
 

 

 

  



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA ÚČETNICTVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretické a praktické aspekty podnikání praktického lékaře 

Theoretical and Practical Aspects of General Practitioner's Entrepreneurship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Zuzana Přikrylová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana Hakalová, Ph.D. 

 

Ostrava 2012 

  



 

 

 



 

 

 



3 

 

Obsah 

1. Úvod ...........................................................................................................................................5 

2. Právní úprava soukromé lékařské praxe .......................................................................................6 

2.1 Historie zdravotnických zařízení a jejich právní úprava ..........................................................6 

2.2 Povaha činnosti praktického lékaře .........................................................................................7 

2.3 Provozování soukromé lékařské ordinace ...............................................................................8 

2.3.1 Registrace ....................................................................................................................8 

2.3.2 Bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost .............................................................9 

2.3.3 Technické, věcné, personální a hygienické požadavky ................................................ 10 

2.4 Povinnosti lékaře v souvislosti s poskytováním zdravotní péče ............................................. 11 

2.5 Profesní organizace .............................................................................................................. 12 

2.5.1 Česká lékařská komora .............................................................................................. 13 

2.5.2 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.................................................. 14 

2.6 Smlouvy s pojišťovnami ....................................................................................................... 16 

2.6.1 Kapitačně-výkonová platba u praktického lékaře pro děti a dorost .............................. 17 

2.6.1.1 Příklad na výpočet kapitační platby .................................................................... 18 

2.7 Charakteristika soukromé ordinace praktického lékaře pro děti a dorost ................................ 19 

3. Provozování soukromé lékařské praxe fyzickou osobou............................................................. 21 

3.1 Výdaje uplatňované procentem z příjmů ............................................................................... 21 

3.2 Vedení účetnictví ................................................................................................................. 21 

3.3 Vedení daňové evidence ....................................................................................................... 22 

3.3.1 Obsah daňové evidence .............................................................................................. 23 

3.3.2 Forma a způsob vedení daňové evidence .................................................................... 23 

3.3.3 Evidence příjmů a výdajů ........................................................................................... 23 

3.3.3.1 Charakteristika příjmů praktického lékaře pro děti a dorost ................................. 25 

3.3.3.2 Charakteristika výdajů praktického lékaře pro děti a dorost................................. 26 

3.3.4 Daňová evidence pohledávek ..................................................................................... 26 

3.3.4.1 Specifika pohledávek evidovaných praktickým lékařem pro děti a dorost ........... 27 

3.3.5 Daňová evidence závazků .......................................................................................... 28 

3.3.5.1 Charakteristika knih závazků praktického lékaře pro děti a dorost ....................... 28 

3.3.6 Evidence daně z přidané hodnoty ............................................................................... 28 

3.3.6.1 Praktický lékař pro děti a dorost a daň z přidané hodnoty .................................... 29 

3.3.7 Dlouhodobý majetek a jeho evidence ......................................................................... 29 

3.3.7.1 Vymezení dlouhodobého majetku ....................................................................... 29 

3.3.7.2 Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ................................. 30 

3.3.7.3 Daňové odpisy dlouhodobého majetku ............................................................... 30 



4 

 

3.3.8 Evidence zásob .......................................................................................................... 32 

3.3.9 Evidence finančního leasingu ..................................................................................... 33 

3.3.10 Mzdová agenda .......................................................................................................... 34 

3.3.10.1 Příklad na určení výše mzdových nákladů praktického lékaře ............................. 35 

3.3.11 Mzda podnikatele....................................................................................................... 36 

3.3.12 Evidence jízd a automobil v podnikání lékaře ............................................................. 37 

3.3.12.1 Výše cestovní náhrady praktického lékaře pro děti a dorost ................................ 38 

3.3.13 Postupy na konci zdaňovacího období ........................................................................ 39 

3.4 Daň z příjmů fyzických osob a daňové přiznání .................................................................... 39 

3.4.1 Výpočet daňové povinnosti praktického lékaře pro děti a dorost ................................. 40 

3.5 Odvody pojistného ............................................................................................................... 42 

3.5.1 Výpočet pojistných odvodů praktického lékaře pro děti a dorost ................................. 42 

3.6 Výhody a nevýhody provozování soukromé lékařské praxe fyzickou osobou ........................ 43 

4. Provozování soukromé lékařské praxe právnickou osobou ......................................................... 45 

4.1.1 Ukončení podnikatelské činnosti fyzické osoby .......................................................... 45 

4.1.1.1 Příklad na úpravu základu daně při ukončení podnikatelské činnosti ................... 46 

4.2 Právní úprava společnosti s ručením omezeným ................................................................... 46 

4.3 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným ............................................................... 48 

4.3.1 Zřizovací výdaje ........................................................................................................ 48 

4.3.2 Sestavení zahajovací rozvahy a otevření účetnictví ..................................................... 49 

4.4 Postavení praktického lékaře ve společnosti .......................................................................... 50 

4.4.1 Odměna za výkon funkce jednatele ............................................................................ 51 

4.5 Rozdělování zisku a podíl společníka na zisku ...................................................................... 52 

4.5.1 Zdanění vyplaceného podílu společníkem .................................................................. 53 

4.6 Stanovení celkového daňového zatížení praktického lékaře pro děti a dorost ......................... 53 

4.7 Výhody a nevýhody provozování lékařské praxe právnickou osobou .................................... 55 

5. Závěr ........................................................................................................................................ 57 

Seznam použité literatury .................................................................................................................. 58 

Seznam zkratek ................................................................................................................................. 61 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh  

Přílohy 

  



5 

 

1. Úvod 

Lékařská profese má ve společnosti lidí nezastupitelnou roli, jelikož potřeba zdraví patří 

mezi základní lidské potřeby. Společně s vývojem lidské společnosti se pochopitelně vyvíjela 

i tato profese a následně celý způsob poskytování a hrazení zdravotní péče, které je 

v současné době založen na pojistném systému. 

V poválečném období (éra socialismu) neměli lékaři v České republice jinou možnost, 

než vykonávat své povolání pouze jako zaměstnanci státu. Po pádu totalitního režimu se jim 

však naskytla příležitost podnikat, tedy provozovat soukromé ambulance vlastním jménem  

a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. A právě podnikáním praktického lékaře 

pro děti a dorost se zabývá tato bakalářská práce.  

Pro přiblížení této problematiky je práce rozdělena do tří stěžejních kapitol. První z nich 

se zaměřuje na právní úpravu podnikání praktického lékaře pro děti a dorost, jakožto 

podnikání podle zvláštních právních předpisů, dále na profesní organizace, jejichž činnost má 

zásadní vliv na lékařské povolání a v neposlední řadě jsou zde rozvedeny smluvní vztahy 

mezi lékařem a zdravotními pojišťovnami. Ve druhé části je popsána varianta, kdy lékař 

podniká jako fyzická osoba a záznamy o své podnikatelské činnosti vede prostřednictvím 

daňové evidence a jsou zde vytyčeny výhody a nevýhody tohoto způsobu podnikání. Třetí 

kapitola se zabývá možností provozování soukromé ambulance praktického lékaře právnickou 

osobou, rovněž s uvedením výhod a nevýhod v závěru kapitoly. 

Cílem bakalářské práce je poskytnou základní informace o podnikání praktického lékaře. 

Jedná se zejména o právní úpravu a vymezení některých specifik tohoto podnikání, jako je 

povinné i nepovinné členství v různých profesních komorách nebo uzavírání smluv se 

zdravotními pojišťovnami. Hlavní cíl práce spočíval v porovnání dvou variant provozování 

soukromé lékařské praxe (jako fyzická či prostřednictvím právnické osoby), a to jednak 

z administrativního a také z daňového hlediska. 

Při zpracování bakalářské práce byla použita metoda popisu, analýzy, syntézy  

a komparace. 
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2. Právní úprava soukromé lékařské praxe 

2.1 Historie zdravotnických zařízení a jejich právní úprava 

Vývoj lékařské praxe ve 20. století byl poněkud spletitý a to jednak z důvodu světových 

válek a také z důvodu politických změn v r. 1948.  

Od roku 1929 byl hlavním právním předpisem upravující povolání lékaře zákon  

č. 114/1929 Sb., o lékařské praxi. Lékař mohl své povolání vykonávat v nemocnici,  

ve zdravotních střediscích nebo mít svou soukromou ordinaci. Již v předválečném období se 

však objevovaly plány na centralizaci zdravotnictví a to vytvořením sítě, v jejímž středu by 

stály nemocnice a ty by byly administrativně a personálně propojeny s ambulancemi  

a specializovanými ústavy – Albertův a Nedvědův plán (Mášová, 2005). 

Částečná realizace těchto plánů, a hlavně velká změna v systému zdravotnictví nastala 

v roce 1948, kdy došlo k zestátnění nemocnic a ostatních léčebných a ošetřovacích ústavů  

a organizací státní zdravotní péče (zákon č. 185/1948 Sb.). Soukromé lékařské ordinace tedy 

přestaly existovat, ordinující lékaři se stali zaměstnanci státu. 

V roce 1952 dále nabyl platnosti zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné 

péči, z něhož vyplývá, že veškerá lékařská péče je poskytována a řízena státem, přesněji 

ministerstvem zdravotnictví a výkonnými orgány národních výborů, a to prostřednictvím 

zdravotnických zařízení.  

Zdravotnická zařízení, jejich druhy a členění konkrétně pak upravovalo nařízení ministra 

zdravotnictví č. 24/1952 Sb., o organizaci preventivní a léčebné péče. Tento předpis uváděl 

jako zdravotnická zařízení například obvodní zdravotnická střediska, lékařské stanice, okresní 

nemocnice s okresním zdravotnickým střediskem, kojenecké ústavy, stanice záchranné služby 

apod.  

V zájmu prohloubení preventivní a léčebné péče a hospodárnějšího zvládnutí úkolů se 

zařízení sdružovala v jednotné pracovní celky (§ 21 odst. 1 předpisu č. 24/1952), které se 

nazývaly Okresní ústavy národního zdraví (OÚNZ) případně Krajské ústavy národního zdraví 

(KÚNZ).  
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Ústavy národního zdraví byly zařízením okresních (krajských) národních výborů, tvořily 

samostatný celek s vlastní administrativou, hospodařením i účetnictvím. V jejich čele stál 

ředitel. 

Tento způsob organizace zdravotnické péče vydržel až do roku 1992, kdy začala 

privatizace nemocnic a byl vydán zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních, který mimo jiné opět umožnil vznik soukromých lékařských 

ambulancí, což byl nejspíše nejvýznamnější krok v oblasti zdravotnictví až do roku 2008. 

V roce 2008 došlo k velké změně ve způsobu financování zdravotní péče a to zavedením 

regulačních poplatků v současné výši 30 Kč, 90 Kč nebo 100 Kč (v závislosti na druhu péče  

a typu zdravotnického zařízení). Léčebná péče tedy již není zdarma, respektive financována 

pouze ze zdravotního pojištění, ale je spojena s přímou úhradou pacienta. 

Z povinnosti platit regulační poplatky jsou v zákoně uvedeny určité výjimky. 

V souvislosti s touto prací je důležité zmínit alespoň jednu z nich – regulační poplatky neplatí 

za návštěvu lékaře dítě do 18 let věku. 

 

2.2 Povaha činnosti praktického lékaře 

Dnešní společnost spojuje lékařskou profesi s etikou více než kteroukoliv jinou  

a některými lidmi je možná považována spíše za poslání než za povolání. I přesto většina 

lékařů, kteří si založí soukromou ordinaci, tak činí taktéž za účelem dosažení zisku. 

Kromě hlavního účelu vykazuje soukromá ordinace praktického lékaře i další znaky 

živnosti, nicméně dle § 3 odst. 2) písm. a) živnostenského zákona není činnost fyzické osoby 

lékaře živností.  

Pokud praktický lékař provozuje soukromou ambulanci, nejedná se tedy o živnost, ale 

naplňuje definici podnikání a to ve smyslu § 2 Obchodního zákoníku, kde je podnikání 

vymezeno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.  

Je-li provozování soukromé lékařské praxe podnikáním, o čemž dle výše uvedeného není 

pochyb, pak je třeba lékařskou praxi považovat za podnik v souladu s § 5 Obchodního 

zákoníku. Samotný lékař, jakožto osoba podnikající na základě jiného než živnostenského 
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oprávnění podle zvláštních předpisů,
1
 je rovněž v souladu s Obchodním zákoníkem  

(§ 2 odst. 2) považován za podnikatele. 

Z pohledu daně z příjmů pak veškeré zdanitelné příjmy plynoucí praktickému lékaři 

z provozování lékařské praxe, tedy z podnikání, spadají do § 7 odst. 1 písm. c) zákona  

o daních z příjmů.  

  

2.3 Provozování soukromé lékařské ordinace 

Provozovatelem soukromé lékařské ordinace může být fyzická nebo právnická osoba 

s oprávněním. Toto oprávnění vzniká na základě rozhodnutí o registraci krajského úřadu. 

Rozhodnutí o registraci by se dalo přirovnat k živnostenskému oprávnění. 

 

2.3.1 Registrace 

Aby provozovatel ordinace získal registraci, musí být plně způsobilý k právním úkonům, 

bezúhonný a mít odbornou a zdravotní způsobilost, která odpovídá druhu a rozsahu 

poskytované zdravotní péče. Dále musí u krajského úřadu (případně Magistrátu hlavního 

města Prahy nebo ministerstvu zdravotnictví) podat žádost o registraci a k ní připojit doklad  

o vzdělání, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a provozní 

řád schválený Orgánem ochrany veřejného zdraví.  

Žádost o registraci musí obsahovat (dle § 10 odst. 2 předpisu č. 160/1992 Sb.):  

 jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo, je-li provozovatelem fyzická osoba, 

 název, sídlo, právní formu, jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby nebo 

osob, které jsou statutárním orgánem a jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo 

odborného zástupce, je-li provozovatelem právnická osoba, 

 druh a rozsah poskytování zdravotní péče, 

 místo provozování nestátního zařízení včetně uvedení vlastnického nebo 

nájemního vztahu, 

 den zahájení provozování nestátního zařízení. 

                                                
1 Pro podnikání lékaře je tímto zvláštním právním předpisem zákon č. 160/1992 Sb. 
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2.3.2 Bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost 

Jak již bylo uvedeno výše, pro výkon lékařského povolání je třeba být bezúhonný a mít 

odbornou a zdravotní způsobilost. 

Bezúhonný je dle zákona č. 160/1992 Sb. ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro 

úmyslný trestný čin, ani nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti 

v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Bezúhonnost je třeba doložit výpisem z evidence 

Rejstříku trestů, ne však starším 90 dnů. 

Zdravotní a odborná způsobilost je podrobněji vymezena v zákoně č. 95/2004 Sb.,  

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 

Zdravotní způsobilost se dokládá lékařským posudkem, který vystavuje registrující 

praktický lékař nebo jiný praktický lékař a to na základě lékařské prohlídky. Nemoci nebo 

vady, které se neslučují s výkonem lékařského povolání, uvádí prováděcí právní předpis. Jde 

například o klinicky závažné poruchy pozornosti, paměti nebo úsudku, dále trvající 

psychotické poruchy vnímání a myšlení (schizofrenie apod.) a také o duševní poruchy  

a poruchy chování vyvolané závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách.  

Poslední podmínkou k vykonávání lékařského povolání je odborná, potažmo 

specializovaná způsobilost. Získat odbornou způsobilost lze pouze na základě úspěšného 

absolvování studia v programu všeobecné lékařství. Toto studium musí být v prezenční formě 

a jeho minimální doba trvání je šest let.  

Aby však mohl lékař vykonávat své povolání samostatně a bez odborného dohledu, 

potřebuje ještě specializovanou způsobilost. Tato je mu udělena po absolvování základního 

kmene příslušného specializačního oboru a následné atestační zkoušce v daném oboru.  

Kromě absolvování náročného studia a vykonání atestační zkoušky mají lékaři povinnost 

se dále celoživotně vzdělávat (obnovovat a prohlubovat své vědomosti a dovednosti). 

Způsoby celoživotního vzdělávání jsou různé, od samostudia odborné literatury přes účast na 

odborných seminářích až po klinické stáže. 
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2.3.3 Technické, věcné, personální a hygienické požadavky 

Každé zdravotnické zařízení má specifické požadavky na své personální vybavení. 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví udává počet a specializaci jednotlivých pracovníků dle 

druhu zdravotnického zařízení a poskytované péče. V otázce personálního vybavení 

ambulancí jde ve většině případů pouze o lékaře s příslušnou oborovou specializací (například 

praktický lékař pro děti a dorost) a zdravotní sestru nebo zdravotnického asistenta.  

Česká legislativa udává dále požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a jejich dodržování přísně kontroluje. V případě nestátních zdravotnických zařízení je 

dohledem a kontrolou pověřen příslušný krajský úřad. Pokud zdravotnické zařízení splňuje 

veškeré požadavky, obdrží o tomto od krajského úřadu osvědčení. Jestliže dojde k porušení 

požadavků, orgán pověřen kontrolou vyzve provozovatele zařízení k nápravě, v krajním 

případě mu může odebrat oprávnění k poskytování zdravotní péče. 

Vyhláška č. 221/2010 Sb. udává jednak obecné požadavky na technické a věcné vybavení 

a dále požadavky týkající se pouze ambulantních zařízení. V obecných požadavcích je 

zahrnuto například umístění zdravotnického zařízení v nebytových prostotách, zajištění 

dodávky pitné vody, připojení k rozvodu elektrické energie a k telefonní síti a další. 

Povinností je také rozdělit ambulanci na jednotlivé provozní prostory, a sice ordinaci lékaře, 

čekárnu, WC pro pacienty, přípravnu pro zdravotní výkony a případně vedlejší provozní 

prostory (skladovací prostory, místnost pro odpočinek). Vyhláška vymezuje také minimální 

velikost podlahové plochy základních prostor, kterou je třeba dodržet.  

Technické a věcné vybavení týkající se výhradně ambulantní péče, konkrétně ambulance 

praktického lékaře pro děti a dorost, zahrnuje výčtem: 

 vyšetřovací lehátko, 

 umyvadlo, 

 židle nebo křeslo pro pacienta, 

 skříň na léčivé přípravky vybavenou teploměrem, 

 chladnička na léčivé přípravky (rovněž vybavenou teploměrem), 

 stolky na přístroje a nástroje, 

 kartotéční skříň, 

 přebalovací stůl, 

 osobní váha a váha pro kojence, 
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 výškoměr a páskový metr, 

 tonometr,  

 fonendoskop,  

 pomůcky pro testování sluchu a fixace zrakem pro kojence, 

 a další. 

Poslední nezbytností je splnění hygienických požadavků a to především proto, aby se 

zabránilo vzniku a šíření infekčních onemocnění. V tomto ohledu se lékaři opět řídí 

vyhláškou, která podává informace o zásadách při zacházení s biologickým materiálem,  

o způsobu sterilizace a dezinfekce a v neposlední řadě o úklidu provozních prostor  

a manipulaci s pracovním oděvem a osobními ochrannými prostředky.  

 

2.4 Povinnosti lékaře v souvislosti s poskytováním zdravotní 

péče 

Soukromé ordinace praktických lékařů jsou hlavním článkem v poskytování ambulantní 

péče, léčebné i preventivní. Tato péče zahrnuje rovněž návštěvní službu a v případě potřeby 

kraje, na základě uzavření smlouvy, musí praktický lékař vykonávat v únosné míře i službu 

pohotovostní. Zodpovědnost za organizaci a zajištění pohotovostní služby v rámci okresu 

Opava má Slezská nemocnice v Opavě. Za tímto účelem zmíněná nemocnice uzavírá 

s praktickými lékaři dohodu o provedení práce. 

Při poskytování péče jsou lékaři povinni postupovat poctivě, svědomitě a pouze ve 

stanoveném rozsahu.
2
 Mimoto jim zákon ukládá povinnost vést zdravotnickou dokumentaci, 

přestože dále přesně nedefinuje, co to zdravotnická dokumentace je. Z toho, co zákon uvádí, 

se však dá zdravotnická dokumentace vymezit jako „záznam obsahující osobní údaje 

pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy, stejně jako 

informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších 

významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při 

poskytování zdravotní péče“ (Policar, 2010, s. 17). Forma zdravotnické dokumentace může 

být textová, grafická nebo audiovizuální a to buď v listinné, nebo elektronické podobě. 

Většina ambulantních lékařů, kteří využívají ke své práci výpočetní techniku, vede dvojí 

                                                
2 V případě nestátních zdravotnických zařízení je tento rozsah pevně stanoven v jejich rozhodnutí o registraci. 
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formu zdravotnické dokumentace – listinnou i elektronickou. Důvodem je fakt, že vedení 

pouze elektronické zdravotnické dokumentace je z právního hlediska velice komplikované.  

Stejně jako samotný pojem zdravotnické dokumentace je problematické i její vlastnictví. 

Existují zde tři možní vlastníci:  

 zdravotnické zařízení, které poskytuje péči a danou dokumentaci vytvořilo, 

 pacient, o němž je zdravotnická dokumentace vedena, 

 stát, jakožto garant zdravotní péče. 

Ani jeden z nich však není skutečným vlastníkem, jelikož zdravotnická dokumentace není 

dle českých právních předpisů předmětem vlastnického práva (Policar, 2010).  

V tomto ohledu největší problém nastává, pokud dojde k úmrtí ošetřujícího lékaře nebo 

ke zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení. Tehdy se musí zdravotnická 

dokumentace odevzdat krajskému úřadu. Nelze ji tedy darovat, dědit, prodat ani pronajmout, 

což ovšem na druhé straně neznamená, že nemá žádnou cenu. 

Na informace uvedené ve zdravotnické dokumentaci i na veškeré další skutečnosti, které 

se lékař při poskytování léčebné i preventivní péče dozví, se ze zákona vztahuje povinnost 

zachovávat mlčenlivost. 

Každý lékař, provozující nestátní zdravotnické zařízení, má také ze zákona povinnost 

uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům 

v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.  

Kromě výše uvedených povinností lékaře, stojí za pozornost ještě poslední a totiž,  

že každý lékař musí při výkonu svého povolání spolupracovat s profesními organizacemi. 

 

2.5 Profesní organizace 

Lékaři, stejně jako kterékoliv jiné fyzické osoby, se sdružují v různých profesních či 

zájmových sdruženích. Na pomyslné špici těchto sdružení stojí Česká lékařská komora. Vedle 

ní se v České republice vyskytuje i mnoho dalších, ve kterých je členství podmíněno buď 

shodnou specializací lékařů, nebo stejným místem výkonu jejich povolání či prosazováním 

stejných postojů vůči české legislativní úpravě lékařské profese.  
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2.5.1 Česká lékařská komora 

Česká lékařská komora (ČLK) byla společně s Českou stomatologickou komorou  

a s Českou lékárnickou komorou zřízena zákonem v roce 1991 a jako její sídlo byla určena 

Olomouc. Jde o profesní samosprávnou organizaci s povinným členstvím. Tedy každý lékař 

provozující na území České republiky lékařské povolání musí být členem této komory.  

Hlavním úkolem ČLK je dbát, aby její členové vykonávali svou profesi odborně, 

v souladu s právními předpisy a s etikou a na straně druhé hájit práva, profesní zájmy  

a profesní čest svých členů. Ke splnění svých úkolů má komora ze zákona značná oprávnění. 

Smí se například účastnit jednání o tvorbě sazebníků lékařských výkonů, udávat podmínky 

pro výkon soukromé lékařské praxe a za tímto účelem vydávat osvědčení, zasahovat do 

dalšího studia lékařů, do jeho způsobu a podmínek a v neposlední řadě uplatňovat 

disciplinární pravomoc.  

Navenek zastupuje komoru její prezident, ten také svolává a řídí jednání představenstva. 

Co se týče organizační struktury ČLK, jejím hlavním článkem jsou okresní sdružení lékařů. 

Blíže viz Schéma 2.1. 

Schéma 2.1: Organizační struktura ČLK 

 

Zdroj: Vlastní 
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Každý člen ČLK má právo být volen a volit zástupce do orgánů komory. Kromě tohoto 

však lékařům z členství v komoře plynou další práva a povinnosti. K právům přidejme ještě 

možnost využít právní pomoci ve sporech souvisejících s výkonem lékařského povolání  

a právo na pomoc při dalším vzdělávání.  

Naproti tomu člen musí odvádět komoře členské příspěvky a dodržovat řády komory. 

Musí také ohlásit příslušným orgánům ČLK veškeré změny týkající se jeho profese  

a především musí řádně plnit to, nač komora primárně dohlíží – výkon lékařského povolání 

odborně a v souladu se zákony a s etikou.  

 

2.5.2 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

Další významnou organizací v oblasti zdravotnictví je Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Toto nezávislé sdružení fyzických osob sdružuje nejen 

lékaře, ale také farmaceuty a ostatní pracovníky zdravotnických a příbuzných oborů. 

Jako každá nezisková organizace, má i ČLS JEP svá poslání, která jsou vymezena v jejích 

Stanovách. Jde především o podporu vědeckovýzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví  

a v návaznosti o snahu seznámit s vědeckými poznatky odbornou i laickou veřejnost  

a uplatňovat tyto poznatky v praxi v rámci zdravotní péče. Sdružení se zároveň podílí na 

léčebných, preventivních a diagnostických postupech a dbá na to, aby byly podloženy 

vědeckými důkazy. Další poslání této organizace souvisí se vzděláváním a to jednak svých 

členů, kde se snaží o neustálé zvyšování úrovně jejich odbornosti, a jednak u všech občanů 

šířením zdravotnické osvěty. V neposlední řadě je třeba zmínit také etické zásady, jejichž 

dodržování si ČLS JEP rovněž klade za své poslání. 

Řádným členem ČLS JEP se stane fyzická osoba (lékař, farmaceut nebo jiný pracovník ve 

zdravotnictví) po schválení písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku. Každý 

člen má vůči sdružení určitá práva a povinnosti a jeho členství zaniká úmrtím nebo 

vystoupením. 

Co se týče organizačního uspořádání, ČLS JEP má kromě svých vlastních orgánů dvě 

základní organizační složky. Jedná se o odborné společnosti a spolky lékařů.  
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Mezi vlastní orgány ČLS JEP tedy patří: 

 sjezd delegátů (jde o nejvyšší orgán, do jeho pravomoci patří například schválení, 

změna nebo zrušení stanov, schvalování rozpočtu nebo posuzování činnosti dalších 

orgánů), 

 shromáždění představitelů organizačních jednotek (má pravomoc přijímat rozhodnutí, 

ovšem pouze ve věcech, které mu postoupí předsednictvo), 

 předsednictvo (je statutárním orgánem a jeho úkolem je svolávání sjezdu delegátů, 

hospodaření s majetkem, schvalování předpisů organizačních složek a další), 

 revizní komise (jedná se o nejvyšší kontrolní orgán). 

Organizační složky ČLS JEP mají vlastní odpovědnost za svou činnost a jsou samostatně 

hospodařící. Mohou vydávat své předpisy, ty však musí být v souladu se základními 

dokumenty ČLS JEP. Mají rovněž své orgány a to shromáždění členů, výbor a revizní komisi. 

Spolky lékařů jsou organizační složkou vytvářenou na územním principu. Jako příklad 

můžeme uvést Spolek lékařů v Opavě, Spolek lékařů v Třinci, Spolek lékařů českých v Praze 

a mnoho dalších. 

Druhý typ organizační složky, odborné společnosti, je vytvářen na profesním základě.  

Na tomto místě je vhodné zmínit alespoň dvě z nich, a sice Českou pediatrickou společnost  

a Odbornou společnost praktických dětských lékařů. 

Česká pediatrická společnost plní shodná poslání jako celá ČLS JEP, avšak pro praktické 

lékaře pro děti a dorost má nejspíše největší význam její činnost v oblasti jejich dalšího 

vzdělávání. To činí jednak vydáváním svého časopisu s názvem Česko-slovenská pediatrie  

a dále pořádáním vzdělávacích seminářů a kongresů. 

Odborná společnost praktických dětských lékařů taktéž poskytuje lékařům další vzdělání, 

ale hlavním důvodem jejího vzniku byla potřeba hájit odbornost praktických dětských lékařů 

a zlepšovat její úroveň. Tato odborná společnost úzce spolupracuje s další profesní organizací, 

Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Sdružení je nezávislé, není již organizační 

složkou ČLS JEP a důvodem vzniku byla potřeba prosazovat společné profesní zájmy 

praktických lékařů pro děti a dorost a zastupovat je při jednání s orgány veřejné správy nebo 

se zdravotními pojišťovnami. 
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2.6 Smlouvy s pojišťovnami 

Zdravotní péče je v České republice poskytována buď bez přímé úhrady, nebo za přímou 

úhradu pacienta, nebo jde o kombinaci obou předchozích způsobů. S přímou úhradou jsou 

většinou spojeny výkony nesledující léčebný účel nebo ty, které jsou prováděny na vlastní 

žádost pacienta. Pokud je péče poskytnuta bez přímé úhrady, je financována ze zdravotního 

pojištění a to na základě smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi příslušnou 

zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem (lékařem). 

Povinnost uzavírat s pojišťovnami smlouvy nevyplývá lékařům z žádného právního 

předpisu, ovšem pokud tak neučiní, pojišťovna jim jejich výkony neproplácí. Pacienti jsou 

tedy nuceni hradit si veškeré jejich služby přímo, bez ohledu na to, zda jde o služby běžně 

hrazené ze zdravotního pojištění či nikoliv. Tato metoda poskytování a následného hrazení 

péče je akceptována pouze hrstkou plátců pojistného a jen u některých lékařských oborů, jako 

je například psychiatrie, stomatologie či plastická chirurgie. Naproti tomu u praktického 

lékaře pro děti a dorost si ji lze představit jen stěží. 

Základem pro jednotlivé smlouvy je takzvaná „rámcová smlouva, která je výsledkem 

dohodovacího řízení mezi zástupci svazů zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných 

skupinových smluvních poskytovatelů zastupovaných svými zájmovými sdruženími“ (zákon č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Konkrétní smlouva mezi pojišťovnou  

a poskytovatelem pak upravuje jejich vzájemné právní vztahy a způsob úhrady hrazené péče.  

Způsoby úhrady jsou v zásadě dvojí a to úhrada za zdravotní výkony
3
 nebo kombinovaná 

úhrada, tzv. kapitačně-výkonová platba. Pro zjištění výše úhrady u obou způsobů je třeba 

vycházet ze dvou vyhlášek ministerstva zdravotnictví. První z nich je vyhláška  

č. 397/2010 Sb., jíž se mění vyhláška č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami, ve znění p. p. a druhou je vyhláška č. 425/2011 Sb., hodnoty 

bodu, úhrady zdravotní péče hrazené z pojištění pro r. 2012. 

Výše úhrady za zdravotní výkony (čili u prvního, výše zmíněného způsobu úhrady) se 

zjistí poměrně snadno a to jako součin příslušného bodového ohodnocení výkonu a hodnoty 

bodu. V současné době je tato hodnota stanovena na 0,95 Kč za bod. Kombinovaný způsob 

úhrady je poněkud komplikovanější a je podrobněji popsán v samostatné kapitole 2.6.1. 

                                                
3 Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden ve vyhlášce č. 397/2010 Sb. 
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2.6.1 Kapitačně-výkonová platba u praktického lékaře pro děti a dorost 

Kapitační část platby by se dala zjednodušeně popsat jako paušál, který pokrývá určitou 

skupinu výkonů uvedenou ve vyhlášce č. 425/2011 Sb. Těmito výkony jsou například 

rozhovor lékaře s rodinou či ošetření a převaz malé rány. Pokud tedy lékař provede takovýto 

výkon, nehodnotí ho zvlášť body, úhrada je již zahrnuta v kapitační platbě.  

Výše kapitace na kalendářní měsíc se vypočte vynásobením celkového přepočteného 

počtu registrovaných pojištěnců se základní sazbou. Pokud poskytovatel splní stanovené 

podmínky,
4
 činí tato sazba 50 Kč, v opačném případě je to pouze 49 Kč. Přepočtený počet 

registrovaných pojištěnců se zjistí jako součin počtu registrovaných pojištěnců v jednotlivých 

věkových skupinách, vynásobených indexem. Jednotlivé věkové skupiny a k nim přiřazené 

indexy uvádí tabulka 2.1. 

Tab. 2.1 Indexy pro jednotlivé věkové skupiny 

Věkové skupiny Indexy 

0 – 4 roky 3,91 

5 – 9 let 1,70 

10 – 14 let 1,35 

15 – 19 let 1,00 

Zdroj: Vyhláška č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené 

z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012. 

Indexy jsou zavedeny především proto, aby odrážely náročnost péče o jednotlivé věkové 

skupiny. Je předpoklad, že u dítěte v kojeneckém věku je návštěva u lékaře mnohem častější  

a péče náročnější než u dospívajícího ve věku 16 let. 

Co se týče druhé části kombinované platby (čili výkonů nezahrnutých do kapitace), ta je 

založena na stejném principu jako první uvedený způsob úhrady – součin bodového 

ohodnocení a hodnoty jednoho bodu, jež je v tomto případě stanovena ve výši 1,08 Kč. 

 

                                                
4 Rozsah péče je alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do pěti pracovních dnů týdně, přičemž alespoň jeden 

den v týdnu jsou ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin a lékař umožní pacientům objednat se alespoň 

dva dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu (vyhláška č. 425/2011 Sb.) 
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2.6.1.1 Příklad na výpočet kapitační platby 

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost má 700 pojištěnců. Pro zjednodušení jsou 

všichni registrováni u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tento lékař splňuje zákonné 

podmínky, tudíž jeho sazba pro výpočet kapitační platby činí 50 Kč. Počty pojištěnců 

v jednotlivých věkových skupinách jsou uvedeny v tabulce 2.2. 

Tab. 2.2 Počty pojištěnců v jednotlivých věkových skupinách 

    

 

 

Zdroj: Vlastní 

Řešení: 

1. Počty pojištěnců v jednotlivých věkových skupinách vynásobíme příslušným 

indexem (vzorce 2.1 až 2.4). 

112 ∙ 3,91 = 437,92         (2.1) 

174 ∙ 1,70 = 295,80         (2.2) 

301 ∙ 1,35 = 406,35         (2.3) 

113 ∙ 1,00 = 113,00         (2.4) 

2. Obdržené přepočtené hodnoty sečteme celkem (vzorec 2.5). 

437,92 + 295,80 + 406,35 + 113,00 = 1253,07      (2.5) 

3. Celkový přepočtený počet pojištěnců vynásobíme základní sazbou (vzorec 2.6). 

1253,07 ∙ 50 = 62 653,50 Kč        (2.6) 

Výše kapitační platby od Všeobecné zdravotní pojišťovny činí pro daný měsíc  

62 653,50 Kč. 

 

Věkové skupiny Počty pojištěnců 

0 – 4 roky 112 pojištěnců 

5 – 9 let 174 pojištěnců 

10 – 14 let 301 pojištěnců 

15 – 19 let 113 pojištěnců 
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2.7 Charakteristika soukromé ordinace praktického lékaře pro 

děti a dorost 

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost je ambulantním zdravotnickým zařízením 

poskytujícím léčebnou a preventivní péči pacientům ve věku od 0 do dosažených 19 let. Pak 

přecházejí tito pacienti do péče praktických lékařů pro dospělé. Pacient se však může 

rozhodnout pro tento přechod dříve a to po dosažení 15 let věku (se souhlasem zákonného 

zástupce). Tyto případy jsou však výjimečné. 

V rámci léčebné péče praktický lékař pro děti a dorost na základě anamnézy provede 

vyšetření pacienta, stanoví diagnózu a doporučí léčbu. Ke stanovení diagnózy je v některých 

případech nutno využít i jiná pomocná vyšetření (laboratorní, fyzikální), případně požádat  

o konsiliární vyšetření odborníka (dermatologa, neurologa, ortopeda, oftalmologa a jiné 

specialisty) nebo odeslat dítě k vyšetření za hospitalizace na dětském oddělení. Zdravotní stav 

pacienta praktický lékař pro děti a dorost dále sleduje a spolupracuje s odborníky.  

Preventivní péče zahrnuje pravidelné preventivní prohlídky a její nezanedbatelnou částí je 

i pravidelné, nepravidelné a mimořádné očkování. Preventivní prohlídky praktický lékař pro 

děti a dorost provádí v časovém rozmezí stanoveném vyhláškou č. 70/2012 Sb. Od narození 

do prvního roku věku dítěte je těchto prohlídek devět, pak následují dvě další, jedna  

v 18 měsících a druhá ve třech letech. Následně pokračují prohlídky již v pravidelném 

intervalu každé 2 roky. Obsahem prohlídek je celkové vyšetření, zjištění tělesného  

i duševního vývoje dítěte, měření tělesné hmotnosti, výšky a krevního tlaku a mimo jiné  

i posouzení sociální situace v rodině dítěte. Co se týče očkování, tomu je v posledních letech 

(především u dětí a dorostu) věnována velká pozornost nejen ze strany praktických lékařů, ale 

především ze strany českých zákonodárců. Právní předpisy zabývající se touto problematikou 

byly často novelizovány a upravovány, avšak k jedné z nejvýznamnějších změn došlo 

vyhlášením zákona č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění. Ten nově ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost uzavřít smlouvu 

s osobou, která má oprávnění k distribuci očkovacích látek, a poskytovat tak ze zdravotního 

pojištění úhradu za všechna pravidelná očkování. Čímž na zdravotní pojišťovny přešla 

povinnost, kterou dříve zajišťoval stát, což mělo dopad i na praktické lékaře (na způsob 

poskytování a následné vykazování úhrady za očkovací látky).  Systém hrazení očkovacích 

látek u jednotlivých druhů očkování je názorně uveden v tabulce 2.3. 
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Tab. 2.3 Systém úhrady jednotlivých druhů očkování 

Typ očkování Úhrada 

vakcíny 

Úhrada výkonu Příklad 

vakcíny 

Poznámka 

Pravidelné 

očkování 

(povinné) 

Zdravotní 

pojišťovna 

Zdravotní 

pojišťovna 

Infanrix Hexa U vakcíny, která 

je hrazena ze 

zdravotního 

pojištění 

Pravidelné 

očkování 

(povinné) 

Pacient Zdravotní 

pojišťovna 

Priorix Tetra Dražší varianta 

vakcíny 

Pravidelné 

očkování pro 

rizikové skupiny 

Stát Zdravotní 

pojišťovna 

Prevenar 13 Např. u dětí 

s poruchou 

imunity 

Nepravidelné 

očkování 

(nepovinné) 

Zdravotní 

pojišťovna 

Zdravotní 

pojišťovna 

Cervarix U vakcíny, která 

je hrazena ze 

zdravotního 

pojištění 

Nepravidelné 

očkování 

(nepovinné) 

Zdravotní 

pojišťovna + 

pacient 

Zdravotní 

pojišťovna 

Silgard Dražší varianta 

vakcíny 

Nepravidelné 

očkování 

(nepovinné) 

Pacient Pacient FSME-IMMUN  

Mimořádné 

očkování 

Stát Zdravotní 

pojišťovna 

Avaxim V případě 

epidemiologické 

situace 

Zdroj: Vlastní  
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3. Provozování soukromé lékařské praxe fyzickou 

osobou 

Pokud nestátní zdravotnické zařízení provozuje fyzická osoba, je třeba, aby měla v prvé 

řadě registraci k provozování činnosti v daném oboru a aby splňovala další podmínky 

uvedené v zákoně č. 160/1992 Sb., jež jsou podrobněji popsány v kapitole 2.3. Dále má právo 

se rozhodnout, zda povede účetnictví či daňovou evidenci nebo bude uplatňovat výdaje 

procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů. 

 

3.1 Výdaje uplatňované procentem z příjmů 

Dle §7 odst. 7 zákona o daních z příjmů má podnikatel možnost uplatnit výdaje 

procentem z příjmů, pokud neuplatňuje výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění 

a udržení příjmu.  

Příjmy praktického lékaře se řadí mezi příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů 

a jako na takové lze uplatnit výdaje ve výši 40%. Tato částka výdajů zahrnuje veškeré výdaje 

poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti. 

Jestliže se praktický lékař rozhodne pro tento způsob postupu, je povinen dle §7 odst. 8 

zákona o daních z příjmů vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých 

v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. 

Hlavní výhoda uplatňování výdajů procentem z příjmů by pro praktického lékaře pro děti 

a dorost spočívala ve snížení administrativní zátěže. 

 

3.2 Vedení účetnictví 

Povinnost vést účetnictví mají všechny osoby uvedené v § 1, odst. 2 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Z fyzických osob jsou to: 

a) ty, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 
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b) ty, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty 

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, 

c) ty, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle 

zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení vede 

účetnictví,  

d) dále osoby, kterým povinnosti vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis, nebo 

e) osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí (Chalupa, 2011). 

Praktický lékař pro děti a dorost, provozující soukromou ambulanci, nesplňuje žádné 

z kriterií, uvedených pod písmeny a) až d) a naprostá většina těchto lékařů ani nevede 

účetnictví na základě svého rozhodnutí, především z důvodu větší administrativní zátěže. Volí 

raději další z možností, jež jim umožňuje česká legislativa, čili vedení daňové evidence. Proto 

se i další text zaměřuje pouze na tuto variantu. 

 

3.3 Vedení daňové evidence 

V roce 2004 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví, jež byla reakcí na vstup 

České republiky do EU, a kterou se mimo jiné zrušilo jednoduché účetnictví. Místo něj byla 

pro podnikatelské subjekty (fyzické osoby) zavedena daňová evidence.  

Základní princip daňové evidence spočívá v evidenci údajů o příjmech a výdajích 

vedených odděleně od evidence majetku a závazků. Příjmy a výdaje musí být vedeny 

v členění potřebném pro zjištění základu daně. Právní úprava daňové evidence již tedy 

nevychází ze zákona o účetnictví, nýbrž ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

konkrétně z § 7b tohoto zákona.  

Primárním cílem daňové evidence je tedy zjištění základu daně z příjmu, neméně důležitá 

je však daňová evidence i pro samotného podnikatele, jelikož mu poskytuje informace 

využitelné pro jeho ekonomické rozhodování.  
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3.3.1 Obsah daňové evidence 

Jak již bylo uvedeno výše, daňová evidence obsahuje údaje o peněžních tocích (příjmech 

a výdajích) a o majetku a závazcích. Přičemž evidované příjmy jsou získávány z prodeje 

výrobků, zboží nebo služeb a evidované výdaje naproti tomu vynakládány na dosažení 

zajištění a udržení příjmů. Majetek, zachycený v daňové evidenci, je obchodním majetkem  

a spolu se závazky ovlivňuje základ daně z příjmu. 

Obchodním majetkem se dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku rozumí 

souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných 

hodnot), které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání. 

 

3.3.2 Forma a způsob vedení daňové evidence 

Daňovou evidenci si může podnikatel, v tomto případě praktický lékař pro děti a dorost, 

vést sám, nicméně tato varianta s sebou přináší další administrativní zátěž a taktéž nutnost 

orientace a znalost všech souvisejících právních předpisů. Proto se ve většině případů praktičtí 

lékaři rozhodnou využít jinou možnost a tedy vedením evidence pověřit jinou, kvalifikovanou 

fyzickou nebo právnickou osobu. 

Co se týče formy daňové evidence, tu zákon o daních z příjmů neupravuje a není 

stanovena ani jiným právním předpisem. Je tedy zcela na podnikateli, zda bude evidenci vést 

ručně či za pomoci účetního software a taktéž jaké knihy či karty v evidenci použije, pro které 

má věcnou náplň. 

 

3.3.3 Evidence příjmů a výdajů 

Údaje o příjmech a výdajích, jakožto hlavní součásti daňové evidence, se vedou nejčastěji 

v peněžním deníku (neboli deníku příjmů a výdajů). Podnikatel by zde měl vést příjmy  

a výdaje peněžité i nepeněžité a taktéž příjmy dosažené směnou.  

Každé hospodářské transakci je v deníku příjmů a výdajů vymezen jeden řádek. Deník by 

měl obsahovat takové údaje, pro které má podnikatel věcnou náplň. Mohou to být tyto údaje:  

a) datum uskutečněný transakce, 

b) označení dokladu, 
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c) stručný popis transakce, 

d) přehled o peněžních prostředcích v hotovosti, 

e) přehled o peněžních prostředcích na bankovních účtech, 

f) přehled o příjmech a výdajích na průběžných položkách, 

g) přehled o příjmech, které jsou předmětem daně z příjmů, 

h) přehled o příjmech, které nejsou předmětem daně z příjmů, nebo jsou od daně z příjmů 

osvobozeny, 

i) přehled o výdajích souvisejících s příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, 

j) přehled o výdajích souvisejících s příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů nebo 

jsou od daně osvobozeny. (Hakalová, 2008) 

Kromě výše uvedených údajů, by v deníku měly být informace o podnikateli a také o 

osobě, která deník vede (pokud nejsou totožné), měl by být označen zdaňovacím obdobím a 

počtem stran. 

Zápisy v deníku se uskutečňují chronologicky podle jednotlivých dokladů. Těmito 

doklady jsou obvykle příjmové a výdajové pokladní doklady a bankovní výpisy. 

„Veškeré příjmy a výdaje podnikatele, které jsou evidovány v peněžním deníku, můžeme 

rozdělit dle daňového hlediska na: 

 příjmy zahrnované do základu daně (daňové příjmy), 

 příjmy nezahrnované do základu daně (nedaňové příjmy), 

 výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (daňové výdaje), 

 výdaje, které nelze uznat za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

(nedaňové výdaje).“ Jak tvrdí Hakalová (2008, s. 22) 

Daňovými příjmy jsou ty, jež podnikatel obdrží za prodej výrobků, zboží, anebo za 

poskytnutí služeb v rámci své podnikatelské či jiné samostatně výdělečné činnosti.  

Některé příjmy z podnikatelské činnosti dani z příjmu nepodléhají, případně mohly být 

zdaněny již dříve. Jedná se například o příjmy zdaněné u zdroje srážkou, peněžité vklady 

podnikatele či o přijatý úvěr. Takovéto příjmy jsou nedaňové, podnikatel je tedy nezahrnuje 

do základu daně.  

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou vymezeny v § 24 zákona 

o daních z příjmů. Konkrétně jde například o nákup materiálu či mzdové výdaje. 
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Naproti tomu zákon o daních z příjmů uvádí v § 25 výdaje nedaňové. Ty, na rozdíl od 

výdajů daňových, nesnižují základ daně a jsou jimi třeba výdaje na reprezentaci, splátky 

úvěrů a další. 

 

3.3.3.1 Charakteristika příjmů praktického lékaře pro děti a dorost 

Za zdaňovací období 2011 byly všechny příjmy praktického lékaře pro děti a dorost 

příjmy daňovými. Hlavním zdrojem těchto (daňových) příjmů praktického lékaře pro děti  

a dorost jsou přijaté platby od zdravotních pojišťoven, se kterými má lékař uzavřeny smlouvy. 

Tyto platby představují úhrady faktur vystavených lékařem za poskytnutou hrazenou péči  

a jsou mu zasílány na jeho bankovní účet. Výše těchto úhrad je však poněkud problematická, 

jelikož se často přesně neshoduje s částkami na vystavených fakturách. Blíže je tato anomálie 

popsána v kapitole 3.3.4. 

Velice nepravidelným příjmem, rovněž zasílaným na bankovní účet, jsou přijaté platby od 

České správy sociálního zabezpečení. Tyto platby praktický lékař obdrží na základě 

vystavené faktury za vyšetření, která provádí výslovně na žádost ČSSZ.
5
 

Další příjmy získává lékař přímo od pacientů a to za poskytnutou péči, která není hrazena 

z všeobecného zdravotního pojištění. Jde například o vystavená potvrzení o zdravotní 

způsobilosti k řízení motorového vozidla, k navštěvování mateřské školy, svářečský průkaz  

a podobně. Nemalou částí přímých plateb pacientů je rovněž úhrada nepravidelného očkování, 

která v sobě zahrnuje cenu očkovací látky a také cenu za aplikaci této látky pacientovi. Toto 

očkování provádí praktický lékař pouze na žádost pacienta (povinnost tohoto očkování není 

stanovena žádným právním předpisem, blíže viz tabulka 2.3). 

Od roku 2008 jsou navíc jedním ze zdrojů příjmů lékařů regulační poplatky. Praktický 

lékař pro děti a dorost je oprávněn tyto poplatky vybírat pouze od pacientů starších 18 let, 

kteří však představují zlomek všech jeho pacientů, a proto úhrn těchto poplatků tvoří zcela 

malou část jeho příjmů.   

 

                                                
5
 Žádost o vyšetření od ČSSZ se může týkat dítěte s těžkým zdravotním postižením a to v případě, kdy si rodič 

tohoto dítěte zažádá u ČSSZ o příspěvek například na zakoupení invalidního vozíku pro své dítě. 
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3.3.3.2 Charakteristika výdajů praktického lékaře pro děti a dorost 

Co se týče výdajů praktického lékaře, ty už zahrnují obě skupiny, tedy jak výdaje daňové 

tak i ty, které do základu daně zahrnout nelze (nedaňové). 

Z nedaňových výdajů tvoří největší část výdaje na osobní spotřebu samotného lékaře. 

Další složkou jsou výdaje na zdravotní pojištění a na pojištění na sociální zabezpečení 

praktického lékaře. 

Ostatní výdaje vynaložené lékařem v souvislosti s provozováním své ambulance jsou již 

výdaje, jež zákon o daních z příjmů uznává jako výdaje na dosažení zajištění a udržení 

příjmů. Jedná se v prvé řadě o výdaje režijního charakteru, tedy nájemné za prostory ordinace 

a s ním související platby za služby, nebo platby mobilním operátorům za telefonní služby.  

Dále jsou to výdaje za materiál (zdravotnické potřeby pro ordinaci, základní léky, jež 

musí lékař v ordinaci mít k dispozici, kancelářské potřeby a jiné), mzdové a další výdaje 

vynaložené v souvislosti se zaměstnanci (nákup pracovního oděvu pro zdravotní sestřičku), 

nebo platby za poskytnuté služby (za provedení sterilizace, za vedení daňové evidence).  

Výdajem daňovým jsou rovněž výdaje na cestovní náhrady při použití osobního 

automobilu lékaře, který tento automobil nemá vložen ve svém obchodním majetku. Tyto 

výdaje však lékař uplatňuje až na konci zdaňovacího období v rámci uzávěrkových úprav 

výdajů daňových a to jako položku snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

Nakonec je ještě třeba zmínit výdaje spojené s celoživotním vzděláváním lékaře. Tyto 

výdaje zahrnují členské příspěvky profesním organizacím, jejichž členem praktický lékař je,  

a účastnické příspěvky na různých seminářích a školeních. 

 

3.3.4 Daňová evidence pohledávek 

„Pohledávky představují obecně v penězích vyjádřené nároky věřitele na úhradu smluvně 

dohodnutých sum, např. za poskytnuté výkony, zálohy či jiná plnění. Jsou majetkem 

podnikatele a v obchodních vztazích vyrovnávají časový nesoulad mezi okamžikem poskytnutí 

výkonů dodavatelem a okamžikem úhrady těchto výkonů odběratelem.“ (Sedláček, 2010,  

s. 24) 

Pro evidenci pohledávek může podnikatel použít knihu pohledávek a to buď jednu, kde 

bude evidovat veškeré pohledávky, nebo může vést knih více a sledovat tak pohledávky 
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odděleně například dle jednotlivých dlužníků. Jednotlivé zápisy se do knihy pohledávek 

provádějí při vzniku, změně nebo zániku pohledávky. 

 

3.3.4.1 Specifika pohledávek evidovaných praktickým lékařem pro děti a dorost 

Pohledávky praktického lékaře jsou z největší části tvořeny pohledávkami za zdravotními 

pojišťovnami, s nimiž má lékař uzavřenu smlouvu. Jedná se o Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu 

ministerstva vnitra České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká 

průmyslová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE a Oborová 

zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.  

Tyto pohledávky lékaři vznikají na základě jím vystavených faktur za zdravotní výkony 

hrazené z všeobecného zdravotního pojištění. Výše fakturovaných částek se odvíjí od typu 

úhrady, kterou má lékař s pojišťovnou smluvně stanovenou (úhrada za zdravotní výkony nebo 

kapitačně-výkonová platba, kapitola 2.6.1), od počtu a věku pojištěnců evidovaných  

u jednotlivých zdravotních pojišťoven a dále od počtu lékařem provedených výkonů za daný 

měsíc. Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3.3.2, tato výše se často neshoduje s částkou skutečně 

pojišťovnou vyplacenou (rozdíly jsou v řádech několika haléřů až stovek korun). 

Důvodem vzniku tohoto rozdílu je, že uvedené pojišťovny si samy taktéž vypočítávají 

výši úhrady, která praktickému lékaři náleží za jím poskytnutou hrazenou péči, a mohou 

dospět k jiné hodnotě. To je způsobeno hned několika možnými aspekty.  

Jedním z nich může být skutečnost, že seznam registrovaných pojištěnců u dané 

pojišťovny nemusí souhlasit se seznamem pojištěnců, který udává ve vystavené faktuře lékař. 

K této skutečnosti může dojít, v případě, že pojištěnec změní svou pojišťovnu, na což má ze 

zákona jednou za rok nárok, avšak tuto změnu nenahlásí svému ošetřujícímu lékaři. Původní 

pojišťovna tedy lékaři neproplatí péči poskytnutou zmíněnému pojištěnci, jelikož ho již 

neeviduje. 

Další možností vzniku rozdílu je existence určitých bonifikací pojišťoven. Jedná se  

o různé příplatky například za celoživotní vzdělávání lékaře, které probíhá v souladu 

s požadavky pojišťovny nebo za účast pojištěnců na různých preventivních programech 

pojišťovny. Tyto skutečnosti nemá možnost lékař zjistit a tedy ani nemůže zahrnout 

bonifikaci do částky své pohledávky. 
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Poslední z možností je, že pojišťovna některý z lékařem provedených výkonů z vystavené 

faktury „vyškrtne“ a odmítne jej proplatit. Může jít například o provedení preventivní 

prohlídky v intervalu kratším než 2 roky, přestože zákon lékaři v tomto ohledu poskytuje 

určitou časovou toleranci. Veškeré vzniklé přeplatky či nedoplatky se musí zaevidovat 

v dalším měsíci. 

 

3.3.5 Daňová evidence závazků 

„Závazky představují v penězích vyjádřené povinnosti dlužníka uhradit smluvně 

dohodnuté sumy, např. za přijaté výkony, zálohy, či jiná plnění. Jsou dluhem podnikatele“ 

(Sedláček, 2010, s. 27). 

Evidence závazků je obdobná jako evidence pohledávek. Pro její vedení se jeví jako 

vhodná další pomocná kniha a to kniha závazků, jedna nebo více. Zápisy se do této knihy 

taktéž provádějí v době vzniku nebo zániku nebo při změně závazku. U této evidence, stejně 

jako u evidence pohledávek, není důležitá její forma ale především obsah.  

 

3.3.5.1 Charakteristika knih závazků praktického lékaře pro děti a dorost 

Praktický lékař vede v rámci své daňové evidence dvě knihy závazků a to knihu se 

závazky vůči dodavatelům a knihu ostatních závazků. 

V první z nich vede záznamy na základě přijatých faktur od dodavatelů. Tyto faktury jsou 

především za léky a jiné zdravotnické potřeby nezbytné pro provoz ordinace, dále poplatky za 

telefonní služby a připojení k internetu nebo za provedení sterilizace.  

V knize ostatních závazků lékař eviduje závazky z titulu zdravotního pojištění a pojištění 

na sociální zabezpečení, které je lékař povinen odvádět za své zaměstnance. 

 

3.3.6 Evidence daně z přidané hodnoty 

S evidencí pohledávek a závazků souvisí také evidence daně z přidané hodnoty, která 

může být součástí knihy pohledávek nebo knihy závazků. Tuto evidenci jsou povinni vést 

pouze plátci daně z přidané hodnoty. Plátcem se stává osoba povinná k dani z důvodů 

vymezených v § 94 zákona o dani z přidané hodnoty, nejčastěji však pro překročení zákonem 
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stanovené hranice obratu 1 000 000 Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců (nikoliv za období 

kalendářního roku). 

„Obratem se u osob, které vedou daňovou evidenci, rozumí příjmy za uskutečněná plnění, 

s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (např. zdravotnické 

služby, sociální pomoc či výchova a vzdělávání.)“ Jak tvrdí Sedláček (2010, s. 31) 

 

3.3.6.1 Praktický lékař pro děti a dorost a daň z přidané hodnoty 

Uskutečněná plnění praktického lékaře zahrnují z největší části zdravotnické služby, tedy 

plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně (§ 58 zákona o dani z přidané hodnoty). Jak 

již bylo uvedeno výše, tato uskutečněná plnění se dle § 6 zákona o dani z přidané hodnoty 

nezahrnují obratu, a proto není příliš pravděpodobné překročení zákonem stanovené hranice 

obratu pro registraci praktického lékaře k dani z přidané hodnoty.  

Za upozornění stojí také fakt, že praktický lékař, který poskytuje výhradně služby 

zdravotní péče (uskutečňuj pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně), 

není oprávněna dle § 95 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty podat přihlášku k registraci 

a nemůže se tak stát dobrovolně plátcem.  

 

3.3.7 Dlouhodobý majetek a jeho evidence 

3.3.7.1 Vymezení dlouhodobého majetku 

Právní předpisy (konkrétně vyhláška č. 500/2002 Sb.) vymezují dlouhodobý majetek jako 

majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Tento majetek lze dále členit na tři základní 

skupiny a to na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý 

finanční majetek.  

Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří například samostatné movité věci, popřípadě 

soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní 

cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok, dále 

budovy, domy a byty nebo nebytové prostory, stavby (s výjimkami) a pěstitelské celky 

trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (§ 26 odst. 2 ZDP). 
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Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje software, ocenitelná práva a nehmotné 

výsledky výzkumu a vývoje, a to jak nabyté od jiných osob, tak vytvořené vlastní činností za 

účelem obchodování s nimi (Hakalová, 2008). 

Do poslední kategorie dlouhodobého majetku (tedy finančního) spadají majetkové účasti 

a ostatní majetkové a úvěrové cenné papíry držené déle než jeden rok. 

 

3.3.7.2 Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Evidenci dlouhodobého majetku můžeme provádět buď v knize majetku, nebo na tzv. 

inventárních kartách majetku. Karta nebo kniha majetku by měla obsahovat níže uvedené 

údaje: 

 název nebo popis případně číselné označení daného majetku, 

 ocenění majetku, 

 datum pořízení a datum uvedení do užívání (pokud se neshodují), 

 zvolený způsob daňových odpisů hmotného majetku, 

 částky daňových odpisů za zdaňovací období a výši zůstatkové ceny, 

 zřízené zástavní právo nebo věcné břemeno, 

 datum a způsob vyřazení 

 další údaje nezbytné pro identifikaci majetku (Hakalová, 2008). 

Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (nebo jeho technického zhodnocení) 

uznává zákon o daních z příjmu (§ 24, odst. 2, písm. zn) jako výdaje na dosažení, zajištění  

a udržení příjmu. Evidují se tedy v peněžním deníku jako výdaje daňové a přímo snižují 

základ daně. Karta dlouhodobého nehmotného majetku tedy nebude obsahovat údaje  

o odpisech. 

Oproti tomu výdaje spojené s pořízením hmotného majetku se evidují v deníku příjmů  

a výdajů jako nedaňové a základ daně ovlivňují postupně až formou odpisů. 

 

3.3.7.3  Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

Jak již bylo uvedeno výše, daňové odpisy se týkají pouze dlouhodobého hmotného 

majetku. Už ze samotného názvu je zřejmé, že tento majetek je pořizován na delší dobu a 
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tudíž se spotřebovává či opotřebovává postupně. Toto postupné opotřebení je vyjádřeno 

prostřednictvím odpisů. Při odpisování dlouhodobého majetku dochází k ovlivňování výše 

základu daně v průběhu několika let a to postupným zahrnování vstupní ceny do daňových 

výdajů (v rámci uzávěrkové úpravy výdajů daňových). 

Odpisy dlouhodobého majetku upravuje zákon o daních z příjmu v § 26 až 33. Jako 

možné způsoby či metody odpisování jsou zde uvedeny dva -  rovnoměrné (lineární) 

odpisování a zrychlené (degresivní) odpisování.  

Každá z metod odpisování má jiný způsob výpočtu. Výše odpisu u rovnoměrného 

odpisování se vypočte jako součinu jedné setiny vstupní ceny majetku a přiřazené roční 

odpisové sazby. Vzorec výpočtu (3.1) je následující: 

    
  

   
                 (3.1) 

RO – roční odpis 

VC – vstupní cena 

ROS – roční odpisová sazba 

Výpočet zrychlených odpisů je trochu složitější a navíc se liší v prvním roce odpisování 

od dalších let. Je tedy potřeba dvou vzorců (3.2 a 3.3):  

     
  

  
              (3.2) 

     
     

      
             (3.3) 

RO1 – roční odpis v prvním roce odpisování 

VC – vstupní cena 

K1 – koeficient v prvním roce odpisování 

ROd – roční odpis v dalších letech 

Kd – koeficient v dalších letech  

n – počet let, po které byl majetek již odepisován 

ZC – zůstatková cena (vstupní cena – součet dosud uplatněných odpisů) 

Příslušné sazby a koeficienty jsou rovněž uvedeny v zákoně o daních z příjmů. Vypočtené 

odpisy se vždy zaokrouhlují na celé koruny nahoru a vyčíslují se na konci zdaňovacího 
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období (mají charakter ročních odpisů). Pokud je majetek vyřazen v průběhu zdaňovacího 

období, uplatňujeme pouze jednu polovinu ročního odpisu (Hakalová, 2008). 

Obě metody odpisování mají své výhody a nevýhody a je čistě na podnikateli, kterou 

z nich si pro každý nově pořízený majetek zvolí. Zvolenou metodu však již nesmí během 

doby odepisování změnit. 

Zákon o daních z příjmů dále uvádí odpisové skupiny, které se liší dobou odpisování. 

Podnikatel musí před zahájením odpisování majetek zařadit do jedné ze skupin a to dle 

Přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů. Jednotlivé skupiny a jim přiřazené doby odpisování 

uvádí tabulka 3.1. 

Tab. 3.1 Odpisové skupiny a doby odpisování 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů 

Veškerý majetek praktického lékaře s dobou použitelnosti delší než jeden rok eviduje 

lékař pouze jako drobný majetek v knihách zásob, jelikož nesplňuje druhou z podmínek 

zařazení majetku do skupiny dlouhodobého majetku, tedy jeho vstupní cena nedosahuje 

40 000 Kč (respektive 60 000 Kč).  

 

3.3.8 Evidence zásob 

Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví za zásoby považuje materiál do okamžiku 

spotřeby, nedokončenou výrobu, polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata a zboží do 

okamžiku prodeje. 

Toto členění je směrodatné i pro daňovou evidenci, kde jako zásoby můžeme evidovat 

rovněž tzv. drobný hmotný majetek (jde o majetek v ocenění do 40 000 Kč a s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok). Z evidence takového majetku však musí být zřejmé, že se 

jedná o dlouhodobý drobný majetek. 
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Zásoby může podnikatel evidovat buď v knize zásob nebo na tzv. skladních kartách. U 

této evidence by měla být brána v úvahu i míra podrobnosti, aby evidence plnila svůj účel, ale 

nevyžadovala nepřiměřené náklady.  

Praktický lékař ze zásob eviduje materiál (zkumavky, desinfekční prostředky, léčiva  

a další), zboží (např. očkovací látky pro nepravidelné očkování) a také drobný hmotný 

majetek (ten představuje především povinné vybavení ordinace stanovené příslušným 

právním předpisem) a drobný nehmotný majetek v podobě software (ambulantní program pro 

vedení elektronické zdravotnické dokumentace a vykazování dávek zdravotním pojišťovnám). 

 

3.3.9 Evidence finančního leasingu 

„Finanční leasing je právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, kdy po ukončení 

nájmu pronajímatel odprodá nájemci předmět nájmu. Z pohledu české legislativní právní 

úpravy jde o kombinaci nájemní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku a smlouvy o 

koupi najaté věci uzavřené podle obchodního zákoníku. Z pohledu daně z příjmů je používán 

pojem finanční pronájem s následnou koupí najaté věci“ (Hakalová, 2008, s. 33). 

Časově rozlišené splátky finančního leasingu jsou dle zákona o daních z příjmů daňově 

uznatelným výdajem. Aby však nedošlo ke zneužití tohoto daňového zvýhodnění, jsou v § 24 

odst. 4 tohoto zákona uvedeny tři podmínky, jež musí nájemce (pro uznání splátek jako 

výdajů daňových) všechny splnit. Těmito podmínkami jsou: 

 doba nájmu hmotného movitého majetku bude trvat nejméně po minimální dobu 

odpisování uvedenou v § 30 odst. 1., u nemovitostí musí doba nájmu trvat minimálně 

30 let, 

 po ukončení doby nájmu musí následovat převod vlastnických práv k předmětu nájmu, 

přičemž kupní cena najaté věci nesmí být vyšší než cena zůstatková, kterou by najatá 

věc měla při rovnoměrném odpisování podle § 31 zákona o daních z příjmů, 

 po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, musí být odkoupený 

majetek zahrnut do obchodního majetku poplatníka, což znamená, že toto pořízení 

vstupuje do daňové evidence. 
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Časové rozlišení splátek, které často nebývají rovnoměrné, vyplývá z § 24 odst. 2  

písm. h) bod 2 zákona o daních z příjmů. Ten uvádí, že nájemné je daňovým výdajem jen 

v poměrné výši připadající na příslušné zdaňovací období. 

Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci, respektive jeho časové rozlišení, se 

eviduje na inventární kartě časového rozlišení. Tato karta by měla mít vazbu na příslušný 

splátkový kalendář.  

Největší výhoda finančního leasingu (tzv. leasingové odepisování, které umožňovalo 

převést pronajímaný majetek do daňových výdajů za polovinu doby odepisování stanovené v 

§ 30 zákona o daních z příjmů) byla zrušena novelou zákona č. 586/1992 Sb.,  

a to k 1. 1. 2008 (Sedláček, 2010). Přesto může být pro praktického lékaře tato forma pořízení 

majetku výhodná a může ji využít například při pořízení osobního automobilu, který bude 

používat ke své činnosti a zařadí jej do svého obchodního majetku. 

 

3.3.10  Mzdová agenda 

Pokud podnikatel zaměstnává pracovníky, je povinen vést jim mzdovou agendu, přičemž 

není důležité, zda je zaměstnává na základě pracovní smlouvy či dohody o provedení práce 

nebo o pracovní činnosti.  

Mzdová agenda obsahuje celou řadu písemností. Zejména pak mzdové listy, výplatní 

pásky, výplatní listiny, daňová prohlášení, evidenční listy důchodového pojištění a další. 

Z těchto písemností musí být vždy patrný výpočet mzdy, dále pak výše pojistného (na 

všeobecné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti) a výše záloh na daň z příjmů (Hakalová, 2008). 

Mzdový list, jakožto jeden z dokumentů mzdové agendy, vede zaměstnavatel podle 

platných právních předpisů za příslušné zdaňovací období pro každého zaměstnance. Tento 

list by měl obsahovat: 

 jméno a příjmení poplatníka, jeho rodné číslo a bydliště, 

 jméno a příjmení a rodné číslo osoby, na kterou poplatník uplatňuje slevu na dani 

anebo daňové zvýhodnění, 
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 úhrn zúčtovaných mezd, částky osvobozené od daně, částky pojistného, základ pro 

výpočet zálohy na daň z příjmů, měsíční slevu na dani, měsíční daňové zvýhodnění  

a případný daňový bonus, 

 a další údaje (Hakalová, 2008). 

„Mzdy zaměstnanců podléhají dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kterou je 

zaměstnavatel povinen řádně vypočítat, srážet, evidovat a odvádět, stejně jako pojistné na 

všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti.“ Jak tvrdí Sedláček (2010, s. 64). 

Praktický lékař, který vede daňovou evidenci, musí vždy v rámci této evidence vést  

i mzdovou agendu, jelikož vždy má alespoň jednoho zaměstnance, a to buď zdravotní sestru 

nebo zdravotnického asistenta. Tato povinnost vyplývá ze zákonných požadavků na 

personální vybavení ambulancí.  

 

3.3.10.1 Příklad na určení výše mzdových nákladů praktického lékaře 

Praktický lékař má v roce 2011 jednoho zaměstnance, zdravotní sestru, které přiznává 

měsíční hrubou mzdu ve výši 15 000 Kč. Zdravotní sestra je svobodná a nemá žádné děti, 

avšak má u svého zaměstnavatele (praktického lékaře) podepsané tzv. Prohlášení k dani a dále 

si platí soukromé životní pojištění ve výši 550 Kč měsíčně.  

Řešení: 

Viz tabulka 3.2 a 3.3. 
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Tab. 3.2 Výpočet čisté mzdy zdravotní sestry 

Text Kč 

Hrubá mzda 15 000 

Pojistné hrazené za zaměstnance zaměstnavatelem (34 % z 15 000) 5 100 

Dílčí základ daně dle § 6 ZDP (hrubá mzda + pojistné hrazené 

zaměstnavatelem) 

20 100 

Nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 6 ZDP 550 

Základ daně (dílčí základ daně – nezdanitelná část základu daně) 19 550 

Základ daně po zaokrouhlení (na celá sta Kč dolů) 19 500 

Záloha na daň z příjmu (15% z 19 500) 2 925 

Sleva na dani na poplatníka – měsíční (dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP) 1 970 

Záloha na daň z příjmů po uplatnění slevy (2 925 – 1970) 955 

Důchodové pojištění hrazené zaměstnancem (6,5 % z 15 000) 975 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem (4,5 % z 15 000) 675 

Čistá mzda (15 000 – 955 – 975 – 675) 12 395 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 3.3 Mzdové náklady praktického lékaře 

Text Kč 

Hrubá mzda přiznaná zdravotní sestře 15 000 

Pojistné hrazené za zaměstnance zaměstnavatelem 5 100 

Mzdové měsíční náklady 20 100 

Zdroj: Vlastní 

Čistá mzda zdravotní sestry (při stanovené hrubé měsíční mzdě ve výši 15 000 Kč) činí 

12 395 Kč. Celkové mzdové výdaje praktického lékaře na tohoto zaměstnance jsou ve výši  

20 100 Kč. 

 

3.3.11 Mzda podnikatele 

Co se týče samotného lékaře (fyzické osoby), ten mzdu nepobírá a nevede žádnou svou 

mzdovou agendu. Své osobní výdaje si může vybírat z peněz v hotovosti  

či z bankovního účtu, a to v jakékoliv výši. V peněžním deníku pak tento výběr vykáže jako 

osobní spotřebu. Co je však důležité, tento výdaj není daňově uznatelný, nesnižuje tedy 

základ daně. 
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3.3.12  Evidence jízd a automobil v podnikání lékaře 

Pokud podnikatel pro svou činnost používá automobil (ať už zahrnutý nebo nezahrnutý do 

svého obchodního majetku, vypůjčený či v nájmu), musí o této skutečnosti taktéž vést 

nezbytnou evidenci. Základ tvoří kniha jízd, která by měla minimálně obsahovat: 

 identifikační údaje o vozidle, 

 datum jízdy, 

 místo počátku a cíle jízdy a počet najetých kilometrů, 

 účel jízdy, 

 stav tachometru na začátku zdaňovacího období,  

 stav tachometru ke konci zdaňovacího období (Sedláček, 2010). 

Z knihy jízd pak vycházíme pro stanovení náhrad jízdních výdajů, přitom je však již 

nutné rozlišit zda jde o firemní automobil (zahrnutý do obchodního majetku podnikatele)  

či soukromé motorové vozidlo.  

V souvislosti s firemním motorovým vozidlem (či s vozidlem pořízeným na finanční 

leasing, kdy nájemné bylo uplatněno jako daňový výdaj) můžeme do daňových výdajů 

zahrnout skutečnou spotřebu pohonných hmot (doloženou z evidence jízd a také doklady o 

nákupu pohonných hmot), dále silniční daň, pojištění (povinné zákonné i havarijní), výdaje za 

parkování, veškeré opravy a údržbu, nákup náhradních dílů a další (Sedláček, 2010). 

U soukromého motorového vozidla používaného pro firemní účely lze jako výdaje 

daňové uznat pouze silniční daň, parkovné a základní náhradu za spotřebované pohonné 

hmoty. Tato se stanoví podle rovnic (3.4 a 3.5): 

          
                                     

   
                    (3.4) 

ZN/1 km – základní náhrada za použití soukromého vozidla na 1 km 

TP – technický průkaz 

PHM – pohonné hmoty 

                                                         (3.5) 

CZN – celková základní náhrada  

Výše základní sazby je stanovena vyhláškou a pro rok 2011 činí 3,70 Kč. Co se týče ceny 

pohonných hmot, jsou zde dvě možné varianty. Buď podnikatel uplatní průměrnou cenu 
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pohonných hmot (stanovenou vyhláškou č. 377/2010 Sb.) nebo cenu skutečně uhrazenou 

(doloženou dokladem o nákupu). Průměrné ceny za jeden litr pohonných hmot uvádí  

tabulka 3.4.   

Tab. 3.4 Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2011 

Druh pohonné hmoty Cena za 1 litr 

Benzin automobilový 91 oktanů 31,40 Kč 

Benzin automobilový 95 oktanů 31,60 Kč 

Benzin automobilový 98 oktanů 33,40 Kč 

Motorová nafta 30,80 Kč 

Zdroj: Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění 

sazba základní náhrady z používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví 

průměrná cena pohonných hmot 

Stejně jako u soukromého vozidla používaného pro firemní účely se postupuje  

i v případě, kdy podnikatel pořídil motorové vozidlo na finanční leasing, přičemž nájemné 

neuplatnil jako daňový výdaj. 

 

3.3.12.1  Výše cestovní náhrady praktického lékaře pro děti a dorost 

Praktický lékař využívá pro své podnikání osobní automobil, který nemá zahnut ve svém 

obchodním majetku. Tento automobil využívá při cestě z domova do místa podnikání a zpět. 

Výdaje spojené s touto cestou však nejsou daňově uznatelnými.  

Co už však může praktický lékař zahrnout do základu daně a taktéž zaznamenat do knihy 

evidence jízd jsou cesty z místa podnikání do místa výkonu pohotovostní služby a dále 

k uskutečňování návštěvní služby. Výkon pohotovostní služby i služby návštěvní lékaři 

nařizuje zákon.  

Mimo výše uvedené, uskutečňuje praktický lékař i cesty na různé vzdělávací semináře a 

kongresy, jež jsou pořádány různými profesními organizacemi, a které navštěvuje v rámci 

svého celoživotního vzdělávání. 

Celkový počet kilometrů, které praktický lékař pro děti a dorost urazil v rámci svých 

pracovních cest za rok 2011, činí 18 625 km. Cenu pohonných hmot uplatňuje dle příslušné 

vyhlášky, čili ve výši 33,40 Kč/1 litr pohonné hmoty a průměrná spotřeba jeho osobního 

automobilu (zjištěná z TP) je 8,2 litrů/100 km. 
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Řešení: 

1. Stanovení základní náhrady na 1 km (vzorec 3.6) 

          
           

   
                             (3.6) 

2. Výpočet celkové základní náhrady (vzorec 3.7) 

                                                     (3.7) 

Celková výše základní náhrady praktického lékaře pro děti a dorost za použití 

soukromého osobního automobilu pro rok 2011 činí 119 923 Kč.  

 

3.3.13  Postupy na konci zdaňovacího období 

Na konci zdaňovacího období je třeba provést uzavírání knih, při němž se zjišťují 

souhrnné částky v peněžním deníku a stavy v ostatních knihách a záznamech a dále provést 

uzávěrkové úpravy příjmů a výdajů. Jde o úpravy dle zákona o daních z příjmů, které zvyšují 

nebo snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

Výdaje daňové zvyšujeme například o věcné vklady podnikatele, o daňové odpisy 

hmotného majetku nebo o zůstatkovou cenu vyřazeného dlouhodobého majetku. Uzávěrková 

úprava příjmů daňových se provádí například při aktivaci hmotného majetku vytvořeného ve 

vlastní režii. 

Po provedení uzávěrkových úprav a uzavření knih, by měl podnikatel dále sestavit 

výkazy, které poskytují přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích. A to 

především z důvodu správného stanovení základu daně a taktéž pro usnadnění vyplnění 

daňového přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích praktického 

lékaře jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 této práce. 

 

3.4 Daň z příjmů fyzických osob a daňové přiznání 

Příjmy plynoucí praktickému lékaři pro děti a dorost z provozování nestátního 

zdravotnického zařízení jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, tvoří tzv. dílčí základ 

daně dle § 7 zákona o daních z příjmů, a jako takové vstupují do základu daně. 
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Základem daně je dle § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů rozdíl, o který příjmy, 

s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují 

výdaje, a to při respektování jejich časové a věcné souvislosti v daném zdaňovacím období.  

U praktického lékaře pro děti a dorost, jenž nevede účetnictví, se pro stanovení základu daně 

vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji zjištěných z daňové evidence (peněžního deníku, 

příjmy a výdaje daňové). 

„Daň z příjmů fyzických osob je vypočtena ze základu daně sníženého o nezdanitelné 

části základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na 

celá sta Kč dolů. Sazba daně z příjmů je uvedena v § 16 zákona o daních z příjmů a pro 

zdaňovací období 2011 činí 15%.“ (Hakalová, 2008, s. 45). 

Na vypočtenou daň může poplatník uplatnit slevy na dani, případně daňová zvýhodnění, 

má-li na ně nárok. Tyto slevy jsou uvedeny v § 35 - §35d zákona o daních z příjmů. 

Dílčí základ daně, základ daně, vypočtenou daň a případné další skutečnosti (např. 

uplatněné slevy na dani) uvede poplatník do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob, které je povinen za zdaňovací období 2011 podat nejpozději do 2. dubna 2012.  

 

3.4.1  Výpočet daňové povinnosti praktického lékaře pro děti a dorost 

Praktický lékař pro děti a dorost měl za rok 2011 příjmy z podnikání (z provozování 

nestátního zdravotnického zařízení) a celkový úhrn těchto příjmů činil 1 212 896 Kč. Výdaje 

související s těmito příjmy byly ve výši 625 911 Kč. Tyto příjmy a výdaje byly zjištěny z jeho 

daňové evidence (z peněžního deníku). Cestovní náhrada za použití soukromého automobilu 

lékaře pro firemní účely, kterou praktický lékař nezahrnul do výdajů daňových, ale uplatňuje 

ji až jako částku snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji je 119 923 Kč (zjištěna z daňové 

evidence lékaře – deníku jízd). Další zdroj jeho příjmů byl z kapitálového majetku a činil  

4 Kč. 

Lékař je již 5 let rozvedený, ve společné domácnosti s ním žije jedno dítě ve věku 17 let, 

které studuje střední školu. Lékař si dále platí penzijní připojištění ve výši 12 000 Kč ročně  

a životní pojištění ve výši 9 600 Kč ročně. Na zálohách na daň z příjmu z podnikání zaplatil 

v průběhu roku 25 200 Kč.   
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Řešení: 

Viz tabulka 3.5, 3.6 a 3.7. 

Tab. 3.5 Výpočet dílčích základů daně (DZD) a jejich souhrnu (∑DZD) 

Text Kč 

DZD dle § 7 (1 212 896 – 625 911 – 119 923) 467 062  

DZD dle § 8 4  

∑DZD (467 062 + 4) 467 066 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 3.6 Stanovení základu daně a výpočet daně  

Text Kč 

∑DZD 467 066 

Odpočet nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP: 

- platba na penzijní připojištění (12 000 – 6 000) 

- platba na životní pojištění 

 

6 000 

9 600 

Nezdanitelné části základu daně celkem (6 000 + 9 600) 15 600 

Základ daně (467 066 – 15 600) 451 466 

Základ daně po zaokrouhlení 451 400 

Daň z příjmů (15% ze 451 400) 67 710 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 3.7 Stanovení výsledné daňové povinnosti 

Text Kč 

Daň z příjmů 67 710 

Uplatnění slev dle § 35ba (sleva na poplatníka) 23 640 

Daň po slevě (67 710 – 23 640) 44 070 

Uplatnění daňového zvýhodnění dle § 35c (daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě) 

11 604 

Daň po slevě a daňovém zvýhodnění (44 070 – 11 604) 32 466 

Zaplacené zálohy 25 900 

Výsledná daňová povinnost (32 466 – 25 200) 7 260 

Zdroj: Vlastní 

 

Výsledná daňová povinnost (nedoplatek) praktického lékaře pro děti a dorost činí za rok 

2011 celkem 7 260 Kč. Tuto povinnost mohl snížit a to v případě, kdyby se rozhodl zvýšit 

platby na životní pojištění či důchodového připojištění až do výše zákonem povoleného limitu 

(v obou případech jde o 12 000 Kč). 
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3.5 Odvody pojistného  

Praktický lékař, jakožto osoba samostatně výdělečně činná má povinnost odvádět pojistné 

na zdravotní pojištění a také být účastna na důchodovém pojištění a na pojištění na státní 

politiku zaměstnanosti. Účast na nemocenském pojištění je v tomto případě dobrovolná. 

Zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 592/1992 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. Jeho výše činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem pro účely 

zdravotního pojištění se rozumí alespoň 50 % základu daně z podnikání, který není upraven  

o nezdanitelnou část základu daně podle § 15 ZDP. Takto stanovený vyměřovací základ však 

nesmí být nižší než minimální vyměřovací základ, který se odvíjí od výše průměrné mzdy 

stanovené pro příslušný rok (je roven polovině průměrné mzdy). V roce 2011 činí průměrná 

mzda 24 740 Kč.  

U pojistného na sociální zabezpečení je sazba stanovena ve výši 31,5 %, z toho 28 %  

na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti a 2,3 % na dobrovolné 

nemocenské pojištění. Vyměřovacím základem je opět 50 % základu daně neupraveného  

o nezdanitelné částky, který však nesmí být nižší než minimální vyměřovací základ (25 % 

průměrné mzdy). 

 

3.5.1  Výpočet pojistných odvodů praktického lékaře pro děti a dorost 

Pro výpočet pojistných odvodů praktického lékaře vycházíme ze stejného zadání jako 

v případě stanovení daňové povinnosti. Základ daně praktického lékaře před odpočty 

nezdanitelné části základu daně činí tedy 467 066 Kč. Praktický lékař se dobrovolně neúčastní 

na nemocenském pojištění. Na zálohách na zdravotní pojištění lékař zaplatil 28 733 Kč  

a zálohy na důchodové pojištění a na pojistné na státní politiku zaměstnanosti činily  

62 148 Kč. 

Řešení: 

Viz tabulka 3.8. 
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Tab. 3.8 Výpočet pojistného na zdravotní pojištění, na důchodové pojištění a na státní 

politiku zaměstnanosti (DPSPZ) 

Text Kč 

Vyměřovací základ 467 062 

Zdravotní pojištění (467 062 ∙ 50 % ∙ 13,5 %) 31 526,685 

Zdravotní pojištění po zaokrouhlení 31 527 

Zaplacené zálohy 28 733 

Zdravotní pojištění – nedoplatek (31 527 – 28 733) 2 793 

DPSPZ (467 062 ∙ 50 % ∙ 29,2 %) 68 191,052 

DPSPZ po zaokrouhlení 68 192 

Zaplacené zálohy 62 148 

DPSPZ – nedoplatek (68 192 – 62 148) 6 044 

Zdroj: Vlastní 

 

Výše zdravotního pojištění, kterou je praktický lékař povinen doplatit činí 2 793 Kč,  

u důchodového pojištění a pojištění na státní politiku zaměstnanosti to je 6 044 Kč.   

 

3.6 Výhody a nevýhody provozování soukromé lékařské praxe 

fyzickou osobou 

Jednou z hlavních a nesporných výhod provozování soukromé lékařské praxe fyzickou 

osobou je skutečnost, že nemusí povinně vytvářet základní kapitál v žádné minimální výši. 

Velkou výhodu lze také spatřit v možnosti výběru, jak účtovat či evidovat hospodářské 

jevy. Čili že se praktický lékař může rozhodnout, zda povede účetnictví či daňovou evidenci 

nebo bude uplatňovat výdaje procentem z příjmů. V případě, že si vybere daňovou evidenci  

či uplatňování výdajů procentem z příjmů, má jeho rozhodnutí za následek snížení 

administrativní zátěže. A ačkoliv se to nemusí zdát řádně opodstatněné, tato skutečnost se pro 

většinu praktických lékařů jeví jako nejsilnější argument, aby provozovali své ambulance jako 

fyzické osoby. 

Poněkud sporné (co se týče výhodnosti či nevýhodnosti) jsou výdaje na osobní spotřebu 

praktického lékaře. Pokud lékař svou praxi provozuje jako fyzická osoba, rozdíl mezi příjmy  

a výdaji související s tímto podnikáním náleží přímo jeho osobě (rozdíl oproti tomu je 

například u společnosti s ručením omezeným, kde zisk náleží této společnosti, nikoliv 

společníkům). Praktický lékař tedy může využít těchto příjmů i pro soukromé účely, v deníku 

příjmů a výdajů tento úbytek vykáže jako výdaje na osobní spotřebu. Nesmí však zapomínat, 

že tento výdaj není daňově uznatelný. 
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Nevýhoda tohoto způsobu podnikání naopak spočívá v ručení podnikatele (praktického 

lékaře) za své závazky. Fyzická osoba ručí za své závazky celým svým majetkem, tedy i tím, 

který nemá zahrnutý v obchodním majetku. 

Další nevýhody s sebou přináší případný prodej lékařské praxe provozované fyzickou 

osobou či úmrtí lékaře. Lékařskou praxi lze prodat jako podnik (splňuje definici podniku dle 

obchodního zákoníku). Příjem, který lékař tímto prodejem získá, musí zdanit a podléhá 

rovněž pojistnému na sociální zabezpečení a taktéž zdravotní pojištění. Kupující naproti tomu 

musí projít výběrovým řízením (vyhlašovaným krajským úřadem) a musí mít předjednány 

smlouvy s pojišťovnami, ty na něj z původního provozovatele nestátního zdravotnického 

zařízení nepřecházejí. 

V případě úmrtí praktického lékaře, není jeho praxe předmětem dědického řízení, jelikož 

dochází k zániku registrace. Dědické řízení se tak týká pouze majetku, jenž tvoří převážně 

vybavení ordinace, sníženého o závazky. Zdravotnická dokumentace v tomto případě musí 

být zabezpečena krajským úřadem (není majetkem lékaře tudíž ani nevstupuje do dědického 

řízení). 

Z pohledu daňového zatížení, je příjem podnikajícího praktického lékaře (fyzické osoby) 

zdaněn sazbou ve výši 15 % ze základu daně. Dále je lékař povinen odvádět pojistné na 

sociální zabezpečení (mimo nemocenské pojištění, to je pouze dobrovolné) a na zdravotní 

pojištění, a to ve výši 29,2 % a 13,5 % z vyměřovacího základu. Ve výše uvedených 

výpočtech vyšla daňová povinnost 32 466 Kč a odvody pojistného činily 31 527 Kč  

a 68 192 Kč. Tím pádem činí čistý zisk praktického lékaře pro děti a dorost 341 881 Kč.  
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4. Provozování soukromé lékařské praxe právnickou 

osobou 

Jestliže nestátní zdravotnické zařízení, soukromou ordinaci praktického lékaře, provozuje 

právnická osoba, její nejčastější právní formou je společnost s ručením omezeným. 

V tomto případě si již lékař nemůže vybírat mezi daňovou evidencí a účetnictvím. 

Společnost s ručením omezeným jakožto právnická osoba musí vést podvojné účetnictví. Tato 

povinnost vyplývá z § 1 odst. 2 písm. a) zákona o účetnictví. Založení společnosti s ručením 

omezeným a tedy zahájení provozování soukromé lékařské praxe právnickou osobou mohou 

předcházet dvě skutečnosti. První z nich je, že lékař (zakladatel) ještě nepodnikal ani jako 

fyzická osoba (byl například zaměstnancem nemocnice) a zakládá zcela novou ordinaci. 

Druhou skutečností může být ta, kdy lékař již provozoval soukromou ordinaci jako fyzická 

osoba, tuto podnikatelskou činnost však ukončí a rozhodne se „přetransformovat“ své nestátní 

zdravotnické zařízení na společnost s ručením omezeným.  

 

4.1.1 Ukončení podnikatelské činnosti fyzické osoby 

Bereme-li v úvahu druhou skutečnost (kdy lékař provozoval soukromou ordinaci jako 

fyzická osoba a nyní se rozhodl ukončit tuto činnost a provozovat ji jako právnická osoba), 

má to za následek nejen administrativní, ale především daňové dopady. 

V případě, že lékař, který vede daňovou evidenci, ukončí svou činnost, musí dle § 23 

odst. 8 zákona o daních z příjmů upravit základ daně: 

 o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (s výjimkou 

pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) a zaplacených záloh), 

 o hodnotu závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů (s výjimkou přijatých záloh), 

 o cenu nespotřebovaných zásob, 

 o zůstatky vytvořených rezerv, 

 o nájemné u finančního leasingu s následnou koupí najaté věci (v poměrné výši 

připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení jiné 

samostatné výdělečné činnosti nebo do ukončení pronájmu).  
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4.1.1.1 Příklad na úpravu základu daně při ukončení podnikatelské činnosti 

Praktický lékař pro děti a dorost podnikající jako fyzická osoba se rozhodl, že ke dni  

1. 1. 2012 ukončí svou podnikatelskou činnost. Rozdíl mezi příjmy a výdaji z něhož se 

vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období, které předcházelo dni ukončení 

činnosti, činil 467 066 Kč. K tomuto datu dále evidoval pohledávky ve výši 5 260 Kč  

a závazky ve výši 1 673 Kč. Veškeré zásoby byly spotřebovány, lékař netvoří žádné rezervy  

a neměl ve svém obchodním majetku žádný majetek pořízený formou finančního leasingu.  

Řešení: 

Praktický lékař je povinen upravit rozdíl mezi příjmy a výdaji o hodnotu pohledávky  

a rovněž o hodnotu závazku, které eviduje ve zdaňovacím období předcházející dni ukončení 

činnosti. Úprava bude následující (vzorec 4.1): 

                                           (4.1)  

Výchozí částka pro stanovení základu daně tedy bude 470 653 Kč. 

 

4.2 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 

Jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly, pokud praktický lékař provozuje svou praxi 

prostřednictvím právnické osoby, její nejčastější právní formou je společnost s ručením 

omezeným. Jde ve většině případů o společnost s jedním společníkem, který je zároveň 

jednatelem společnosti a je jím samotný lékař.  

Tato společnost je spolu s ostatními obchodními společnostmi upravena v zákoně  

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Z tohoto právního předpisu ji mimo jiné vyplývá 

povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Den zápisu společnosti do obchodního rejstříku je 

zároveň dnem vzniku této společnosti. 

„Společnost s ručením omezeným je obchodní společností s povinně vytvářeným 

základním kapitálem, jehož minimální výše je od 1. 1. 2001 stanovena na 200 000 Kč„ 

(Běhounek, 2011, s. 12).  

Základní kapitál je obchodním zákoníkem vymezen jako „peněžní vyjádření souhrnu 

peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti.“ Výše 



47 

 

základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Před tímto zápisem musí společníci 

splatit: 

 všechny nepeněžité vklady, 

 alespoň 30 % z každého peněžitého vkladu, přičemž součet všech splacených 

peněžitých vkladů a hodnoty nepeněžitých vkladů musí činit minimálně 100 000 Kč. 

Pokud je společnost založena pouze jedním společníkem, musí být splacena cela upsaná 

hodnota peněžitých i nepeněžitých vkladů. Hodnota nepeněžitých vkladů musí být stanovena 

znaleckým oceněním. Veškeré vklady přecházejí na společnost dnem jejího vzniku.  

Vznikem společnosti získává společník obchodní podíl. Ten představuje dle § 114 

obchodního zákoníku účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva  

a povinnosti. Jeho výše se určí jako poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu 

společnosti.  

Práva a povinnosti společníka plynoucí z jeho účasti na společnosti můžeme rozdělit na 

majetková a nemajetková práva a povinnosti. Z majetkových práv jde především o podíl na 

zisku společnosti, nemajetkovým právem může být například právo ovlivňovat řízení 

společnosti. Majetkovou povinností společníka naproti tomu je splatit svůj vklad do 

základního kapitálu, nemajetková povinnost může spočívat ve výkonu činnosti směřující 

k naplnění účelu založení společnosti. 

Dalším právním předpisem, kterým se společnost s ručením omezeným musí řídit, je 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (a s ním související právní předpisy, jako je prováděcí 

vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy). Zákon o účetnictví řadí společnost 

s ručením omezeným (jakožto právnickou osobu se sídlem na území české republiky) mezi 

účetní jednotky a ukládá ji tedy povinnost vést účetnictví (podvojnými zápisy).  

„Povinnost vést účetnictví nelze chápat jako nutné zlo a význam účetnictví nespočívá 

pouze ve správném stanovení základu daně z příjmů společnosti, ale umožňuje udržovat 

přehled o majetkové situaci společnosti – na rozdíl od daňové evidence fyzických osob.“ Jak 

tvrdí Běhounek (2011, s. 51). 
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Oproti daňové evidenci je však třeba účetnictví věnovat větší pozornost a hlavně 

dodržovat obecné zásady pro jeho vedení, kterými jsou: 

 zásada věcné a časové souvislosti,  

 zásada stálosti metod uplatněných při vedení účetnictví, 

 zásada opatrnosti, 

 zákaz kompenzace a  

 zásada věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky (Chalupa, 2011). 

 

4.3 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

V případě založení společnosti jediným společníkem (praktickým lékařem) je právním 

úkonem směřujícím k tomuto založení zakladatelská listina s úředně ověřenými podpisy, která 

má formu notářského zápisu. Vznik společnosti je vázán na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od 

jejího založení (dle § 62 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 

Dnem vzniku, tj. dnem zápisu společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku, 

vzniká této společnosti povinnost vést účetnictví (dle § 4 zákona o účetnictví). Účetní 

jednotka je tedy povinna k tomuto dni sestavit zahajovací rozvahu a následně otevřít účetní 

knihy. 

Ke dni vzniku společnost vykáže v zahajovací rozvaze na straně pasiv základní kapitál, 

který vytvořili společníci svými vklady a na straně aktiv jeho majetkovou strukturu, jež je 

tvořena uhrazenými vklady případně neuhrazenými vklady v podobě pohledávky za 

společníky (Šebestíková, 2011). Tato pohledávka však nemůže figurovat v zahajovací rozvaze 

společnosti založené jedním společníkem, jelikož ten je povinen splatit veškeré své vklady již 

před vznikem společnosti.  

 

4.3.1 Zřizovací výdaje 

V souvislosti se založením společnosti (ještě před jejím samotným vznikem) je společník 

nucen uhradit nezbytné výdaje, kterými jsou například poplatky notáři, cestovné či nájemné. 
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Souhrn všech těchto výdajů je účetními předpisy definován jako zřizovací výdaje, které jsou 

společníkovi po vzniku společnosti proplaceny touto společností. 

Nově vzniklá společnost po otevření účetních knih zaúčtuje zřizovací výdaje do nákladů, 

a to na základě předložených dokladů. Pro další zaúčtování je důležitá výše zřizovacích 

výdajů. Pokud překročí částku stanovenou účetní jednotkou pro zařazení těchto výdajů do 

dlouhodobého nehmotného majetku, je nutné provést jejich aktivaci na vrub nulté účtové 

skupiny a následně sestavit jejich odpisový plán. 

Nesmíme zapomenout zohlednit ani daňové hledisko zřizovacích výdajů, jelikož všechny 

nemusí být daňově uznatelné (např. výdaje na reprezentaci). Zákon o daních z příjmů taktéž 

stanoví výši hodnoty zřizovacích výdajů potřebnou pro jejich zařazení do dlouhodobého 

nehmotného majetku (60 000 Kč) a následné daňové odpisování.
6
 

 

4.3.2 Sestavení zahajovací rozvahy a otevření účetnictví  

Praktický lékař založil společnost s ručením omezeným ke dni 2. 1. 2012. V zakladatelské 

listině je uvedena hodnota základního kapitálu v minimální výši, tj. 200 000 Kč. Základní 

kapitál je tvořen nepeněžitým vkladem lékaře v podobě vložené pohledávky v hodnotě  

5 260 Kč (znalecké ocenění), dále v podobě drobného hmotného majetku (vybavení ordinace) 

v hodnotě znaleckého ocenění 35 200 Kč a peněžitým vkladem, který činí 159 540 Kč. 

V souvislosti se založením společnosti lékař vynaložil 27 600 Kč za nájemné a za služby 

notáře. Výše zřizovacích výdajů potřebná pro jejich zařazení do dlouhodobého nehmotného 

majetku je stanovena vnitřním předpisem na 60 000 Kč. Tato společnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 2. 2. 2012 a bez prodlení uhradila společníkovi zřizovací výdaje.  

Řešení: 

Viz tabulky 4.1 a 4.2. 

  

                                                
6 Daňové odpisy zřizovacích výdajů jsou časové a činí 60 měsíců 
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Tab. 4.1 Zahajovací rozvaha k datu 2. 1. 2012 

Aktiva Pasiva 

Pohledávky  5 260 Kč Základní kapitál 200 000 Kč 

Drobný hm.majetek 32 200 Kč   

Běžný účet 159 540 Kč   

Celkem 200 000 Kč Celkem 200 000 Kč 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 4.2 Otevření účetnictví k datu 2. 1. 2012 

Účetní případ Částka MD D 

Základní kapitál 200 000 Kč 701 411 

Peníze na běžném účtu 159 540 Kč 221 701 

Pohledávka z obchodních vztahů  5 260 Kč 311 701 

Drobný hmotný majetek 32 200 Kč 112 701 

Nájemné, ostatní služby 27 600 Kč 518 221 

Zdroj: Vlastní 

Použité účty: 

 701 – Počáteční účet rozvážný 

 411 – Základní kapitál 

 221 – Bankovní účty 

 311 – Pohledávky z obchodních vztahů 

 112 – Materiál na skladě 

 518 – Ostatní služby 

 

4.4 Postavení praktického lékaře ve společnosti 

Společnosti s ručením omezeným zakládané praktickými lékaři jsou nejčastěji 

společnostmi s jedním společníkem. Tímto společníkem je samotný lékař, který je zároveň 

jednatelem (statutárním orgánem) společnosti a taktéž odborným zástupcem.  

Z titulu společníka má praktický lékař určitá práva a povinnosti, které již byly zmíněny. 

Jedná se především o povinnost splatit vklad na základní kapitál a následné právo na 

vyplacení podílu na zisku. 

Odborný zástupce musí být dle § 9 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči 

v nestátních zdravotnických zařízeních v pracovním poměru k provozovateli, pokud není 
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společníkem obchodní společnosti, která je provozovatelem nestátního zdravotnického 

zařízení. Dále musí odpovídat za odborné vedení nestátního zdravotnického zařízení a za 

tímto účelem splňovat podmínky registrace. 

Jednateli z titulu statutárního orgánu společnosti náleží obchodní vedení společnosti  

a mimo jiné také povinnost zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví této 

společnosti. Neznamená to, že jednatel musí vést účetnictví osobně, avšak měl by mít v tomto 

ohledu alespoň základní znalosti, aby mohl ověřit, zda je účetnictví vedeno správně. 

Vztah jednatele a společnosti je vztahem obchodněprávním, nikoliv pracovněprávním, 

tudíž se neřídí předpisy pracovního práva, ale obchodním zákoníkem. Tento vztah je 

z hlediska určení odpovědnosti jednatele vhodné realizovat smlouvou o výkonu funkce nebo 

stanovit vnitřním předpisem. Je-li jednatel zároveň jediným společníkem společnosti, jako 

vhodnější způsob se jeví vnitřní předpis, jelikož smlouvy uzavřené mezi společností  

a jediným společníkem této společnosti (a zároveň jednatelem) musejí mít dle obchodního 

zákoníku formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před 

orgánem, který je pověřen legalizací. Vhodné je také uvést do této smlouvy či vnitřního 

předpisu, že předmětem této smlouvy je i výkon funkce odborného zástupce podle zákona  

č. 160/1992 Sb. 

Lékař může být taktéž zaměstnancem společnosti a to na základě pracovněprávního 

vztahu. Činnosti, jež by vykonával v rámci tohoto vztahu, by se však neměly překrývat 

s činnostmi, které pramení z jeho výkonu funkce jednatele. 

 

4.4.1 Odměna za výkon funkce jednatele 

Jednatel společnosti má za výkon své funkce nárok na odměnu. Způsob stanovení  

a vyplácení této odměny může být různý (např. měsíční, jednou za rok). Odměna navíc může 

zahrnovat i výplatu cestovních náhrad či dalších požitků, a proto je vhodné stanovit ji ve 

vnitřním předpise nebo uzavřením smlouvy. Odměna jednatelům je obecně pro společnost 

daňově uznatelným nákladem. Pokud je navíc její výše a druh zakotven ve smlouvě, nemělo 

by dojít k žádnému zpochybnění daňové uznatelnosti těchto nákladů. 

Z pohledu jednatele je jeho odměna příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) 

zákona o daních z příjmů. Z hlediska pojistných odvodů odměna jednatele vždy podléhá 
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zdravotnímu pojištění, podmínkou účasti na nemocenském pojištění a od něj odvozené účasti 

na důchodovém pojištění je dosažení rozhodné částky (v roce 2012 činí tato částka 2 500 Kč). 

Pojistné, které v souvislosti s odměnou za výkon funkce jednatele hradí za jednatele 

zaměstnavatel (společnost), je rovněž pro společnost daňově uznatelným nákladem,  

při splnění podmínky, kdy pojistné musí být uhrazeno do konce měsíce následujícího po 

uplynutí zdaňovacího období (Běhounek, 2011). 

Jednatel má rovněž nárok na výplatu podílu na zisku společnosti (tantiému). Z pohledu 

jednatele je u tantiémy uplatňován stejný princip daňových a pojistných odvodů jako 

v případě odměny za výkon funkce jednatele. Z pohledu společnosti je však tantiéma 

nedaňovým nákladem, tudíž její přiznání jednateli není pro společnost příliš výhodné. 

 

4.5 Rozdělování zisku a podíl společníka na zisku 

Pokud společnost dosáhne zisku, je tento zisk předmětem daně z příjmů právnických osob 

a podléhá devatenácti procentní sazbě daně. Po zdanění je zisk určen k rozdělení, o němž 

rozhoduje valná hromada (Pilařová, 2010). 

Jak již bylo několikrát v této práci uvedeno, jedním z práv společníka je právo na 

vyplacení podílu na zisku, avšak pouze v případě, že společnost za dané účetní období zisk 

realizuje a je-li schválena účetní závěrka.  

Podmínky pro vyplacení podílu na zisku společníkovi jsou upraveny v obchodním 

zákoníku. Před samotnou výplatou podílu na zisku je nutno: 

 provést povinný příděl do rezervního fondu, 

 uhradit ztrátu z minulých let. 

Dalším limitujícím faktorem mohou být zřizovací výdaje. Je zakázáno vyplácet podíl na 

zisku, pokud nejsou zřizovací výdaje (zařazeny do dlouhodobého nehmotného majetku) zcela 

odepsány. Výjimka z tohoto omezení může nastat v případě, že má společnost k dispozici 

k výplatě podílu jiné využitelné zdroje (např. nerozdělený zisk z minulých let) v minimální 

výši, která je rovna zůstatkové hodnotě zřizovacích výdajů (Šebestíková, 2011). 
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Rezervní fond je možné vytvořit již při vzniku společnosti či při zvyšování základního 

kapitálu a to vkladem společníka nad základní kapitál. Častějším způsobem tvorby tohoto 

fondu je však příděl ze zisku po zdanění. V roce, v němž je zisk poprvé vykázán, je povinný 

příděl do rezervního fondu ve výši 10 % čistého zisku (ne však více než 5 % hodnoty 

základního kapitálu). V dalších letech je navyšován minimálně o 5 % dosaženého čistého 

zisku a to až do doby, kdy fond dosáhne výše 10 % základního kapitálu. V této zákonem 

stanovené výši slouží rezervní fond ke krytí ztráty. 

 

4.5.1 Zdanění vyplaceného podílu společníkem 

Podíl vyplacený společníkovi je vyplácen z čistého zisku společnosti (tedy již po zdanění 

daní z příjmů právnických osob) a podléhá srážkové dani podle § 36 odst. 2 zákona o daních 

z příjmů. Sazba této daně pro rok 2012 činí 15% a sražená daň se zaokrouhluje na celé koruny 

dolů. Odpovědnost za sražení daně má společnost, nikoliv společník, čili částka, kterou 

společník obdrží jako podíl na zisku je pro něj již v konečné výši.  

Vyplacený podíl tedy společník již neuvádí do svého daňového přiznání, pokud je 

povinen jej podat (má i jiné příjmy, z kterých tato povinnost vyplývá). Jestliže společník není 

povinen podat daňové přiznání, samotná výplata podílu mu tuto povinnost nezakládá.  

Sražení daně z podílu na zisku je nutné provést při výplatě podílu na zisku, nejpozději 

však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke schválení účetní 

závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku (Běhounek, 2011). 

Na závěr je třeba zdůraznit, že přijatý podíl nezakládá společníkovi účast na zdravotním 

pojištění ani pojištění na sociální zabezpečení.  

 

4.6 Stanovení celkového daňového zatížení praktického lékaře 

pro děti a dorost 

 Praktický lékař je jediným společníkem, jednatelem a odborným zástupcem v jedné 

osobě společnosti s ručením omezeným, která je provozovatelem nestátního zdravotnického 

zařízení. Základní kapitál této společnosti činí 200 000 Kč. Společnost ve svém vnitřním 

předpise stanovila odměnu jednateli za výkon jeho funkce, která činí 20 000 Kč měsíčně (tedy 
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240 000 Kč ročně). Celkové výnosy za rok 2012 plynoucí společnosti z této činnosti byly ve 

výši 1 218 156 Kč, celkové náklady (včetně odměny jednateli a pojistného odváděného za 

jednatele společností) byly ve výši 1 067 434 Kč. Všechny výnosy i náklady zjištěné 

z účetnictví vstupují do základu daně (jsou daňově uznatelné). Dále bylo rozhodnuto, že zisk 

(po povinném přídělu do rezervního fondu) bude beze zbytku vyplacen společníkovi. 

Praktický lékař si dále přispívá penzijní připojištění ve výši 12 000 Kč ročně a životní 

pojištění ve výši 9 600 Kč ročně. Je rozvedený a ve společné domácnosti s ním žije jedno dítě, 

student střední školy ve věku 17 let. 

Řešení: 

Viz tabulky 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6. 

Tab. 4.3 Výpočet daně z příjmu právnických osob 

Text Kč 

Výsledek hospodaření = výnosy – náklady (1 218 156 – 1 067 434) 150 722 

Základ daně 150 722 

Základ daně po zaokrouhlení 150 000 

Daň z příjmů právnické osoby (19% z 150 000) 28 500 

Zdroj: Vlastní 

 

Tab. 4.4 Výpočet srážkové daně a stanovení výše podílu 

Text Kč 

Zisk společnosti (150 722 – 28 500) 122 222 

Povinný příděl do rezervního fondu (5 % z 200 000 Kč) 10 000 

Zisk k rozdělení (122 222 – 10 000) 112 222 

Srážková daň (15% z 112 222) 16 833.3 

Srážková daň po zaokrouhlení 16 833 

Vyplacený podíl (112 222 – 16 833) 95 389 

Zdroj: Vlastní 

 

Tab. 4.5 Výpočet ročních odvodů jednatele společnosti 

Text Kč 

Odměna 240 000 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 % z 240 000) 81 600 

Základ daně (240 000 + 81 600) 321 600 

Odpočet nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP 

- platba na penzijní připojištění (12 000 – 6 000) 

- platba na životní pojištění 

 

6 000 

9 600 

Nezdanitelné části základu daně celkem (6 000 + 9 600) 15 600 

Základ daně (321 600 – 15 600) 306 000 
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Základ daně po zaokrouhlení 306 000 

Daň z příjmů (15% z 306 000) 45 900 

Uplatnění slev dle § 35ba (sleva na poplatníka) 24 840 

Daň po slevě (45 900 – 24 840) 21 060 

Uplatnění daňového zvýhodnění dle § 35c (daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě) 

13 404 

Daň po slevě a daňovém zvýhodnění (21 060 – 13 404) 7 656 

Zdravotní pojištění jednatele (4,5 % z 240 000) 10 800 

Důchodové pojištění jednatele (6,5 % z 240 000) 15 600 

Vyplacená odměna (240 000 – 7 656 – 10 800 – 15 600) 205 944 

Zdroj: Vlastní 

 

Tab. 4.6 Celkové daňové a pojistné odvody 

Text Kč 

Za společnost 28 500 

Z titulu vyplaceného podílu 16 833 

Za jednatele (81 600 + 7 656 + 10 800 + 15 600) 115 656 

Zdroj: Vlastní 

 

4.7 Výhody a nevýhody provozování lékařské praxe právnickou 

osobou 

Pokud praktický lékař podniká jako fyzická osoba, ručí za své závazky celým svým 

majetkem. Výhodou oproti tomu je, že pokud je lékař společníkem ve společnosti s ručením 

omezeným, ručí za závazky společnosti pouze do výše svých nesplacených vkladů. Vzhledem 

k tomu, že ve většině případů je lékař jediným společníkem, jeho osobní ručení je v nulové 

výši, jelikož je povinen splatit celou výši vkladu již před vznikem společnosti. Všechny 

závazky jdou pouze na vrub společnosti  

Další výhody lze spatřovat při prodeji případně u zdědění soukromé praxe praktického 

lékaře. Pokud je provozovatelem této praxe právnická osoba, její prodej se uskutečňuje 

formou prodeje obchodního podílu. Výnos z tohoto prodeje je předmětem daně z příjmů, 

ovšem nepodléhá odvodům na zdravotní ani důchodové pojištění. U kupujícího není nutné 

výběrové řízení, ovšem musí splňovat podmínky k registraci. Není ani nutné uzavírat nové 

smlouvy s pojišťovnami, ty jsou totiž v tomto případě uzavřeny se společností nikoliv 

s fyzickou osobou (praktickým lékařem). Formálně dojde pouze ke změně odborného 

zástupce společnosti.  
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V případě úmrtí praktického lékaře, lze jeho obchodní podíl zdědit, ovšem společenská 

smlouva nesmí tuto možnost vylučovat. Zdravotnická dokumentace zůstává v majetku firmy, 

nepřechází do zabezpečení na krajský úřad a ani v tomto případě nezanikají smlouvy 

s pojišťovnami. 

Jestliže má nestátní zdravotnické zařízení formu společnosti s ručením omezeným, je 

zákonnou povinností společníka (praktického lékaře) splatit vklad na základní kapitál, jehož 

minimální výše činí 200 000 Kč. Tato skutečnost může být jedním z rozhodujících faktorů, 

proč se lékař rozhodne raději podnikat jako fyzická osoba, jelikož nemusí disponovat 

peněžními (případně nepeněžitými) prostředky v této výši.  

Jako nevýhodu lze také chápat povinnost vést účetnictví. Přestože tento způsob zachycení 

hospodářských skutečností poskytuje větší přehled o majetku, závazcích i dalších složkách 

podniku než daňová evidence, jeho náročnost je mnohem větší. Účtování podvojnými zápisy 

je složitější a navíc je třeba dodržovat nezbytné účetní principy. 

Dále je třeba zohlednit fakt, že výnosy plynoucí z provozování lékařské praxe právnickou 

osobou, nejsou osobně praktického lékaře, nýbrž náleží společnosti. Lékař má nárok na 

odměnu za výkon funkce jednatele (pokud je zároveň jednatelem společnosti), případně 

pobírat mzdu (v případě, že je se společností v pracovněprávním vztahu), nebo má nárok na 

vyplácení podílu na zisku (z titulu společníka či v podobě tantiémy z titulu jednatele). 

Co se týče způsobu zdanění, podléhá zisk společnosti s ručením omezeným dani z příjmu 

právnických osob, jejíž sazba činí 19 %. Podíly na zisku (po zdanění) vyplácené společníkům 

se zdaňují srážkovou daní se sazbou 15%, nepodléhají však pojistným odvodům. Odměna za 

výkon funkce jednatele je pro společnost daňovým nákladem včetně pojistného (kromě 

nemocenského pojištění, na kterém se jednatel nemůže podílet) odváděného za jednatele 

společností. Tantiéma je pro společnost nedaňovým nákladem. Z pohledu jednatele je odměna 

za výkon jeho funkce i tantiéma podrobena stejnému režimu zdanění jako příjmy ze 

zaměstnání. 

Pokud vyjdeme z předpokladu, že praktický lékař je jediným společníkem a zároveň 

jednatelem společnosti, veškeré zdaněné příjmy, které mu plynou z této společnosti (odměna 

za výkon funkce jednatele a podíl na zisku z titulu společníka), činí dle výše uvedeného 

výpočtu 301 333 Kč.  
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo poskytnutí informací o problematice podnikání praktického lékaře 

pro děti a dorost. Práce je za tímto účelem rozdělena do tří kapitol. První část se zaměřuje na 

právní úpravu podnikání lékaře, stručně popisuje profesní organizace, které se velkou měrou 

podílejí na výkonu lékařského povolání a v neposlední řadě jsou zde zmíněny smluvní vztahy 

lékaře a zdravotních pojišťoven. 

Ve druhé části je popsáno vedení daňové evidence praktického lékaře pro děti a dorost 

podnikajícího jako fyzická osoba a jsou zde vymezena určitá její specifika, jež jsou 

charakteristická pro tento druh podnikání. Tato kapitola se rovněž zaměřuje na daňové a 

pojistné odvody lékaře, které jsou řešeny v její praktické části na smyšleném příkladu. 

Třetí část popisuje provozování soukromé lékařské praxe právnickou osobou. Vzhledem 

k tomu, že její nejčastější právní forma má podobu společnosti s ručením omezeným, 

zaměřuje se práce právě na tuto společnost, na způsob a podmínky vzniku a další právní či 

daňové aspekty. Daňové zatížení praktického lékaře při využití tohoto způsobu provozování 

soukromé lékařské ordinace je řešeno na praktickém příkladu v závěru kapitoly. Podklady pro 

tento příklad jsou rovněž smyšlené. 

V závěru druhé i třetí kapitoly jsou stručně popsány výhody a nevýhody, jenž s sebou 

přináší obě varianty provozování soukromé lékařské praxe. Co do počtu kladů a záporů těchto 

dvou různých forem podnikání, jsou si obě varianty téměř rovny. Ne každá výhoda či 

nevýhoda má však pro lékaře stejnou váhu. Vzhledem ke složitosti a velké zodpovědnosti 

lékařské profese, se jako nejsilnější argument jeví jednoduchost a relativní časová 

nenáročnost vedení daňové evidence, tudíž podnikat jako fyzická osoba.  

Co se týče daňových odvodů a jejich výše, rovněž vychází lépe varianta, kdy lékař 

podniká jako fyzická osoba. Toto však nemusí platit vždy a to především kvůli stále se měnící 

daňové legislativě, kdy další změna zákona může zvýhodnit variantu podnikání 

prostřednictvím právnické osoby. 

Dle poznatků, které byly uvedeny v této práci, se tedy pro praktického lékaře pro děti  

a dorost jako vhodnější varianta jeví provozovat svou soukromou ordinaci jako fyzická osoba.  
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Seznam zkratek 

apod.  a podobně 

CZN  celková základní náhrada 

č.  číslo 

ČLK  Česká lékařská komora 

ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

ČR  Česká republika 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 

DPSPZ důchodové pojištění a státní politika zaměstnanosti 

DZD  dílčí základ daně 

∑DZD  suma dílčích základů daně 

EU   Evropská unie 

hm.   hmotný 

K1   koeficient v prvním roce odpisování 

Kd   koeficient v dalších letech  

Kč  Koruna česká 

km  kilometr 

KÚNZ  Krajský ústav národního zdraví 

l  litr 

n   počet let, po které byl majetek již odepisován 

např.  například 

odst.  odstavec 

OÚNZ  Okresní ústav národního zdraví 

p. p.  pozdější předpisy 

PHM  pohonné hmoty 

písm.  písmeno 

PLDD  praktický lékař pro děti a dorost 

r.   rok 

RO  roční odpis 

RO1   roční odpis v prvním roce odpisování 

ROd   roční odpis v dalších letech 

ROS  roční odpisová sazba 

s.   strana 
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Sb.  sbírka 

TP  technický průkaz 

tab.  tabulka 

tzv.  tak zvaný 

VC  vstupní cena 

ZC  zůstatková cena 

ZDP  zákon o daních z příjmů 

ZN/1 km základní náhrada za použití soukromého vozidla na 1 km  
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