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1 Úvod 

Podnikání má v dějinách lidstva dlouhou historii. Moţnost podnikat je základním 

stavebním kamenem ekonomik demokratických a vyspělých zemí na rozdíl od většiny 

totalitních zemí. Samotným podnikatelům dává svobodu, jelikoţ jsou v práci závislí sami na 

sobě. Podnikání rozšiřuje prostor pro seberealizaci, iniciativu a je taktéţ zdrojem materiálního 

zajištění. 

 

Rozhodnutí zahájit podnikání, tedy dát se na dráhu podnikatele, by měla předcházet 

seriózní úvaha. Status podnikatele představuje pro kaţdého, kdo se rozhoduje pro podnikání, 

řadu pozitivních, ale také negativních důsledků. Tyto důsledky by si měl potencionální 

zájemce o podnikání uvědomit, promyslet a vyhodnotit. I kdyţ zapojení do podnikání 

nepředstavuje nevratný proces, je spojeno s vynaloţením určitých nákladů, které mohou být 

nenávratně ztraceny. Na druhé straně je škoda, pokud pracovníka zaměstnání neuspokojuje a 

má dobrý podnikatelský nápad, ho nevyuţít. 

 

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

něj výhodnější podnikat jako fyzická osoba, známá taktéţ jako osoba samostatně výdělečně 

činná, nebo jako osoba právnická. A právě zahájení podnikání fyzických osob se věnuje tato 

bakalářská práce.  

 

Cílem bakalářské práce je popsat jednotlivé kroky, které musí fyzická osoba, 

začínající podnikatel, učinit před zahájením podnikatelské činnosti a během prvního roku 

podnikání. Například jak se správně získat ţivnostenské podnikání či k jakým daním se 

přihlásit a jak vypočítat jejich výši. Cílem práce je začínajícímu podnikateli poskytnou 

komplexní přehled nezbytných aktuálních poznatků týkajících se podnikatelských aktivit. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří stěţeních částí. Část první, teoretická, se týká 

ţivnostenského podnikání a rozčlenění ţivnostní dle ţivnostenského zákona. Cílem této 

kapitoly je zjistit, na základě jakého oprávnění můţe fyzická osoba podnikat a za jakých 

podmínek můţe toto oprávnění získat. 
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Druhá část práce je zaměřena na registrační povinnost fyzických osob k jednotlivým 

daním. Pojednává o tom, k jakým daním je fyzická osoba povinna se přihlásit a jak se vypočte 

daňová povinnost.  

 

V praktické části jsou zjištěné informace nabyté z teoretické části pouţity v praxi. 

Jedná se o souvislý příklad zahájení podnikatelské činnosti paní Procházkové. Je zde uveden 

postup paní Procházkové od vyplnění Jednotného registračního formuláře, přes otevření 

daňové evidence aţ k výpočtu a podání daňového přiznání za první rok podnikání. 

 

V bakalářské práci jsou pouţity metody zpracování a analýzy informací, komparace a 

dedukce. 
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2 Teoretické a právní aspekty zahájení podnikání fyzických osob  

2.1 Právní úprava podnikání 

Podnikání v České republice je upraveno několika právními předpisy, které tvoří 

právní rámec podnikání. Primární právní úprava podmínek pro podnikání vychází z Listiny 

základních práv a svobod, kde je mimo jiné zakotveno právo kaţdého občana podnikat či 

provozovat jinou hospodářskou činnost a také právo vlastnit majetek.  

 

 Konkrétní legislativní úprava podnikání v ČR je dána především obchodním 

zákoníkem, ţivnostenským zákonem, popř. dalšími zákony, které upravují podmínky pro 

podnikání v činnostech vyloučených z působnosti ţivnostenského zákona. Významná jsou 

také ustanovení občanského zákoníku, který upravuje například majetkové vztahy fyzických a 

právnických osob nebo sdruţení fyzických osob. Podstatné jsou i právní předpisy upravující 

problematiku účetnictví, daní a ostatních odvodů, ochrany spotřebitele, bezpečnosti práce. 
1
 

 

Základní legislativní předpis upravující postavení podnikatelů, právní formy podnikání 

či obchodní závazkové vztahy je obchodní zákoník. Obchodní zákoník definuje základní 

pojmy jako je podnikání, podnikatel, podnik, obchodní majetek či obchodní firma. Upravuje 

také zápis do obchodního rejstříku, druhy obchodních společností a podmínky pro jejich vznik 

a provoz, obchodní závazkové vztahy a jiné. 

 

Živnostenský zákon je veřejnoprávním předpisem, který se zaměřuje především na 

vztahy mezi státem a podnikatelskými subjekty provozující svou činnost na základě 

ţivnostenského oprávnění. Tento zákon stanovuje základní rovnoprávné podmínky pro 

provozování ţivnosti jak samotných ţivnostníků, tak také velkých podniků nebo zahraničních 

osob. Je zde mimo jiné vymezen pojem ţivnost a stanoveny všeobecné i zvláštní podmínky 

pro získání ţivnostenského oprávnění. Ţivnostenský zákon dále upravuje podnikání cizinců, 

překáţky pro provozování ţivnosti, činnost odpovědného zástupce, ţivnostenskou kontrolu či 

vyjmenovává činnosti, které nejsou ţivnostmi.  

 

 

                                                 
1
 VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 311 

s. ISBN 978-80-247-2409-6. 
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2.2 Základní pojmy  

Podnikání je dle obchodního zákoníku (§2) definováno jako soustavná činnost 

provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosaţení 

zisku. Dle ţivnostenského zákona je k této definici ještě přidáno „a za podmínek stanovených 

tímto zákonem“. 

 Soustavná činnost – znamená, se jedná o činnost vykonávanou opakovaně a 

pravidelně s vidinou, ţe bude vykonávaná i nadále. Nesmí se tedy jednat o činnost 

nahodilou či příleţitostnou. 

 

 Samostatnost provozované živnosti – osoba, která provozuje ţivnost, si sama 

rozhoduje o organizaci práce a není nijak zahrnuta do organizační struktury jiného 

subjektu. Fyzická osoba rozhoduje o místě a výkonu činnosti a sama také zajišťuje 

finanční chod podnikatelské aktivity. 

 

 Provozování živnosti vlastním jménem – fyzická osoba činí právní úkony svým 

vlastním jménem a příjmením. 

 

 Provozování živnosti na vlastní odpovědnost – podnikatel ručí za závazky 

z podnikatelské činnosti celým svým majetkem a nese veškeré riziko za výsledky 

podnikání. 

 

 Provozování živnosti za účelem dosažení zisku – činnost musí být vykonávána 

s úmyslem docílit zisku. Skutečnost, ţe ţivnost zisk nepřináší, není pro posouzení, zda 

se jedná o ţivnost důleţité. Podstatné je, zda daný druh ţivnost zisk vůbec přinést 

můţe. 

 

 Činnost provozována na základě živnostenského oprávnění – dokladem je 

ţivnostenský list, koncesní listina nebo osvědčení, které můţe ţivnostenský list nebo 

koncesní listinu nahradit. 
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Podnikatel můţe být jak fyzická, tak i právnická osoba. V §2 obchodního zákoníku je 

definován jako: 

 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, které podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základně jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

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

předpisu. 

 

Podnik je definován jako soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných sloţek 

podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a 

slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu slouţit. Podnik 

je věc hromadná. 

 

Obchodní firma je dle zákona název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního 

rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Fyzické osoby podnikají 

vţdy pod svým jménem a příjmením popř. s dodatkem, který zabezpečuje, aby podnikatel byl 

nezaměnitelný. Dodatek odlišuje osobu podnikatele či druh podnikání. Právnické osoby 

podnikají pod svým názvem, pod kterým jsou zapsány do obchodního rejstříku. Nedílnou 

součástí firmy právnických osob je také dodatek označující jejich právní formu. Podnikatelé 

nezapsaní do obchodního rejstříku nemají firmu a činí právní úkony pod svým jménem a 

příjmením. 

 

Obchodní majetek podnikatele, který je fyzickou osobou, je majetek, který patří 

podnikateli a slouţí k jeho podnikání. Jedná se o věci, pohledávky a jiná práva a penězi 

ocenitelné jiné hodnoty. 

 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené 

údaje o podnikatelích. Rejstřík je kaţdému přístupný a kdokoli si z něj můţe pořizovat výpisy 

či kopie. Je veden v elektronické podobě. 
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Do obchodního rejstříku se zapisují: 

 obchodní společnosti a druţstva, 

 zahraniční osoby dle §21 odst. 4, 

 fyzické osoby, které podnikají a mají bydliště v České republice a osoby podnikající 

na území České republiky dle §21 odst. 5, pokud o zápis poţádají, 

 další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní předpis, 

 fyzická osoba pokud výše jejích výnosů nebo příjmů sníţených o daň z přidané 

hodnoty dosáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru 

minimálně sto dvacet milionů Kč. 

 

2.3 Právní formy podnikání 

 

Před zahájením podnikatelské aktivity, je nutné, aby si podnikatel zvolil vhodný typ 

právní formy. Právní forma podnikání představuje významné rozhodnutí. Tato volba není 

samozřejmě nezvratná a zvolený typ lze v pozdější době transformovat na jiný. Přináší to ale 

další komplikace a náklady, kterým je moţné se vyhnout právě dobrou počáteční rozvahou.  

Podnikatel by měl zváţit specifika, výhody a nevýhody jednotlivých právních forem 

podnikání a řídit se svými kritérii. Jednotlivá kritéria, podle nichţ lze právní formu volit, je 

celá řada. Důleţitou roli můţe hrát například rozsah podnikatelské činnosti, obor činnosti, 

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

potřebných k zaloţení, obtíţnost zaloţení, povinnost tvorby rezervního fondu atd. 

Obchodní zákoník připouští následující právní formy podnikání: 

 podnikání fyzických osob, 

 podnikání právnických osob. 

 

Fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti je 

označována jako OSVČ. Fyzická osoba, která chce podnikat, musí získat ţivnostenské nebo 

jiné oprávnění k provozování podnikatelské činnosti.  

 



 

11 

 

Fyzická osoba můţe podnikat jako: 

 osoba podnikající na základě ţivnostenského oprávnění, tj. vlastnící 

ţivnostenský list nebo koncesní listinu, 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, 

 soukromě hospodařící zemědělec zapsaný v evidenci. 

 

 Právnická osoba dle obchodního zákoníku můţe podnikat jako osobní společnost 

(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), kapitálová společnost (společnost 

s ručením omezeným, akciová společnost) či druţstvo. Všechny typy právnických osob musí 

být zapsány do obchodního rejstříku.  

 

2.4 Podmínky provozování živnosti 

Ţivnost mohou provozovat jak osoby fyzické, tak i právnické pokud splní podmínky 

stanovené ţivnostenským zákonem. Podmínky k provozování ţivnosti závisí na druhu 

ţivnosti, tedy zda se jedná o ţivnost ohlašovací (volnou, vázanou či řemeslnou) nebo o 

ţivnost koncesovanou. Podmínky jsou rozděleny na všeobecné a zvláštní. 

 

Všeobecné podmínky pro provozování ţivnosti jsou následující: 

 dosaţení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost – prokazuje se výpisem z rejstříku trestů, 

 předloţení dokladu o tom, ţe fyzická osoba nemá vůči územním finančním 

orgánům státu daňové nedoplatky. 

 

Pokud fyzická osoba nesplňuje některou ze všeobecných podmínek pro provozování 

ţivnosti, nemůţe jí ţivnost vzniknout. 

 

Vedle všeobecných podmínek k provozování ţivnosti, stanovuje ţivnostenský zákon 

také zvláštní podmínky, jimiţ jsou odborná nebo jiná způsobilost. V ţivnostenském zákoně 

jsou tyto podmínky stanoveny v přílohách. Dokladem, kterým se prokazuje odborná nebo jiná 

způsobilost, jsou nejčastěji různé vysvědčení, osvědčení, certifikáty, diplomy apod.  
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K provozování koncesovaných ţivností je nutno prokázat odbornou způsobilost a 

splnění podmínek podle zvláštního zákona. 

 

Překážky provozování živnosti 

Kromě všeobecných a zvláštních podmínek nesmí u podnikatele nastat překáţka 

v provozování ţivnosti. Překáţky souvisejí s konkurzním řízením a uloţením zákazem 

činnosti. Fyzická osoba nemůţe provozovat ţivnost, pokud byl na její majetek byl prohlášen 

konkurz a soud rozhodl o ukončení provozování podniku. Zákaz činnosti se musí vztahovat 

k oboru nebo příbuznému oboru ţivnosti a zákaz se vztahuje pouze po dobu trvání zákazu 

činnosti. 

 

Odpovědný zástupce 

Pokud podnikatel nesplňuje zákonem dané zvláštní podmínky pro provozování 

ţivnosti, je povinen ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, 

která je k podnikateli v pracovněprávním vztahu a odpovídá za řádný provoz ţivnosti a za 

dodrţování ţivnostenských předpisů. 

Odpovědný zástupce musí splňovat stejné podmínky jako ţivnostník podle §6. Coţ 

znamená, ţe musí dosahovat 18 let věku, být způsobilý k právním úkonům a být bezúhonný. 

Na rozdíl od podnikatele, musí vţdy splňovat také zvláštní podmínky pro provozování 

ţivnosti. Odpovědný zástupce také musí mít trvalé bydliště na území České republiky. 

Nejedná-li se o občana České republiky, musí také prokázat znalost českého jazyka 

pohovorem před ţivnostenským úřadem. 

V ţivnostenském zákoně je uvedeno, ţe ţádná fyzická osoba nesmí být ustanovena pro 

více neţ čtyři podnikatele zároveň. Není vyloučeno, aby odpovědný zástupce sám také nebyl 

podnikatelem. 

Odpovědným zástupcem nemůţe být ten, u koho trvá překáţka provozování ţivnosti 

nebo u koho bylo zrušeno ţivnostenské oprávnění ve stejném nebo příbuzném oboru.  

Podnikatel je povinen jak ustanovení odpovědného zástupce, tak i ukončení výkonu 

jeho funkce oznámit příslušnému ţivnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy jej ustanovil 

nebo kdy přestal vykonávat svoji funkci. 
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2.5 Druhy živností 

Rozlišení druhů ţivností nemá význam pouze teoretický, ale váţe se na podmínky pro 

získání ţivnostenského oprávnění. Ţivnosti se dělí dle poţadavků na odbornou způsobilost na 

ohlašovací a koncesované.  

 

2.5.1 Živnosti ohlašovací 

Ohlašovací ţivnosti nevyţadují příliš náročnou a přísnou regulaci ze strany státní 

moci. Tyto ţivnosti mohou být provozovány při splnění stanovených všeobecných či také 

zvláštních podmínek na základě ohlášení na ţivnostenském úřadě. Ţivnost podnikatel můţe 

provozovat jiţ od ohlášení nebo ode dne, které v ohlášení jako den zahájení ţivnosti uvedl.  

Ţivnosti ohlašovací se dělí dle míry poţadované odborné způsobilosti na volné, 

řemeslné či vázané.  

 

a) Volné – pro provozování ţivnosti volných musí být splněny pouze všeobecné 

podmínky. Fyzická osoba tedy nemusí prokazovat odbornou ani jinou způsobilost. Seznam 

ţivností, které patří do ţivnosti volných, jsou uvedeny v příloze č. 4 ţivnostenského zákona.   

 Do ţivností volných se řadí například výroba strojů a zařízení, výroba a opravy 

čalounických výrobků, zprostředkování obchodu a sluţeb, velkoobchod a maloobchod, 

údrţba motorových vozidel a jejich příslušenství, ubytovací sluţby, pronájem a půjčování 

věcí movitých, projektování pozemkových úprav, poskytování sluţeb pro rodinu a domácnost 

a další. 

 

b) Řemeslné – k provozování této ţivnosti jsou stanoveny kromě všeobecných 

podmínek také podmínky zvláštní. Fyzická osoba tedy musí splňovat odbornou způsobilost 

buď v oboru podnikání, nebo v oboru příbuzném.  

Příbuzný obor je obor, který s činností, která je obsahem ţivnosti, souvisí, a to na tolik 

úzce, ţe je moţné z odborných znalostí získaných v tomto oboru provozovat i odborné 

znalosti a jejich dostatečnou úroveň i pro vlastní obor ţivnosti. Příbuzný obor je takový obor, 

kde se pouţívají stejné nebo obdobné znalosti a pracovní postupy.  

Pokud podnikatel sám nesplňuje podmínky pro provozování ţivnosti řemeslné, musí 

ustanovit odpovědného zástupce. Seznam ţivností řemeslných je uveden v příloze č. 1 

ţivnostenského zákona. 
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Řemeslné ţivnosti jsou například řeznictví, pekařství, cukrářství, pivovarnictví, 

kovářství, modelářství, zámečnictví, hodinářství, zlatnictví, truhlářství, vodoinstalatérství, 

malířství, pokrývačství, kamnářství, kadeřnictví atd. 

 

Odborná způsobilost pro řemeslné ţivnosti se prokazuje dokladem o 

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

 řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru 

vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, 

 řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 

 řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a 

studijních oborů, 

 uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání 

odborné kvalifikace, nebo 

 ověření nebo uznání dosaţené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
2
 

 

Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o 

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

dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

 řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru 

vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

 řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a 

dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

 řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních 

programů a studijních oborů, 

 řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením 

akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehoţ 

působnosti patří odvětví, v němţ je ţivnost provozována, a dokladem o vykonání 

jednoroční praxe v oboru, nebo 

 vykonání šestileté praxe v oboru. 

                                                 
2
 Zákon č. 455/1991 Sb., ţivnostenský zákon v platném znění 

 



 

15 

 

c) Vázané – fyzická osoba, která chce provozovat ţivnost vázanou, musí, obdobně 

jako u ţivností řemeslných, splňovat odbornou způsobilost. Odborná způsobilost je stanovena 

v příloze č. 2 ţivnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy 

uvedenými v této příloze. 

Jako příklad ţivností vázaných jsou geologické práce, oční optika, obchod se zvířaty 

určenými pro zájmové chovy, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence, vodní záchranářská sluţba, provozování autoškoly, provozování solárií atp. 

 

2.5.2 Živnosti koncesované 

Ţivnosti koncesované vyţadují splnění náročnějších zvláštních podmínek. Všeobecné 

podmínky pro provozování ţivností, jak ohlašovacích, tak i koncesovaných, jsou stejné.  

Koncesovanou ţivnost lze provozovat aţ na základě nabytí právní moci rozhodnutí o 

udělení koncese.  

Seznam koncesovaných ţivností je uveden v příloze č. 3 k ţivnostenskému zákonu, kde 

je také uvedena poţadovaná odborná způsobilost k daným činnostem. Dokazování odborné 

způsobilosti je koncipováno obdobně jako u ţivností ohlašovacích vázaných. 

Příklad koncesovaných ţivností je vnitrozemská vodní doprava, provozování cestovní 

kanceláře, ochrana osob a majetku, sluţby soukromých detektivů, provozování střelnic a 

výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, provádění trhacích a ohňostrojných prací, provozování 

krematoria atd. 

 

2.6 Vznik živnostenského oprávnění 

Fyzická osoba, která chce podnikat na základě ţivnostenského oprávnění, musí nejprve 

splnit určité registrační povinnosti. Pokud má fyzická osoba v úmyslu provozovat ţivnost 

ohlašovací, musí tuto skutečnost oznámit ţivnostenskému úřadu. V případě, ţe se jedná o 

ţivnost koncesovanou, musí podat ţádost o vydání koncese.  

V souvislosti s elektronizací veřejné správy můţe podnikatel činit veškerá podání 

(ohlášení ţivnosti, podání ţádosti o koncesi či splnění oznamovací povinnosti) na libovolném 

obecním ţivnostenském úřadě na území ČR nebo je moţno podání zaslat tomuto úřadu poštou 

nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto 

úřadu). Dále je moţno ţádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy 

(Czech POINT). 

.  
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Pro komunikaci se ţivnostenským úřadem se vyuţívají standardizované formuláře 

Centrálního registračního místa (CRM). Tyto formuláře jsou běţně k dispozici v elektronické 

podobě na internetových stránkách ţivnostenských úřadů nebo v tištěné formě na těchto 

úřadech. Společným podáním zvláštních částí formuláře Centrálního registračního místa lze 

provést daňovou registraci fyzické či právnické osoby k příslušnému finančnímu úřadu, 

oznámit příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení zahájení samostatné 

výdělečné činnosti, přihlásit se k nemocenskému pojištění či oznámit úřadu práce vznik 

volného pracovního místa nebo jeho obsazení.  

Ohlášení ţivnosti nebo ţádost o vydání koncese se předkládá na tiskopise vydaném 

Ministerstvem průmyslu a obchodu na Jednotném registračním formuláři (JRF), který má 

zabezpečit jednotné podání na všech CRM. Jednotný registrační formulář nahrazuje různé 

typy formulářů pro podání. Poţadované náleţitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do 

jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované 

vyplňování totoţných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích 

formulářích určených pro všechny dotčené orgány. 
3
 

  

V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:  

 jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním 

rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost bude-li je při provozování ţivnosti pouţívat, 

 státní občanství, 

 bydliště, 

 rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení, 

 provozuje-li ţivnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající 

se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, atd.), 

 předmět a místo podnikání, 

 identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno, 

 provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování ţivnosti zahájeno 

bezprostředně po vzniku ţivnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven 

a automatů, 

 případně poţadavek na automatickou změnu adresy místa podnikání na adresu 

bydliště. 

                                                 
3
 SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 

1. vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5. 
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V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále můţe uvést údaje nezbytné pro 

podání vůči dalším výše uvedeným úřadům. 

 

K ohlášení ţivnosti nebo k ţádosti o koncesi musí fyzická osoba doloţit také další 

doklady, například: 

 doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného 

zástupce, 

 prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), ţe souhlasí s ustanovením do 

funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce 

prohlášení osobně před ţivnostenským úřadem, 

 doklad prokazující právní důvod pro uţívání prostor, do nichţ fyzická osoba umístila 

místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla 

ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, 

 doklad o zaplacení správního poplatku. 

 

Výše správního poplatku za ohlášení ţivnosti při vstupu do ţivnostenského podnikání 

je 1 000 Kč. Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, ţe je současně ohlášena ţivnost a 

podána ţádost o koncesi. Poplatek je moţno uhradit v hotovosti v místě sídla obecného 

ţivnostenského úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. 

 

2.6.1 Ohlášení živnosti 

Jsou-li splněny podmínky stanovené ţivnostenským zákonem pro ohlášení ţivnosti, 

ţivnostenský úřad ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do 

ţivnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. 

Nesplní-li podnikatel stanovené náleţitosti, vyzve ţivnostenský úřad ohlašovatele ve 

lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení k odstranění závad. Ve výzvě stanoví 

přiměřenou lhůtu k odstranění závad, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závaţné důvody, 

můţe ţivnostenský úřad na ţádost podnikatele prodlouţit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty 

uvedené ve výzvě neběţí lhůta pro provedení zápisu do ţivnostenského rejstříku a vydání 

výpisu. Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodlouţené, 

povaţuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené 

nebo prodlouţené lhůtě, ţivnostenský úřad zahájí řízení a rozhode o tom, ţe ţivnostenské 

oprávnění ohlášením nevzniklo. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní 
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a ţivnostenský úřad zjistí, ţe jsou splněny podmínky pro vznik ţivnostenského oprávnění, 

řízení ukončí zápisem do ţivnostenského rejstříku a vydá výpis. 
4
 

 

2.6.2 Podání žádosti o koncesi 

Ţivnostenský úřad rozhodne o ţádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení ţádosti 

obecnému ţivnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náleţitosti. Ţivnostenský úřad 

do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do 

ţivnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. 

Zjistí-li ţivnostenský úřad, ţe nejsou splněny náleţitosti ţádosti o koncesi, vyzve 

ţadatele k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a 

současně můţe řízení přerušit. Jsou-li k tomu závaţné důvody, můţe ţivnostenský úřad na 

základě ţádosti ţadatele lhůtu i opakovaně prodlouţit. Odstraní-li ţadatel závady ve 

stanovené nebo prodlouţené lhůtě, ţivnostenský úřad zahájí projednání ţádosti. Neodstraní-li 

ţadatel závady, ţivnostenský úřad řízení zastaví. Nesplňuje – li ţadatel všeobecné a zvláštní 

podmínky pro provozování ţivnosti, nebo pokud trvá překáţka provozování ţivnosti nebo 

nesouhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy, ţivnostenský úřad ţádost o 

koncesi zamítne. Nedoloţí-li zahraniční osoba, které byl vydán výpis pro účely řízení o 

povolení pobytu, doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne ohlášení 

místa pobytu na území ČR, má se za to, ţe nesplnila podmínky pro vznik ţivnostenského 

oprávnění. Ţivnostenský úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do ţivnostenského 

rejstříku. Stejně tomu tak bude i v případě, ţe uvedená osoba nedoloţila doklad o povolení 

pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu. 
5
 

 

 

                                                 
4
 Průvodce ţivnostenského podnikání pro české fyzické osoby. [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/dokument77388.html 

 
5
 Průvodce ţivnostenského podnikání pro české fyzické osoby. [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/dokument77388.html 
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2.7 Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity 

Sdruţení fyzických osob bez právní subjektivity upravuje zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákon. Sdruţit se takto můţe několik fyzických osob, které spolu chtějí dosáhnout 

sjednaného účelu.  

Sepsáním smlouvy o sdruţení fyzických osob nevzniká samostatný právní subjekt. 

Sdruţení jako takové nemůţe vstupovat do ţádných obchodních ani právních vztahů. Členové 

sdruţení by měli jednat navenek vţdy vlastním jménem nebo jako zmocněnci ostatních 

účastníků, jejich ručení za závazky vzniklé z činnosti zůstává neomezené. 
6
 

V případě, ţe jeden z účastníků je účetní jednotkou, musí také ostatní účastníci, kteří 

vedli daňovou evidenci také přejít na vedení účetnictví. Na konci zdaňovacího období a také 

v případě ukončení činnosti sdruţení je nutné rozdělit na jednotlivé účastníky sdruţení 

v dohodnutém poměru příjmy a výdaje a vyřešit majetkové vztahy mezi účastníky, zejména 

k majetku získanému z prostředků vytvořených z činností sdruţení. 

 

2.8 Spolupracující osoby 

Pokud při podnikání podnikateli pomáhá např. manţel, manţelka, děti nebo ostatní 

osoby ţijící s poplatníkem ve společné domácnosti, jsou tyto osoby označovány jako osoby 

spolupracující. Zákon o daních z příjmů umoţňuje podnikateli příjmy dosaţené při podnikání 

nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení 

příjmů na tyto spolupracující osoby rozdělit. 

Příjmy dosaţené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti provozované 

za spolupráce druhého z manţelů a výdaje vynaloţené a jejich dosaţení, zajištění a udrţení se 

rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manţela (manţelku) nečinil více neţ 

50%. Přitom částka připadající na spolupracujícího manţela (manţelku), o kterou příjmy 

přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč za zdaňovací období, nebo 45 000 Kč za 

kaţdý i započatý měsíc spolupráce. 

V ostatních případech spolupráce manţela (manţelky) a ostatních osob ţijících 

v domácnosti s poplatníkem se příjmy draţené při podnikání nebo jiné samostatně výdělečné 

činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjem a 

výdajích činil v úhrnu nejvýše 30%. Přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující 

osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé 

                                                 
6
 VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 311 

s. ISBN 978-80-247-2409-6. 
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zdaňovací období nebo 15 000 Kč z kaţdý započatý měsíc spolupráce. Při spolupráci manţela 

(manţelky) a dalších spolupracujících osob musí být přitom výše podílu na společných 

příjmech stejná.  

Spolupracující osoba je povinna stejně jako podnikatel podat po skončení zdaňovacího 

období daňové přiznání. Na spolupracující osobu se také vztahují stejné registrační 

povinnosti, jako na podnikatele.  
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3 Založení fiktivní firmy  

3.1 Rozdělení daní v ČR 

Základním tříděním daní je rozdělení podle jejich vazby na důchod či majetek 

poplatníka, na daně přímé a daně nepřímé.  

Přímými daněmi jsou takové daně, které ten, který je nese (poplatník), hradí na úkor 

svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo - formou daně. Přitom není moţný 

jejich legální přenos na jiný subjekt.  

Daně nepřímé nedopadají na jejich nositele přímo formou daní, ale nepřímo - jsou 

zahrnuty v ceně zboţí a sluţeb, které hradí. Subjekt, který nepřímé daně odvádí (plátce) není 

totoţný se subjektem, který je nese (tzn. poplatníkem).  

 

1) Daně přímé 

a) Důchodové daně 

 daň z příjmů fyzických osob 

 daň z příjmů právnických osob 

b) Daně majetkové 

 daň silniční 

 daň z nemovitostí – daň z pozemků a staveb 

 daň dědická 

 daň darovací 

 daň z převodu nemovitostí 

 

2) Daně nepřímé 

a) Daň z přidané hodnoty 

b) Spotřební daně 

 daň z minerálních olejů 

 daň z lihu 

 daň z piva 

 daň z vína a meziproduktů 

 daň z tabákových výrobků 
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c) Ekologické daně 

 daň z elektřiny 

 daň ze zemního plynu 

 daň z pevných paliv 

 

3) Svou ekonomickou povahou se daním velmi přibližuje 

a) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

b) pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

c) clo 

d) místní poplatky 

 

3.2 Správa daní  

Daňový systém České republiky je tvořen soustavou zákonů, které upravují jednotlivé 

daně. Právě v tomto předpise se podnikatel dozví, kde a jak by se měl registrovat, jak by měla 

probíhat případná daňová kontrola, jaká jsou jeho práva a povinnosti vůči správci daně a jaké 

sankce hrozí z neplnění těchto povinností. 

 Primární povinností podnikatele je registrovat se u příslušného správce daně, sdělovat 

mu relevantní informace a případné změny. Podnikatel, který získá povolení k podnikání nebo 

zahájí jinou samostatnou výdělečnou činnost, je povinen podat do 30 dnů přihlášku 

k registraci u příslušného finančního úřadu. Příslušný úřad se u fyzických osob určí dle místa 

bydliště, u právnických osob dle sídla. V přihlášce k registraci se kromě základních 

povinných údajů uvádí druhy daní, vůči kterým podnikateli pravděpodobně vznikne při jeho 

činnosti daňová povinnost. Na základě oznámení lze rozsah registrovaných daní v průběhu 

podnikání měnit. 

Další nevyhnutelnou povinností daňových subjektů je podávání daňových přiznání 

k jednotlivým druhům daní ve stanovených lhůtách. Existují tři varianty daňových přiznání a 

to daňové přiznání řádné, opravné a dodatečné. Daňové přiznání podané finančnímu úřadu ve 

stanovené lhůtě jako první je přiznání řádné. Pokud daňový subjekt po odevzdání řádného 

daňového přiznání zjistí nesrovnalosti ve vypočtené daňové povinnosti, a to ještě před 

uplynutím stanovené lhůty pro podání daňového přiznání, je povinen podat daňové přiznání 

opravné. Pokud však stanovená lhůta pro podání daňového přiznání uplynula, jedná se o 

daňové přiznání dodatečné. 
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Stanovené lhůty pro podání daňového přiznání lze prodlouţit za předpokladu, ţe 

daňové přiznání zpracovává daňový poradce či pokud má poplatník povinnost ověřit účetní 

závěrku auditorem. Zjištěná daň by měla být uhrazena ve lhůtě platné pro podání daňového 

přiznání. 

Správce daně můţe daň dodatečně doměřit, a to nejpozději do uplynutí tří let od konce 

zdaňovacího období, v němţ vznikla povinnost podat daňové přiznání. Pokud by v tomto 

období proběhla daňová kontrola, lhůta pro doměření se prodluţuje, nejdéle však na 10 let. 
7
 

 

3.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Většina příjmů fyzických osob podléhá také zdanění, a to daní z příjmů. Problematiku 

daně z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jedná se o daň přímou, 

která závisí na příjmů poplatníka.  

 

Poplatníci daně z příjmů se dělí na dvě skupiny, a to daňové rezidenty (osoby 

s neomezenou daňovou povinností) a nerezidenty (osoby s omezenou daňovou povinností). 

Daňový rezident je dle §2, zákona o daních z příjmů osoba, jejíţ daňová povinnost se 

vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy, plynoucí 

ze zdrojů v zahraničí. Rezidentem je fyzická osoba, která má na území České republiky 

bydliště nebo se zde obvykle zdrţuje, tzn. ţe na území České republiky pobývá alespoň 183 

dnů v příslušném kalendářním roce. 

Daňový nerezident je dle §3, zákona o daních z příjmů osoba, jejíţ daňová povinnost 

se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Do této kategorie 

spadají také t, o nichţ to stanoví mezinárodní smlouvy. 

 

Předmětem daně z příjmů jsou jednotlivé druhy příjmů, které jsou rozděleny na: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky (§6),  

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

 příjmy z kapitálového majetku (§8), 

 příjmy z pronájmu (§9), 

 ostatní příjmy (§10). 

                                                 
7
 VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 311 

s. ISBN 978-80-247-2409-6. 
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Příjmem se rozumí příjem peněţní i nepeněţní dosaţené i směnnou. Nepeněţní příjem 

se oceňuje podle zvláštního právního předpisu. 

 

Dle daňových zákonů existuje také celá řada příjmů, které sice zvýší majetek 

poplatníka, ale přesto se z nich daň neodvádí – jedná se o příjmy vyňaté ze zdanění a 

osvobozené od daně. Mezi vyňaté příjmy patří příjmy získané dědictvím, darováním (jsou 

předmětem jiné daně), příjmy získané v rámci restituce nebo poskytnuté úvěry a půjčky.  

Osvobozené příjmy jsou uvedeny v §4 zákona o daních z příjmů. Jedná se o různé 

sociální dávky – důchody, stipendia, nemocenské dávky, také sem patří příjmy z prodeje 

majetku nezahrnutého do obchodního majetku poplatníka, pokud spolní časový test délky 

uţívání majetku. 

 

3.3.1 Výpočet daně z příjmů 

Výpočet daně z příjmů fyzických osob je docela sloţitý a zdlouhavý. Důleţitá je 

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

stanovení správné výše daňové povinnosti, ale i pro její optimalizaci. Způsob výpočtu dílčího 

daně z příjmů z podnikání uvádí Tab 3-1. 

 

Tab 3-1: Výpočet daně z příjmů fyzických osob 

Základ daně 

- odčitatelné poloţky §5 

- nezdanitelné části základu daně §15 

Základ daně sníţený o odčitatelné poloţky a nezdanitelné části základu daně 

Zaokrouhlený základ daně na 100 dolů 

Daň 15% 

- slevy na dani §35ba 

Daň po slevách 

- daňové zvýhodnění §35c 

Výsledná daňová povinnost 

- zaplacené zálohy 

Doplatek (přeplatek) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Základ daně je daňová základna, ze které se sazbou daně vypočítává daňová 

povinnost poplatníka. 

Základ daně fyzických osob se stanoví tak, ţe se nejprve zjistí dílčí základy daně 

podle jednotlivých druhů příjmů (§6-§10 zákona o daních z příjmů). Dále se od tohoto 

souhrnu dílčích základů daně odečítají nárokové nezdanitelné části a odčitatelné poloţky. 

Dle §5 zákona o daních z příjmů je základem daně částka, o kterou příjmy plynoucí 

poplatníkovi ve zdaňovacím období, za něţ se pro účely daně z příjmů fyzických osob 

povaţuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaloţené na jejich dosaţení, 

zajištění a udrţení, pokud dále u jednotlivých příjmů není stanoveno jinak. 

 

Dílčím základem daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti jsou:  

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

 příjmy ze ţivnosti, 

 příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a 

 podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku 

sníţené o výdaje vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění a udrţení. 

 

Pokud poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaloţené na dosaţení, zajištění a 

udrţení příjmů, můţe uplatnit výdaje procentem z příjmů a to následovně: 

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

z příjmů ze ţivností řemeslných, 

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

 40% z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

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

Poplatník, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů je povinen vţdy vést záznamy o 

příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou činností.  

 

Základ daně můţe být větší neţ nula nebo roven nule. V daňovém přiznání fyzických 

osob se základ daně zaokrouhluje na celé stokoruny dolů. 
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Odčitatelné položky dle §5 ZDP 

Pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích 

přesáhnou výdaje příjmy uvedené v §7 a §9 zákona o daních z příjmů, je rozdíl ztrátou. O 

ztrátu upravenou podle §23 ZDP (tzv. daňovou ztrátu) se sníţí úhrn dílčích základů daně 

zjištěných podle jednotných druhů příjmů. 

Daňovou ztrátu lze odečíst o základu daně nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 

následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se daňová ztráta vyměřuje.  

 

Nezdanitelné části základu daně dle §15 ZDP 

Nezdanitelné části základu daně zahrnují poloţky, které při splnění podmínek pro 

jejich uplatnění sniţují základ daně fyzické osoby. O nezdanitelné části základu daně sniţuje 

fyzická  osoba základ daně z příjmů při stanovené daňové povinnosti za konkrétní zdaňovací 

období.  

 

Mezi nezdanitelné části základu daně patří například: 

 Dary poskytnuté na zákonem stanovené účely (např. financování vědy a 

vzdělání, kultury, školství, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, 

charitativní atd.) pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 

2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 

10% ze základu daně. Mezi dary na zdravotnické účely řadíme také odběr krve 

bezpříspěvkového dárce, který se oceňuje částkou 2 000 Kč.  

 Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření a 

hypotečního úvěru pouţitým na financování bytových potřeb. Přičemţ úhrnná 

částka úroků, o které se sniţuje základ daně ze všech úvěrů u poplatníku v téţe 

domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč za rok. 

 Příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho 

penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníţeným o 

6 000 Kč (12 000 Kč v roce 2013).  Maximální částka, která lze odečíst činí 

v úhrnu 12 000 Kč. 

 Poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na soukromé ţivotní 

pojištění dle pojistné smlouvy. Maximálně lze od základu daně odečíst 

12 000 Kč. 
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 Členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové 

organizace odborové organizaci. Lze odečíst částku do výše 1,5% zdanitelných 

příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků, maximálně však do výše 

3 000 Kč za zdaňovací období. 

 Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly 

hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle §24 

poplatníkem s příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka se zdravotním postiţením lze odečíst za 

zdaňovací období aţ 13 000 Kč, a u poplatníka s těţším zdravotním postiţením 

aţ 15 000 Kč. 

 

Sazba daně dle §16 ZDP 

Daň se vypočte jako součin základu daně sníţeného o nezdanitelné části základu daně 

a o odčitatelné poloţky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby daně. 

Sazba daně pro rok 2012 i 2013 je 15%. 

 

Slevy na dani dle §35b ZDP 

Fyzické osoby mohou uplatnit slevy na dani vypočtené dle §16 a případně sníţené 

podle §35 a §35a nebo 35b ZDP za zdaňovací období tak, ţe tato daň se sniţuje o částku:  

 24 840 Kč na poplatníka, 

 24 840 Kč na manţelku (manţela) ţijící s poplatníkem v domácnosti, pokud 

nemá vlastní příjem vyšší neţ 68 000 Kč za zdaňovací období; je-li manţelka 

(manţel) drţitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na 

dvojnásobek, 

 2 500 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo 

druhého stupně z důchodového pojištění, 

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

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

 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to aţ do dovršení věku 26 let 

nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který 

poskytuje vysokoškolské vzdělání aţ do dovršení věku 28 let. 
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Daňové zvýhodnění dle §35c ZDP 

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyţivované dítě ţijícím s ním 

v domácnosti ve výši 11 604 Kč za rok. Daňové zvýhodnění můţe poplatník uplatnit buď 

formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. 

Slevu na dani můţe poplatník uplatnit aţ do výše daňové povinnosti vypočtené podle 

ZDP za příslušné zdaňovací období.  

V případě, ţe je daňové zvýhodněné vyšší neţ daňová povinnost vypočtená dle zákona 

o daních z příjmů za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. 

Poplatník můţe daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však 

do výše 52 200 Kč. 

 

Výsledná daňová povinnost 

Po odečtení slev na dani a daňového zvýhodnění od vypočtené daně získáme 

výslednou daňovou povinnost či daňový bonus. 

 

Zaplacené zálohy 

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je 

období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového 

přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání 

v následujícím zdaňovacím období. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází 

z poslední známé daňové povinnosti. 

Zálohy na daň z příjmů se nemusí platit první rok podnikání a zálohy neplatí 

poplatníci, jejichţ poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč.  

Pokud poslední daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč, 

platí poplatník zálohy na daň, a to ve výši 40% poslední známé daňové povinnosti. První 

záloha je splatná do 15. června a druhá do 15. prosince. 

Poplatníci, jejichţ poslední daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy ve 

výši 25% poslední známé daňové povinnosti. Zálohy platí do 15. března, 15. června, 15. září a 

poslední do 15. prosince zdaňovacího období.  
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Doplatek (přeplatek) 

Zda má poplatník doplatek či přeplatek na dani záleţí na výši daňové povinnosti a výši 

zaplacených záloh.  

Pokud je výsledná daňová povinnost vyšší neţ zaplacené zálohy, vzniká doplatek. 

V opačném případě se jedná o přeplatek na dani.  

 

Daňové přiznání 

Pokud poplatníkovi roční příjmy přesáhly 15 000 Kč, musí podat daňové přiznání. Do 

ročních příjmů se zahrnují veškeré příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických 

osob, pokud nejsou od daně osvobozené nebo pokud nejde o příjmy, z nichţ je daň vybírána 

sráţkou podle zvláštní sazby daně.  

Daňové přiznání je povinen podat také ten, jehoţ roční příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, 

ale vykazuje daňovou ztrátu.  

Poplatník je povinen daňové přiznání podat finančnímu úřadu do 1. dubna po skončení 

zdaňovacího období nebo do 1. července, v případě, ţe fyzické osobě zpracovává daňové 

přiznání daňový poradce.  

Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

 

3.4 Daň silniční 

Pokud bude fyzická osoba pouţívat k podnikání silniční motorové vozidlo, musí ho 

registrovat k dani siliční, kterou upravuje zákon č.16/1993 Sb., o dani silniční. 

 

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, 

pokud jsou registrovaná a provozovaná v České republice a jsou pouţívaná k podnikání, 

k jiné samostatně výdělečné činnosti nebo jsou pouţívaná v přímé souvislosti s podnikáním. 

 

Poplatníkem daně silniční je fyzická osoba, která je provozovatelem vozidla 

registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, nebo 

pokud vozidlo uţívá. Poplatníkem také můţe být zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní 

náhrady svému zaměstnanci. 
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Základem daně je 

 zdvihový objem motoru v cm
3
 u osobních automobilů s výjimkou osobních 

automobilů na elektrický pohon, 

 součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u 

návěsů, 

 největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. 

 

Vţdy k určení základu daně potřebujeme údaje o vozidle, které jsou uvedeny 

v technickém průkazu. 

 

Sazba daně 

Roční sazba daně závisí na druhu vozidla – zda se jedná o osobní či nákladní 

automobil. Ke kaţdému druhu vozidla jsou určeny sazby daně, které závisí buď na zdvihovém 

objemu motoru nebo se určí podle počtu náprav vozidla a jejich hmotností. 

Tab 3-2 uvádí roční sazby daně ze základu daně u osobních automobilů při daném 

zdvihovém objemu motoru. 

 

   Tab 3-2: Sazby daně silniční 

Zdvihový objem motoru Roční sazba daně 

do 800 cm3 1 200 Kč 

nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800 Kč 

nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 Kč 

nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 Kč 

nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 Kč 

nad 3 000 cm3 4 200 Kč 

  Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V případě, ţe zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za pouţití 

osobního automobilu, můţe vyuţít sazbu daně 25 Kč za kaţdý den pouţití osobního 

automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější. 
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Zákon o dani siliční také umoţňuje zvýhodnění sazby daně u nově registrovaných 

vozidel. Nárok na sníţení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem první registrace 

vozidla a končí u po 108 kalendářních měsících.  

Sazba daně se sniţuje o 48% po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data 

jejich první registrace, o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % 

po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. 

U vozidel, která byla poprvé v České republice nebo v zahraničí registrována do 

31. prosince 1989 se sazba daně naopak zvyšuje o 25%.  

 

Pokud podnikatel pouţívá vozidlo jen část zdaňovacího období, činí daň poměrnou 

výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu 

kalendářních měsíců, po které podnikatel vozidlo pouţíval. 

 

Daňové přiznání 

Poplatník podává daňové přiznání nejpozději do 31. ledna kalendářního roku 

následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.  

Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně 

ve lhůtě pro podání přiznání.  

V průběhu roku poplatník musí platit ještě zálohy na daň, které jsou ve výši jedné 

dvanáctiny příslušné roční sazby daně za kaţdý kalendářní měsíc.  Zálohy jsou splatné do 

15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. 

Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé 

koruny nahoru.  

 

3.5 Pojistné sociálního pojištění 

Vedle placení daní jsou dalším z méně příjemných aspektů podnikání povinné platby 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti. 

 

3.5.1 Veřejné zdravotní pojištění 

Účast v systému veřejného zdravotního pojištění dává pojištěncům právo na plně či 

částečně hrazenou zdravotní péči na území České republiky a popřípadě také v zahraničí 
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s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Zdravotní pojištění provádějí zdravotní 

pojišťovny. 

 

Účast na pojistném  je aţ na malé výjimky povinná. Kaţdá osoba s trvalým pobytem 

na území České republiky musí být povinně účastna systému veřejného zdravotnictví. Musí 

teda být evidována u vybrané zdravotní pojišťovny.  

 

Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je osoba samostatně 

výdělečně činná povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení 

samostatné výdělečné činnosti, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájila 

nebo ji ukončila. Pojištěnec podnikající na základě ţivnostenského oprávnění spolní tuto 

povinnost i tehdy, učiní-li oznámení prostřednictvím Centrálního registračního místa 

obecního ţivnostenského úřadu prostřednictvím Jednotného registračního formuláře. 

 

Výpočet a platby pojistného 

Pro výpočet pojistného je důleţité znát výši vyměřovacího základu, sazbu pojistného a 

rozhodné období, za které se pojistné počítá. Pojistné se stanoví jako součin sazby a 

vyměřovacího základu za rozhodné období. Rozhodné období je zpravidla měsíc, pouze u 

osob samostatně výdělečně činných je to kalendářní rok. 

 

Osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5% 

z vyměřovacího základu. Pojistné na zdravotní pojištění platní formou záloh na pojistné a 

případného doplatku pojistného. Zálohy není povinna platit OSVČ, která je současně 

zaměstnancem, a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Pokud je 

za osobu, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost, zároveň plátcem pojistného stát, 

není také tato osoba povinna platit zálohy na pojistné v 1. kalendářním roce této činnosti. 

Pojistné zaplatí aţ po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok.  

 

Vyměřovací základ nemůţe být niţší neţ minimální vyměřovací základ. Výše 

minimálního vyměřovacího základu OSVČ činí 12násobek 50% průměrné měsíční mzdy 

v národním hospodářství. Průměrná mzda v roce 2012 činila 25 137 Kč, v roce 2013 činí 

25 884Kč. Minimální měsíční záloha na pojistné na zdravotní pojištění je pro rok 2012 

stanovena na 1 697 Kč, pro rok 2013 pak 1 748 Kč. 
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Podnikatel, který zahajuje samostatnou výdělečnou činnost platí v prvním roce 

podnikání zálohy na pojistné ve výši minimální měsíční zálohy na účet dané zdravotní 

pojišťovny. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne 

následujícího měsíce. 

 

3.5.2 Pojistné na sociální zabezpečení  

Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, nemocenského pojištění a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Správou pojistného sociálního zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je pověřena Česká správa sociálního zabezpečení. 

 

Osoba samostatně výdělečně činná je poplatníkem pojistného na důchodové pojištění a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud je účastna důchodového pojištění. Pojistné 

na nemocenské pojištění platí OSVČ pouze v případě, pokud se dobrovolně přihlásila 

k nemocenskému pojištění. 

 

Podnikatel, který zahajuje samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupráci, musí tuto 

skutečnost nahlásit správě sociálního zabezpečení příslušné dle trvalého bydliště. Toto 

oznámení je třeba podat do osmého dne kalendářního měsíce po měsíci, v němţ bylo 

podnikání zahájeno.  

 

Osoby samostatně výdělečně činné se dělí na OSVČ vykonávající hlavní samostatně 

výdělečnou činnost a osobu samostatně výdělečně činnou vedlejší. Tyto dvě skupiny mají 

rozdílné podmínky pro účast na důchodovém pojištění a mají rozdílnou minimální výši 

ročního i měsíčního vyměřovacího základu.  

 

Za osoby samostatně výdělečně činné vedlejší se povaţují například OSVČ, která:  

 byla v kalendářním roce zaměstnána a ze zaměstnání byla účastna nemocenského 

pojištění, 

 byl přiznán starobní nebo předčasný starobní důchod, má nárok na výplatu 

invalidního důchodu, 

 měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněţitou pomoc v mateřství neb 

nemocenské, 

 je nezaopatřeným dítětem. 
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Výpočet a platby pojistného 

Pro stanovení pojistného jsou opět rozhodující tři faktory a to vyměřovací základ, 

sazba pojistného a rozhodné období, za které se pojistné počítá. Pojistné se stanoví jako 

součin příslušné sazby a vyměřovacího základu. Rozhodné období je stejné jako u 

zdravotního pojištění a to kalendářní měsíc u zaměstnanců a kalendářní rok pro osobu 

samostatně výdělečně činnou. Vypočtené pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

 

Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí 

v rozmezí mezi svým minimálním vyměřovacím základem a mezi maximálním vyměřovacím 

základem, ne však méně neţ 50 % daňového základu. Daňovým základem se rozumí základ 

daně nebo dílčí základ daně z příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti po 

úpravě podle §5 a 23 zákona o daních z příjmů. Vyměřovací základy se zaokrouhlují na celé 

koruny směrem nahoru. 

 

Minimální měsíční vyměřovací základ u osoby samostatně výdělečně činné hlavní 

v roce 2012 činí 6 285 Kč, v roce 2013 pak 6 471 Kč. Pro nemocenské pojištění OSVČ, které 

je dobrovolné, je minimálním měsíčním základem 5 000 Kč. Z tohoto základu činí pojistné 

115 Kč. 

V sociálním pojištění činí maximální vyměřovací základ 48 násobek průměrné 

mzdy. V roce 2012 činil 1 206 576 Kč, v roce 2013 pak 1 242 432 Kč. 

 

Sazby pojistného u osob samostatně výdělečně činných jsou 

 29,2 % z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku 

zaměstnanosti, 

 2,3 % na dobrovolné nemocenské pojištění.  

 

Podnikatel je povinen odvádět pojistné na důchodové pojištění, příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy 

sociálního zabezpečení. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne 

následujícího kalendářního měsíce. OSVČ můţe platit zálohy do budoucna na delší období, 

nejdéle však  do konce kalendářního roku, za který zálohy platí. 
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Osoba samostatně výdělečně činná má dále povinnost podávat správě sociálního 

zabezpečení kaţdý rok podnikání předepsaný tiskopis „Přehled o příjmech a výdajích 

OSVČ a dalších údajích za rok…“, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo 

být podáno přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přehled obsahuje údaje o příjmech a 

výdajích z podnikání, počtu měsíců podnikání, vyměřovacím základu, vypočteném pojistném 

a uhrazených zálohách. Stanoví se zde i výše měsíční zálohy na pojistné pro další období. 

Případný nedoplatek na pojistném je nutno uhradit do osmi dnů po podání Přehledu.
8
 

 

  

                                                 
8
 VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 311 

s. ISBN 978-80-247-2409-6. 
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4 Praktická aplikace zahájení podnikání 

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

Fyzická osoba, paní Jana Procházková, narozená dne 25.1.1985 má vystudovanou střední 

školu s maturitou. Má jedno dítě – Věru Procházkovou, narozenou v roce 2005. Po mateřské 

dovolené paní Procházková pracovala pro firmu Bijoux. Paní Procházková v září přišla o 

práci z důvodů sniţování stavů a jelikoţ byla výroba biţuterie vţdy jejím koníčkem, rozhodla 

se osamostatnit a zaloţit si ţivnostenské oprávnění. 

 

Biţuterii bude paní Procházková prodávat známým, kteří mají o výrobky zájem a 

postupně by chtěla také zaloţit vlastní internetový obchod. Prozatím si paní Procházková 

vyčlenila na výrobu biţuterie jednu místnost v místě svého trvalého bydliště na adrese Hlavní 

třída 153/25, Ostrava – Poruba. 

 

Výroba biţuterie náleţí do ţivnosti volné s názvem „Výroba školních a kancelářských 

potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba biţuterie, kartáčnického a konfekčního zboţí, 

deštníků, upomínkových předmětů“ přílohy č. 4 k zákonu č 455/1991 Sb. Pro získání 

ţivnostenského oprávnění k této ţivnosti musí fyzická splnit pouze všeobecné podmínky pro 

provozování ţivnosti. Všeobecné podmínky jsou dosaţení věku 18 let, způsobilost k právním 

úkonům a bezúhonnost. Paní Procházková všechny tyto podmínky splňuje a tudíţ můţe 

ohlásit ţivnost pomocí jednotného registračního formuláře. 

 

4.1 Jednotný registrační formulář 

Jednotný registrační formulář (JRF) je dokument, kterým lze ohlásit začátek podnikání 

a zaregistrovat se na všech povinných úřadech bez nutnosti navštívit kaţdý úřad zvlášť. 

Formulář se odevzdá na jednom z centrálních registračních míst (CRM), které byly zřízeny na 

obecních ţivnostenských úřadech, a úřady si jiţ informace předají mezi sebou 

Formulář lze běţně získat na kterémkoliv obecním ţivnostenském úřadě, je také volně 

k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ţivnostenských úřadů či 

Ministerstva práce a obchodu. Vzorově vyplněný formulář je umístěn v přílohách. 

 

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby se skládá z několika částí. Začíná 

základní a ţivnostenskou částí určenou pro ţivnostenský úřad, na tu dále navazují zvláštní 
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části jako například přihláška k daňové registraci, ohlášení zahájení podnikání u správy 

sociálního zabezpečení či oznámení zdravotní pojišťovně. 

 

Část A – Podnikatel je zaměřena na základní identifikační údaje ohledně podnikatele. 

Vyplňují se zde osobní údaje, bydliště, informace o provozovně a odpovědném zástupci. Tato 

část jednotného registračního formuláře slouţí k ohlášení ţivnosti, respektive ţádosti o 

udělení koncese. Předmět podnikání ţivnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem 

oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 ţivnostenského zákona.  U ohlášení ţivnosti volné se 

tedy uvedou čísla oborů činností, které bude v rámci svého podnikání ohlašovatel vykonávat.  

Výroba školních a keramických potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba biţuterie, 

kartáčnického a konfekčního zboţí, deštníků, upomínkových předmětů je uvedeno pod číslem 

41. Ve formuláři tedy bude vyplněno „Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona, obor činnosti 41“. 

 

Část B se týká daňové registrace. V této části se podnikatel můţe registrovat k dani 

z příjmů fyzických osob, dani z přidané hodnoty, dani z nemovitostí či dani silniční. Paní 

Procházková se registruje k dani z příjmů fyzických osob a jelikoţ bude k provozování 

ţivnosti pouţívat osobní automobil, tak také k dani silniční.  

Dále se zde uvádí také očekávaná daňová povinnost daně z příjmů fyzických osob a 

daně silniční. Paní Procházková ke svému podnikání pouţívá osobní automobil Škoda Fabia 

1.4 TDI s obsahem motoru 1 390 cm
3
. Roční sazba daně pro uvedené vozidlo činí 2 400 Kč. 

Jelikoţ automobil byl pro podnikatelskou činnost vyuţíván od 1. října 2012, platí se daň 

pouze za měsíce říjen, listopad a prosinec. Celková daňová povinnost paní Procházkové za 

rok 2012 tedy činí 3/12 roční sazby daně, a to 600 Kč.  

 

Vyplněním část C – oznámení správě sociálního zabezpečení podnikatel oznámí 

příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení zahájení podnikání a přihlásí se 

k důchodovému pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či dobrovolnému 

nemocenskému pojištění. Paní Procházková se registruje k Okresní správě sociálního 

zabezpečení v Ostravě, zahajuje činnost 1.10.2012 a rozhodla se nepřihlásit k dobrovolnému  

nemocenskému pojištění.  

 

Část D se nazývá oznámení zdravotní pojišťovně díky němuţ podnikatel splní 

registrační povinnost vůči příslušné zdravotní pojišťovně – oznámí zahájení výkonu 
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samostatné výdělečné činnosti a přihlásí se k platbě záloh. Pojištěnec zde také uvede číslo 

bankovního účtu, ze kterého budou platby pojistného nebo záloh prováděny. Podnikatel, který 

zahajuje samostatnou výdělečnou činnost, je povinen v prvním kalendářním roce této činnosti 

platit měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, pokud si 

sama nestanoví zálohu vyšší. Paní Procházková bude tedy od zahájení podnikání platit 

minimální zálohy na pojistné ve výši 1 748 Kč a registruje se u Revírní bratrské pokladny, 

zdravotní pojišťovny v Ostravě. 

 

Následující část E – oznámení pracovního místa pouţije podnikatel pro oznámení 

vzniku či obsazení volného pracovního místa pro příslušný Úřad práce. Uvádí se informace o 

druhu práce, místa výkonu práce, pracovní doba, počet volných míst, poţadované vzdělání či 

praxe. Paní Procházková bude prozatím podnikat sama a zaměstnance nepotřebuje, tudíţ tuto 

část Jednotného registračního formuláře nechá nevyplněnou.  

 

Na závěr se v části H vyplňují  doplňující údaje. Je na zváţení fyzické osoby, zda tuto 

část vyplní či nikoliv. Jedná se o údaje, kterou mohou urychlit komunikaci daných úřadů 

s ohlašovatelem.  

 

Díky tomu, ţe paní Procházková ohlašuje ţivnost volnou, musí kromě Jednotného 

registračního formuláře vyplnit také přílohu s uvedením oborů činností této ţivnosti. Tato 

příloha se nazývá Seznam oborů činností náležejících do živností volné „Výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a podnikatel označí název 

ţivnosti, kterou chce provozovat. 

 

Takto vyplněný Jednotný registrační formulář a přílohu Seznam oborů činností 

náleţejících do ţivnosti volné podá paní Procházková dne 1.10.2012 na ţivnostenský úřad v 

Ostravě. Pro vyřízení ţivnosti volné bude potřebovat občanský průkaz a 1 000 Kč pro správní 

poplatek, který lze uhradit v hotovosti či platební kartou. Pro vyřízení ţivnostenského 

oprávnění jiţ nemusí předkládat výpis z rejstříku trestů, ten si ţivnostenský úřad opatří úřední 

cestou sám. 

 

Jelikoţ paní Procházková splnila všechny zákonem stanovené podmínky pro 

provozování ţivnosti volné, vzniklo jí oprávnění provozovat danou ţivnost. Ţivnostenský 

úřad je povinen do 5 dnů ode dne podání ohlášení provést zápis do ţivnostenského rejstříku a 
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vydat podnikateli výpis. Tento výpis z ţivnostenského rejstříku paní Procházková obdrţela 

dne 6.10.2012. Bylo ji také přiděleno identifikační číslo 52642584. 

Po přidělení oprávnění provozovat ţivnost je podnikatel povinen nahlásit změny na 

finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Toto paní Procházková 

splnila vyplněním všech potřebných částí Jednotného registračního formuláře. Finanční úřad 

paní Procházkové následně udělil daňové identifikační číslo CZ8551255985. 

 

4.2 Základní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím 

Daňová evidence sleduje evidenci o příjmech a výdajích v členění potřebném dle 

zákona o daních z příjmů a evidenci o majetku a závazcích, slouţící pro účely stanovení 

základu daně a následně daně z příjmů fyzických osob. Zatímco účetnictví by se dalo 

definovat jako činnosti, při které se zaznamenávají informace o hospodářských jevech 

podniku. Vede ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů a v konečném důsledku vede ke 

zjištění výsledku hospodaření. 

Daňová evidence je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daňovou 

evidenci vedou fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatně 

výdělečné činnosti a přitom nejsou účetní jednotkou. 

Účetnictví je upraveno zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a vedou jej právnické 

osoby a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou a jsou zapsány do obchodního rejstříku. 

Fyzická osoba se stane účetní jednotkou zejména v případě, ţe její obrat za předcházející rok 

přesáhl částku 25 mil. Kč. V tomto případě má fyzická osoba povinnost vést účetnictví od 

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

jednotkou. Fyzická osoba se také můţe rozhodnout vést účetnictví dobrovolně. Povinnost vést 

účetnictví mají také ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdruţení bez 

právní subjektivity podle občanského zákoníku, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto 

sdruţení je účetní jednotkou. 

Základním rozdílem mezi daňovou evidencí a vedením účetnictví je ve stanovení 

hospodářského výsledku. Hospodářský výsledek a tím také základ daně se v daňové evidenci 

stanoví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Účetnictví naproti tomu poskytuje mnohem 

komplexnější pohled na hospodaření firmy. Výsledek hospodaření (základ daně) se zjišťuje 

jako rozdíl mezi náklady a výnosy. Mezi náklady a výdaji či výnosy a příjmy existuje časová 

nesourodost. 
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4.3 Způsob vedení daňové evidence 

Způsob vedení daňové evidence není zákonem stanoven. Záleţí tedy na rozhodnutí 

fyzické osoby, jakou formu zvolí. Pomocí daňové evidence musí podnikatel prokazovat jak 

příjmy, tak i výdaje při kontrole jejich daňového přiznání správcem daně.  

Zdaňovacím obdobím je pro fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci vţdy 

kalendářní rok. 

 

V případě podnikající fyzické osoby by měla daňová evidence zajišťovat následující: 

 záznamy o příjmech a výdajích vynaloţených na dosaţení, zajištění a udrţení 

příjmů v časovém sledu, 

 evidenci hmotného majetku, který lze odepisovat, 

 evidenci o tvorbě a pouţití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji 

vytvářejí, 

 evidenci o pohledávkách a závazcích, 

 mzdové listy, 

 soupisy majetků a závazků.
9
 

 

Podnikatel si daňovou evidenci můţe vést sám, popřípadě můţe pověřit vedením této 

evidence svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu.  

 

Existuje více moţností jakým způsobem bude podnikatel postupovat: 

 podnikatel vede daňovou evidenci dle §7b zákona o daních z příjmů, 

 podnikatel uplatňuje výdaje procentem z příjmů dle §7 odst. 7 zákona o daních 

z příjmů. 

 

Výdaje uplatňované procentem z příjmů 

Uplatňuje-li fyzická osoba výdaje procentem z příjmů je místo daňové evidence 

povinna vţdy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti 

s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností, dále také evidenci hmotného a 

nehmotného majetku, který lze odepisovat.  

                                                 
9
 KOLEKTIV AUTORŮ. Daňová evidence 2008: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 

1.1.2008. Praha: ASPI, 2008, xxvii, 580 s. Meritum. ISBN 978-807-3573-379 
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Pokud podnikatel neuplatní výdaje prokazatelně vynaloţené na dosaţení, zajištění a 

udrţení příjmů, můţe uplatnit výdaje procentem z příjmů. Měl by si však uvědomit, ţe v této 

částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaloţené v souvislosti 

s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti. 

 

Paní Procházková se rozhodla prokazovat své příjmy a výdaje pomocí vedení daňové 

evidence s moţností uplatnění výdajů procentem z příjmů po skončení zdaňovacího období. 

Činnost „Výroba školních a keramických potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba biţuterie, 

kartáčnického a konfekčního zboţí, deštníků, upomínkových předmětů“ patří do ţivností 

neřemeslných a paní Procházková by si mohla uplatnit 60% z příjmů. 

 

4.4 Zahájení vedení daňové evidence 

Fyzická osoba otevírá daňovou evidenci ke dni zahájení podnikatelské činnosti. Forma 

vedení daňové evidence není upravena ţádným předpisem, záleţí tedy na podnikateli jakou 

formu evidence si sám zvolí.  

Po ohlášení zahájení podnikatelské činnosti a vydáním ţivnostenského oprávnění 

podnikatel otevírá daňovou evidenci. Při otevírání daňové evidence je doporučeno, aby si 

fyzická osoba vyhotovila interní směrnice, soupis zřizovacích výdajů, soupis peněţitých a 

nepeněţitých vkladů podnikatele do podnikání. Poté můţe otevřít daňovou evidenci pomocí 

peněţního deníku, knihy pohledávek, knihy závazků, popřípadě ostatních pomocných knih a 

karet.  

 

Interní směrnice v daňové evidenci 

Při vedení daňové evidence se fyzická osoba v prvé řadě řídí zákonem o daních 

z příjmů. Tento předpis však pro svou obecnou platnost zdaleka nemůţe detailně upravit 

všechny postupy, které při vedení daňové evidence u konkrétního podnikatele vznikají. Proto 

je pro praxi neméně významná i moţnost obecná pravidla a postupy konkretizovat vnitřní 

normou tzv. interní směrnicí. Povinnost zpracování interních směrnic není upravena zákonem 

o daních z příjmů, ale nepřímo vyplývá z celé řady dalších zákonů a právních předpisů. 
10

 

 

                                                 
10

 HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská 

- Technická univerzita Ostrava, 2008, 66, [36] s. ISBN 978-802-4817-989. 
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Forma zpracování směrnic není upravena ţádným právním předpisem. Konkrétní 

rozsah interních směrnic závisí na individuálních okolnostech kaţdého podnikatele. 

 

V interních směrnicích by měly být tyto údaje: 

 Jméno a příjmení podnikatele, sídlo firmy, sídlo provozovny, IČ, DIČ, 

 předmět podnikání, datum zahájení podnikání, 

 způsob vedení daňové evidence, údaje o programové dokumentaci, licenční 

číslo softwaru, 

 seznam pouţitých knih, 

 seznam zkratek, kódů a symbolů, 

 způsob číslovaní dokladů, 

 způsob oceňování majetku, 

 způsob odpisování majetku, 

 specifické postupy během a na konci zdaňovacího období, 

 způsob provádění inventarizace majetku a závazků, 

 způsob archivace písemností a podkladů a jejich případná skartace 

 

Interní směrnice paní Procházkové jsou uvedeny v přílohách. 

 

Soupis zřizovacích výdajů 

Při zahájení podnikatelské činnosti je doporučováno, aby podnikatel sestavil soupis 

zřizovacích výdajů. Zřizovacími výdaji jsou výdaje, které souvisí se zaloţením firmy a byly 

uskutečněny před začátkem podnikání. Jedná se například o poplatek za vystavení 

ţivnostenského oprávnění, poplatek za konzultace s daňovým poradcem, cestovné, 

kopírování, známky atd. Výdaje musí být řádně doloţeny doklady. Zřizovací výdaje 

podnikatel zahrne do výdajů daňových buď ihned po otevření evidence příjmů a výdajů a 

nebo na konci zdaňovacího období v rámci uzávěrkové úpravy výdajů daňových. Za zřizovací 

výdaje se nepovaţují výdaje na pořízení majetku, zásob atp. Jedná se o vklady podnikatele do 

podnikání. 

 

Paní Procházková měla před zahájením podnikání následující zřizovací výdaje: 

 poplatek za vydání ţivnostenského oprávnění  1 000 Kč 

 cestovné       150 Kč 
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Soupis peněžitých a nepeněžitých vkladů do podnikání 

Další ze soupisů, který je doporučován vytvořit je Soupis peněţitých a nepeněţitých 

vkladů. Tento soupis slouţí k informování o vkladech, které podnikatel vloţil do podnikání. 

Vklady se člení na peněţité a nepeněţité. 

Peněţité vklady, jako je vklad hotovosti do pokladny nebo na bankovní účet, jsou 

evidovány jako příjem nedaňový. Vklady nepeněţité budou evidovány podle charakteru 

vkladu na příslušných inventárních popř. skladových kartách. Jejich případné uplatnění do 

výdajů daňových bude zachyceno aţ v rámci uzávěrkové úpravy na konci zdaňovacího 

období. Pokud se jedná o vklad hmotného majetku, uplatní se do výdajů daňových na konci 

zdaňovacího období formou daňových odpisů. Vklad drobného hmotného či nehmotného 

majetku, nehmotného majetku nebo zásob se uplatní do výdajů daňových v rámci uzávěrkové 

úpravy v plné výši. Vklad pozemku, popř. cenných papírů se do výdajů daňových uplatnit 

nemohou. 

 

Paní Procházková do podnikání vloţila následující peněţité a nepeněţité vklady: 

 vklad hotovosti do pokladny    50 000 Kč 

 vklad osobního automobilu Škoda Fabia 1.4 TDI 

-  reprodukční pořizovací cena   85 000 Kč 

 

4.5 Operace v průběhu zdaňovacího období 

V průběhu zdaňovacího období zapisuje podnikatel do peněţního deníku všechny 

příjmy a výdaje z pokladny a běţného účtu včetně členění na daňové a nedaňové příjmy 

(výdaje). Jedná se hlavně o platby za materiál a zboţí, platby za dlouhodobý majetek, úvěry a 

půjčky, bankovní poplatky, bankovní úroky, peněţní dary, přijaté a poskytnuté zálohy, 

cestovní výlohy apod. Zaměstnává-li pracovníky v závislé činnosti, zapisuje do peněţního 

deníku úhrady pojišťovnám, finančnímu úřadu, výplatu mzdy zaměstnancům.  

 

4.5.1 Stanovení záloh sociálního a zdravotního pojištění 

V prvním roce je podnikatelské činnosti je paní Procházková povinna platit minimální 

zálohy na pojistné na zdravotní a sociální pojištění.  

 Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny hradit zálohy na pojistné na zdravotní 

pojištění od měsíce, kdy zahájily samostatnou výdělečnou činnost. Záloha na pojistné je 

splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího 
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kalendářního měsíce. Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění činí v roce 2012 

1 697 Kč. 

Zálohy na pojistné na sociální pojištění se platí za jednotlivé kalendářní měsíce, a to 

do 1. do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který se záloha platí. Za 

první měsíc podnikatelské činnosti paní Procházkové - říjen, se tedy platí od 1. do 20. 

listopadu. Minimální měsíční záloha v roce 2012 činí 1 836 Kč. 

 

4.5.2 Stanovení záloh na silniční daň 

Paní Procházková ke svému podnikání pouţívá osobní automobil Škoda Fabia 1.4 TDI 

s obsahem motoru 1 390 cm
3
. Roční sazba daně pro uvedené vozidlo činí 2 400 Kč. Jelikoţ 

automobil byl pro podnikatelskou činnost vyuţíván od 1. října 2012, platí se daň pouze za 

měsíce říjen, listopad a prosinec.  

Celková daňová povinnost paní Procházkové za rok 2012 tedy činí 3/12 roční sazby 

daně, a to 600 Kč. Paní Procházková je povinna zaplatit zálohu na daň silniční za čtvrté 

čtvrtletí ve výši 400 Kč. Záloha na daň je splatná dne 15. prosince.  

 

4.6  Postup na konci zdaňovacího období 

Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího 

období. Doporučuje se však provést:  

 inventarizace majetku a závazků, vyhotovení inventárního soupisu, 

 doplnění všech pomocných karet a knih o poslední zápisy, 

 uzavření všech pomocných karet a knih, 

 uzavření peněţního deníku a zjištění celkového součtu příjmů a výdajů daňových, 

 uzávěrková úprava příjmů a výdajů daňových (např. úprava o zřizovací výdaje, 

vklady podnikatele, daňové odpisy dlouhodobého majetku, tvorba a zrušení 

zákonných rezerv, paušální výdaje na pohonné hmoty, zápočet závazků a 

pohledávek, atd.), 

 sestavení výkazů – přehledů o příjmech a výdajích či majetku a závazcích, 

 sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, 

 sestavení přehledů pro příslušnou zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního 

zabezpečení, 

 tisk veškerých dokladů a archivace. 
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Paní Procházková na konci zdaňovacího období provede následující uzávěrkové 

úpravy výdajů daňových. Jelikoţ paní Procházková nezapočetla zřizovací výdaje do výdajů 

daňových při otevření daňové evidence, můţe je uplatnit nyní a to v plné výši 1 150 Kč. 

Protoţe paní Procházková neuplatňovala během zdaňovacího období ani skutečné 

výdaje na pohonné hmoty, můţe uplatnit paušální výdaje na dopravu. Díky tomu, ţe 

automobil byl pouţíván také pro soukromé účely si paní Procházková uplatní paušální výdaje 

ve výši 4 000 Kč měsíčně, celkově tedy 12 000 Kč. 

 Dále si paní Procházková uplatní do výdajů daňových daňový odpis automobilu. 

Jelikoţ paní Procházková na vozidlo uplatňuje paušální výdaje, musí se vypočtený daňový 

odpis krátit. Pořizovací cena automobilu je 85 000 Kč, sazba rovnoměrného odpisu v prvním 

roce pouţívání je 11%. Celkový daňový odpis činí 9 350 Kč, paní Procházková si však můţe 

uplatnit 80% daňového odpisu, coţ je 7 480 Kč. 

 

4.6.1 Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob  

Pro správný výpočet daně z příjmů fyzických osob nejdříve musí paní Procházková 

stanovit všechny své příjmy a výdaje za zdaňovací období, tedy za rok 2012. Dále musí 

stanovit dílčí základy daně a celkový základ daně z příjmů fyzických osob ze kterého vypočte 

daň. 

 

Paní Procházková nepodnikala  po celý rok 2012, ale prvních devět měsíců byla 

zaměstnaná. Je tedy povinna si od předchozího zaměstnavatele vyţádat tzv. Potvrzení o 

zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních poţitků, sraţených zálohách na daň a 

daňovém zvýhodnění. Z tohoto potvrzení paní Procházková zjistí dílčí základ daně ze závislé 

činnosti, který vyplní do 2. oddílu daňového přiznání. Dílčí základ daně ze závislé činnosti 

tvoří souhrn hrubé mzdy a pojistném zaplacené zaměstnavatelem. Paní Procházková pobírala 

hrubou mzdu 15 000 měsíčně. Dle potvrzení o zdanitelných příjmech je úhrn hrubé mzdy 

135 000 Kč, pojistné placené zaměstnavatelem činí 45 900 Kč. Paní Procházková odvedla 

v roce 2012 zálohy na daň z příjmů fyzických osob ve výši 8 505 Kč. 

 

Dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti zjistí paní 

Procházková z daňové evidence. Na tento dílčí základ daně zaměřena příloha č. 1 daňového 

přiznání. Souhrn příjmů z peněţního deníku činí 125 500 Kč, výdaje činí 88 350 Kč, celkový 

hospodářský výsledek paní Procházkové dle peněţního deníku činí zisk ve výši 37 150 Kč. 
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Paní Procházková provedla úpravu výdajů daňových (zřizovací výdaje, daňové odpisy, 

paušální výdaje na dopravu) sniţující rozdíl mezi příjmy a výdaji v celkové výši o 20 630 Kč. 

Výsledný dílčí základ daně paní Procházkové z podnikání a jiné samostatné výdělečné 

činnosti je tedy zisk ve výši 16 520 Kč. 

 

Paní Procházková také evidovala přijaté úroky z podnikatelského účtu v celkové výši 

12 Kč, které se započítávají do dílčího základu daně z kapitálového majetku.  

 

Výsledný celkový základ daně z příjmů fyzických osob se vypočte na řádku č. 42 

daňového přiznání jako součet dílčího základu daně ze závislé činnosti a 197 432 Kč.  

 

Dále se od celkového základu daně odečítají ve 3. oddílu daňového přiznání 

nezdanitelné části základu daně a odčitatelné poloţky. Toto se však paní Procházkové netýká. 

 

Celkový základ daně se dále zaokrouhlí na stokoruny dolů a vypočte se daň z příjmů 

fyzických osob ve výši 15%, coţ je 29 610 Kč. Od vypočtené daně se v případě paní 

Procházkové odečítá sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Výsledná daňová povinnost činní 

4 770 Kč. Od této výsledné daňové povinnosti se dále odečítá případné daňové zvýhodnění na 

vyţivované dítě, ale to si v rámci daňové optimalizace uplatní manţel paní Procházkové. 

 

Paní Procházková dle Potvrzení o zdanitelných příjmech v roce 2012 odvedla zálohu 

na daň z příjmu ve výši 8 505 Kč, kterou uvede na řádku č. 84 daňového přiznání. Nemá jiţ 

tedy ţádnou daňovou povinnost, ale přeplatek ve výši 3 735 Kč. O vrácení přeplatku na dani 

z příjmů fyzických osob si paní Procházková poţádá vyplněním ţádosti o vrácení přeplatku 

na konci daňového přiznání. 

 

Takto vyplnění daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně příloh odevzdá 

paní Procházková nejpozději do 1.4.2013 na příslušný finanční úřad. Vyplnění daňové 

přiznání paní Procházkové je vloţeno v přílohách. 
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4.6.2 Sestavení daňového přiznání k dani silniční 

Paní Procházková ke svému podnikání pouţívá osobní automobil Škoda Fabia 1.4 TDI 

s obsahem motoru 1 390 cm
3
. Roční sazba daně pro uvedené vozidlo činí 2 400 Kč.  

Celková daňová povinnost paní Procházkové za rok 2012 tedy činí 3/12 roční sazby 

daně, a to 600 Kč. Paní Procházková zaplatila zálohu na daň silniční za čtvrté čtvrtletí ve výši 

400 Kč, zbývá tedy doplatit částku 200 Kč. 

Vzorově vyplnění daňové přiznání k dani silniční je uvedeno v přílohách.   

 

4.6.3 Sestavení přehledů pro ČSSZ a ZP 

Kaţdá OSVČ, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, 

má povinnost podat na příslušnou správu sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise 

Přehled o příjmech a výdajích a dalších údajích. Přehled o příjmech a výdajích za rok 

2012 je OSVČ povinna podat na předepsaném tiskopise příslušné OSSZ nejpozději do 

jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. 

nejpozději do 2. 5. 2013.  

OSVČ je také povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat 

daňové přiznání za tento kalendářní rok, předloţit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých 

byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích 

vynaloţených na jejich dosaţení, zajištění a udrţení, zaplacených zálohách na pojistné, 

vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. 

Vzorově vyplnění Přehledy paní Procházkové jsou uvedeny v přílohách. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout ucelené informace o zahájení podnikání 

fyzických osob z právního, daňového a účetního hlediska a poté zjištěné informace aplikovat 

na praktickém příkladu. 

 

První kapitola se zabývá moţnými způsoby podnikání fyzických osob a právními 

předpisy, které toto podnikání upravují. Jedná se především o ţivnostenské podnikání, které je 

mezi fyzickými osobami v České republice nejrozšířenější. V této kapitole jsou shrnuty 

základní informace o kaţdém druhu ţivnostenského podnikání a také podmínky, které musí 

fyzická osoba splňovat, pokud chce začít podnikat na základě ţivnostenského oprávnění. 

 

Další část bakalářské práce je zaměřena na daňovou problematiku a registrační 

povinnosti fyzické osoby k jednotlivým daním. Tato kapitola se nezabývá pouze jednotlivými 

daněmi, jako například daně z příjmu fyzických osob a daně silniční, ale také problematikou 

zdravotního a sociálního pojištění osoby samostatně výdělečně činné. 

 

V praktické části práce je na souvislém příkladu uvedeno vše, co musí začínající 

podnikatel učinit v souvislosti se zahájením podnikatelské činnosti na základě ţivnostenského 

zákona. Konkrétně se jedná o vyplnění Jednotného registračního formuláře, ohlášení ţivnosti 

a registrace u jednotlivých správních orgánu, jako jsou finanční úřad, okresní správa 

sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna.  

 

Dále jsou zde zhodnoceny základní rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí. Na 

základě zjištěných výhod a nevýhod bylo zjištěno, ţe je daňová evidence pro začínajícího 

podnikatele - fyzickou osobu, výhodnější neţ vedení účetnictví.  

 

V této kapitole je také uveden postup na konci zdaňovacího období, který zahrnuje 

výpočet a vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, dani silniční a také 

přehledy příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. 
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