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1. Úvod 

Jak již vplývá z názvu: „Daňové a účetní souvislosti změny právní formy podnikání“, bude se 

tato práce zabývat zejména daňovou, ale též účetní problematikou, která se změnou formy 

podnikání souvisí. Zaměřena je především na transformaci podnikající fyzické osoby na 

společnost s ručením omezeným. Vybrala jsem tyto dva subjekty proto, že jsou v našem 

prostředí nejčastěji se vyskytujícími typy podnikatelských osob.  

Domnívám se, že existuje mnoho živnostníků, kteří při hodnocení a plánování svých 

podnikatelských aktivit přemýšlí nad tím, jestli by pro ně nebyla vhodnější jiná forma 

podnikání, nejčastěji zvažují možnost založení společnosti s ručením omezeným. Mnoho 

z nich uvažuje jen v kontextu zdanění a chtějí vědět, zda by tato změna pro ně byla úsporou 

na daních, aniž by si uvědomovali širší souvislosti, které transformace na s.r.o. obnáší.  

Teprve při bližším seznámením se s problematikou objevují další pro a proti svého 

zvažovaného rozhodnutí, klady a zápory s.r.o., administrativní, časovou a finanční náročnost 

procesu přeměny, nová pravidla a nové povinnosti, které by je po transformaci čekaly. 

Proto jsem si vybrala zmíněné téma a mou snahou je předložit celkový rozbor souvislostí 

přechodu z fyzické na právnickou osobu. 

Cílem práce je podat přehledný a ucelený výklad o změně právní formy podnikání a s tím 

souvisejícími daňovými a účetními dopady a následná analýza těchto dopadů u obou 

zkoumaných forem podnikání. 

Pro vypracování budou použity metody: 

 Analýzy a rešerše zákonů 

 Výpočty 

 Indukce 

 Dedukce 

Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. V té první se zaměřím na definování pojmů, 

které jsou pro další text důležité, dále vymezení jednotlivých právních forem podnikání a 

výklad zákonů, které s problematikou souvisí, nakonec na možnosti zdanění a účtování u 

obou podnikatelských kategorií. V další části se již budu blíže věnovat fyzické osobě 

podnikající na základě živnostenského oprávnění, která vede daňovou evidenci a 

z právnických osob společnosti s ručením omezeným. Zaměřím se na kritéria, která ovlivňují 

výběr právní formy podnikání, povinnosti osoby samostatně výdělečně činné a s.r.o. a jejich 

zdanění, dále na srovnání fyzické a právnické osoby a konečně na samotný proces změny 

právní formy podnikání. V poslední části na modelovém příkladu demonstruji daňové a účetní 
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dopady transformace z OSVČ na s.r.o. ,  provedu porovnání zdanění na konkrétních datech  a 

na závěr shrnutí zjištěných skutečností. 

Podotýkám, že platnost některých tvrzení v této práci obsažených, je časově omezena 

z důvodu neustálých legislativních změn. Proto považuji za nutné uvést, že je text zpracován 

v souladu s právním stavem k 1.1.2012. 
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2. Charakteristika a právní základ forem podnikání v ČR 

Před zahájením podnikání stojí před osobou, která se rozhodla věnovat podnikatelské 

činnosti, mnoho rozhodnutí, které podstatně ovlivní průběh a výsledky jeho podnikání. Musí 

si ujasnit v prvé řadě, v jakém oboru chce své aktivity rozvíjet, jestli chce činnost vykonávat 

sama, nebo za účasti jiných osob, jestli tyto osoby bude zaměstnávat, nebo se stanou jeho 

společníky, jak vysokou finanční investici bude představovat pořízení vybavení nezbytného 

pro jeho činnost, zda tuto investici bude financovat ze svých zdrojů nebo formou úvěru a také 

jaké legislativní povinnosti pro ni ve vztahu k podnikání vzniknou. A právě volba právní 

formy podnikání je obecně považována za zásadní, protože ovlivní všechna výše zmíněná 

rozhodnutí, jež musí podnikatel před započetím své podnikatelské činnosti uskutečnit.  

Právní forma je určující pro: 

 způsob a rozsah ručení, zastupování,  

 oprávnění k řízení, 

 počet osob, které se budou na podnikání podílet,  

 výši základního kapitálu,  

 povinnost zveřejňovat výsledky hospodářské činnosti a povinnost auditu, 

 administrativní náročnost, 

 výdaje na založení,  

 účast na riziku,  

 přístup k cizím zdrojům,  

 velikost zdanění,  

 podíl na zisku či ztrátě,   

 a další faktory.  

Než přistoupíme k podrobnějšímu popisu forem podnikání, uvedeme zde definici některých 

důležitých pojmů a právní normy pro podnikání. 

 

2.1. Nejdůležitější právní normy upravující podnikání 

V České republice existuje několik desítek zákonů, které spolu vytváří právní rámec pro 

podnikání. Určují obecné i konkrétní podmínky podnikatelské činnosti, jako např. kdo a za 

jakých podmínek smí podnikat, na základě jakého oprávnění, jakou formou, atd. 

Mezi nejdůležitější patří Obchodní zákoník a Občanský zákoník, dále Živnostenský zákon, 

Zákoník práce, zákony o pojistném na sociální a zdravotní pojištění, Zákon o účetnictví a 

vyhláška k tomuto zákonu, české účetní standardy pro podnikatele, Insolvenční zákon a 
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daňové zákony, zejména Zákon o dani z příjmů a Zákon o dani z přidané hodnoty, Daňový 

řád a související Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

 

2.2. Definice pojmů podnikání, podnikatel, podnik 

Pojmy podnikání, podnikatel, podnik jsou definovány v  Zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním 

zákoníku: 

Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (§ 2, odst. 1) obchodního zákoníku.).  

Obdobně podnikání charakterizuje i Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ovšem ve 

vazbě na živnostenské podnikání. 

Za soustavnou činnost se považuje taková činnost, která není jednorázová či nahodilá, ale 

opakuje se. Není ovšem podstatné, jak často se opakuje, proto se za soustavnou činnost 

považuje i taková, která se provádí sezónně, nebo jednorázově, ale dojde k jejímu opakování. 

Samostatnost znamená, že podnikatel sám řídí a rozhoduje o své činnosti, to znamená, že se 

při své podnikatelské činnosti není povinen řídit pokyny nadřízené osoby (tak, jako to platí u 

závislé činnosti). 

Pod vlastním jménem podnikatel provádí veškerou svou činnost. To znamená, že nemůže při 

svém podnikání používat cizí jméno, jako to platí u závislé činnosti. 

Vlastní odpovědnost je zásadní pojem, který znamená, že podnikatel nese veškerá rizika, která 

s jeho podnikatelskými aktivitami souvisí. Jak velká je odpovědnost, nebo ručení, závisí na 

právní formě podnikání. 

Dosažení zisku je považováno za jeden z hlavních cílů snažení podnikatele. 

Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě 

živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského 

oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána 

do evidence podle zvláštního předpisu (viz. §2, odst. 2) obchodního zákoníku). 

Obchodní rejstřík je, jak je uvedeno v obchodním zákoníku (v § 27 a následujících ), veřejný 

seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Obchodní rejstřík je 

veden v elektronické podobě. Obchodní rejstřík vede k tomu zvláštním právním předpisem 

určený soud – rejstříkový soud. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin, která kromě 

základních dokumentů o účetní jednotce (společenská smlouva, zakladatelská listina nebo 

zakladatelská smlouva, notářský zápis z ustavující valné hromady a.s., nebo ustavující členské 

schůze družstva, stanovy společnosti) obsahuje i dokumenty s informacemi týkajícími se 
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jejího hospodaření – výroční zprávy, účetní závěrky, případně zprávy auditora, pokud má 

účetní jednotka povinnost ověřit svou účetní závěrku auditorem, nebo také zprávy o vztazích 

mezi propojenými osobami (Müllerová, 2009). 

Do obchodního rejstříku se zapisují (dle § 3 obchodního zákoníku): 

 obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, u nichž to stanoví zákon 

 zahraniční osoby či jejich organizační složky s oprávněním podnikat na území ČR 

 fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v ČR v případě povinného zápisu, 

nebo se mohou zapsat na vlastní žádost 

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

 

Podnikatelem je tedy právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí 

činnost svým jménem a na vlastní účet, přičemž podnikatelem může být fyzická nebo 

právnická osoba. 

Pojmy fyzická a právnická osoba řeší Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ale 

v obecnějších souvislostech, protože kromě subjektů založených za účelem dosahování zisku 

uvádí i ty, které patří mezi tzv. nevýdělečné organizace. 

Podnik je soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku 

náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 

podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit (§ 5, odst. 1) obchodního 

zákoníku). 

 

2.3. Formy podnikání v ČR 

V ČR je možné podnikat několika způsoby: 

1) jako fyzická osoba – podnikatel 

2) jako právnická osoba – obchodní společnost, družstvo. 

 

2.3.1. Fyzická osoba  

Fyzickou osobou - podnikatelem se může stát jakýkoli člověk, který splňuje zákony daná 

kritéria, zejména dosažení věku 18 let, právní způsobilost, bezúhonnost a další požadavky. 

Velká část FO podniká na základě živnostenského oprávnění, ale existují obory činnosti 

charakterizované v Zákoně o daních z příjmů (v §7), pro které není nutné živnostenské 

oprávnění vlastnit.   

Jedná se o: 
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1) činnost zemědělců a lesníků,  

2) tzv. jiné podnikání podle zvláštních předpisů 

 činnost daňových poradců, auditorů, advokátů, notářů, lékařů, právníků, 

3) jinou samostatnou výdělečnou činnost 

 poskytnutí či užití práv z průmyslového nebo jiného vlastnictví, autorských práv, 

činnost umělců, sportovců, znalců, tlumočníků, různých zprostředkovatelů v oboru 

nezávislého povolání a činnost insolvenčních správců, 

4) zvláštním případem jsou podíly společníků veřejné obchodní společnosti a 

komplementářů komanditní společnosti na zisku. 

 

2.3.2. Právnická osoba 

Právnická osoba je společenský útvar (organizace, společnost, sdružení, atp.), kterému zákony 

přiznávají právní subjektivitu (způsobilost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem a 

nést majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vznikající). ( www.business.center.cz) 

PO je tedy subjekt s právy a povinnostmi, který není fyzickou osobou.  Občanský zákoník  

v § 18 vyjmenovává všechny druhy právnických osob. Jsou jimi: 

 sdružení fyzických, nebo právnických osob – zejména obchodní společnosti a družstva 

 účelová sdružení majetku – nadace a nadační fondy 

 jednotky územní samosprávy – města, obce kraje 

 jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon – církve, náboženské společnosti. 

V následujících §§ zákon ukládá právnickým osobám povinnost založení či zřízení 

zakladatelskou smlouvou či zakládací listinou a podmiňuje vznik PO zapsáním do 

obchodního, nebo jiného zákonem určeného rejstříku. Stanovuje také, že nabývat práva a 

povinnosti lze až po zápisu do patřičného rejstříku. 

PO je charakteristická tím, že musí mít název, sídlo a statutární orgán. 

V následující tabulce jsou uvedeny základní informace pro jednotlivé společnosti a FO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2.1: základní informace pro fyzické a právnické osoby 

http://www.business.center.cz/
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 FO Osobní společnost Kapitálová společnost 

Veřejná obchodní 

společnost v.o.s 

Komanditní 

společnost  

k.s. 

Společnost 

s ručením 

omezeným s.r.o. 

Akciová 

společnost a.s. 

Počet členů Vždy 1 osoba Minimálně 2 osoby 2 osoby 

komanditista a 

komplementář 

Minimálně 1, 

maximálně 50 

osob 

1 právnická, nebo 2 

a více fyzických 

osob 

Základní 

kapitál 

Není stanoven Není stanoven Komanditista min. 

5.000,- Kč 

(stanoveno 

společenskou 

smlouvou) 

Min. 200.000,- Kč Min. 2.000.000,- 

Kč bez veřejné 

nabídky akcií nebo 

20.000.000,-Kč 

s veřejnou 

nabídkou akcií 

Ručení za 

závazky 

neomezené Neomezené – 

společníci ručí 

společně a 

nerozdílně 

veškerým svým 

majetkem 

Komplementář 

neomezeně, 

komanditista do 

výše 

nesplaceného 

vkladu 

Společnost 

neomezeně, 

společníci do výše 

nesplaceného 

vkladu 

Společnost 

neomezeně, 

akcionáři neručí 

Účast na 

zisku 

Celý zisk po 

zdanění náleží 

FO 

Dělí se rovným 

dílem mezi 

společníky, nebo 

poměrem 

stanoveným ve spol.  

smlouvě 

Dělí se rovným 

dílem mezi 

komplementáře a 

komanditisty, 

komanditisté dále 

dělí dle výše 

vkladu, 

komplementáři 

rovným dílem, 

nebo poměrem dle 

spol. smlouvy 

Dle výše vkladu, 

nebo dle 

společenské 

smlouvy 

Dle rozhodnutí 

valné hromady 

Nevýhody Špatný přístup 

k cizím 

zdrojům, 

předpoklad 

podnikání 

malého rozsahu 

Nepříliš častá forma 

podnikání 

 Složitější 

založení, 

povinnost 

základního 

kapitálu 

Složité založení, 

vysoký základní 

kapitál, 

nejrozsáhlejší 

orgány společnosti 

Výhody Důvěryhodnost 

z titulu 

neomezeného 

ručení 

Důvěryhodnost 

z titulu 

neomezeného ručení 

 Nejběžnější forma 

společnosti 

Nejlepší přístup 

k cizím zdrojům, 

vysoký stupeň 

ochrany věřitelů 

Zdroj: vlastní konstrukce na základě Obchodního zákoníku. 

2.3.2.1. Typy právnických osob - obchodních společností 
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V české podnikatelské praxi se nejčastěji setkáváme se 4 typy obchodních společností: 

1) komanditní společnost 

2) veřejná obchodní společnost 

3) akciová společnost 

4) společnost s ručením omezeným. 

Komanditní společnost má dva typy společníků – komanditisty, kteří ručí za závazky 

společnosti do výše svých nesplacených vkladů a komplementáře, kteří ručí neomezeně 

(celým svým majetkem). Společníkem se může stát fyzická i právnická osoba.  

K.s. se zakládá společenskou smlouvou a nemá ze zákona stanovenu povinnou minimální výši 

základního kapitálu, komanditisté však musí vložit minimálně 5.000,- Kč. 

Statutárním orgánem jsou komplementáři, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti 

(každý samostatně). Komanditisté za společnost nevystupují. 

Zisk se dělí mezi společnost a komplementáře buď na polovinu, nebo podle společenské 

smlouvy. Část zisku připadající na společnost se po zdanění rozdělí mezi komanditisty. 

Veřejná obchodní společnost má minimálně dva společníky, kteří ručí za závazky 

společnosti celým svým majetkem. Společníkem může být fyzická i právnická osoba.  

V.o.s. se rovněž zakládá společenskou smlouvou a také nemá stanovenu povinnou minimální 

výši základního kapitálu a ani minimální výši vkladu společníka. Společníci si mohou tuto 

povinnost uložit ve společenské smlouvě. 

Statutárním orgánem jsou všichni společníci (pokud není ve společenské smlouvě uvedeno 

něco jiného). Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, také ztrátu nesou společníci rovným 

dílem. 

Akciová společnost je takovou společností, jejíž kapitál je rozdělen na určitý počet akcií o 

určité jmenovité hodnotě. 

Společnost odpovídá za své závazky celým majetkem, akcionář za závazky neručí.  Veškeré 

souvislosti spojené se vznikem a fungováním společnosti upravují stanovy. 

Akcionář (vlastník akcií) má právo podílet se na zisku a likvidačním zůstatku společnosti. 

Společnost může být založena jedním zakladatelem – právnickou osobou, a nebo 2 a více 

zakladateli. 

A.s. se zakládá zakladatelskou listinou (při jednom zakladateli) nebo zakladatelskou 

smlouvou (při více zakladatelích). 

Základní kapitál společnosti je buď 2.000.000,-Kč v případě založení bez veřejné nabídky 

akcií, a nebo 20.000.000,- Kč při založení s veřejnou nabídkou akcií. 
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Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které společnost řídí a je oprávněno 

jednat jejím jménem, Na činnost představenstva dohlíží dozorčí rada. Nejvyšším orgánem 

společnosti je však valná hromada, které se zúčastňují akcionáři. Valná hromada mimo jiné 

rozhoduje o rozdělení zisku. 

Společnost s ručením omezeným může být založena jediným společníkem – fyzickou či 

právnickou osobou, ale smí mít nejvýše 50 společníků. Společníci ručí za závazky společnosti 

do výše svého nesplaceného vkladu, společnost ručí celým svým majetkem.  

S.r.o. se zakládá společenskou smlouvou. Též má ze zákona určenu výši základního kapitálu 

v hodnotě 200.000,- Kč a minimální výši vkladu společníka 20.000,- Kč. 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel či jednatelé, nejvyšším orgánem společnosti je 

valná hromada. A pokud je tak ve stanovách uvedeno, zřizuje se dozorčí rada, která dohlíží na 

činnost jednatelů. 

Podíl na zisku se dělí mezi společníky podle rozhodnutí valné hromady. 

 

2.4. Živnost 

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání. 

Tento zákon se týká jak fyzických, tak i právnických osob, které pro výkon své podnikatelské 

činnosti musí získat živnostenské oprávnění (pokud hodlají provozovat činnost, která je ze 

zákona charakterizována jako živnost). 

 

2.4.1. Podmínky provozování živnosti 

Živnostenské oprávnění mohou ovšem získat pouze splní-li zákonem stanovené podmínky, 

které jsou rozděleny do dvou skupin: 

1) všeobecné podmínky: 

 dosažení věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům 

 bezúhonnost, která se prokazuje výpisem z evidence rejstříku trestů. 

2) zvláštní podmínky: 

 odborná nebo jiná způsobilost. 

U právnických osob tyto podmínky musí splňovat odpovědný zástupce, což je fyzická osoba 

ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti, za dodržování předpisů, 
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které s provozováním živnosti souvisí a musí být s podnikatelem ve smluvním vztahu. 

Rovněž fyzická osoba může mít odpovědného zástupce, ale pouze v případě, že nesplňuje 

zvláštní podmínky provozování živnosti. 

 

2.4.2. Druhy živností 

Základní rozdělení je na dvě skupiny: 

1) živnosti ohlašovací 

2) živnosti koncesované. 

U živnosti ohlašovací vzniká oprávnění provozovat živnost podáním písemného ohlášení, 

nebo dnem, který podnikatel uvede na ohlášení jako datum zahájení své podnikatelské 

činnosti. Ovšem za předpokladu, že splnil všechny podmínky stanovené zákonem pro danou 

živnost. U tohoto typu živnosti není nutný souhlas nebo rozhodnutí živnostenského úřadu. 

Ohlašovací živnosti se dále dělí na: 

 volné – stačí splnit všeobecné podmínky, seznam volných živností je uveden 

v příloze č.4 zákona 

 řemeslné – žadatel musí splnit podmínku odborné způsobilosti, seznam 

řemeslných živností je uveden v příloze č.1 zákona 

 vázané – žadatel musí splnit podmínku odborné způsobilosti získané jinak, než 

běžným vzděláním a praxí, zejména se jedná o způsobilost dle zvláštních 

vyhlášek, seznam těchto živností je uveden v příloze č.2 zákona. 

Živnosti koncesované mohou být provozovány pouze na základě státního povolení tzv. 

koncese. Ne rozdíl od ohlašovacích živností, kdy oprávnění k provozování činnosti vzniká 

dnem podání ohlášení, u koncesovaných živností toto oprávnění vzniká až dnem doručení 

koncesní listiny. Mezi tyto živnosti paří zejména takové činnosti, u kterých existuje vysoké 

riziko ohrožení zdraví, života a zákonem chráněných veřejných zájmů. 

Zvláštním druhem živností jsou živnosti provozované průmyslovým způsobem, týkají se 

výrobních průmyslových podniků, u kterých při jejich různorodé činnosti, by se tyto jen 

obtížně daly zařazovat do úzce vymezeného rámce standardních živností. 

 

2.5. Zdanění podnikatelské činnosti 

Obecně lze říci, že příjmy z podnikání, bez ohledu na jeho právní formu, podléhají zdanění. 

Příjmy z daní jsou nejvýznamnějšími příjmy státního rozpočtu ČR. Pro ilustraci je níže 

uvedeno, v jaké výši byly jednotlivé daně do státního rozpočtu v uplynulých letech vybrány: 



- 15 - 

 

 

Tabulka č. 2.2: Výše odvodu daní do státního rozpočtu v letech 2007-2011 (v mil. Kč) 

Daň 2007 2008 2009 2010 2011 

Daň z přidané hodnoty 236 385 255 190 253 612 269 547 277 889 

Daň z příjmů právnických osob 155 674 173 590 110 543 114 746 109 312 

Daň z příjmů vyb. srážkou  15 700 19 299 19 189 19 298 19 848 

Daň silniční 5 915 6 002 4 795 5 100 5 187 

Daň dědická 109 115 88 87 78 

Daň darovací 692 345 162 138 4 279 

Daň z převodu nemovitostí 9 774 9 950 7 809 7 453 7 362 

Ost. příjmy, odvody, pok. a popl. 4 250 4 281 3 784 3 487 3 109 

DPFO - podnikatelů 17 003 17 749 5 565 7 987 2 939 

DPFO ze záv. činnosti 126 388 115 180 111 042 111 842 119 373 

Daň z nemovitostí 5 123 5 195 6 361 8 747 8 568 

C E L K E M  577 014 606 896 522 950 548 432 557 945 

Zdroj: http://cds.mfcr.cz 

 

2.5.1. Zdanění podnikatelské činnosti obecně 

Daňový systém v České republice postihuje zdaněním: 

 příjmy – důchody, a to jak v peněžní tak v nepeněžní formě 

 spotřebu – tj. konečnou spotřebu zboží a služeb 

 majetek – především nemovitý majetek, nacházející se na území ČR. 

Daně lze dělit podle několika kritérií: 

1) podle způsobu placení 

 daně přímé  (poplatník daně je i plátcem daně, zdaněn je důchod nebo majetek) 

 daně nepřímé (plátce daně není shodný s osobou poplatníka, zdaněna je spotřeba), 

2) podle předmětu zdanění 

 daně důchodové (zdaněn je důchod, tedy příjem poplatníka) 

 daně majetkové (zdaněn je poplatníkův majetek) 

 daně ze spotřeby (dani podléhá spotřeba vybraných typů výrobků) 

 daně na hlavu (zdaněna je každá osoba předem stanovenou pevně danou částkou), 

3) podle důchodových poměrů poplatníka 

 daně osobní (výše daně je stanovena podle výše důchodu poplatníka, např. DPFO) 

 daně in rem (výši daně neovlivňuje výše důchodu, ale jiné faktory, např. DPH, 

silniční daň), 

4) dělení podle použité sazby daně  
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 progresivní (sazba daně se zvyšuje s výší důchodu) 

 proporcionální (sazba daně se s výší důchodu nemění) 

 daň s pevnou sazbou (sazba daně se vztahuje k objemové jednotce zdaňovaného 

produktu, např. kusy, hektolitry, m2). 

Z pohledu právního je daní pouze to, co obsahuje slovo „daň“ ve svém názvu, ale z širšího 

pohledu lze mezi tzv. daňové odvody zahrnout i odvody na sociální pojistné, protože i to 

splňuje definici daně: 

„Daň je povinná a nenávratná, zpravidla pravidelně se opakující platba do veřejného 

rozpočtu bez nároku na ekvivalentní a přímé plnění z veřejného rozpočtu.“ 

 daň je povinná proto, že není placena dobrovolně, ale na základně právní normy, 

nejčastěji zákona. 

 platba daně je nenávratná – tedy je to platba, kterou poplatník odvede, aniž by měl 

nárok ji v budoucnu získat zpět. 

 pravidelně se opakující z toho titulu, že u platby všech daní je za zákona stanovena 

periodicita odvodu daně. 

 veřejným rozpočtem je myšlen nejen státní rozpočet, ale i rozpočty krajů a obcí, 

nebo rozpočet EU, do kterého část vybraných daní členské země odvádějí. 

 bez nároku na ekvivalentní plnění – znamená, že výše odvedené daně nemá vliv na 

výši čerpání veřejných statků, které jsou z daní hrazeny. Ba právě naopak, jedním 

z principů při výběru a přerozdělení daní je omezit rozdíly v příjmech jednotlivců, 

tedy kdo má víc, také víc přispívá do rozpočtu bez možnosti ovlivnit výši čerpání 

veřejných statků dle svého příspěvku. 

Následující tabulka tedy obsahuje jak daně, tak příjmy daním podobné: 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.2.1: Daňová soustava ČR. 
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Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Z hlediska právní formy podnikání lze výběrem formy podnikání ovlivnit pouze to, jestli bude 

podnikatel platit daň z příjmů fyzických či právnických osob, platbu ostatních daní volbou 

formy podnikání ovlivnit nelze. 

 

2.5.2. Daň z příjmů fyzických osob 

Zdanění příjmů fyzických osob v české legislativě řeší zejména zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů. A to především v části I – daň z příjmů fyzických osob (§2-§16). 

V této části zákon popisuje kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně, osvobození od 

daně, základ daně, typy příjmů, které DPFO podléhají, výpočet příjmů spoluvlastníka, 

daňové a 
nedaňovépříjmy 

nedaňové příjmy 

pojistné na SZ clo 

daňové příjmy 

nepřímé daně 

všeobecné 

DPH 

 

spotřební 

-z piva 

-z vína 

-  z lihu 

- z paliv a maziv 

- z tabákových 
výrobků 

 

k ochraně 
životního 
prostředí 

přímé daně 

daně z příjmu 

DPPO 

DPFO 

majetkové daně 

-z nemovitosti 

- silniční 

-dědická 

-darovací 

z převodu 
nemovitostí 
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spolupracující osoby a účastníka sdružení, dále nezdanitelnou část základu daně a také sazbu 

DPFO. 

2.5.2.1. Poplatníci daně 

Poplatníky daně z příjmů FO jsou fyzické osoby – poplatníci (dle §2 ZDP ). 

Tito jsou dále rozlišováni podle teritoriálního vymezení zdrojů příjmů na dva typy: 

 poplatník s neomezenou daňovou povinností: jeho daňová povinnost se vztahuje na 

příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí, 

jedná se o daňového rezidenta, fyzickou osobu, která má na území ČR bydliště nebo 

se zde obvykle zdržuje, 

 poplatník s omezenou daňovou povinností: jeho daňová povinnost se vztahuje jen na 

příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, jedná se o daňového nerezidenta, fyzickou 

osobu, která nemá na území ČR trvalé bydliště, obvykle se zde nezdržuje, zdržuje se 

méně, než 183 dní v roce, zdržuje se pouze z důvodů studia či léčení.  (Vybíhal, 

2008). 

2.5.2.2. Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů FO jsou jednotlivé druhy příjmů, které jsou z hlediska různého 

uplatňování daně a z hlediska původu příjmů rozděleny na 5 částí, kterými jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6) 

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

 příjmy z kapitálového majetku (§8) 

 příjmy z pronájmu (§9) 

 ostatní příjmy (§10). 

Výše vyjmenované příjmy podléhají zdanění, ať byly přijaty v peněžité či nepeněžité formě. 

Zákon také vyjmenovává příjmy, které předmětem daně nejsou. Jedná se zejména o příjmy 

získané: 

 nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu 

 zděděním majetku 

 vydáním majetku v restituci 

 nemovitosti, movitého majetku nebo majetkového práva, s výjimkou příjmů které 

z nich plynou 

 z úvěrů a půjček ( s výjimkami: při postoupení pohledávky a u FO která vede daňovou 

evidenci z eskontního úvěru ze směnky) 
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 z rozšíření či zúžení společného jmění manželů 

 a další. 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky:  

Poplatníkem daně dle §6 zákona jsou fyzické osoby - zaměstnanci. Plátcem daně jsou fyzické 

nebo právnické osoby - zaměstnavatelé. 

Příjmy jsou rozděleny do dvou skupin: 

1) Příjmy ze závislé činnosti, které lze charakterizovat jako příjmy z poměru 

pracovněprávního, služebního, členského a obdobného.  Důležitou podmínkou je, že 

poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazů plátce. 

Dále zde patří příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o. a 

komanditistů komanditních společností, likvidátorů, odměny členů statutárních orgánů 

a dalších orgánů PO a to i v případě, že nejsou povinni dbát příkazů plátce. 

Jedná se o příjmy pravidelné i jednorázové a řadí se zde i bezplatné užívání 

motorových vozidel poskytnutých zaměstnancům k užití pro soukromé i služební 

účely. V tomto případě se za příjem zaměstnance považuje částka ve výši 1% ze 

vstupní ceny vozidla včetně DPH (minimálně však 1.000,-Kč). 

2) Funkční požitky jsou platy členů vlády, poslanců a senátorů, odměny za výkon 

funkce v orgánech státní samosprávy, státních orgánech, komorách a dalších 

institucích. 

Základem daně jsou příjmy dle §6 zvýšené o pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které je 

z těchto příjmů povinen odvádět zaměstnavatel sám za sebe tzv.brutace, superhrubá mzda. 

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti: 

Příjmy dle tohoto § zákona zdaňují fyzické osoby, které uskutečňují samostatnou výdělečnou 

činnost formou podnikání nebo formou jiné samostatné výdělečné činnosti. 

Mezi příjmy z podnikání patří: 

1) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. 

2) příjmy ze živnosti. 

3) příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů. 

4) podíly společníků veřejných obchodních společností (v.o.s.) a komplementářů 

komanditních společností (k.s.) na zisku. 

Mezi příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti patří: 
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1) příjmy z užití nebo poskytnutí práv autorských a příbuzných autorskému právu, 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a z vydávání, rozmnožování a 

rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem. 

2) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním. 

3) příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle 

autorského zákona, zprostředkovatele kolektivních sporů, rozhodců. 

4) příjmy z činnosti insolvenčního správce. 

5) příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku poplatníka. 

Základem daně jsou příjmy (kromě příjmů autorů za příspěvky do médií, které jsou zdaněny 

zvláštní sazbou daně, pokud jejich úhrn od jednoho plátce za zdaňovací období  nepřesáhne 

7.000,-Kč) snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (kromě 

společníků v.o.s. a komplementářů k.s.). 

Poplatník může příjmy a výdaje z podnikání rozdělit na spolupracující osoby, nebo být 

členem sdružení bez právní subjektivity. 

 Spolupracující osobou je manžel(ka) nebo jiná osoba žijící s poplatníkem ve společné 

domácnosti za splnění zákonem stanovených podmínek 

 Příjmy dosažené poplatníky při společném podnikání v rámci sdružení bez právní 

subjektivity a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení se dělí rovným dílem, nebo 

jiným poměrem (pokud je tento jiný poměr stanoven ve smlouvě o sdružení). 

Pro stanovení základu daně u fyzické osoby existuje několik možností (viz následující graf). 

Graf č.2.2.: Způsoby stanovení základu daně u fyzických osob 

 

Zdroj: vlastní konstrukce 
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účetniceví           

( výnosy - náklady) 



- 21 - 

 

 Daň stanovená paušální částkou: 

správce daně může stanovit poplatníkovi daň paušální částkou za splnění následujících 

podmínek: 

 má příjmy pouze z §7 včetně úroků z běžného účtu, který je určen k podnikání (ale jen 

příjmy ze zemědělství, lesního a vodního hospodářství, ze živnosti či z podnikání dle 

zvláštního právního předpisu), 

 nemá zaměstnance či spolupracující osoby (kromě spolupracujícího manžela), 

 jehož příjmy za bezprostředně předcházející 3 zdaňovací období nepřesáhly  

5.000.000,- Kč, 

 není účastníkem sdružení bez právní subjektivity, 

 musí podat žádost správci daně do 31.1. běžného období. 

Poplatník musí v žádosti uvést předpokládanou výši příjmů a výdajů a další skutečnosti. Na 

základě údajů v žádosti určí správce daně paušální daň v závislosti na výši předpokládaných 

příjmů a předpokládaných výdajů uvedených v žádosti. Výdaje ale musí být minimálně ve 

výši dle §7 odstavce 7 (výdaje stanovené % z příjmů). Z rozdílu mezi příjmy a výdaji se 

vypočte daň dle §16 a tato se upraví o slevy na dani dle §35ba a 35c – pokud je poplatník 

uvedl v žádosti. K daňovému bonusu se u tohoto způsobu stanovení daně nepřihlíží. Výsledná 

daňová povinnost pak musí činit po uplatnění slev nejméně 600,-Kč. 

 Výdaje stanovené % z příjmů: 

tento typ výdajů si může uplatnit poplatník, který si neuplatnil skutečné výdaje na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů a to v následující výši: 

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

z řemeslných živností, 

 60% z příjmů z ostatních živností, 

 40% z příjmů z ostatní samostatné výdělečné činnosti, 

 30% z příjmů z pronájmu majetku. 

 Daňová evidence: 

je vymezena v §7b ZDP ( do roku 2004 bylo místo daňové evidence jednoduché účetnictví a 

na rozdíl od něj už není přímo zakotvena v zákoně u účetnictví, ale pouze v ZDP - i když ten 

se na zákon o účetnictví  odkazuje).  V ZDP je stručné vymezení údajů, které musí evidence 

obsahovat, způsoby oceňování a inventarizace majetku a doba, po kterou je poplatník povinen 

DE archivovat. 
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Povinnost vést DE mají ty FO, které mají příjmy podléhající dani dle §7 odstavce 1 a 2, 

nejsou účetní jednotkou, nevedou účetnictví a rozhodly se uplatňovat výdaje v prokazatelné 

výši. 

Jakým způsobem a v jakých knihách má být DE vedena, není zákonem stanoveno, záleží tedy 

na rozhodnutí FO, jakou formu zvolí. Důležité je, aby byl základ daně věrohodně vyčíslen.  

 Účetnictví: 

povinnost vést účetnictví mají ty fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou a vztahuje se na 

ně zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně §1 odstavec d až h: 

d) FO, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 

e) ostatní FO, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH, včetně plnění        

osvobozených od této daně jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti 

přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního 

dne kalendářního roku, 

f) ostatní FO, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

g) ostatní FO, pokud jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity a alespoň jeden 

z účastníků tohoto sdružení je účetní jednotkou, 

h) ostatní FO, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis. 

K odstavci e) povinnost vést účetnictví nastává od prvního dne účetního období následujícího 

po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou až do posledního dne období, kdy 

účetní jednotkou být přestávají. Zde je nutné podotknout, že účetní jednotkou při překročení 

obratu se stávají   p o d n i k a t e l é , tj. FO, které mají příjmy  dle §7 odstavce 1 ZDP. 

Povinně se tedy nikdy nestanou účetní jednotkou FO, které mají příjmy z jiné SVČ dle §7 

odstavce 2 ZDP a to ani tehdy, překročí-li hranici obratu 25 000 000 Kč. (Macháček 2008). 

Příjmy z kapitálového majetku: 

jsou to ty příjmy, které nejsou svou povahou příjmy ze závislé činnosti ani podíly společníků 

v.o.s. a komplementářů k.s. na zisku.  

„U příjmů z kapitálového majetku se uplatňují 3 režimy zdanění, a to: 

1) příjmy vstupují do dílčího základu daně zdaňovaného v přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob jednotnou sazbou daně 15%, 

2) příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí jsou zahrnuty v samostatném základu daně a 

zdaňují se podle § 16 odst.2  ZDP sazbou 15% v daňovém přiznání. Do samostatného 

základu daně se příjmy zahrnují v hrubé výši, 
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3) příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR jsou samostatným základem daně pro zdanění 

zvláštní sazbou daně (jednorázovou srážkovou daní) podle §36  ZDP (se sazbou daně 

15%).“ Jak tvrdí Vybíhal (2008, str. 141). 

Z příjmů podle odstavce 1 jde především o úroky z vkladů na běžných účtech, které jsou dle 

podmínek banky určeny k podnikání, úroky a výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky a 

poplatky z prodlení, úrokové a jiné výnosy z držby směnek a další. 

„Zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP se zdaňují pouze příjmy z kapitálového majetku se 

zdrojem v ČR“ jak tvrdí Vybíhal (2008, str. 141). Jedná se zejména o podíly na zisku z a.s.,  

s.r.o., k.s. a družstva, úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů, dividendové příjmy, podíly 

na zisku tichého společníka, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, 

úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu, úroky z vkladů na běžných účtech a další. 

Příjmy z pronájmu: 

jedná se o příjmy podle §9 ZDP (pokud nejde o příjmy z pronájmu dle § 6-8 ZDP) 

a zákon tyto příjmy dělí do dvou skupin: 

 příjmy z pronájmu nemovitostí 

 příjmy z pronájmu movitých věcí. 

U pronájmu movitých věcí se dle tohoto paragrafu daní pouze příjem z pravidelného nájmu a 

nesmí se jednat o příjem z nájmu majetku v obchodním majetku poplatníka. Kdežto příjmy 

z nájmu nemovitosti se vždy daní v rámci tohoto §, i když byl majetek najímán jen nahodile. 

Jedinou výjimku tvoří nájem nemovitosti v obchodním majetku poplatníka, v tomto případě 

se příjem daní za podmínek stanovených v §7 ZDP. 

Ostatní příjmy: 

zdanění těchto příjmů řeší § 10 ZDP. Jedná se o příjmy z: 

 příležitostných činností, 

 příležitostného nájmu movitých věcí, 

 zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, 

 příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, movité věci a 

cenného papíru, 

 příjmy z výher, ze zděděných práv a další. 

 

2.5.2.3. Osvobození od daně 

Zákon o dani z příjmů stanoví osvobození pro příjmy FO především v §4, §6 a §10. 



- 24 - 

 

 V §4 je rozsáhlý výčet všech osvobození a podmínek, za kterých lze jednotlivé 

vyjmenované příjmy osvobodit (například příjem z prodeje nemovitosti a movité věci, 

přijaté náhrady a další osvobození, např. příjmy z provozu ekologických zařízení, ceny 

ze soutěží a další). Osvobození příjmů je zpravidla vázáno na splnění konkrétních 

podmínek stanovených v zákoně. 

 V §6 se hovoří o osvobození nepeněžního plnění na vzdělání zaměstnanců, nepeněžní 

plnění na stravování, hodnota nealkoholických nápojů, nepeněžní plnění poskytované 

z fondu kulturních a sociálních potřeb a další. 

 V §10 jsou osvobozeny příjmy do 20.000,- Kč za rok z příležitostných činností, 

příležitostného pronájmu movitých věcí a ze zemědělské výroby, která není 

provozována podnikatelem a další. 

 

2.5.2.4. Nezdanitelná část základu daně 

Nezdanitelnou část řeší §15 ZDP a jsou to částky, o které si poplatník může snížit základ daně 

a které vynaložil v daném kalendářním roce na tyto účely: 

 dary poskytnuté obcím krajům a dary na financování vědy, výzkumu, vzdělání, 

zdravotnictví, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na ekologické, 

humanitární, sociální a náboženské účely a další v zákoně vyjmenované oblasti za 

předpokladu, že úhrnná hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně, a nebo činí aspoň 

1.000 Kč. Maximální částkou, kterou lze odečíst je 10% základu daně, 

 uhrazené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, pokud 

poplatník použil úvěr k financování bytových potřeb (výstavba bytového nebo 

rodinného domu nebo bytu, koupě pozemku, koupě bytu nebo domu, splacení 

členského vkladu za účelem získání práva užívat byt či dům, údržba, přestavba, 

rekonstrukce bytu či domu a další), 

 příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Daňový základ lze snížit o 

částku převyšující 6.000 Kč, ale maximálně o 12.000 Kč, 

 pojistné na soukromé životní pojištění (za zákonem stanovených podmínek). 

Maximální částka snížení základu daně je 12.000 Kč, 

 členské příspěvky odborové organizace, které jsou také limitovány 1,5%  zdanitelných 

příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, 
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 úhrady za zkoušky ověřující výsledky vzdělávání (za zákonem stanovených 

podmínek) max. do výše 10.000 Kč, u osob se zdravotním postižením 13.000 resp. 

15.000 Kč. 

 

2.5.2.5. Základ daně, slevy na dani, sazba daně a daň 

Základ daně z příjmů je hodnota, ze které se vypočte daňová povinnost příslušnou sazbou. 

Základ daně se zjišťuje za zdaňovací období, kterým je pro fyzické osoby kalendářní rok.  

V případě fyzických osob je základem daně součet dílčích základů daně podle jednotlivých 

druhů příjmů (dle §6 - §10).   

Dílčí základ daně se vypočte jako rozdíl příjmů a výdajů vynaložených na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů s tím, že záporných hodnot (daňové ztráty) lze dosáhnout jen u příjmů podle 

§7 a §9 ZDP – tuto ztrátu, kterou nelze uplatnit při zdanění v období, kdy vznikla, lze odečíst 

od základu daně dle § 34 v 5 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. 

Do základu daně, tak jak byl popsán výše, se nezahrnují příjmy osvobozené od daně, ani 

příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní sazbou. 

Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15% a vypočte se ze základu daně upraveného o 

nezdanitelnou část a odčitatelné položky, po zaokrouhlení na celé stovky dolů. 

Takto vypočtená daň ovšem zpravidla ještě není definitivní daňovou povinností poplatníka, 

protože lze podle § 35 ZDP odečíst od vypočtené daně řadu slev na dani.  

V případě fyzické osoby je to především sleva na poplatníka dle §35ba, v roce 2012 ve výši 

24.840,- Kč, ve stejné výši je i sleva na manžela, který ve zdaňovacím období neměl příjem 

podléhající dani vyšší, jak 68.000,-Kč a dále daňové zvýhodnění na dítě, které žije 

s poplatníkem ve společné domácnosti, v roce 2012 ve výši 13.404,-Kč. 

Další slevy, které může FO uplatnit: 

 §35  sleva na zaměstnance se zdravotním postižením ve výši 18.000,- Kč resp.  

60.000,- Kč u zaměstnance s těžším zdravotním postižením, 

 §35a slevy z titulu poskytnutí příslibu investiční pobídky, 

 §35ba kromě výše jmenovaných – sleva pro poplatníky, kteří pobírají invalidní 

důchod, soustavně se připravují na budoucí povolání studiem. 

 

2.5.3. Daň z příjmů právnických osob 

Zdanění příjmů právnických osob v české legislativě řeší zejména zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů. A to především v části II – daň z příjmů právnických osob (§17-§21). 
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V této části zákon popisuje kdo je poplatníkem daně, jaké je zdaňovací období, co je 

předmětem daně, osvobození od daně, základ daně a položky snižující základ daně a sazbu 

daně.  

Protože se daň z příjmů právnických osob týká jak obchodních společností, tak i 

nevýdělečných organizací a dalších subjektů, další popis bude zaměřen (vzhledem k tématu 

této práce) jen na oblast týkající se obchodních společností. 

 

2.5.3.1. Poplatníci daně 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou všechny osoby, které nejsou fyzickými 

osobami, dále organizační složky státu a podílové fondy s výjimkou české národní banky, 

která je od této daně osvobozena. 

Stejně jako fyzické, dělí se i právnické osoby na: 

 daňové rezidenty, kteří mají na území české republiky své sídlo (místo vedení), na 

daňové rezidenty se vztahuje neomezená daňová povinnost, to znamená, že v ČR 

zdaňují jak příjmy ze zdrojů na území ČR, tak i příjmy ze zdrojů v zahraničí, 

 daňové nerezidenty, kteří mají své sídlo v zahraničí a v ČR podléhají dani pouze 

příjmy ze zdrojů na území ČR.  

 

2.5.3.2. Zdaňovací období 

Na rozdíl od osob fyzických mají právnické osoby 2 možnosti při volbě zdaňovacího období: 

 kalendářní rok 

 hospodářský rok. 

Zdaňovací období je zákonem určeno i ve zvláštních případech jako je fúze, převod jmění na 

společníka, rozdělení obchodní společnosti nebo družstva. V těchto případech je zdaňovací 

období stanoveno od rozhodného dne do konce zdaňovacího období (kalendářního nebo 

hospodářského roku). 

 

2.5.3.3. Předmět daně 

Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s majetkem. 

Dále jsou v ZDP popsány též příjmy, které předmětem daně nejsou, jedná se o příjmy: 

 získané nabytím akcií podle zvláštního zákona, 

 zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva  

 z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů 
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 plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro 

lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit. 

 

2.5.3.4. Osvobození od daně 

Mezi příjmy osvobozené od daně náleží celá řada příjmů, podnikatelských subjektů se však 

týkají jen některá osvobození, zejména: 

 příjmy plynoucí z odpisu závazků při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle 

zvláštního právního předpisu, pokud jsou podle zvláštního právního předpisu 

zaúčtovány ve prospěch výnosů, 

 příjmy plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o 

povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu, a ve zdaňovacím období 

následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o 

povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace, 

 příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně  a z úroků z přeplatků 

zaviněných orgánem sociálního zabezpečení, 

 příjmy mezi mateřskou a dceřinou společností se sídlem na území ČR nebo v EU, jako 

příjmy z dividend a podílů na zisku, příjem mateřské společnosti při snížení 

základního kapitálu dceřiné společnosti za stanovených podmínek a další. 

 

2.5.3.5. Základ daně a položky snižující základ daně, sazba daně. 

Základem daně je u právnických osob hospodářský výsledek (bez vlivu mezinárodních 

účetních standardů), tedy výnosy po odečtení nákladů, ale tento hospodářský výsledek se dále 

upravuje (transformuje) na daňový základ. 

Hospodářský výsledek se tedy zvyšuje například o: 

1) částky, které neoprávněně zkracují příjmy, 

2) částky, které nelze podle ZDP zahrnout do nákladů, 

3) částky nákladů, které byly v uplynulých zdaňovacích obdobích uplatněny jako náklad, 

ale došlo k porušení podmínek, za kterých by jako daňově uznatelný  náklad mohly 

být uznány, 

4) částky sraženého, ale neodvedeného pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které 

měl srazit a odvést zaměstnavatel za zaměstnance, 

5) kladnou část vzájemných pohledávek a závazků u společností při přeměně splynutím 

kde dochází ke splynutí věřitele a dlužníka a další. 
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Snižuje o: 

1) rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné 

sankce ze závazkových vztahů převyšují přijaté částky v tomto zdaňovacím období, 

2) částky pojistného na sociální a zdravotní pojištění, o které byl zvýšen zákllad daně 

v předchozím období, 

3) částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) jen pokud 

byly zaplaceny, dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém 

tyto náklady ovlivnily výsledek hospodaření, 

4) částky zaúčtované ve prospěch výnosů nebo nákladů v účetnictví společníka při nabytí 

akcií nebo obchodního podílu v rámci přeměny podle zvláštního předpisu, pokud v 

této souvislosti nedojde ke zvýšení nabývací ceny a další. 

Lze snížit o: 

1) částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, 

2) částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle tohoto zákona do výdajů 

(nákladů) zahrnout, 

3) částky související s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla 

pro daňové účely výdajem (nákladem), pokud jsou zaúčtovány ve prospěch nákladů 

nebo výnosů, 

4) oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí majetku a další. 

Nakonec ještě sazba daně právnických sob, která činí v roce 2012 19%. 

 

2.5.4. Společná ustanovení zákona o daních z příjmů 

Jak pro fyzické, tak pro právnické osoby platí stejné podmínky v ZDP  co se týče nákladů 

(nebo výdajů). V podstatě platí, že uznatelným nákladem (výdajem) je náklad (výdaj) 

vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Zákon v §24 vyjmenovává 

širokou škálu nákladů (výdajů), jedná se zejména o nákup materiálu, zboží, služeb, platby 

nájemného, energií, mzdové náklady zaměstnavatele, provozní režii, dále odpisy majetku, 

zůstatková cena dlouhodobého majetku, pojistném sociální a zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem, zaplacená daň z převodu nemovitosti, rezervy a opravné položky vytvořené 

podle Zákona o rezervách, výdaje na pracovní cesty a další. 

ZDP v §25 popisuje kromě výdajů (nákladů), které lze za daňově uznatelné považovat i 

výdaje (náklady), které daňově uznatelné nejsou, jako například výdaje na pořízení hmotného 

majetku, zvýšení základního kapitálu, vyplácené podíly na zisku, penále, úroky z prodlení a 
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pokuty, pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené poplatníkem, který má příjmy 

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, výdaje vynaložené na příjmy od daně 

osvobozené, nebo nezahrnované do základu daně, výdaje nad limity stanovené ZDP, manka a 

škody přesahující náhrady, technické zhodnocení majetku a další. 

Další společnou oblastí je §26 a následující, týkající se odpisování hmotného a nehmotného 

majetku, v §34 položky odčitatelné od základu daně, v §35 a následujících společné slevy na 

dani,  v §38 a následujících zálohy na daň, daňové přiznání a daňová ztráta. 

 

2.5.5. Daň z přidané hodnoty 

Legislativně je daň z přidané hodnoty (DPH) řešena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. V tomto zákoně je stanoveno (v §5) kdo je osobou povinnou k dani:  

je to fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti.  

Zároveň zákon praví (v §6), že je osoba povinná k dani (pokud má sídlo nebo místo podnikání 

v tuzemsku)  osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne  1 000 000 Kč za nejvýše 

12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud však obrat přesáhne, 

stává se ( dle §94),  plátcem daně od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy obrat 

překročila. Potud jsou podmínky pro fyzické i právnické osoby v oblasti DPH stejné.  

Jedinou zásadní odlišností, mezi fyzickou osobou, která vede daňovou evidenci a právnickou osobou, 

která vede účetnictví, je v § 21 odst. 1, kde je řečeno, že: „daň na výstupu je plátce povinen přiznat 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který 

nastane dříve“ a dále v odstavci 2: „plátce, který v souladu s příslušnými právními předpisy 

nevede účetnictví, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud však 

přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na 

výstupu.“. Což znamená, že neúčtující fyzická osoba nemusí odvádět daň ze zálohových 

plateb, na rozdíl od účtující právnické osoby, která tuto povinnost má.  

 

2.5.6. Pojistné na sociální zabezpečení 

Mezi daňové odvody v širším smyslu patří též platby pojistného na sociální zabezpečení, 

které zahrnuje pojistné na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na  sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti  uvádí v §3 poplatníky pojistného: 

 zaměstnavatelé 

 zaměstnanci 
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 osoby samostatně výdělečně činné 

 osoby dobrovolně účastné pojištění 

 zahraniční zaměstnanci. 

Tedy povinnost platit sociální pojištění se v podstatě týká pouze fyzických osob (nebereme-li 

v potaz odvody za zaměstnance).  Ovšem i například společník s.r.o., pokud nemá jiný příjem, 

než podíl na zisku společnosti a není tudíž povinen si pojistné platit, by měl zvážit, zda 

neodvádět pojistné dobrovolně, vzhledem k budoucímu nároku na starobní důchod. 

Situace u zdravotního pojištění je poněkud jiná.  

Za prvé zdravotní pojištění nelze řadit mezi daňové odvody, protože příjmy z vybraného 

pojistného neplynou do státního rozpočtu, ale přímo zdravotním pojišťovnám. Přesto se jedná 

o povinný odvod podnikatelů. 

Zdravotním pojištěním se zabývá zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

který v §4 určuje, kdo je povinen pojištění hradit: 

 zaměstnavatelé 

 zaměstnanci 

 osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 

 osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) 

 stát. 

A právě z výčtu plátců vyplývá druhý rozdílem oproti platbám na sociální pojistné - zdravotní 

pojištění je povinna platit jak fyzická osoba (OSVČ), tak i výše zmíněný společník s.r.o. jako 

OBZP. 

2.5.7. Ostatní daně 

Mezi ostatní daně, které se podnikatelů nejčastěji týkají, patří především daň silniční, daň 

z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti. Vzhledem k tomu, že v případě těchto daní je 

předmětem zdanění majetek, nikoli důchod poplatníka, není právní forma podnikání pro výše 

daně rozhodující. 

 

2.6. Možnosti účtování podle zvolené právní formy 

Jak už bylo výše řečeno, při volbě právní formy podnikání máme 2 základní možnosti a to 

zvolit formu fyzické nebo právnické osoby. 

Zatímco u právnické osoby jsou v souvislosti s účtováním možnosti omezené (subjekt je 

povinen vést účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví), fyzická osoba může, za 

stanovených podmínek, vést účetnictví, daňovou evidenci, uplatňovat výdaje % z příjmů, 



- 31 - 

 

nechat si správcem daně stanovit daň paušální částkou. Může také provozovat podnikatelskou 

činnost sama, za spolupráce manžela nebo jiné osoby žijící s poplatníkem ve společné 

domácnosti či ve sdružení bez právní subjektivity. 

 

2.6.1. Možnosti účtování fyzické osoby 

Výčet možností stanovení základu daně z příjmů pro fyzické osoby: 

1) Stanovení daně paušální částkou správcem daně. 

2) Výdaje vypočtené  % z příjmů. 

3) Daňová evidence. 

4) Vedení účetnictví. 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že kromě vedení účetnictví, se fyzická osoba řídí při evidenci 

svých příjmů a výdajů zejména zákonem o daních z příjmů a podmínky tohoto zákona už byly 

popsány v předchozích odstavcích. Při vedení účetnictví subjekt postupuje podle zákona o 

účetnictví a dalších předpisů, stejně jako právnické osoby, ovšem s tím rozdílem, že většinou  

není povinen vést jako PO účetnictví v plném rozsahu (§9 odstavec 4 ZÚ  - fyzické osoby 

mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nemají povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem). Pro přehledné shrnutí je zde uvedeno schéma možností účtování fyzické 

osoby: 
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Graf č. 2.3 : určení způsobu účtování fyzických osob 
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Zdroj: Účetnictví podnikatelů prof.Ing. Libuše Mullerová, CSc. (2009) 

 

2.6.2. Možnosti účtování právnické osoby 

Právnické osoby musí povinně vést účetnictví, jak je stanoveno v §1 zákona o účetnictví: 

„Tento zákon se vztahuje na  

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 

b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou 

činnost podle zvláštních právních předpisů, 

c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, 

d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 

Zapsaní v obchodním rejstříku 

 

S obratem nad stanovený limit 

Kteří vedou dobrovolně účetnictví 

Účastníci sdružení – min. 1 účastník 

je účetní jednotkou 

Dokladují příjmy a výdaje 

Uplatňují výdaje procentem z příjmů 

Mají stanovenu daň paušální částkou 

Účetní jednotka 

Daňová evidence 

Zjednodušená daňová evidence 
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e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z 

přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí 

obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející 

kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. 

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní 

subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků 

tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo 

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 

předpis,“. 

Na rozdíl od daňové evidence, je účetnictví poměrně složitým systémem, čemuž také 

odpovídá rozsah zákona o účetnictví a dalších předpisů, kterými je povinna se řídit účetní 

jednotka (vyhláška 500/2002 Sb., České účetní standardy pro podnikatele). 

V následujícím schématu je znázorněn systém předpisů, kterými se účetní jednotky řídí: 

 

Graf č.2.4. schéma účetních předpisů 

 

 Zákon o účetnictví 

 

 

 

 Vyhlášky                                                        IAS/IFRS 

 

 

                 České účetní standardy 

 

 

 

                                             Vnitřní směrnice účetní jednotky 

Zdroj: Účetnictví podnikatelů prof.Ing. Libuše Mullerová, CSc. (2009) 

 

Zákon o účetnictví obsahuje soubor pravidel pro vedení účetnictví, zejména: 

 předmět účetnictví a účetní období, 
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 obsah účetních informací, 

 náležitosti účetních záznamů, 

 určuje účetní výstupy – účetní závěrku, povinnost zveřejnění případně ověření, 

 stanoví způsoby oceňování, 

 určuje pravidla pro inventarizaci, 

 stanoví pravidla důkaznosti, opravy a úschovu účetních záznamů, 

 určuje pokuty za porušení pravidel. 

Vyhlášky existují pro všechny typy účetních jednotek, pro podnikatele to je vyhláška č. 

500/2002. Vyhláška rozpracovává podrobněji ustanovení zákona, především: 

 rozsah a způsob sestavení účetní závěrky, 

 uspořádání, označování položek účetních výkazů a jejich obsah, 

 uspořádání a obsahové vymezení přílohy účetní závěrky, 

 účetní metody, 

 směrnou účtovou osnovu, 

 údaje ke konsolidované účetní závěrce. 

České účetní standardy dále detailněji rozvádějí účetní metody a postupy účtování. 

Vnitřní směrnice jsou interními předpisy účetní jednotky. V těchto pravidlech si každá 

účetní jednotka upravuje účetní postupy a účtový rozvrh.  Je v kompetenci každé účetní 

jednotky, jaká pravidla si v rámci vnitřních směrnic stanoví. Ovšem za předpokladu, že bude 

dodržovat ustanovení norem popsaných výše.  

V interních směrnicích by mělo být obsaženo minimálně: 

 účtový rozvrh, 

 systém zpracování účetnictví, 

 oběh účetních dokladů, 

 podpisové vzory, 

 plán inventarizací a způsob zaúčtování inventarizačních rozdílů, 

 pravidla pro tvorbu a čerpání: 

 rezerv 

 opravných položek, 

 pravidla pro evidenci a oceňování 

 dlouhodobého majetku 

 zásob 

 cenných papírů, 
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 zásady pro časové rozlišení a tvorbu dohadů, 

 pravidla pro vedení pokladny, valutové operace, 

 pravidla pro cestovní náhrady a pracovní cesty, 

 pravidla pro benefity zaměstnancům, 

 a další dle individuálních potřeb účetní jednotky. (Mullerová 2009) 

Účtuje se souvztažně účetními zápisy na účty, které jsou vymezeny ve směrné účtové osnově: 

 

Tabulka č.2.3.: Směrná účtová osnova 

Účtová třída Charakter účtů 

0 – dlouhodobý majetek   

 

Rozvahové účty 

 

1 – zásoby 

2 – krátkodobý fin. majetek a krátkodobé  

                    bankovní úvěry 

3 – zúčtovací vztahy 

4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

5- náklady  

Výsledkové účty 6 – výnosy 

7 – závěrkové a podrozvahové účty  

8 a 9 – vnitropodnikové účetnictví 

Zdroj: Účetnictví podnikatelů prof.Ing. Libuše Mullerová, CSc. (2009) 

 

Účtuje se o stavu majetku, aktivech a pasivech, výnosech a nákladech a o výsledku 

hospodaření.  

Účetní jednotky účtují podvojně o účetních případech, které jsou předmětem účetnictví a to 

do období, s nímž časově a věcně souvisí, v souladu s účetními metodami. 

Účetnictví musí být vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný 

a poctivý obraz o účetnictví a o finanční situaci účetní jednotky. 

O nákladech a výnosech se účtuje k okamžiku uskutečnění účetního případu a ne k datu 

úhrady, což je zásadní rozdíl oproti DE. 

Cílem účetnictví je věrně zachytit veškeré pohyby majetku, předpokládaná rizika a ztráty, 

tvorba rezerv, účetní odpisy majetku a další skutečnosti, které mohou při podnikatelské 

činnosti nastat. Je tedy účtováno i o případech, které jsou dle ZDP daňově zcela, nebo 
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částečně neúčinné (například účetní odpisy, tvorba rezerv a opravných položek, náklady na 

reprezentaci, daň z příjmů, náklady na pracovní cesty, a další).  

 

3. Teoretický rozbor souvislostí změny právní formy podnikání 

Tato práce se zabývá především daňovými a účetními dopady při změně formy podnikání 

z fyzické osoby na právnickou – spol. s ručením omezeným. Z tohoto pohledu bude tedy 

zaměřen i následující text - na osobu samostatně výdělečně činnou, která vede pro účely 

stanovení daně z příjmů daňovou evidenci a má pouze příjmy z podnikání dle § 7 ZDP a 

společnost s ručením omezeným – účetní jednotku.   

Tyto dva podnikatelské subjekty budou srovnány jak z hlediska daňového, tak účetního. Jak 

plyne z následujícího grafu, jedná se o velmi rozšířené formy podnikání. 

 

Graf č.3.1.: Počet OSVČ a s.r.o. v ČR k 31.12.2011 

 

Zdroj: www.cssz.cz, www.cekia.cz 

 

Změna právní formy podnikání je důležitým rozhodnutím podnikajícího subjektu, které 

ovlivní jeho činnost v mnoha ohledech. K tomuto rozhodnutí přistupuje subjekt většinou 

v situaci kdy se domnívá, že změna právní formy bude pro něj výhodná z hlediska zdanění, 

důvěryhodnosti, množství disponibilních prostředků, rozšíření podnikatelské činnosti, 

získávání cizího kapitálu atd. 
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3.1. Kritéria ovlivňující výběr právní formy podnikání 

Každý podnikající subjekt, který se zamýšlí nad formou podnikání nejvhodnější pro jeho 

ekonomickou činnost, by měl zvážit všechna zásadní kritéria, která budou jeho další činnost 

významně ovlivňovat. Nutno dodat, že tato forma podnikání nemusí být definitivní, že ji lze 

v průběhu činnosti měnit, podle okolností, jako je velikost podniku, zaangažovanost dalších 

osob na podniku atd. 

 Mezi zásadní kritéria výběru formy podnikání patří: 

 způsob a rozsah ručení – který ovlivňuje výši podnikatelského rizika. Jde buď o 

ručení neomezené, kdy podnikatel ručí veškerým obchodním i osobním majetkem, a 

nebo ručení omezené, kdy podnikatel ručí do výše svého nesplaceného vkladu.   

 oprávnění k řízení – zda bude společnost řídit a navenek zastupovat majitel, nebo 

statutární orgán, který nemusí být s osobou majitele shodný, obchodní zákoník 

definuje u jakých společností a za jakých podmínek musí být založeny orgány 

společnosti a jaké mají kompetence. 

 počet osob, které se budou na založení podílet – jestli jen sám podnikatel, nebo více 

společníků ( zakladatelů) 

 výši základního kapitálu – zda, v jaké výši a v peněžní či nepeněžní podobě musí 

subjekt základní kapitál vložit 

 povinnost zveřejňovat výsledky hospodářské činnosti a povinnost auditu – tuto 

povinnost rovněž určuje obchodní zákoník, není však povinná pro všechny typy 

podnikatelských subjektů 

 administrativní a časovou náročnost – spojenou zejména se založením podniku, 

jako vydání živnostenského oprávnění, sepsání zakladatelské smlouvy, zápis do 

obchodního rejstříku a následně náročnost a rozsah zpracování evidence či účetnictví, 

jako i ukončení podnikatelské činnosti 

 výdaje na založení, - souvisejí s předchozím bodem, úměrně s administrativně 

náročnějším způsobem založení roste i výše výdajů na založení společnosti 

 přístup k cizím zdrojům – tj. zejména úvěrové možnosti – snadnost přístupu 

k cizímu kapitálu 

 velikost zdanění – se týká především daně z příjmů a odlišného mechanismu výpočtu 

pro různé typy podnikání, u ostatních daní je jejich výše závislá na jiných faktorech, 

než právní forma 
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 podíl na zisku či ztrátě – souvisí též s podnikatelským rizikem, obecně platí, že čím 

větší riziko podnikatel nese, tím větší je jeho oddíl na zisku ( nebo ztrátě). 

 a další faktory. (www.ipodnikatel.cz, http://clanky.rvp.cz) 

 

3.2. Osoba samostatně výdělečně činná 

Vyvíjet ekonomickou činnost jako osoba samostatně výdělečně činná je v podstatě 

nejjednodušší formou podnikání.  Podnikatel jedná svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

Sám si rozhoduje o tom, jak naloží se ziskem, jak bude podnikatelskou činnost rozvíjet, ale za 

své závazky ručí celým svým majetkem, jak obchodním, tak osobním. Jedná se o nejčastější 

formu podnikání u nás. Ze své vlastní účetní praxe mohu také říci, že pro většinu začínajících 

podnikatelů je to nejpřijatelnější způsob, jak zahájit ekonomickou činnost. Zejména proto, že 

se zahájením činnosti nemají příliš velké výdaje, založení firmy není ani příliš administrativně 

náročné a zahájit podnikání lze prakticky okamžitě. Také vedení daňové evidence je pro 

začínajícího podnikatele sympatické, protože s trochou dobré vůle zvládne vést evidenci sám, 

případně, pokud si najme účetní, alespoň způsobu vedení daňové evidence víceméně rozumí. 

 

3.2.1. Postup založení 

Oproti nedávné minulosti je dnes zahájení provozování činnosti OSVČ poměrně 

jednoduchým, časově ne příliš náročným úkonem. Není již třeba „obíhat“ všechny potřebné 

úřady a zajišťovat si výpis z rejstříku trestů. Fyzické osobě, která se hodlá stát podnikatelem 

s živnostenským oprávněním, stačí zajít na kterýkoli živnostenský úřad pouze s občanským 

průkazem (jedině v případě, že by chtěl provozovat jinou, než volnou živnost, musí též 

doložit odbornou způsobilost k výkonu živnosti) a zde vyplnit jednotný registrační formulář 

pro fyzické osoby (viz příloha). Pomocí tohoto formuláře se tedy OSVČ provede všechna 

potřebná ohlášení a registrace: 

 ohlášení živnosti 

 registrace plátce daně fyzických osob 

 oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti na zdravotní pojišťovnu a správu 

sociálního zabezpečení 

 případně registrace k dalším daním na finančním úřadě (DPH, daň silniční, daň 

z nemovitosti, daň ze závislé činnosti atd.). 

http://www.ipodnikatel.cz/
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U ohlašovacích živností může tedy podnikatel zahájit činnost dnem, kdy navštívil 

živnostenský úřad a ohlásil svou živnost, v případě koncesovaných živností může zahájit 

činnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi. 

 

3.2.2. Vedení daňové evidence 

Jak už bylo řečeno, daňovou evidenci mohou vést pouze fyzické osoby, které nejsou účetní 

jednotkou, nebo neuplatňují výdaje procentem z příjmů či nemají stanovenou daň paušální 

částkou. Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní rok. 

Daňová evidence by dle ustanovení ZDP měla obsahovat: 

 záznamy o příjmech a výdajích v časovém sledu 

 evidenci o majetku, dlouhodobém i drobném 

 evidenci o zásobách 

 evidenci o pohledávkách a závazcích 

 evidenci potřebnou pro vedení mezd zaměstnanců 

 a další – v případě plátce DPH evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, v případě, 

že poplatník tvoří rezervu na opravu hmotného majetku -  evidenci o tvorbě, použití či 

zrušení této rezervy, nebo například evidenci majetku pořízeného na leasing,  

      knihy jízd atd. 

ZDP tedy určuje pouze obsah, nikoli však formu vedení evidence. Poplatník není vázán tolika 

pravidly, jako v případě vedení účetnictví, způsob a forma vedení daňové evidence je na jeho 

rozhodnutí, samozřejmě za předpokladu, že jeho způsob povede ke správnému stanovení 

základu daně. Může využít buď některý z ekonomických software určených k vedení DE, 

nebo může vést potřebné záznamy ručně v papírové formě či využít například excelové 

tabulky. Přesto, že následující výčet toho, co je poplatník povinen evidovat, je vcelku 

rozsáhlý, v porovnání s účetnictvím je tato forma evidence mnohem méně administrativně a 

časově náročná. 

I když „daňová evidence slouží především ke správnému zjištění základu daně fyzické osoby, 

při průběžném vedení slouží pro rozhodování podnikatelského subjektu, neboť poskytuje 

zároveň přehled o stavu a pohybu majetku a závazků“ Jak tvrdí Vybíhal (2010. s. 121). 

Daňová evidence je založená na peněžní bázi, to znamená, že pro stanovení základu daně je 

důležitý okamžik úhrady pohledávky nebo závazku, ne okamžik pořízení či poskytnutí zboží 

či služby. Do deníku se tedy zapisují veškeré příjmy a výdaje, které ovlivňují základ daně 

v období, kdy byly zaplaceny. Je možné zapisovat i příjmy a výdaje, které výši daně z příjmů 
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neovlivní (například kvůli přehledu poplatníka o množství disponibilních peněžních 

prostředků), ale tyto se samozřejmě do základu daně zahrnovat nebudou. Kromě příjmů a 

výdajů je nutné evidovat též majetek vložený do podnikání – obchodní majetek poplatníka.  

Evidence majetku je z pohledu stanovení základu daně důležitá zejména z důvodu určení výše 

daňového odpisu. Způsob evidence majetku se řídí zákonem o účetnictví a je tedy nutné vést 

zvláštní evidenci majetku, vystavovat karty majetku a tvořit odpisové plány.   

Taktéž v případě, že jsou k ekonomické činnosti podnikatele používány zásoby, je nutné vést 

evidenci zásob na kartách zásob. V následující tabulce se pokusím shrnout všechny knihy, 

evidence a karty, které je poplatník v případě, že k nim má obsahovou náplň, povinen vést. 

 

Tabulka č.3.1.: evidence, knihy a karty při vedení DE. 

evidence DE Účel a předmět evidence 

Deník příjmů a výdajů Zachycuje pohyb peněz – příjmů a výdajů 

Karty dlouhodobého majetku Evidence dlouhodobého majetku a odpisových 

plánů 

Skladové karty zásob Evidence a pohyb zásob 

Kniha pohledávek Evidence vydaných faktur a dalších pohledávek a 

jejich úhrady 

Kniha závazků Evidence přijatých faktur a dalších závazků a 

jejich úhrady 

Evidence rezerv Tvorba a čerpání zákonných rezerv 

Evidence úvěrů a půjček Evidence úvěrů, půjček, jejich splátek a výši 

úroků z úvěrů 

Mzdová evidence Evidence zaměstnanců, mezd a odvodů z mezd 

Kniha jízd Evidence jízd dopravních prostředků, které byly 

použity pro podnikání nebo vloženy do majetku 

Pomocná evidence k DPH Evidence DPH u plátců DPH 
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Karty leasingu Evidence majetku pořízeného formou leasingu, 

leasingové splátky a postupné rozpuštění ceny 

leasingu do výdajů 

Zdroj: www.podnikatel.cz  (Daňová evidence 2008 v otázkách a odpovědích) 

 

3.2.2.1.  Konec zdaňovacího období 

Na konci zdaňovacího období – kalendářního roku, má poplatník povinnost z údajů v DE 

vyčíslit základ daně a svou daňovou povinnost. Než k tomu však dojde, musí provést tzv. 

přípravné práce, které ke stanovení správného základu daně povedou. 

Mezi tyto přípravné práce patří: 

 inventarizace majetku a zásob – skutečný stav svého obchodního majetku. Z pohledu 

daně z příjmů je důležité zejména zjištění inventarizačních rozdílů, o které se upraví 

základ daně, 

 kontrola a případné doplnění evidence příjmů a výdajů – tak, aby v daném účetním 

období byly zapsány všechny příjmy a výdaje, které v tom období poplatník přijal či 

vydal, 

 kontrola daňové uznatelnosti výdajů – například vyloučení nákupů pohonných hmot, 

pokud se poplatník rozhodl uplatnit na PHM paušální částku,  vyloučení výdajů 

souvisejících s rezervou na opravu hmotného majetku atd., 

 inventarizace pokladny – především nesmí v průběhu ani na konci roku vykazovat 

záporný stav, 

 přepočet závazků a pohledávek v cizí měně na Kč – z důvodu stanovení hodnoty 

k poslednímu dni zdaňovacího období, 

 vyčíslení daňových odpisů majetku, 

 rozpuštění poměrné části leasingu do výdajů, 

 tvorba rezervy na opravu hmotného majetku, 

 a další. 

Po všech těchto operacích by měl mít poplatník k dispozici údaje o všech zdanitelných 

příjmech a odčitatelných výdajích a může tedy vypočíst základ daně ze své podnikatelské 

činnosti.  

 

 

 

http://www.podnikatel.cz/
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3.2.3. Zdanění OSVČ 

V předchozí kapitole byl popsán postup, jak poplatník získá základ daně. Dále je třeba základ 

daně upravit o nezdanitelnou část základu daně (dary, úroky z úvěru na bydlení, životní či 

penzijní pojištění) a odčitatelné položky od základu daně (zejména daňová ztráta).  

Po úpravách dostáváme základ daně, ze kterého se po zaokrouhlení na stovky dolů vypočítá 

daň platnou sazbou daně (v r. 2012 15%). Toto ale není výsledná daň, dále je možno uplatnit 

slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti.  Teprve po všech těchto odpočtech získáváme 

výslednou výši daňové povinnosti. 

Kromě daně z příjmů však je nutné počítat v rámci celkového zdanění OSVČ též s odvody na 

sociální a zdravotní pojištění. Předpokládáme, pro účely této práce, že podnikání je pro OSVČ 

jediným zdrojem příjmů a veškerý jeho příjem tedy podléhá pojištění. 

Pro výpočet výše odvodu na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění se vychází 

z neupraveného základu daně fyzické osoby – tedy z příjmů po odpočtu výdajů. 

Z této částky se vypočte vyměřovací základ, který je pro sociální i zdravotní pojištění 

společný a je jím 50% ze základu daně. 

Dále je již postup u jednotlivých pojištění rozdílný. 

 

Výpočet pojistného na sociální zabezpečení: 

Neupravený základ daně Částka v Kč 

Vyměřovací základ 50 % ze základu daně 

Pojistné na důchodové pojištění 28% z vyměřovacího základu 

Platba na státní politiku zaměstnanosti 1,2% z vyměřovacího základu 

Nemocenské pojištění 2,3% z vyměřovacího základu ( účast je 

dobrovolná) 

Je nutné podotknout, že plateb na sociální zabezpečení je zákonem určen minimální 

vyměřovací základ, tedy částka, ze které se musí odvést pojistné, i když skutečný vyměřovací 

základ byl nižší. Pro rok 2012 je minimálním ročním vyměřovacím základem  75.420,-Kč a 

minimální výše pojistného je tedy 22.032,-Kč. 

Pro úplnost ještě dodatek, že stejně, jako platí minimální VZ, existuje i maximální VZ a 

k příjmům nad tento limit se při výpočtu pojistného nepřihlíží. Pro letošní rok je maximálním 

ročním vyměřovacím základem částka 1. 206.576,- Kč. 

 

Výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění: 
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Neupravený základ daně Částka v Kč 

Vyměřovací základ 50 % ze základu daně 

Pojistné na zdravotní pojištění 13,5% z vyměřovacího základu 

Stejně jako u plateb na sociální zabezpečení je i pro veřejné zdravotní pojištění zákonem 

určen minimální a maximální vyměřovací základ. Minimální VZ je v r. 2012 150.822,- Kč a 

minimální výše ročního pojistného je 20.364,- Kč. Maximální VZ činí 1.809.864,- Kč. 

 

3.2.4. Průběh celkové výše zdanění v závislosti na výši základu daně 

Pokud by OSVČ v rámci povinných odvodů platila pouze daň z příjmů, nemělo by následující 

porovnání smysl, protože sazba daně je pro fyzické osoby jednotná ve výši 15% a od určité 

výše příjmů (kdy po úpravách základu daně zůstává dostatečná částka pro zdanění) je průběh 

zdanění víceméně lineární. Protože však existuje institut minimálního a maximálního 

vyměřovacího základu u odvodů na důchodové a zdravotní pojištění, celkový průběh zdanění 

v závislosti na výši základu daně už tak rovnoměrný není. 

V následujícím grafu je znázorněno daňové zatížení poplatníka vzhledem k výši jeho 

daňového základu v % a počítám pouze se slevou na dani na poplatníka, žádné jiné úpravy 

ZD nejsou uplatněny. V dalších grafech bude znázorněno zatížení poplatníka odvody na 

sociální a zdravotní pojištění a zatížení OSVČ všemi odvody.  

 

Graf č.3.2.: zatížení příjmů OSVČ daní z příjmů fyzických osob r.2012 

 

Daň z příjmů fyzických osob je s růstem příjmů rostoucí a limitně se blíží 15 % - což je sazba 

daně. Ale díky uplatněné slevě na dani na poplatníka rovných 15% nedosahuje. Daňové 
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zatížení stoupá od nuly, protože do výše zaokrouhleného základu daně 165.600,-Kč výši 

vypočtené daně pokryje již zmíněná sleva na dani na poplatníka.  

 

Graf č.3.3.: zatížení příjmů OSVČ odvody na sociální pojištění r.2012

 

Výše odvodů na sociální pojištění má opačný průběh, než u zatížení platbou DPFO. Křivka je 

klesající z důvodu minimálních odvodů. Přibližně do výše 151.000,- Kč základu daně 

poplatník odvádí pojistné z minimálního vyměřovacího základu, a až poté co jeho zisk 

překročí tuto hranici, je zatížení odvody na SP stále stejné, ve výši 14,6% ze základu daně a to 

až do okamžiku dosažení maximálního vyměřovacího základu (což odpovídá základu daně 

kolem 2.420.000,-Kč) od kterého podnikatel odvádí strop pojistného bez ohledu na výši 

příjmů. Od tohoto bodu je opět křivka klesající. 

 

Graf č.3.4.: zatížení příjmů OSVČ odvody na zdravotní pojištění r.2012 
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U plateb pojistného na zdravotní pojištění je tvar křivky podobný jako u odvodů na sociální 

pojištění. Jen její průběh je o něco posunutý. To je způsobeno vyšším minimálním i 

maximálním vyměřovacím základem oproti předchozímu grafu. U zdravotního pojištění 

začíná OSVČ odvádět pojistné podle výše skutečného výdělku až u základu daně přibližně 

302.000,-Kč a dále až do výše ZD asi 3.620.000,-Kč odvádí stále stejné procento vzhledem k 

daňovému základu a to 6,75%. Po překročení maxima křivka klesá, opět z důvodu odvádění 

stropu pojistného. 

 

Graf č.3.5. a 3.6.: Celkové zatížení příjmů OSVČ všemi odvody r.2012 
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Z grafického znázornění vyplývá, že je podnikající fyzická osoba zdaněna vzhledem k výši 

příjmů velmi nerovnoměrně. Vzhledem k výši příjmů je na tom nejhůře podnikatel s nízkými 

příjmy, který sice nemusí odvádět daň, ale platbám na sociální zabezpečení se nevyhne. A při 

skutečně nízkém základu daně (například v období při zahájení podnikání, rozšiřování 

ekonomické činnosti, tedy v době, kdy investuje velkou část svých příjmů do rozvoje svého 

podniku) mohou celkové odvody převýšit jeho zisk i více jak dvojnásobně. Naopak poplatníci 

s velmi vysokými příjmy mají nejnižší zdanění. Přesný průběh zdanění vyjádřený 

v procentech vzhledem k základu daně je uveden v tabulce v příloze. 

 

3.3. Právnická osoba – společnost s ručením omezeným 

„Společnost s ručením omezeným (ve zkratce „spol. s r.o.“ nebo jen „s.r.o.“) je bezesporu 

nejoblíbenější a nejčastější formou podnikání právnických osob v české republice.“ Jak tvrdí 

Vychopeň (2009, s. 10). 

Jedná se o obchodní společnost a právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Má tedy 

právní subjektivitu a je způsobilá sama právně jednat. 

S.r.o. je obchodní společností kapitálového typu, neboť podle obchodního zákoníku je 

povinna vytvořit základní kapitál. Minimální výše základního kapitálu je 200.000,- Kč, 

nejnižší možný vklad společníka je 20.000,- Kč. Výše vkladu odpovídá výši obchodního 

podílu, potažmo „hlasovacímu právu“ – možnosti ovlivňovat dění ve společnosti. 

Vklad může být v peněžní či nepeněžní formě, přičemž ten nepeněžní musí být splacen před 

zápisem do obchodního rejstříku. 

Společnost může být založena jednou nebo více osobami, maximálně však 50. Zakladatelem 

může být osoba fyzická i právnická, která splní všeobecné podmínky: dosažení věku 18 let, 

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost (za právnickou osobu-zakladatele podmínky 

musí splnit člen statutárního orgánu).  Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem 

maximálně ve třech s.r.o. 

Společník ručí za závazky společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu, společnost ručí 

za závazky veškerým svým majetkem. 

S.r.o. musí být vždy zapsána do obchodního rejstříku, přičemž datum zápisu je též dnem 

vzniku společnosti. Firma společnosti musí vždy obsahovat označení „společnost s ručením 

omezeným“, „spol. s r.o.“ případně „s.r.o.“. 

Společnost vytváří ze zákona rezervní fond, který může být vytvořen již při vzniku 

společnosti, nebo je vytvářen ze zisku společnosti za rok, v němž společnost poprvé vykázala 
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zisk a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, ale maximálně do 5% základního kapitálu.  

Fond se ročně doplňuje ze zisku o částku uvedenou ve společenské smlouvě, nejméně však o 

5% čistého zisku až do dosažení výše určené ve společenské smlouvě, nejméně však do výše 

10% základního kapitálu. Rezervní fond je primárně určen ke krytí ztráty společnosti, ale 

prostředky fondu nad zákonem či společenskou smlouvou stanovený rámec lze využít i 

k jiným účelům. 

Orgány společnosti: 

 Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti, v případě většího počtu jednatelů je 

oprávněn jednat za společnost každý z nich. Jednatel je jmenován valnou hromadou  a 

může to být některý ze společníků, a nebo jiná fyzická osoba. Úkolem jednatele je 

dohlížet nad obchodními záležitostmi a účetnictvím, informovat společníky o stavu 

společnosti. 

 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Jednatelé jsou povinni ji svolat 

alespoň jednou za rok. Valná hromada se skládá ze všech společníků a rozhoduje o 

rozdělení zisku či vypořádání ztráty, jmenuje a odvolává jednatele, schvaluje účetní 

závěrku, schvaluje stanovy společnosti a změny ve stanovách, rozhoduje o zvýšení či 

snížení základního kapitálu atd. 

 Dozorčí rada je u s.r.o., na rozdíl od akciové společnosti, nepovinná. Zřizuje se pouze 

v případě, že je tak uvedeno ve společenské smlouvě. Pokud je zřízena, dohlíží nad 

činností jednatelů a přezkoumává rozhodnutí valné hromady, nahlíží do účetních 

zápisů, kontroluje účetní závěrky, prověřuje rozdělené zisku atd. 

 

3.3.1. Postup založení 

Společnost s ručením omezeným se zakládá podepsáním zakladatelské listiny – v případě 

jediného zakladatele, nebo společenské smlouvy. Oba dokumenty musí mít formu notářského 

zápisu a musí obsahovat nejméně tyto náležitosti: 

  firmu a sídlo společnosti, 

 určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 

bydliště fyzické osoby, 

 předmět podnikání (činnosti), 

 výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splacení vkladu, 
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 jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

 jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

 určení správce vkladu, 

 jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník (například údaje o rezervním fondu, a v 

případě, že vložen do společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad, další obligatorní 

náležitostí společenské smlouvy je uvedení předmětu nepeněžitého vkladu a částka, 

kterou se započítává na vklad společníka). ( www.businessinfo.cz) 

Po podepsání smlouvy a před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nutné 

splatit vklady společníků. V případě peněžitých vkladů minimálně 30% a v případě 

nepeněžitých vkladů po jejich ocenění znalcem ve výši 100%, přičemž celková výše vkladů 

musí být před zápisem do OR splacena ve výši minimálně 100.000,-Kč. Splatnost zbylé části 

nesplacených peněžních vkladů je 5 let, a až do jejich splacení jsou společníci odpovědni za 

závazky společnosti právě do výše svého nesplaceného vkladu. Výjimkou tvoří případ, kdy 

společnost zakládá jediný společník, v tom případě musí být všechny vklady splaceny před 

zápisem do OR. 

Společenská smlouva může podmínky splacení vkladů oproti zákonu zpřísnit, může například 

zkrátit lhůtu pro splacení zbylé části nesplacených vkladů, nebo určit, že budou všechny 

vklady splaceny před zápisem do OR. 

Pokud je na obor činnosti, které se zakladatelé společnosti chtějí v rámci s.r.o. věnovat, nutné 

živnostenské oprávnění, je třeba o jeho vydání požádat rovněž před podáním návrhu na zápis 

do OR. 

Samotný návrh na zápis do OR podávají všichni společníci svým jménem v písemné podobě 

s úředně ověřenými podpisy. 

Návrh musí obsahovat následující přílohy: 

 společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu, 

 oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění), 

 doklady o splacení vkladu, 

 doklady o jednatelích (o způsobilosti a bezúhonnosti), 

 doklady o členech dozorčí rady (pokud je zřízena), 

 doklady do sbírky listin (například znalecký posudek, pokud je vkládána nemovitost) 

 ostatní dokumenty (například plná moc advokátovi). 

http://www.businessinfo.cz/
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S.r.o. vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku. Tímto dnem se společnost stane 

právnickou osobou, která může nabývat práva a povinnosti. Jestliže ve společenské smlouvě 

nebo zakladatelské listině není uvedena doba, na kterou se společnost zakládá, je založena na 

dobu neurčitou. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán k 

příslušnému rejstříkovému soudu nejpozději do 90 dnů od založení společnosti nebo od 

doručení živnostenského nebo jiného oprávnění. 

Jak z uvedeného textu vyplývá, je založení s.r.o. poměrně dlouhým a časově náročným 

procesem ve srovnání se zahájením podnikání OSVČ. Tento proces se dá zkrátit a zjednodušit 

koupí „hotové“ společnosti. Podrobněji o této problematice pojednávám v kapitole 3.7. této 

práce. 

 

3.3.2. Vedení účetnictví 

Společnost začíná vést účetnictví dnem svého vzniku. Prvním úkonem v rámci vedení 

účetnictví je sestavení zahajovací rozvahy a otevření účetních knih. Do zahajovací rozvahy 

budou zanesena všechna aktiva a pasiva, která souvisí se založením společnosti.  

Mezi aktivy mohou být: 

 splacené vklady v podobě peněz nebo majetku 

 pohledávky za společníky ve výši nesplacených vkladů 

 zřizovací výdaje (buď jako dlouhodobý nehmotný majetek nebo na účtu časového 

rozlišení nákladů). 

V pasivech musí být vykázán základní kapitál ve výši zapsaném v OR, dále tam mohou 

být uveden: 

 rezervní fond, pokud byl vytvořen 

 emisní ážio 

 ostatní kapitálové fondy, byly-li zřízeny 

 závazky z titulu půjček (například od společníka). 

Před otevřením účetních knih je nutno nejprve sestavit účtový rozvrh, který vychází ze 

směrné účtové osnovy (uvedené ve vyhlášce č. 500/2002 Sb.). Obsahem účtového rozvrhu 

jsou všechny syntetické a analytické účty, na kterých bude účetní jednotka účtovat.  Podle 

účetních případů, které v budoucnu nastanou, lze účetní rozvrh samozřejmě dále rozšiřovat. 

Posledním krokem při zahájení účtování je otevření účetních knih. Do těchto knih se zaúčtují 

první účetní zápisy z počátečního účtu rozvážného v částkách a členění dle zahajovací 

rozvahy. 
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Tolik tedy k zahájení účtování. Po tomto kroku již účetní jednotka účtuje standardně, o všech 

skutečnostech, jak je popsáno v bodě 2.6.2 této práce. 

 

3.3.2.1. Konec zdaňovacího (účetního) období 

Na konci účetního období dochází k uzavření účtů hlavní knihy a k sestavení účetní závěrky. 

„Před sestavením účetní závěrky však musí účetní jednotka uvést účetnictví do takového 

stavu, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě věrně zobrazovala stav majetku a zdrojů 

jeho financování k rozvahovému dni a hospodaření účetní jednotky za sledované účetní 

období.“ Jak tvrdí Mullerová (2009, s. 117). 

Celý proces účetní závěrky lze rozdělit do několika skupin: 

 přípravné práce před účetní závěrkou, 

 účetní uzávěrka, tj. uzavření účtů hlavní knihy a jejich následný převod na uzávěrkové 

účty, 

 sestavení účetní závěrky – účetních výkazů (výkaz zisku a ztrát, rozvaha¨, přehled o 

peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) a přílohy, která blíže 

specifikuje údaje uvedené ve výkazech, 

 u společností, kterým to stanoví zákon audit účetní závěrky, výroční zpráva, 

 následné zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy ve sbírce listin obchodního 

rejstříku. 

Mezi přípravné práce patří zejména 

 inventarizace majetku a závazků – kdy se porovnává reálný stav se stavem v účetnictví 

a případné rozdíly se zaúčtují, 

 zaúčtování zásob na cestě, nevyfakturovaných dodávek, Při účtování zásob zp. B 

zaúčtování změny stavu zásob, 

 odpisy dlouhodobého majetku, zejména mimoúčetní vyčíslení daňových odpisů, 

 tvorba a rozpuštění opravných položek u majetku, u kterého změna hodnoty není 

trvalého charakteru, 

 odpis pohledávek, ať už daňově účinný dle ZDP, nebo neúčinný, 

 tvorba a čerpání rezerv na očekávané výdaje, ztráty a rizika dle zásady opatrnosti, 

 časové rozlišení nákladů a výnosů, tedy jejich zaúčtování do období, s nímž věcně a 

časově souvisí, 

 zaúčtování dohadů na položky, u kterých víme, že nastanou, známe jejich účel, ale 

neznáme přesnou částku, 
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 zaúčtování kurzových rozdílů u položek aktiv a pasiv, které jsou prvotně vyjádřeny v 

cizí měně. 

Po proúčtování všech účetních případů je možné z upraveného hospodářského výsledku 

vypočítat daň z příjmů právnických osob, případně také odloženou daň. 

Až po zaúčtování daňové povinnosti je možné účetní knihy a účty uzavřít. 

V praxi tyto operace není nutné dělat manuálně, provádí je účetní software. Ten tedy převede 

konečné stavy rozvahových účtů na konečný účet rozvážný a konečné zůstatky výsledkových 

účtů na účet zisků a ztrát. Výsledný zisk (nebo ztráta) se poté z účtu zisku a ztrát převede jako 

výsledek hospodaření běžného období na konečný účet rozvážný. 

 

3.3.2.2. Účetní závěrka 

Účetní závěrku lze sestavit v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Povinnost sestavení ÚZ 

v plném rozsahu mají ty společnosti, které povinně podléhají auditu.  

Součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty příloha, případné též přehled o 

peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. 

Rozvaha: 

Obsahuje stav aktiv a pasiv k rozvahovému dni 

Členění rozvahy: 

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

Stálá aktiva – dlouhodobý majetek Vlastní kapitál – základní kapitál 

 Kapitálové fondy 

 Fondy ze zisku 

 Výsledek hospodaření 

Oběžná aktiva – zásoby 

 Pohledávky 

 Dohadné účty 

 Finanční majetek 

Cizí zdroje – rezervy 

 Závazky 

 Dohadné účty 

Časové rozlišení Časové rozlišení 

 

Výkaz zisku a ztráty: 

Obsahuje částky nákladů a výnosů za účetní období. 

Členění výkazu zisku a ztráty 
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 provozní výnosy a náklady + provozní VH 

 finanční výnosy a náklady + finanční VH 

 daň z příjmů za běžnou činnost 

 VH za běžnou činnost 

 mimořádné výnosy a náklady 

 daň z příjmů za mimořádnou činnost 

 mimořádný VH 

 VH za účetní období 

 VH před zdaněním. 

 

3.4. Zdanění s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným podléhá dle ZDP dani z příjmu právnických osob. Výchozí 

hodnotou pro stanovení základu daně je výsledek hospodaření společnosti, který se dále 

mimoúčetně upravuje o přičitatelné a odčitatelné položky.  

„Účetní výsledek hospodaření je definován účetními předpisy (§38a vyhlášky 500/2003 Sb.) 

jako rozdíl zaúčtovaných nákladů a výnosů. Základ daně z příjmů právnických osob je 

definován v §23 odst1 ZDP jako rozdíl, o který příjmy s výjimkou příjmů, které nejsou 

předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při 

respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, které je dále 

upravován podle §23 ZDP.“ Jak tvrdí Pilařová (2010, s. 26). 

K účetnímu výsledku hospodaření musí být přičteny všechny daňově neúčinné náklady dle § 

23 -25 ZDP. Přitom většina nákladových účtů může obsahovat daňově uznatelné i  

neuznatelné náklady. Některé účty jsou však daňově neuznatelné v celé výši, například účet 

513 – Náklady na reprezentaci. 

K výsledku hospodaření se přičítají položky zvyšující základ daně: 

 náklady na reprezentaci 

 stravné nad limit 

 sociální a zdravotní pojištění neuhrazené do stanoveného termínu 

 nesmluvní pokuty a penále 

 manka a škody přesahující náhrady 

 technické zhodnocení 

 výdaje nad limity stanovené ZDP 
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 náklady při tvorbě rezerv a opravných položek, které nejsou dle ZDP daňově 

uznatelné 

 rozdíl, o který účetní odpisy převyšují daňové 

 Oprava chybně zaúčtovaných nákladů minulých let 

 hodnota darů 

 a další náklady. 

Od výsledku hospodaření se odčítají položky snižující základ daně: 

 příjmy, které nejsou předmětem daně (jsou například zdaněny srážkovou daní jako 

podíly na zisku) 

 osvobozené příjmy 

 pojistné zaplacené po zákonné lhůtě v následujícím roce 

 výnosy, které jsou zdaňovány až při zaplacení 

 rozdíl, o který jsou daňové odpisy vyšší, než účetní. 

Výsledkem transformace  účetního výsledku hospodaření je základ daně, který se dále 

upravuje o odčitatelné položky, především daňovou ztrátu, 100% nákladů vynaložených 

v daném roce na výzkum a vývoj, a dále hodnotu darů vynaložených na v ZDP vymezené 

účely. Takto upravený základ daně se zaokrouhlí na tisíce dolů a vypočte se daň aktuální 

sazbou daně – pro rok 2012 19%.  

Společnost může uplatnit slevy na dani na zaměstnance se zdravotním postižením a teprve po 

tomto snížení dostáváme výslednou daňovou povinnost. 

 

3.4.1. Zdanění příjmů jediného společníka 

Odvodem daně z příjmů zdanění společníka s.r.o. nekončí. Protože touto daní je zdaněna 

společnost. Ale pokud chce společník legálně odčerpávat prostředky pro sovu potřebu, 

nevyhne se dalšímu zdanění. Má několik možností, jak potřebné prostředky ze společnosti 

získat: 

1) výplatou podílu na zisku 

2) jako mzdu z pracovněprávního vztahu 

3) jako odměnu za výkon funkce. 

Ad 1) výplata podílu na zisku 

Je nutné si uvědomit, že dani z příjmů podléhá také výplata podílu na zisku. Tento příjem je 

zdaněn srážkovou daní se sazbou 15%  ze zisku po zdanění. 
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Pouze, pokud je podíl na zisku vyplácen dceřinou společností mateřské společnosti, je takto 

vyplacený podíl osvobozen od daně za předpokladu splnění podmínek v §19 odst. 3 a 4 ZDP. 

(Pilařová, 2010). Ovšem to není případ  jediného společníka – fyzické osoby. 

A pokud je podíl na zisku jediným příjmem společníka a není tedy pojištěn na sociální 

zabezpečení z jiné činnosti, je povinen platit si pojištění na veřejné zdravotní pojištění jako 

osoba bez zdanitelných příjmů. Pro výpočet pojistného se vychází z minimální mzdy 8.000,- 

Kč a z té se vypočítá pojistné sazbou 13,5%, tj. 1.080,- Kč. 

Dále také stojí za úvahu, že společník, který nemá jiné zdanitelné příjmy, neplatí ani sociální 

pojištění a měl by zvážit dobrovolné platby na toto pojištění vzhledem k nároku a výši 

budoucího starobního důchodu. Budeme předpokládat, že se rozhodne pro dobrovolnou účast 

na sociálním pojištění v měsíční výši 2.000,- Kč. 

Následuje grafické znázornění zatížení zisku daněmi a pojistným u s.r.o., potažmo jejího 

jediného společníka při variantě výplata podílu na zisku. 

 

Graf č.3.6. : Zatížení zisku s.r.o. daní z příjmů v % 

 

Jak je patrné z grafu, zisk je zatížen DPPO stále stejně, ve výši 19%, vzhledem k absenci slev 

na dani. 
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Graf č.3.7. : Zatížení zisku s.r.o. srážkovou daní při výplatě podílu v % 

 

Také v případě srážkové daně z vyplaceného podílu na zisku je zatížení konstantní ve výši 

12,15%.  Není to 15 %, jak by se na první pohled mohlo zdát dle sazby srážkové daně, 

protože poměřujeme zisk před zdaněním a zatížení srážkovou daní, která se ale vyplácí až ze 

zisku po zdanění. 

 

Graf č.3.8. : Zatížení zisku pojistným na zdravotní pojištění v % 

 

Na rozdíl od předchozích dvou grafů, v případě zdravotního pojištění je křivka klesající. To je 

způsobeno konstantní výší odvodů na zdravotní pojištění 12.960,- Kč ročně bez ohledu na 

výši zisku. Podobně na tom bude i následující graf poměřující odvody na sociální pojištění 

vzhledem k nezdaněnému zisku. 
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Graf č. 3.9.: Zatížení zisku pojistným na sociální pojištění v % 

 

Graf č.3.10.a 3.11. : Zatížení zisku všemi odvody v % 
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Z % výše celkových odvodů vyplývá, že zdanění společnosti s ručením omezeným a jejího 

společníka je v souhrnu vyšší, než tomu bylo u fyzické osoby – OSVČ. Je to způsobeno 

dvojím zdaněním zisku, nejprve daní z příjmů právnických osob a poté ještě srážkovou daní. 

 

Ad 2) mzda z pracovněprávního poměru. 

U společníka, který je zároveň zaměstnancem, se z pohledu daní a odvodů z mezd postupuje 

jako u kteréhokoli jiného zaměstnance. Budeme předpokládat, že si společník vyplatí ve mzdě 

v průběhu roku celý zisk před zdaněním, respektive jeho superhrubá mzda se bude rovnat 

zisku společnosti. Z toho plyne, že daň z příjmů právnických osob bude za této situace 

nulová.  Odvádět se bude daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se sazbou 15%. 

Aby byly údaje porovnatelné s OSVČ i u varianty zaměstnanec uplatníme pouze slevu na dani 

na poplatníka.  

 

Graf č. 3.12.: Zatížení zisku s.r.o. daní z příjmů ze závislé činnosti v % 

 

Z grafu je patrné, že v případě daně z příjmů ze závislé činnosti má křivka zatížení zisku 

stejný průběh jako u zdanění podnikající fyzické osoby. Podotýkám, že u této varianty se 

fakticky neporovnává zatížení poplatky vzhledem k zisku, protože skutečný zisk s.r.o. je 

nulový, zachovávám však stejný název z důvodu snazší orientace čtenáře. 

Dále se ze mzdy sráží zdravotní a sociální pojistné (ZP a SP). 

U zaměstnanců jsou odvody na pojistné rozděleny na část, kterou platí zaměstnavatel sám za 

sebe a část, která se strhne z hrubé mzdy a odvádí ji tedy zaměstnavatel za zaměstnance. 

Vyměřovacím základem pro obojí pojistné je hrubá mzda.  Následuje souhrnná tabulka, kde 

uvádím všechny podstatné údaje pro odvody pojistného z mezd zaměstnance. 
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Zdravotní pojištění 

Minimální vyměřovací základ 96.000 

Maximální vyměřovací základ 1.809.864 

Sazba pojistného 13,5% 

Platba zaměstnavatele 9% 

Platba zaměstnance 4,5% 

Sociální pojištění 

Zaměstnání malého rozsahu Do 30.000 ročně nepodléhá pojištění 

Důchodové pojištění 28% 

Nemocenské pojištění 2,3% 

Státní politika zaměstnanosti 1,2% 

Sazba pojistného celkem 31,5% 

Platba zaměstnavatele 25% 

Platba zaměstnance 6,5% 

 

V grafech bude porovnávána pouze výše pojistného, kterou odvádí zaměstnavatel 

s nezdaněným ziskem a to z toho důvodu, že zaměstnavatelem je náš jediný společník a platba 

pojistného hrazeného zaměstnancem je zahrnuta v hrubé mzdě a výši zisku společnosti 

neovlivňuje.  

 

Graf č.3.13. : Zatížení zisku pojistným na zdravotní pojištění v % 

 

Průběh křivky je klesající, první prudký pokles je způsoben minimálním VZ u zdravotního 

pojištění, dále, až do dosažení maximálního VZ je zatížení zisku konstantní ve výši  6,72% a 
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druhý pokles je způsoben dosažením maximálního vyměřovacího základu, od kterého poměr 

odvodů vzhledem k zisku, klesá. 

 

Graf č.3.14. : Zatížení zisku pojistným na sociální pojištění v % 

 

Graf zatížení zisku odvody na sociální pojištění má na rozdíl od předchozího grafu průběh 

nejprve rostoucí z důvodu neexistence minimálního VZ a u příjmů do 30.000,-Kč ročně je 

zatížení zisku těmito odvody nulové (příjmy do této výše nepodléhají sociálnímu pojištění), 

další průběh je stejný, jako u zdravotního pojištění, do dosažení maximálního VZ je zatížení 

zisku konstantní ve výši 18,66% a nad tuto hranici klesá. 

 

Graf č.3.14.a 3.15. : Zatížení zisku všemi odvody v % 
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Na grafu můžeme pozorovat vysoké zdanění u příjmů pod minimálním VZ na zdravotním 

pojištění, dále se zatížení celkovými odvody snižuje vlivem slevy na dani na poplatníka, která 

pokryje celou daňovou povinnost daně ze závislé činnosti. Se zvyšováním hrubé mzdy 

význam slevy na dani klesá a křivka opět roste. K  poklesu dojde až vlivem dosažení 

maximálních VZ u obou typů pojištění. 

 

Ad 3 ) odměna za výkon funkce. 

U této varianty odměna za výkon funkce podléhá stejným odvodům a ve stejné výši, jako u 

varianty předchozí. Výkon funkce jednatele je z hlediska daně z příjmů i z hlediska pojištění 

na zdravotní a sociální pojištění brán jako příjem ze závislé činnosti. 

 

3.5. Srovnání fyzické osoby OSVČ a právnické osoby s.r.o. 

Jednoduše říci, která ze dvou forem podnikání – fyzická osoba OSVČ, která vede daňovou 

evidenci, nebo právnická osoba s.r.o. – účetní jednotka, je lepší nebo horší, výhodná či 

nevýhodná, nelze. Každá má své pro a proti a záleží na každém jednotlivci, která kritéria a 

jaké výhody jsou pro jeho podnikatelskou činnost významné.  

Nejprve obecně. Pokusíme se zde uvést zásadní rozdíly mezi těmito dvěma formami 

podnikání: 
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Tabulka č.3.2.: odlišnosti mezi OSVČ a s.r.o. 

Fyzická osoba OSVČ- daňová evidence Právnická osoba s.r.o. s jedním společníkem 

Ručí celým svým majetkem Společnost ručí celým majetkem, společník do výše 

nesplaceného vkladu 

Jednoduchost založení prakticky v jednom dni Postupný proces založení a vzniku 

Nejsou nutné vklady, lze zahájit činnost i s minimem 

disponibilních prostředků 

Zákonná povinnost vkladu do společnosti ve výši 200.000 

Kč 

Daňovou evidenci může vést sám 

 Nenáročné administrativně 

 Nenáročné finančně 

 Pro OSVČ více srozumitelné 

Je účetní jednotkou s povinností vést účetnictví 

 Náročná administrativa 

 Většinou nutnost angažovat účetní 

 Většinou systém účetnictví nesrozumitelný 

Odvádí daň jen ze skutečně přijatých plateb Zdaněny jsou i nezaplacené (nedobytné) pohledávky 

Nižší možnosti daňové optimalizace Větší možnosti daňové optimalizace 

Nedůvěryhodnost a z toho plynoucí obtížnější získávání 

zakázek 

Právnická osoba působí důvěryhodněji a seriózně 

Vyšší odvody na sociální a zdravotní pojištění „dvojí zdanění“ zisku 

Musí podnikat pod svým jménem Může podnikat pod libovolným názvem 

Obava ze strany odběratele ze švarc systému a z toho 

plynoucí obavy z nákupu služeb od OSVČ  

Právní forma podnikání jako obchodní společnost ( s.r.o. či 

a.s.) je mnohdy podmínkou pro získání zakázky 

OSVČ bývá v praxi jen jedna osoba, v případě sdružení 

nemá právní subjektivitu 

s.r.o. má větší možnost expanze – zvýšením vkladů, 

přistoupením nových společníků 

OSVČ nemůže obvykle delegovat řízení na jinou osobu s.r.o. tuto možnost má – přistoupení dalšího společníka, 

jmenování jednatele 

OSVČ nebuduje hodnotu, kterou by mohla v budoucnu 

předat či prodat,  

Při úspěšném podnikání hodnota společnosti roste, je možné 

ji prodat nebo předat potomkům 

Při prodeji ručení za závazky ke dni prodeje Při prodej společník za závazky neručí 

Horší přístup k úvěrům Společnost má lepší image, je pro banky věrohodnější 

Nemusí zveřejnit výsledky hospodaření Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin OR 

Špatný přístup k dotacím z EU Lepší přístup k dotacím z EU 

Zdroj: vlastní konstrukce 

 

A nyní konkrétněji z daňového pohledu. Mohlo by se zdát, že podnikání jako OSVČ je 

jednoznačně méně výhodné, protože kromě plateb daně z příjmu FO jsou povinné i odvody na 

zdravotní a sociální pojištění, kdežto právnická osoba – s.r.o. odvádí pouze daň z příjmů PO.  

Tento zjednodušený pohled však bere v potaz jen společnost, nikoli společníka, v našem 

případě jediného společníka, který musí také z něčeho žít. V případě OSVČ je situace 

jednoduchá, může čerpat volné prostředky ze své firmy jako osobní spotřebu podnikatele.  
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Což je legitimní postup, i odčerpané prostředky budou zdaněny daní z příjmů, protože osobní 

spotřeba podnikatele je v daňové evidenci nedaňový výdaj. V praxi většina OSVČ nerozlišuje 

mezi penězi osobními a firemními, obojí mají takříkajíc v jedné kapse. 

V případě společníka s.r.o. takto postupovat nelze. Disponibilní peněžní prostředky jsou 

vlastnictvím společnosti a společník se k nim legální cestou může dostat jen 3 způsoby, 

popsanými v kapitole 3.4.1. této práce (výplatou podílu na zisku, zaměstnáním ve své 

společnosti, pobíráním odměn za výkon funkce). A tato skutečnost značně zvyšuje výši 

celkového zdanění, protože kromě daně z příjmů PO, dochází k dalším odvodům daně 

z příjmů ze závislé činnosti či srážkové daně. Předpokládejme, že společník nemá jiné příjmy 

kromě podílu na zisku své společnosti, a proto kromě daní jako takových, musí platit i odvody 

na veřejné zdravotní pojištění a měl by zvážit i platby na důchodové pojištění. V případě, že 

se stane zaměstnancem své společnosti, sice v našem případě odpadá platba DPPO (celá výše 

zisku bude vyplacena ve mzdě), ale naopak platby na sociální pojištění jsou povinné, jako u 

OSVČ. Závěrem je uvedeno grafické znázornění celkového zatížení daněmi a odvody u všech 

popisovaných variant. 

 

Graf č.3.16.: celkové srovnání zatížení zisku daněmi a odvody jak OSVČ tak společníka s.r.o. 

 

Z grafu je patrné to, co bylo napsáno v úvodu této kapitoly. Nelze říci absolutně, která právní 

forma podnikání je z hlediska zdanění nejvýhodnější. Výhodnost volby právní formy se odvíjí 

podle výše zisku. V případě nízkého zisku zhruba do 180.000,-Kč se jeví jako nejvýhodnější 

být zaměstnancem své společnosti. Nemusí se totiž platit odvody na pojištění v minimální 
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výši stanovené pro OSVČ a z důvodu výše roční mzdy, která se rovná zisku, se neodvádí ani 

platba DPPO. Nejméně výhodné v tomto ziskovém pásmu je vyplácení podílu na zisku. 

Největší daňové zatížení této alternativy spočívá v platbě dvojí daně, DPPO i srážkové daně 

z vyplaceného podílu. V rozmezí zhruba 180.000,-Kč a ž 1.000.000,- Kč je daněmi nejméně 

zatížena OSVČ z důvodu nižšího odvodů na pojistné oproti zaměstnanci. OSVČ má totiž 

vyměřovací základ, ze kterého se pojištění odvádí, ve výši 50% zisku, kdežto zaměstnanec 

odvede pojistné z celé hrubé mzdy. V dalším úseku grafu od 1 do cca 3 mil. Kč je celkové 

zatížení všech tří porovnávaných alternativ víceméně stejné, nejnižší jsou odvody u možnosti 

vyplácení podílu na zisku. V posledním úseku grafu téměř shodně klesají křivky, které 

znázorňují daňové zatížení OSVČ a zaměstnance – z důvodu dosažení maxima pro odvody 

pojistného. 

Stručně lze tedy shrnout předcházející rozbor grafu asi takto: 

 Podnikat jako OSVČ je z hlediska zdanění nejvýhodnější v případě, že roční základ 

daně je u poplatníka v rozmezí 180.000 až 1.000.000 Kč.  

 Zvolit si formu podnikání právnickou osobu - s.r.o. a vyplácet si jako jediný společník 

podíl na zisku ve výši ročního zisku společnosti je nejvýhodnější při zisku 1.000.000 

až 2.800.000 Kč 

 A konečně, pokud se jediný společník zaměstná a jeho příjmem je mzda či  odměna 

z výkonu funkce, udělá nejlépe, pokud tak učiní při zisku společnosti do 180.000 a 

nebo nad 2.800.000 Kč. 

 

Tabulka č.3.3. : srovnání daňového zatížení zisku OSVČ a společníka s.r.o. 

základ daně- 

zisk před 

zdaněním 

% celkových odvodů 

OSVČ 

% celkových 

odvodů-podíl 

na zisku 

% celkových 

odvodů-

zaměstnanec nejvýhodnější možnost 

20000 211,92% 215,95% 43,20% 

s.r.o.-zaměstnanec 
50 000 84,77% 105,07% 35,94% 

100 000 42,38% 68,11% 27,30% 

150 000 28,26% 55,79% 25,37% 

200 000 27,36% 49,63% 27,95% 

OSVČ 

250 000 27,81% 45,93% 30,44% 

300 000 28,11% 43,47% 32,09% 

500 000 31,38% 38,54% 35,41% 

750 000 33,04% 36,08% 37,06% 

1 000 000 33,87% 34,85% 37,89% 

1 250 000 34,36% 34,11% 38,39% 
s.r.o.-podíl na zisku 

1 500 000 34,69% 33,61% 38,72% 
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1 750 000 34,93% 33,26% 37,53% 

2 000 000 35,11% 33,00% 35,56% 

3 000 000 32,67% 32,38% 29,66% 

s.r.o.-zaměstnanec 

4 000 000 29,30% 32,07% 25,99% 

5 000 000 26,44% 31,89% 23,79% 

6 000 000 24,53% 31,77% 22,33% 

7 000 000 23,17% 31,68% 21,28% 

8 000 000 22,15% 31,61% 20,50% 

9 000 000 21,35% 31,56% 19,89% 

10 000 000 20,72% 31,52% 19,40% 

Zdroj: vlastní konstrukce. 

 

3.6. Převod fyzické osoby na právnickou osobu 

Když se tedy podnikající fyzická osoba rozhodne pro změnu právní formy podnikání na 

společnost s ručením omezeným, musí dále zvážit, jak a kdy tuto změnu provést. 

Existuje totiž více způsobů, jak převod provést 

 vklad obchodního majetku FO  do základního kapitálu s.r.o. 

 vklad podniku fyzické osoby do základního kapitálu s.r.o. 

 prodej obchodního majetku FO do s.r.o. 

 prodej podniku FO do s.r.o. 

Vkladem obchodního majetku FO do základního kapitálu s.r.o. může fyzická osoba 

společnost s ručením omezeným přímo založit, čímž vyřeší finanční prostředky na splacení 

základního kapitálu. Nebo je možné tímto způsobem zvýšit základní kapitál již existující 

společnosti. Vkládaný majetek musí být oceněn znaleckým posudkem, vložit se dá hmotný 

majetek, zásoby, pohledávky. 

Daňové dopady  u FO: 

 FO vzniká obchodní podíl na s.r.o., který neovlivní základ daně 

 u vkladu odpisovaného majetku lze u FO v roce vkladu uplatnit jen ½ odpisů a 

zůstatková cena majetku neovlivní základ daně 

 při vkladu zásob, které již byly zaplaceny se o jejich hodnotu musí zvýšit základ daně 

 a při vkladu pohledávek je u FO nutné zvýšit základ daně o hodnotu vkládané 

pohledávky. 

Daňové dopady u PO: 

 vkládaná aktiva budou oceněna znalcem 

 u odpisovaného majetku se musí pokračovat v odpisování vkladatele 

 zásoby sníží základ daně až při spotřebě 
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 pohledávky se účtují rozvahově – nezvyšují základ daně a není možné k nim tvořit 

opravné položky. 

Výhodou tohoto způsobu převodu je v podstatě daňová neutralita u fyzické osoby (kromě 

pohledávek a zásob), s.r.o. nemusí mít peníze na úhradu, protože vklad je bezplatný. 

Nevýhodou může být paralelní existence obou forem podnikání, není možné převést závazky 

fyzické osoby, také není možné uplatnit v s.r.o. daňové odpisy u majetku, který byl u fyzické 

osoby plně odepsaný. 

 

Na vklad podniku fyzické osoby do základního kapitálu s.r.o. se vztahují stejná pravidla, 

jako na vklad majetku do ZK. I v případě vkladu podniku fyzická osoba nezaniká, stává se 

vlastníkem obchodního podílu v s.r.o., avšak podnikání fyzické osoby je ukončeno. 

Daňové dopady u FO: 

 stejné jako u vkladu majetku. 

Daňové dopady u PO 

 dle způsobu ocenění nabytých aktiv vznikne buď goodwill, nebo oceňovací rozdíl 

 odpisy goodwillu či oceňovacího rozdílu jsou daňově neúčinné 

 nabyvatel pokračuje v odpisování majetku vkladatele 

 úhrada nabytých pohledávek a závazků nevstupuje do základu daně. 

Výhodou je vklad celého podniku fyzické osoby naráz a tedy včetně závazků (s výjimkou 

daňových závazků), vkladem podniku se velmi urychlí ukončení činnosti FO. A opět, jako 

v minulém případu daňová neutralita u FO,  u s.r.o. není nutné mít prostředky k úhradě vkladu 

– je bezplatný. Nevýhodou je náročná příprava i provedení, která transakci může prodražit 

(odměny daňovému poradci, znalci). 

 

Prodej obchodního majetku FO do s.r.o. je nejjednodušší způsob převodu. FO rozhodne, 

který majetek do s.r.o. prodá a který si nechá jako FO, přičemž svou činnost postupně utlumí. 

Prodat je možné, jako u vkladu majetku, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. 

Daňové dopady u FO: 

 prodej majetku bude uskutečněn mezi spojenými osobami a proto je nutné prodávat 

majetek za cenu obvyklou 

 FO vznikne z titulu prodeje pohledávka, která bude zdaněna v roce, ve kterém přijme 

peníze 
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 u prodeje odpisovaného majetku lze v roce prodeje uplatnit jen ½ odpisu a snížit 

základ daně o zůstatkovou cenu majetku 

 při vkladu pohledávek je u FO nutné zvýšit základ daně o hodnotu vkládané 

pohledávky. 

Daňové dopady u PO: 

 nakoupený odpisovaný majetek bude odpisován jako nový majetek z pořizovací ceny 

 zásoby ovlivní základ daně až při spotřebě 

 pohledávky se účtují rozvahově – nezvyšují základ daně a není možné k nim tvořit 

opravné položky. 

Hlavní výhodou je jednoduchost, s jakou lze převod provést, dále možnost ovlivnit výši 

příjmů FO postupnou úhradou pohledávky v několika zdaňovacích obdobích.  Nevýhodou 

může být paralelní existence obou firem, dále nemožnost převedení závazků FO na s.r.o..  

 

Prodej podniku FO do s.r.o. je možný i v případě fyzické osoby. I z její daňové evidence je 

možné vyčlenit podnik a ten prodat společnosti. Prodej se provádí na základě smlouvy o 

prodeji podniku, kdy se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj 

vlastnická práva k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky kupujícího a zaplatit kupní 

cenu. Fyzická osoba po této transakci nezaniká, stává se vlastníkem pohledávky z titulu 

prodeje podniku. Prodejem ale fakticky u fyzické osoby končí její podnikatelské aktivity. 

Daňové dopady u FO: 

  prodej majetku bude uskutečněn mezi spojenými osobami, a proto je nutné prodávat 

majetek za cenu obvyklou 

 do základu daně FO, která vede daňovou evidenci vstupuje příjem z prodeje podniku a 

hodnota postoupených závazků, pokud jsou součástí prodeje i zásoby uplatněné 

v daňové evidenci jako výdaj, zvýší se základ daně o rozdíl mezi hodnotou zásob a 

jejich cenou při prodeji. 

Daňové dopady u PO: 

 dle způsobu ocenění nabytých aktiv vznikne buď goodwill, nebo oceňovací rozdíl 

 odpisy goodwillu či oceňovacího rozdílu jsou daňově neúčinné 

 kupující pokračuje v odpisování majetku prodávajícího 

 úhrada nabytých pohledávek a závazků nevstupuje do základu daně. 

Výhodou je prodej celého podniku FO, tedy včetně závazků. Prodejem se fakticky velmi 

urychlí ukončení činnosti FO, dále možnost ovlivnit výši příjmů FO postupnou úhradou 
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pohledávky v několika zdaňovacích obdobích. Nevýhodou je náročná příprava i provedení,  

které transakci může prodražit (odměny daňovému poradci, znalci). ( www.danarionline.cz – 

článek Ing. Ivany Pilařové). 

Tím byla zodpovězena otázka jak, zbývá ještě říci, kdy.  

Změna právní formy podnikání je možná prakticky kdykoli, ale nejvhodnější doba je vždy 

k 1.1. kalendářního roku. K tomuto datu je proces převodu nejméně náročný, protože máme 

uzavřené období, jsou provedeny inventarizace a další práce, které bychom museli při 

převodu majetku tak jako tak provést. 

 

3.7. Ready made společnosti 

Ready made (neboli předzaložená) společnost, je s.r.o. nebo a.s., které byly založeny pouze za 

účelem jejich prodeje. Jsou zapsány v obchodním rejstříku, mají plně splacen základní kapitál 

a jejich koupí odpadá administrativní náročnost spojená se založením obchodní společnosti. 

Je možné začít téměř okamžitě za společnost jednat, samozřejmě je možné změnit obchodní 

firmu (název společnosti). 

Ready made společnost nikdy nevyvíjela žádnou činnost, má nulovou ekonomickou a účetní 

historii. Kromě úspory času je další výhodou to, že kupující nemusí splácet základní kapitál 

na speciálně k tomu určený bankovní účet, jako tomu je u klasického založení. Výši 

základního kapitálu sice je nutné zaplatit spolu s cenou za nákup ready made společnosti, ale 

peníze jsou ihned k dispozici. 

Prodejci ready made společností nabízejí i řadu doprovodných služeb, jako vyřízení 

živnostenského oprávnění, poskytnutí sídla společnosti či registraci na finančním úřadě.  

Nedělají to však zadarmo a těmito doprovodnými službami se může nákup společnosti značně 

prodražit. (www.profispolečnosti.cz) 

 

 

4. Analýza přechodu konkrétního podnikatele – fyzické osoby na společnost s ručením 

omezeným 

V této poslední části práce bude na modelovém příkladu konkrétní fyzické osoby, která 

podniká na základě živnostenského oprávnění a pro účely stanovení daně z příjmů fyzických 

osob vede daňovou evidenci, demonstrován praktický přechod z právní formy podnikání – 

fyzické osoby na osobu právnickou, konkrétně společnost s ručením omezeným. Vycházejme 

z toho, že tato fyzická osoba bude jediným společníkem s.r.o. Převod proběhne k datu 

http://www.danarionline.cz/
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1.1.2012 prodejem obchodního majetku fyzické osoby do s.r.o. Dalším předpokladem je, že 

k datu změny právní formy je již nová společnost zapsána v obchodním rejstříku. 

Na závěr bude provedeno srovnání daňové povinnosti poplatníka za situace, kdy by v roce 

2011 byla jeho formou podnikání s.r.o., s jeho skutečnou daňovou povinností fyzické osoby 

v roce 2011. Toto porovnání je provedeno pro účely srovnání zdanění obou forem podnikání, 

nebudou zde tedy zohledněny transakce při změně právní formy. 

 

4.1. Představení firmy fyzické osoby 

Pro modelový příklad změny právní formy podnikání byla vybrána data klienta autorky, 

říkejme mu pan Novák. Pan Novák je fyzická osoba, vede daňovou evidenci a podniká 

v oblasti poskytování služeb při zabezpečení budov. Protože je v tomto oboru na trhu mnoho 

firem, rozhodl se, z důvodu větší konkurenceschopnosti, důvěryhodnosti a také pro snížení 

svého podnikatelského rizika, že ukončí činnost jako fyzická osoba a své podnikatelské 

aktivity převede pod právnickou osobu – s.r.o. 

Pan Novák zaměstnává 10 zaměstnanců, je plátcem daně z příjmů FO, DPH, daně z příjmů ze 

závislé činnosti a silniční daně. 

V obchodním majetku má odpisovaný dlouhodobý majetek v cenách bez DPH: 

 

Tabulka č. 4.1.: dlouhodobý hmotný majetek FO k 31.12.2011 

Název majetku Rok 

pořízení 

Pořiz. 

cena 

Odpisová skupina Odepsáno Zůstatko

vá cena 

Počítač 2005 42.500 1 42.500 0 

Automobil Nisan 2009 459.000 mimořádné odpisy 459.000 0 

Automobil Ford 2010 200.000 2 104.000 96.000 

Přístroj pro bezdrátový 

přenos dat 

2006 130.000 2 130.000 0 

  

A také drobný majetek, který uplatnil do výdajů v roce pořízení, v cenách bez DPH: 
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Tabulka č. 4.2.: drobný majetek FO k 31.12.2011 

Název majetku Rok pořízení Pořizovací cena 

Počítač BENQ 2008 19.614 

Kancelářský stůl 2008 20.418 

LCD monitor 2009 15.746 

Telefon SE 2009 20.083 

Pohovka 2009 15.124 

Počítač Fujitsu 2009 16.172 

Psací stůl 2010 6.136 

Telefon SE 2010 6.233 

Pracovní stůl 2010 24.410 

LCD monitor 2011 7.160 

SW k pultu centrální ochrany 2002 9.980 

K 31.12.2011 eviduje nezaplacené pohledávky z vydaných faktur za poskytování služeb 

ochrany budov za rok: 

2010 v celkové výši 43.200 Kč 

2011 v celkové výši 115.995 Kč. 

A nezaplacené závazky z faktur přijatých za služby za rok: 

2011 v celkové výši 49.135 Kč. 

V následující tabulce je součet všech operací evidovaných v DE v roce 2011 v cenách bez 

DPH: 

Tabulka č. 4.3.: seznam operací FO v daňové evidenci v roce 2011 

popis částka 

PŘÍJMY   

vydané faktury za ochranu majetku 4 392 635,00 

úhrada faktur běžného roku 4 276 640,00 

úhrada faktur z roku 2010 225 200,00 

úroky z běžného účtu 118,00 

platby zákazníků za služby na rok 2012 45 620,00 

VÝDAJE   

přijaté faktury za nákup materiálu 241 565,00 

přijaté faktury za nákup PHM 190 210,00 
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přijaté faktury za nákup služeb 954 851,00 

přijaté faktury za opravy 21 524,00 

úhrada faktur běžného roku za materiál 240 389,00 

úhrada faktur běžného roku za PHM 182 255,00 

úhrada faktur běžného roku za služby 914 847,00 

úhrada faktur běžného roku za opravy 21 524,00 

úhrada faktur z roku 2010 za PHM 12 148,00 

úhrada faktur z roku 2010 za služby 5 980,00 

nákup materiálu za hotové 12 128,00 

nákup PHM za hotové 18 290,00 

nákup služeb za hotové 14 108,00 

nákup drobného majetku 7 160,00 

výdaje za reprezentaci 13 317,00 

mzdy včetně odvodů zaměstnanců 1 642 599,00 

odvody z mezd za zaměstnavatele 552 720,00 

platba silniční daně 4 964,00 

poplatek za TV 1 620,00 

poplatek Telekomunikačnímu úřadu 19 366,00 

poplatek za členství v asociaci bezp. služeb 12 000,00 

pojištění automobilů a podnikatele 40 172,00 

zaplacené úroky z kontokorentního účtu 27 602,00 

bankovní poplatky 25 204,00 

DPFO 2010 45 200,00 

ZP a SP podnikatele 67 215,00 

osobní spotřeba podnikatele 380 000,00 

daňové odpisy 2011 125 200,00 

 

 

4.2. Změna právní formy podnikání  

Pan Novák se rozhodl, že v rámci převodu svých podnikatelských aktivit na společnost 

s ručením omezeným využije ready made společnost. Odpadly mu tedy starosti se založením 

společnosti a k 1.1.2012 měl k dispozici společnost zapsanou v obchodním rejstříku s plně 

splaceným základním kapitálem a penězi ve výši základního kapitálu na existujícím účtu 
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společnosti. Kroky, které v souvislosti s nabytou společností provedl, byla registrace 

společnosti jako plátce DPPO, DPH, silniční daně a daně z příjmů ze závislé činnosti a změna 

obchodního jména společnosti na Novák s.r.o. z jednoduchého důvodu, aby byla společnost  

podle názvu spojitelná s jeho osobou a jeho stávající zákazníci pochopili, že nová s.r.o. je 

společností jejich tradičního dodavatele pana Nováka. 

Dále byly ukončeny pracovněprávní vztahy zaměstnanců k 31.12.2011 ve firmě pana Nováka 

– fyzické osoby a k 1.1.2012 byli všichni zaměstnanci převedeni do společnosti Novák s.r.o. 

Pro převedení svých aktivit se rozhodl využít způsob prodeje obchodního majetku do s.r.o. 

Pro převod vybral veškerý dlouhodobý i drobný majetek a pohledávky z roku 2011. Starší 

pohledávky převáděny nebyly, z důvodu jejich pravděpodobné nedobytnosti. 

Majetek nechal pan Novák ocenit znalcem, aby prokázal, že ceny, za které prodává obchodní 

majetek do společnosti, jsou cenami obvyklými (§23 odstavec 7 ZDP), vystavil fakturu a 

smlouvu o postoupení pohledávky za úplatu. 

Ceny majetku dle posudku znalce: 

Tabulka č.4.4. : ceny dle posudku znalce u majetku převáděného z fyzické osoby do s.r.o. 

Popis majetku Cena podle 

znaleckého 

posudku bez DPH 

DPH Cena celkem 

Počítač 9.000 1.800 10.800 

Automobil Nisan 285.000 57.000 342.000 

Automobil Ford 124.000 24.800 148.800 

Přístroj pro bezdrátový 

přenos dat 

25.000 5.000 30.000 

Počítač BENQ 5.000 1.000 6.000 

Kancel.stůl 15.000 3.000 18.000 

LCD monitor 2.000 400 2400 

Telefon SE 6.000 1.200 7.200 

Pohovka 10.000 2.000 12.000 

Počítač Fujitsu 9.500 1.900 11.400 

Psací stůl 2.500 500 3.000 

Telefon SE 1.000 200 1200 

Pracovní stůl 22.500 4.500 27.000 
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LCD monitor 6.500 1.300 7.800 

SW k pultu centrální ochrany 8.200 1.640 9.840 

Postoupené pohledávky 94.800 0 94.800 

Cena celkem 626.000 106.240 732.240 

 

 

4.2.1. Dopady u fyzické osoby 

Pan Novák jako fyzická osoba v roce 2012 přesto, že už nevyvíjí žádné podnikatelské 

aktivity, bude mít mnoho účetních operací, které ovlivní jeho zdanění v tomto roce. 

V daňové evidenci zaznamená: 

 vydanou fakturu za prodej obchodního majetku dne  1.1.2012 ve výši 531.200 + DPH, 

 pohledávku za postoupené pohledávky dne 1.1.2012 ve výši 94.800 Kč, 

 příjem peněz za prodaný majetek a pohledávky 20.3.2012 ( úhrada v plné výši), 

 zrušení prodaných pohledávek v knize pohledávek a závazků, 

 platby na zdravotní a sociální pojištění OSVČ za leden až březen ve výši 36.264 Kč, 

 úhradu závazky z roku 2011 dne 21.3.2012 ve výši 49.135 Kč, 

 odpis dlouhodobého majetku v ½ výši 24.000 Kč, 

 vyřazení prodaného majetku. 

 

Daň z příjmů fyzických osob: 

Popis částka 

Příjmy                    +  626.000 

Výdaje  49.135 

Odpis majetku  24.000 

Zůstatková cena prodaného majetku  72.000 

Rozdíl mezi prodejní cenou a jmenovitou hodnotou pohledávek +    21.195 

Dodanění pohledávek z roku 2010 +    43.200 

Základ daně   545.260 

Základ daně zaokrouhlený na 100 dolů 545.200 

Daň    81.780 

Sleva na dani na poplatníka 24.840 

Výsledná daňová povinnost 56.940 
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Daň z přidané hodnoty: 

 v přiznání za první čtvrtletí roku odvede DPH z uskutečněného zdanitelného plnění - 

 prodaného majetku (postoupení pohledávek není předmětem DPH) ve výši 106.204 

Kč. 

Pojistné: 

 uhradí zálohy na sociální a zdravotní pojistné za leden až březen 2012 a při podání 

přehledu za rok 2012 vyrovná případné rozdíly mezi zálohami a vypočteným 

pojistným. 

A nakonec, k 31.3.2012,  pan Novák svou podnikatelskou činnost jako fyzická osoba ukončí. 

Odhlásí se z plateb všech daní a pojistného,  podá přiznání k dani z příjmů fyzických osob, 

k DPH a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.  

 

4.2.2. Dopady u společnosti s ručením omezeným 

Do  s.r.o. jsou v roce 2012 přesunuty veškeré ekonomické aktivity pana Nováka. Proto níže 

popsané účetní a daňové operace nebudou úplné, nebudu uvádět běžné transakce související 

s činností firmy, ale jen ty, které mají vztah k prodeji majetku fyzické osoby. 

Účetnictví: 

 

Účetní případ 

 

Cena 

Účtování 

MD D 

Zaúčtování přijaté faktury – dlouhodobý majetek 409.000 042 321 

+      DPH 81.800 343 321 

- Drobný majetek 122.200 042 321 

            +      DPH 24.440 343 321 

Zaúčtování nakoupené pohledávky 94.800 315 325 

Zařazení majetku – dlouhodobého 409.000 022 042 

      -     Drobného  122.200 029 042 

Vytvoření odpisového plánu a účetní odpisy majetku 

z pořizovací ceny  

81.800 551 

 

082 

 

Odpis drobného majetku ve výši 100% 122.200 551 089 

Úhrada faktury za majetek 637.440 321 221 

Úhrada ceny za nakoupené pohledávky 94.800 325 221 
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Daň z příjmu právnických osob: 

 daňově se bude majetek odpisovat jako „nový“, nebude se pokračovat v odpisování u 

prodávajícího, účetní jednotka tedy zařadí majetek do odpisových skupin a zahájí 

odpisování v prvním roce. Vzhledem k pořizovacím cenám všech položek 

prodávaného majetku se budou odpisovat pouze automobily, které mají hodnotu vyšší, 

jak 40 tisíc Kč, 

 nakoupené pohledávky při pořízení, ani při úhradě neovlivní základ daně, 

 k těmto pohledávkám nelze tvořit zákonné opravné položky, 

 nákladem ovlivňujícím základ daně bude pořizovací cena drobného majetku. 

Z celé transakce převodu majetku z fyzické na právnickou osobu ovlivní základ daně v roce 

2012 jen daňové odpisy dlouhodobého majetku a hodnota drobného majetku. 

 

Daň z přidané hodnoty: 

 v daňovém přiznání za první čtvrtletí si účetní jednotka může nárokovat odpočet daně 

na vstupu z nakoupeného majetku ve výši 106.240 Kč. 

 

4.2.3. Porovnání zdanění fyzické a právnické osoby v roce 2011 

I když hlavní motivací pana Nováka pro změnu právní formy podnikání nebylo snížit zatížení 

daněmi a ostatními odvody, autor se domnívá, že i přesto je zajímavé srovnat celkové zdanění 

fyzické osoby, která vede daňovou evidenci a společnosti s ručením omezeným, která je 

účetní jednotkou na konkrétních číslech.  

Pro srovnání byl zvolen rok 2011, bylo použito operací v daňové evidenci pana Nováka. 

Bude vyčíslena výše daní, pojistného a celkových odvodů. 

 

Zdanění osoby samostatně výdělečně činné 

Tabulka č. 4.5.: příjmy a výdaje ovlivňující základ daně u fyzické osoby v roce 2011 

popis částka 

PŘÍJMY   

úhrada faktur běžného roku 4 276 640,00 

úhrada faktur z roku 2010 225 200,00 

platby zákazníků za služby na rok 2012 45 620,00 

PŘÍJMY CELKEM dle § 7 ZDP 4 547 460,00 

Úrok z běžného účtu dle §8 ZDP 118,00 
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VÝDAJE   

úhrada faktur běžného roku za materiál 240 389,00 

úhrada faktur běžného roku za PHM 182 255,00 

úhrada faktur běžného roku za služby 914 847,00 

úhrada faktur běžného roku za opravy 21 524,00 

úhrada faktur z roku 2010 za PHM 12 148,00 

úhrada faktur z roku 2010 za služby 5 980,00 

nákup materiálu za hotové 12 128,00 

nákup PHM za hotové 18 290,00 

nákup služeb za hotové 14 108,00 

nákup drobného majetku 7 160,00 

mzdy včetně odvodů zaměstnanců 1 642 599,00 

odvody z mezd za zaměstnavatele 552 720,00 

platba silniční daně 4 964,00 

poplatek za TV 1 620,00 

poplatek Telekomunikačnímu úřadu 19 366,00 

pojištění automobilů a podnikatele 40 172,00 

zaplacené úroky z kontokorentního účtu 27 602,00 

bankovní poplatky 25 204,00 

VÝDAJE CELKEM 3 743 076,00 

daňové odpisy 2011 125 200,00 

 

Příjmy dle § 7 celkem…………………….4.547.460 Kč 

Příjmy dle § 8 celkem…………………………...118 Kč 

Výdaje dle § 7 celkem……………………3.743.076 Kč 

Odpisy majetku…………………………….125.200 Kč 

Dílčí základ daně § 7……………………….679.184 Kč 

Dílčí základ daně § 8……………………………118 Kč     

Základ daně celkem………………………...679.302 Kč 

Základ daně zaokrouhlený na sta dolů...……679.300 Kč 

Daň………………………………………….101.895 Kč 

Sleva na dani na poplatníka …………..……..23.640 Kč 

Daň po uplatnění slev…………………..……78.255 Kč 
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Zdravotní pojištění: 679 184 . 0,50 = 339 592 . 0,135 = 45 845 Kč 

Sociální pojištění: 679 184 . 0,50 = 339 592 . 0,292 = 99 161 Kč 

Odvody celkem Kč 223 261 Kč 

 

Zdanění s.r.o. a jejího jediného společníka 

Tabulka č. 4.6.: výnosy a náklady v s.r.o. v roce 2011 

popis částka 

VÝNOSY   

vydané faktury za ochranu majetku 4 392 635,00 

úroky z běžného účtu 118,00 

VÝNOSY CELKEM 4 392 753,00 

NÁKLADY   

přijaté faktury za nákup materiálu 241 565,00 

přijaté faktury za nákup PHM 190 210,00 

přijaté faktury za nákup služeb 954 851,00 

přijaté faktury za opravy 21 524,00 

nákup materiálu za hotové 12 128,00 

nákup PHM za hotové 18 290,00 

nákup služeb za hotové 14 108,00 

nákup drobného majetku 7 160,00 

výdaje za reprezentaci 13 317,00 

mzdy včetně odvodů zaměstnanců 1 655 998,00 

odvody z mezd za zaměstnavatele 560 602,00 

platba silniční daně 4 964,00 

poplatek za TV 1 620,00 

poplatek Telekomunikačnímu úřadu 19 366,00 

poplatek za členství v asociaci bezp. služeb 12 000,00 

pojištění automobilů a podnikatele 40 172,00 

zaplacené úroky z kontokorentního účtu 27 602,00 

bankovní poplatky 25 204,00 

účetní odpisy 110 000,00 

NÁKLADY CELKEM 3 930 681,00 
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Transformace na daňový základ: 

Hospodářský výsledek = výnosy – náklady     462.072 Kč 

Se sníží o daňové odpisy majetku                 -  125.200 Kč  

Se zvýší o náklady na reprezentaci              +    13.317 Kč 

                 Poplatek za členství                    +     12.000 Kč    

                 účetní odpisy majetku                 +   110.000 Kč 

Základ daně …………………………..………472.189 Kč                   

Základ daně zaokrouhlený na tisíce dolů...…...472.000 Kč 

Daň……………………………………..…...… 89.680 Kč 

Výplata podílu na zisku 

Zisk po zdanění…………………………….…372.392 Kč 

Srážková daň…………………………………...55.859 Kč 

Vyplacený podíl na zisku ………………….....316.533 Kč 

Zdravotní pojištění osoby bez zdanitelných příjmů : 12 . 1 080 = 12 960 Kč 

Dobrovolná platba sociálního pojištění: 12 . 2 000 = 24 000 Kč 

Odvody celkem 182 499 Kč 

 

4.2.4. Shrnutí 

4.2.4.1. Shrnutí praktického příkladu 

 Bez ohledu na motivy pana Nováka pro změnu formy podnikání, z výpočtů daňové zátěže 

v roce 2011 by se mohlo zdát, že jeho rozhodnutí přesunout podnikatelské aktivity pod křídla 

s.r.o. bylo správné i z hlediska daňových úspor. Podíváme-li se ale podrobněji na jednotlivé 

položky příjmů, výdajů, výnosů a nákladů zjistíme, že úspora na celkovém zatížení zdaněním 

je jen zdánlivá. 

Rozdíly plynou z různého způsobu stanovení základu daně u poplatníka, který vede DE a 

účetní jednotky. Zatímco u DE podléhají dani jen skutečně přijaté peníze, u účetní jednotky je 

zdanitelným příjmem výnos v období, se kterým věcně a časově souvisí, bez ohledu na datum 

úhrady. V našem příkladu byly v případě DE zaplaceny i pohledávky, které byly zaevidované 

v předchozím roce a také byly přijaty dopředu peníze za služby, které budou uskutečněny až 

v roce 2012. V účetnictví by dani z příjmů tyto položky podléhaly v roce, se kterým souvisí, 

tedy v případě zaplacených pohledávek v roce 2010 a v případě předčasně zaplacených služeb 

v roce 2012. Další rozdíl spočívá v rozdílné částce výdajů na mzdy (resp. mzdových nákladů). 
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Jiná výše těchto položek v DE a v účetnictví je rovněž způsobena rozdílným pohledem na 

stanovení základu daně. V případě DE jsou výdajem ovlivňujícím základ daně mzdy a odvody 

za zaměstnance skutečně v tom roce zaplacené, v případě účetní jednotky jsou to mzdové 

náklady týkající se mezd roku 2011. Jedinou výjimku by tvořilo pojistné odváděné z mezd za 

prosinec daného roku, pokud by je zaměstnavatel odvedl později, než k 31.1.2012. Tento 

případ ovšem v našem porovnání nenastal. 

Popsané rozdíly v základech daně porovnávaných subjektů mě vedou k závěru, že v delším 

časovém horizontu (pokud bychom srovnávali data za více zdaňovacích období) by se rozdíl 

ve zdanění vyrovnal, či spíše ale překlopil ve prospěch DE. A to proto, že v případě zdanění 

společnosti a podílu na zisku jediného společníka dochází oproti DE ke dvojímu zdanění 

téhož příjmu což nevyváží ani podstatně nižší odvody na sociální zabezpečení u společníka 

s.r.o., než u fyzické osoby – OSVČ. 

Obecně se dá říci, že převedením podnikatelských aktivit z fyzické osoby, která vede DE na 

společnost s ručením omezeným, lze, kromě dalších aspektů nedaňového charakteru 

popsaných v této práci, docílit i úspor na daňovém zatížení vlastníka společnosti. 

Společník může být zaměstnán jinde, než ve své společnosti, může vyvíjet jiné aktivity jako 

podnikající fyzická osoba a z toho titulu být pojištěn na sociální zabezpečení. Potom by nebyl 

osobou bez zdanitelných příjmů a nemusel by tedy platit pojistné na zdravotní a vlastně ani na 

sociální pojištění, protože i co se týče nároku na důchod, byl by pojištěn z jiné činnosti. 

Z toho důvodu by se celková daňová zátěž společníka snížila. 

Společník, který nemá jiné příjmy a jeho jedinou aktivitou je podnikání pod hlavičkou s.r.o., 

není povinen sám sebe zaměstnat ani pobírat odměnu za výkon funkce. Jedinou povinnou 

platbou, kterou musí odvádět je zdravotní pojištění. V tomto případě by bylo dosaženo 

největší úspory ve zdanění, neboť by neodváděl ani srážkovou daň z podílu na zisku a 

nehradil by ani dobrovolně pojistné na sociální pojištění. 

Zde již závisí na zodpovědnosti každého, zdali se bude pohybovat na hraně legálnosti svého 

počínání a například vyvádět peníze ze společnosti, aniž by je zdanil srážkovou daní jako 

podíl na zisku. 

Pokud však budeme předpokládat zodpovědného a poctivého podnikatele, pak změna formy 

podnikání není, dle názoru autora, volbou, která by přinesla výrazné úspory na celkové výši 

daní a pojištění. 
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4.2.4.2. Všeobecné shrnutí 

V předchozí kapitole byly shrnuty výsledky srovnání při změně právní formy podnikání na 

konkrétních datech. Nyní přistoupíme k všeobecnějšímu hodnocení.  

Ke změně právní formy podnikání vedou v podstatě jen dva okruhy důvodů. Ekonomické a 

ostatní, přičemž mezi nimi není striktně daná hranice, ale mnohdy se vzájemně prolínají, 

z psychologického důvodu například může plynout ekonomický profit.  

U každého podnikatele mohou být důvody pro změnu různé, každý je jinou měrou ochoten 

riskovat, má jiné priority, jiné cíle. Záleží též na oboru činnosti, který firma vyvíjí. Budu tedy 

aplikovat poznatky z této práce na vlastní hypotetické rozhodnutí o změně formy podnikání 

z OSVČ na s.r.o. 

Ekonomické důvody: 

 úspora na daních – není až tak významná, aby se z tohoto důvodu přecházelo z fyzické 

osoby na s.r.o. a navíc není úplně jednoznačná, závisí na výši zisku a způsobu, jakým 

si společník vyplácí prostředky ze společnosti, 

 nutnost základního kapitálu – je důvodem, který může být rozhodující v okamžiku, 

kdy podnikatel nemá dostatečné množství volných finančních prostředků, potom zvolí 

fyzickou osobu, kde žádný základní kapitál není nutné vkládat, 

 velikost ručení – je dle názoru autora jedním z nejdůležitějších kritérií, které souvisí i 

s mimoekonomickou motivací, totiž ochotou riskovat. Je sice pravdou, že čím větší 

riziko podstupujeme, tím větší část zisku společnosti máme k dispozici, ale ručit 

celým svým (i osobním) majetkem, je riziko příliš vysoké. Ovšem, záleží na předmětu 

podnikatelské činnosti. Jinak se na případné riziko bude dívat účetní, tedy 

poskytovatel služeb, který k výkonu své práce potřebuje, zjednodušeně řečeno, stůl a 

počítač a jinak výrobce nebo řemeslník, který má zaměstnance, stroje, ke své činnosti 

potřebuje prostory a má tedy diametrálně odlišné výdaje, vyšší závazky a podstupuje 

tedy vyšší riziko toho, že při neúspěchu svého podnikání přijde i o soukromý majetek, 

 přístup k úvěrům a půjčkám – je opět důvodem jak ekonomickým tak 

psychologickým, protože většinou snadněji získá úvěr společnost, než fyzická osoba. 

Právnická osoba působí solidněji, důvěryhodněji, navíc, díky zveřejňování svých 

výsledků, má každý potencionální věřitel možnost se přesvědčit, že své půjčené peníze 

bude dlužník schopen splácet, 

 různý přístup ke stanovení základu daně – hovoří v neprospěch právnické osoby, která 

odvádí daň z příjmů i z pohledávek, které jí nebudou nikdy vyplaceny, naproti tomu 
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fyzická osoba daní jen skutečně přijaté příjmy. Toto je však výhoda pouze dočasná, 

protože i fyzická osoba nevymahatelné pohledávky bude muset dodanit při ukončení 

své podnikatelské činnosti, 

 výdaje na účetnictví – v případě fyzické osoby a tedy vedení daňové evidence jsou 

určitě výdaje obecně nižší, než u účetní jednotky. Koneckonců mnoho podnikatelů si 

svou daňovou evidenci vede samo. 

Ostatní důvody: 

 míra rizika – snižuje se s omezeným ručením za závazky firmy, 

 počet osob, které se budou na podnikání podílet – zde je jednoznačně výhodnější 

právnická osoba s přesně stanovenými právy a povinnostmi společníků, s přesně 

definovaným podílem na zisku. Naproti tomu, pokud se na podnikání chtějí 

společně podílet dvě fyzické osoby, mohou tak učinit v podstatě jen v rámci 

sdružení bez právní subjektivity, kde mantinely pro účastníky sdružení tak přesně 

stanovené nejsou, a z vlastní praxe mohu říci, že dlouhodobě tato sdružení moc 

často nefungují , 

 vybudování podniku, hodnota, která přetrvá – u fyzické osoby připadá v úvahu jen 

omezeně, vše v podstatě stojí a padá s jednou osobou. Podnikatel sice může získat 

za léta své činnosti dobré jméno, ale po ukončení podnikatelských aktivit za ním 

nezůstává společnost, která má nějaké postavení na trhu, je v podvědomí 

odběratelů. Samozřejmě může předat svou firmu například potomkům, ale ti si 

musí své dobré jméno znovu víceméně vybudovat, 

 to jak firma působí navenek – mnoho lidí si pod s.r.o. automaticky představí větší 

firmu, než když jim nabízí služby či výrobky jednotlivec, byť by objem činnosti u 

obou byl stejný,  

 velikost objemu produkce – u drobného živnostníka patrně nemá smysl uvažovat o 

založení s.r.o., vzhledem k rozsahu jeho aktivit a nevýznamném postavení na trhu 

by žádný z výše jmenovaných efektů nebyl takovým přínosem, který by jej 

motivoval k založení společnosti, 

 ukončení podnikatelské činnosti – je daleko snadnější pro fyzickou osobu, než pro 

s.r.o., 

 obavy ze „švarc systému“ – obzvláště v letošním roce, kdy se stal takzvaný „švarc 

systém“ opět velmi aktuálním, mohou mít odběratelé obavy ze spolupráce 

s fyzickými osobami, z důvodu špatné prokazatelnosti toho, zda se v jejich případě 
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jedná o najímání fyzické osoby, která by vlastně měla být v pracovněprávním 

vztahu. To u s.r.o. odpadá. 

Pokud tedy shrneme všechny výše zmíněná pro a proti, autor práce by v případě své 

podnikatelské činnosti volil změnu  a přenesl by svou podnikatelskou činnost do s.r.o. 

Zejména z důvodů výše rizika, vybudování historie společnosti, z důvodu větší 

důvěryhodnosti a lepšímu působení na potencionální zákazníky.  

 

 

5. Závěr 

V oblasti rozhodování o právní formě podnikání existují v ČR v zásadě jen dvě varianty. Stát 

se individuálním podnikatelem, nebo založit právnickou osobu. Nejčastěji se vyskytující 

právnickou osobou u nás je společnost s ručením omezeným.  

Diplomová práce na téma Daňové a účetní souvislosti změny právní formy podnikání se 

zaměřuje na proces transformace z podnikající fyzické osoby na osobu právnickou, především 

přenos podnikatelských aktivit z osoby samostatně výdělečně činné, která vede daňovou 

evidenci na společnost s ručením omezeným – účetní jednotku s jediným společníkem. 

V rámci tohoto vymezení bylo snahou autora nejprve obecně popsat důležité pojmy, 

legislativní podmínky podnikání a jeho konkrétních forem, objasnit metody zdanění a 

účtování a přiblížit rozdíly mezi jednotlivými typy forem podnikání.  

V teoretické části byla analyzována kritéria, která ke změně právní formy vedou, detailněji 

rozebrány postupy ve zdanění a účtování dvou vybraných typů podnikatelských subjektů, 

rozebráno jejich srovnání a popsán postup transformace z jedné právní formy na druhou.  

Rovněž bylo provedeno srovnání daňové zátěže OSVČ a jediného společníka, zejména 

v grafické podobě a na závěr celkové srovnání zdanění. Práce pokračuje samotným procesem 

transformace a analýzou jeho účetních a daňových dopadů. 

Praktická část představuje aplikaci teoretických poznatků a závěrů práce na konkrétních 

číslech. Na modelovém příkladu, pro který byla použita reálná data z ekonomické činnosti 

klienta autora, byla provedena transformace z fyzické osoby na právnickou osobu a z toho 

plynoucí daňové a účetní dopady. Byl zvolen příklad fyzické osoby, která se stane jediným 

společníkem s.r.o. a vyplácí si podíl na zisku. Závěrem práce, pro porovnání reálné daňové 

zátěže v závislosti na právní formě podnikání, bylo ilustrativně uvedeno srovnání daňové 

povinnosti OSVČ a společníka s.r.o. vycházející z transakcí, které provedla fyzická osoba 

v rámci svého podnikání v roce 2011. 
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Cílem práce bylo podat přehledně a uceleně výklad o všech souvislostech změny právní 

formy podnikání a analyzovat daňové a účetní dopady této změny. 

Vypovídajících výsledků bylo dosaženo v případě analýzy daňové zátěže v souvislosti 

s právní formou podnikání, respektive míra zdanění OSVČ a společníka s.r.o. kdy se, 

vzhledem k výsledkům uvedeným v tabulce 3.3., dá přesně říci, při jakém objemu zisku má 

transformace smysl. V „mimodaňových“ souvislostech závěry jednoznačné nejsou. A ani 

nemohou být. Protože jinými, než daňovými důvody pro změnu právní formy jsou:  motivace, 

míra rizika, konkurenceschopnost. Tedy kategorie, které vnímá každý člověk individuálně a 

nedají se tudíž zevšeobecnit.  
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