  akciová společnost 

aj.  a jiné 

atd.  a tak dále 

CCB  Czech Credit Bureau 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

DE  daňová evidence 

DP  daňové přiznání 

DPH  daň z přidané hodnoty 

FO  fyzická osoba 

GE  General Electric 

JRF  jednotný registrační formulář 

JSVČ  jiná samostatně výdělečná činnost 

k. s.  komanditní společnost 

Kč  korun českých 

max.  maximálně 

min.  minimálně 

např.  například 

odst.  odstavec 

OSSZ  okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

pism.  písmeno 

PO  právnická osoba 

popř.  po případě 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

Sb.  sbírky 

SP  sociální pojištění 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvané 

v. o .s.  veřejná obchodní společnost 

ZD  základ daně 

ZDP  zákon o dani z příjmů 

zn.  značka   

ZO  zdaňovací období 

ZP  zdravotní pojištění 

ZTP/P  zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce
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