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1 Úvod 

Podnikání formou sdružení fyzických osob bez právní subjektivity je zvláštní a do jisté 

míry problematickou formou. Tento názor mají nejen zkušení účetní, daňový poradci, 

právníci, ale zejména ti, kteří si tuto formu podnikání osobně vyzkoušeli. Najít vhodného 

spolupodnikatele, zvolit správnou formu podnikání, sepsat „téměř dokonalou“ smlouvu, to je 

jen začátek dlouhé cesty podnikatelského života a mnohdy alfou či omegou toho, zda půjde o 

podnikatelský život, přežívání či rychlou podnikatelskou smrt. 

Cílem této bakalářské práce je popsání teoretických aspektů sdružení fyzických osob 

bez právní subjektivity tak, jak ji vymezují zejména právní, účetní a daňové zákony naší 

republiky, ale zejména možnost jejich praktického naplnění nebo alespoň snaha o toto 

naplnění, v praktickém podnikatelském životě. 

Bakalářská práce je rozdělena do třech hlavních kapitol. Úvodní kapitola obsahuje 

mimo jiné definici sdružení, účel a způsob jeho založení a náležitosti smlouvy, což jsou 

základní pilíře jakéhokoliv zakládaného sdružení. Je zde vysvětlena nutnost co nejpřesnějšího 

a správného nastavení dalšího fungování sdružení ve smlouvě o sdružení, aby tak mohla být 

co nejlépe eliminována možná nedorozumění, nejasnosti či přímo rizika společného 

podnikání. 

Další podkapitoly teoretické části jsou věnovány vedení daňové evidence či účetnictví 

ve sdružení bez právní subjektivity, které má v našich účetních a daňových zákonech 

nastavená svá vlastní pravidla, podmínky, povinnosti, omezení atd. 

Zvláštní podkapitoly jsou vymezeny jednotlivým daním, pravidlům a povinnostem 

účastníků sdružení, jež jim vyplývají z daňových zákonů, dále pak možným způsobům a 

důvodům pro ukončení - rozpuštění činnosti sdružení. 

Třetí a čtvrtá kapitola, praktická část této práce, je věnována již konkrétnímu Sdružení 

HT- ÚČTO od jeho podnikatelské činnosti, nastavení smlouvy o sdružení, majetkové účasti, 

vedení daňové evidence až po samotné zpracování daňového přiznání jednoho z účastníků 

sdružení. 

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

komparace. 
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2 Charakteristika sdružení fyzických osob bez právní subjektivity 

2.1 Definice sdružení 

Dle § 829 odst. 1 občanského zákoníku se může sdružit několik osob, aby se společně 

přičinily o dosažení sjednaného účelu. 

Sdružení bez právní subjektivity je považováno za závazkový právní vztah (smlouvu). 

Osoby, ať už právnické či fyzické, se mohou sdružovat za podnikatelským nebo 

nepodnikatelským účelem, a to na základě smlouvy, v níž si strany určí své vzájemné 

závazky. 

Smlouva o sdružení je minimálně dvoustranným právním úkonem, který nemá 

zákonem předepsanou písemnou formu, tzn., že může být uzavřena i ústně. Samozřejmě pro 

zajištění práv a povinností jednotlivých stran se písemná forma více než doporučuje. 

Za strany smlouvy jsou považováni ti, kteří smlouvu uzavírají, podepisují vlastním 

jménem a zavazují se v ní k jejímu plnění a splnění. Tyto strany nezakládají žádný právní 

subjekt, jenž by měl právní subjektivitu. Sdružení nemá způsobilost k právům a povinnostem 

(§ 829 odst. 2 OZ), ty zůstávají nadále na jednotlivých účastnících smlouvy o sdružení. 

 

Kromě již výše zmíněného jsou dalšími znaky sdružení bez právní subjektivity tyto: 

a) sdružení osob: 

- Počet osob ve sdružení není omezen, může jít o osoby právnické i fyzické, 

tuzemské i zahraniční. 

b) společné přičinění o dosažení dohodnutého účelu: 

- Vedle pracovní činnosti stejné nebo různé povahy mohou být účastníci 

sdružení povinni poskytnout peníze nebo jiný majetek. 

c) vymezení sjednaného účelu: 

- Účel, za nímž bylo sdružení založeno, může být trvalý nebo jednorázový. 

d) odpovědnost: 

- V rámci závazků vůči třetím osobám jsou účastníci odpovědni společně a 

nerozdílně. 
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2.2 Vznik sdružení 

Proces založení a vzniku sdružení je poměrně jednoduchý. Není nutná žádná registrace 

státním orgánem ani zápis do příslušného rejstříku. Jak již bylo zmíněno, sdružení bez právní 

subjektivity je smlouvou mezi minimálně dvěma osobami. To znamená, že pokud není 

smlouva akceptována všemi účastníky sdružení, jedná se pouze o návrh smlouvy. Sdružení 

FO bez právní subjektivity tedy vzniká tehdy, souhlasí-li s obsahem smlouvy všechny 

zúčastněné osoby. 

2.2.1 Náležitosti smlouvy o sdružení 

Pro vznik sdružení je nutné, aby smlouva o sdružení obsahovala potřebné náležitosti, 

mezi které patří: 

- označení smlouvy, 

- označení účastníků, 

- vymezení účelu, za kterým se účastníci sdružují, 

- definice práv a povinností jednotlivých stran, 

- stanovení rozsahu majetkových hodnot, kterými mají účastníci přispět 

k dosažení stanoveného účelu, 

- rozdělení příjmů a výdajů mezi účastníky, 

- způsob nakládání se získaným majetkem, 

- určení osoby zodpovědné za vedení účetnictví nebo daňové evidence sdružení, 

- postup při přijímání do sdružení, ale i vylučování nebo vystoupení účastníků ze 

sdružení, 

- a mnoho dalších. 

Tab. 2.1 Vzor smlouvy o sdružení, zdroj: http://www.ipodnikatel.cz/Pravo/sdruzeni-

podnikatelu-spolecne-podnikani-fyzickych-osob-vzor.html 

SMLOUVA O SDRUŽENÍ 

uzavřená v souladu s ust. § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Pan/paní AB 

R.č. 

…………………………………………………………………………………………… 

bytem 

…………………………………………………………………………………………… 

http://www.ipodnikatel.cz/Pravo/sdruzeni-podnikatelu-spolecne-podnikani-fyzickych-osob-vzor.html
http://www.ipodnikatel.cz/Pravo/sdruzeni-podnikatelu-spolecne-podnikani-fyzickych-osob-vzor.html
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Pan/paní CD 

R.č. 

…………………………………………………………………………………………… 

bytem 

…………………………………………………………………………………………… 

a 

 (dále jen „účastníci sdružení“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 829 a násl. zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o sdružení 

(dále jen „smlouva“): 

Článek I. 

Název sdružení 

1.1. Účastníci sdružení se dohodli, že při výkonu společné činnosti budou užívat 

společný název ………… 

Článek II. 

Účel sdružení 

2.1. Účelem sdružení je ………. (dále jen „činnost“). 

2.2. Činnosti sdružení jsou rozděleny následovně: 

 pan AB 

……………………………………………………………………….……………., 

 pan CD 

…………………………………………………………………………………….., 

 

Článek III. 

Sídlo sdružení 

3.1. Sídlem sdružení je………………………………………… 

 

Článek IV. 

Vklady do sdružení 

4.1. Účastníci sdružení se dohodli na poskytnutí následujících vkladů: 

 pan AB – vklad ve výši ………..,- Kč (slovy: ………… korun českých) 
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 pan CD – materiál v hodnotě ……,- Kč, peněžitý vklad ve výši ……..,- Kč zaslaný na 

účet sdružení, 

4.2. Peněžité vklady specifikované v čl. 4.1. shora jsou účastníci sdružení povinni 

uhradit  do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy všemi účastníky sdružení na 

bankovní účet  sdružení uvedený v čl. V. této smlouvy. 

 

Článek V. 

Účet sdružení 

5.1. Účastníci sdružení se dohodli, že budou shromažďovat peněžní prostředky na 

jednom bankovním účtu vedeném u …………….., se sídlem …………. Účet u tohoto 

 peněžního ústavu zřídí pan CD a zajistí zřízení podpisového práva všem účastníkům 

 sdružení. Správcem všech finančních prostředků na účtu sdružení se pověřuje pan CD. 

Z účtu sdružení budou hrazeny platby, které se týkají společné činnosti účastníků 

 sdružení. Zrušit účet mohou pouze všichni účastníci sdružení po vzájemné dohodě. 

 

Článek VI. 

Vznik a trvání sdružení 

6.1. Sdružení vzniká okamžikem podpisu této smlouvy všemi účastníky sdružení. 

6.2. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. 

 

Článek VII. 

Podíl účastníka sdružení 

7.1. Účastníci sdružení si rozdělí příjmy i výdaje, popř. výnosy a náklady, zisk nebo 

ztrátu  rovným dílem. Tento podíl může být změněn pouze písemnou dohodou všech 

 účastníků. V případě zisku se jedná o nezdaněný zisk, který si musí každý z účastníků 

ve svém daňovém přiznání zdanit sám. V případě, že některý z účastníků sdružení se 

nebude moci účastnit na společné činnosti po dobu delší než šesti měsíců, podíl na 

příjmech a výdajích, popř. výnosech a nákladech, zisku a ztrátě se bude určovat podle 

počtu odpracovaných dní. 

Článek VIII. 

Vedení účetnictví 

8.1. Účastníci sdružení se dohodli, že účetnictví sdružení povede pan CD. 
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Článek IX. 

Vyřizování záležitostí sdružení 

9.1. Běžné záležitosti sdružení může vyřizovat každý z účastníků sdružení. Každý 

z účastníků sdružení je povinen informovat o těchto záležitostech ostatní účastníky. 

Souhlasu všech účastníků je potřeba u záležitostí, které nejsou běžné. Jedná se 

zejména o: 

 přistoupení, vyloučení nebo vystoupení některého z účastníků sdružení, 

 přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, 

 přijetí nebo propuštění zaměstnanců sdružení, změna platů a odměn zaměstnanců, 

 nákup a prodej věcí v pořizovací ceně přesahující cenu ……..,- Kč, 

 nakládání s prostředky (peněžními i nepeněžními) v hodnotě převyšující ………,- 

Kč, 

 nakládání s pohledávkami nebo závazky v hodnotě převyšující ……….,- Kč, 

 sjednání nájmu nebo podnájmu nebytových prostor, motorového vozidla a jiných 

věcí cizích nebo poskytnutých jako vklad do sdružení, 

 uzavření obchodních smluv nad ………….,- Kč, 

 další záležitosti, které se mohou značně dotknout zájmů některého z účastníků. 

9.2. Každý ze společníků je oprávněn požadovat vysvětlení jakékoli činnosti, která 

se vztahuje ke společné činnosti. 

Článek X. 

Zákaz konkurence 

10.1. Účastník sdružení nesmí vykonávat činnost, která je předmětem sdružení, a to 

ani jako společník právnické osoby nebo účastník jiného sdružení. V případě porušení 

tohoto  zákazu je povinen účastník převést zakázky, které nebyly sjednány ve prospěch 

sdružení, nebo zisk z nich na sdružení. 

Článek XI. 

Přistoupení, vyloučení a vystoupení účastníka sdružení 

11.1. Přistoupit ke sdružení může každý další účastník pouze se souhlasem všech 

stávajících účastníků sdružení, a to formou písemného číslovaného dodatku k této 

smlouvě. Podmínkou pro přijetí nového účastníka je jeho písemné prohlášení, že bez 

výhrad přistupuje k této smlouvě o sdružení. 
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11.2. Vyloučit účastníka sdružení lze, pokud podstatným způsobem poruší některou 

z povinností uvedených v této smlouvě nebo v zákoně, a to vždy po dohodě ostatních 

účastníků sdružení. 

11.3. Vystoupit ze sdružení může účastník na základě písemné dohody se všemi 

účastníky sdružení nebo na základě písemné výpovědi. Před vystoupením účastníka ze 

sdružení dojde k určení hospodářského výsledku sdružení. Vystupujícímu 

společníkovi náleží  rovný díl případného zisku sdružení. V případě ztráty je 

vystupující účastník sdružení povinen vyrovnat svůj podíl na této ztrátě. 

Článek XII. 

Zánik sdružení 

12.1. Sdružení zaniká: 

 písemnou dohodou všech účastníků sdružení, 

 písemnou výpovědí, kterou podá předposlední účastník sdružení, 

 smrtí předposledního účastníka. 

Článek XIII. 

Vyúčtování hospodaření sdružení 

13.1. Příjmy a výdaje, zisk nebo ztráta se vyúčtují průběžně vždy k desátému dni 

následujícího měsíce po skončení kalendářního pololetí. 

13.2. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku provede pan CD 

uzavření účetnictví za daný kalendářní rok. Účelem tohoto uzavření je zjištění 

hospodářského výsledku sdružení. Tento hospodářský výsledek se rozdělí rovným 

poměrem mezi všechny účastníky sdružení. 

Článek XIV. 

Vypořádání majetku 

14.1. Vypořádání majetku při vyloučení, vystoupení účastníka nebo při zrušení 

sdružení se provádí podle § 839 až 841 občanského zákoníku. 

14.2. Po zrušení společnosti se provede vypořádání majetku nejpozději ode dne 

ukončení činnosti. 
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Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními  občanského zákoníku. 

15.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, 

podepsanými všemi účastníky sdružení.  

15.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 

15.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 

každý z účastníků sdružení. 

15.5. Účastníci sdružení prohlašují, že si smlouvu přečetli, že rozumí jejímu obsahu a 

že ji  nepodepsali v tísni či za jiných nápadně nevýhodných podmínek. 

 

V …………..dne ……………  V……………...dne………….   

……………………………….  ………………………………. 

                           Pan/paní AB       Pan/paní CD 

2.3 Účel sdružení 

Nezbytností při vzniku sdružení a nutnou součástí smlouvy o sdružení je sjednání 

účelu sdružení.  

Jako každá naše prováděná činnost má i sdružení svůj stanovený cíl, kterým bývá 

nejčastěji zisk nějakého prospěchu. Z toho důvodu si musí každý z potencionálních účastníků 

sdružení promyslet, jaké výhody mu účast ve sdružení může přinést a také co je za to ochoten 

poskytnout ostatním účastníkům. 

Dle § 3 občanského zákoníku nesmí stanovený účel sdružení bez právního důvodu 

zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a musí odpovídat společenským, mravním a 

kulturním normám současné společnosti. 

Sjednaný účel sdružení a práva a povinnosti jeho účastníků je nutné detailně 

charakterizovat, aby se později nestal sporným a všechny strany smlouvy o sdružení byly 

seznámeny se stanoveným účelem mezi nimi. 
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2.4 Účastníci sdružení bez právní subjektivity a jejich práva a povinnosti 

Účastník sdružení – může jím být jakákoliv fyzická i právnická osoba, která je 

způsobilá jednat. 

- Fyzická osoba – osoba starší 18ti let, která nebyla soudem zbavena způsobilosti 

k právním úkonům. Nemusí být české národnosti ani českým občanem. 

- Právnická osoba – jsou to uměle vytvořené subjekty vystupující a jednající 

v právnických vztazích jako lidé. Právnickou osobu tvoří lidé nebo věci. 

 

Smlouvu o sdružení mohou mezi sebou uzavřít i rodič a dítě, manželé, dokonce i 

zaměstnavatel se svým zaměstnancem apod. Podle českých zákonů mohou být účastníky 

sdružení i zahraniční právnické či fyzické osoby. 

 

Základní normou upravující vzájemná práva i povinnosti a také závazky účastníků, 

které mají zaručit dosažení určeného prospěchu, je smlouva o sdružení. Stanovuje, jak se mají 

účastníci smlouvy o sdružení k sobě chovat, co mohou nebo naopak nesmí. 

 

Mezi jednotlivá práva a povinnosti účastníků sdružení mohou patřit např. tato: 

a) právo smlouvu o sdružení kdykoliv změnit po dohodě všech účastníků, 

b) povinnost jednat samostatně v rámci svých závazků přijatých ve sdružení, 

c) povinnost vést účetnictví, vede-li ji jeden z účastníků, 

d) povinnost stát se plátcem DPH, pokud je plátcem DPH jeden z účastníků, 

e) povinnost poskytnout takovou pracovní činnost pro účely sdružení, ke které se 

smluvně zavázal, 

f) povinnost zdržet se činností znemožňujících dosažení účelu sdružení, 

g) právo kontroly hospodářského stavu sdružení – oprávnění účastníků nahlížet do 

účetních dokladů a smluv, 

h) právo vystoupení ze sdružení – v případě vážných důvodů (např.: zdravotní potíže, 

odebrání živnostenského oprávnění, apod.) zaniká účast ve sdružení účastníkovi 

dnem doručení jeho rozhodnutí ostatním účastníkům. V případě nezávažných 

důvodů může účastník také vystoupit ze sdružení, ale pouze tehdy, že nedojde 

k újmě ostatních účastníků sdružení, 
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i) právo vyloučit jednoho z účastníků sdružení – v takovém případě musí být splněny 

dvě podmínky, zaprvé existence vážných důvodů a zadruhé usnesení ostatních 

účastníků o vyloučení, 

j) právo účastníka na majetkové vypořádání, který vystoupil nebo byl vyloučen – 

veškeré majetkové hodnoty jím vložené musí být účastníkovi navráceny a podíl na 

získaném majetku společnou činností je sdružení povinné vyplatit v penězích. 

Pokud není ve smlouvě o sdružení stanoveno jinak, je lhůtou majetkového 

vypořádání první den poté, kdy o něj účastník požádal, 

k) povinnost poskytnutí peněz a jiných majetkových hodnot pro účely sdružení – 

může být poskytnut pouze takový majetek, který je možno využít k dosažení 

sjednaného účelu sdružení, 

l) právo účastníků k jimi poskytnutým majetkovým hodnotám – účastník nemůže 

svůj spoluvlastnický podíl ve sdružení převést, jelikož jeho účast ve sdružení je 

osobní a tím i nepřevoditelná. 

2.5 Daňová evidence ve sdružení bez právní subjektivity 

„Fyzické osoby s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 

ZDP – s výjimkou společníků v.o.s. a komplementářů k. s. – mají na výběr ze tří možností 

uplatnění daňových výdajů (nákladů): 

- nejsnazší jsou tzv. paušální výdaje, 

- nejsložitější je vedení účetnictví (podvojného), 

- na pomezí stojí daňová evidence“
1
. 

 

Paušální výdaje 

Paušální výdaje se neprokazují a nemůže tedy dojít ke zpochybňování ze strany 

správce daně o jejich oprávněnosti. Jejich výše se stanovuje procentem z dosažených příjmů, 

uvedeným v § 7 odst. 7 ZDP (80%, 60%, 40%). Tento způsob uplatňování výdajů (nákladů) je 

výhodný hlavně pro podnikatele s nižšími skutečnými výdaji. 

 

 

                                                 

1
 HOCHMANN, Václav a kol. Sdružení bez právní subjektivity 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 

ČR, 2010. Str. 75. 
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Vedení účetnictví 

Tato metoda zjišťování daňových výdajů s sebou přináší mnohé komplikace, jako jsou 

např. různé daňové úpravy, a proto bývá dražší a velmi náročná. Hrozí zde také i možnost 

pokuty kvůli špatnému vedení účetnictví. Vedení účetnictví je vhodné využívat u málo 

ziskových činností. 

 

Daňová evidence  

Při vedení daňové evidence je potřeba prokazovat veškeré výdaje a lze vykázat i 

daňovou ztrátu. Slouží pouze pro zjištění základu daně. Výhodou této metody je poměrně 

jednoduchá administrativa a organizace, kterou si může poplatník upravit dle svých potřeb. 

Zákon stanovuje pouze její obsah, nikoliv způsob vedení nebo její formu. V případě, že 

skutečné výdaje přesáhují zákonem stanovené paušální výdaje, je vedení daňové evidence 

výhodné. 

Minimální požadavky daňové evidence jsou ze zákona tyto: 

Evidence příjmů, které rozdělujeme na zdanitelné dle § 7 ZDP (např. příjmy 

z podnikání, příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených 

v § 6 ZDP). Dále na zdanitelné dle § 8 ZDP (např. podíly na zisku, úroky z vkladů, úroky 

z poskytnutých půjček a úvěrů) a ostatní příjmy (např. příjmy z příležitostného pronájmu 

movitých věcí, přijaté výživné nebo důchody). 

Evidence výdajů daňově účinných (snižujících základ daně) – např. daňové odpisy 

hmotného majetku, nájemné u finančního leasingu, tvorba zákonných rezerv na opravy, 

cestovní náhrady a nebo ostatních výdajů. 

Evidence majetku – např. evidujeme peněžní prostředky, ceniny, hmotný majetek, 

pohledávky, zásoby. 

Evidence závazků – např. přijaté faktury, splátky leasingu apod. 

2.5.1 Příjmy a výdaje 

Pro zjištění základu daně z daňové evidence je mimo jiné důležité i členění příjmů a 

výdajů, které je popsáno v ZDP.  

„Příjmem se rozumí peněžní i nepeněžní dosažení i směnou“
2
. Pro správnost 

zjišťování základu daně z DE je potřeba rozlišení na příjmy, které: 

- nejsou předmětem daně z příjmů, 

                                                 

2
 § 3 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 
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- jsou osvobozeny od daně z příjmů, 

- nejsou zahrnovány do základu daně dle § 23 odst. 4 ZDP, 

- plynou z kapitálového majetku dle § 8 ZDP. 

„Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují 

výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u 

jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.“
3
 

Pro vedení daňové evidence je však potřeba také zohledňovat tzv. daňově neúčinné 

výdaje neboli ty, které neovlivňují základ daně. Mezi takovéto výdaje řadíme např. odvod 

DPH, platby daně z příjmů FO, úhrady sociálního a zdravotního pojištění, různé sankce apod. 

Nejobvyklejším způsobem zachycování příjmů a výdajů pro potřeby daňové evidence 

je vedení tzv. peněžního deníku. Jeho členění by mělo zajišťovat přehled o tvorbě základu 

daně, a to rozlišováním příjmů a výdajů na daňově účinné a neúčinné. Peněžní deník může 

mít formu písemnou, ale i elektronickou. Ve většině případů se jedná o rozsáhlou tabulku, 

jejíž sloupce slouží ke správnému zjištění základu daně. 

Tab. 2.2 Peněžní deník – základní část sloužící k obecné identifikaci daného případu
4
 

peněžní deník - základní část: identifikace a vývoj peněžních prostředků 

identifikace případu pokladna banka průběžné položky 

pořadí datum doklad text příjem výdej stav příjem výdej stav příjem výdej 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 sl. 11 sl. 12 

Tab. 2.3 Peněžní deník – daňově účinná část
5
 

peněžní deník - daňově účinná část 

zdanitelné příjmy z podnikání  

(§ 7 ZDP) 
daňové výdaje z podnikání příjmy z kapitálu 

(§ 8 ZDP) 

výrobky zboží služby ostatní materiál zboží mzdy cesty odpisy ostatní úroky účtu ostatní 

sl. 13 sl. 14 sl. 15 sl. 16 sl. 17 sl. 18 sl. 19 sl. 20 sl. 21 sl. 22 sl. 23 sl. 24 

Tab. 2.4 Peněžní deník – daňově neúčinná část
6
 

peněžní deník - daňově neúčinná část 

příjmy nezahrnované do základu daně daňově neúčinné výdaje (neovlivňující základ daně) 

vklady úvěry DPH zdaněno ostatní investice úvěry DPH DPFO sankce výběry pojistné ostatní 

sl. 25 sl. 26 sl. 27 sl. 28 sl. 29 sl. 30 sl. 31 sl. 32 sl. 33 sl. 34 sl. 35 sl. 36 sl. 37 

                                                 

3
 § 5 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

4
 

 
HOCHMANN, Václav a kol. Sdružení bez právní subjektivity 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 

ČR, 2010. Str. 78. 
5
 HOCHMANN, Václav a kol. Sdružení bez právní subjektivity 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 

ČR, 2010. Str. 78. 
6
 HOCHMANN, Václav a kol. Sdružení bez právní subjektivity 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 

ČR, 2010. Str. 78. 
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2.5.2 Majetek a závazky 

„Daňová evidence musí obsahovat mj. i údaje o majetku a závazcích, pro jejichž 

obsahové vymezení se s výjimkou hmotného majetku použijí účetní předpisy, jakož v zásadě i 

pro jejich ocenění. K poslednímu dni zdaňovacího období je nutno provést tzv. inventarizaci, 

resp. zjištění skutečného stavu majetku a závazků, a o případné rozdíly zkorigovat základ 

daně, resp. daňovou evidenci.“
7
 

Pro správné využití daňové evidence rozlišujeme majetkové a závazkové položky 

takto: 

a) peněžní prostředky – hotovost v pokladně, peníze na bankovních účtech, 

b) ceniny – poštovní známky, kolky, stravenky, dálniční známky, 

c) hmotný majetek – budovy, stavby, samostatné movité věci, zvířata atd., 

d) pohledávky – za odběrateli,  

e) zásoby – materiál, zboží, polotovary, výrobky, 

f) ostatní majetek – cenné papíry, podíly, pozemky, nehmotný majetek, 

g) závazky. 

 

Hmotný majetek 

Za hmotný majetek dle ZDP jsou považovány budovy, domy a byty, nebytové 

prostory a stavby mimo staveb sloužících k lesní výrobě a myslivosti. Dále do něj patří 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichž pořizovací cena činí více než  

40 000 Kč a doba jejich použitelnosti je delší než jeden rok. Můžeme zde také zařadit 

pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky, dospělá zvířata a jejich 

skupiny s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a jiný majetek (např. technické zhodnocení, 

technická rekultivace). 

 

Zásoby 

Za zásoby dle účetního členění považujeme: 

a) materiál – slouží k výrobě nebo jiné provozní činnosti 

- suroviny, 

- pomocné látky a látky zajišťující provoz, 

- náhradní díly a obaly, 

                                                 

7
 HOCHMANN, Václav a kol. Sdružení bez právní subjektivity 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 

ČR, 2010. Str. 83. 
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- další movité věci s dobou použitelnosti kratší než jeden rok, 

b) nedokončená výroba – fáze výroby, při které výrobek prošel již několika stupni 

výroby a již se nejedná o materiál, ale ani o hotový výrobek, 

c) polotovary – odděleně evidované produkty čekající na dohotovení. Při dalším 

výrobním stupni budou dokončeny do hotových výrobků, 

d) zboží 

- movité věci pořízené pro další prodej, 

- výrobky – produkt vlastní výroby určený k prodeji, 

- nemovitosti nabyté za účelem jejich prodeje, nikoliv pro svou potřebu. 

2.5.2.1 Oceňování majetku a závazků 

Důležitým aspektem při vedení daňové evidence je i způsob oceňování majetku a 

závazků.  

Hmotný majetek oceňujeme podle způsobu pořízení buď pořizovací cenou při 

úplatném nabytí, vlastními náklady, pokud byl majetek vyroben ve vlastní režii, nebo 

reprodukční pořizovací cenou. V případě, že byl majetek nabyt bezúplatně darováním, se 

pořizovací cena stanoví podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění p.p. 

Pořizovací cena při zdědění majetku bude ve výši ocenění u zůstavitele. 

Pohledávky, peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami. 

V případě, že je pohledávka nabyta děděním či darováním, oceňuje se podle zákona o 

oceňování majetku.  

Závazky se oceňují jejich jmenovitou hodnotou, pokud vznikly danému poplatníkovi, 

či pořizovací hodnotou, byly-li nabyty převzetím. 

2.6 Vedení účetnictví ve sdružení bez právní subjektivity 

Účetnictví je sjednocený systém pro evidenci a sledování stavu a pohybu majetku a 

závazků, aktiv a pasiv a také nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. 

Sdružení bez právní subjektivity není považováno za samostatný právní subjekt, a 

tudíž se nemůže stát účetní jednotkou. Účetní jednotkou mohou být jen účastníci sdružení. 

2.6.1 Vznik povinnosti vést účetnictví 

Fyzická osoba se může dobrovolně rozhodnout pro vedení účetnictví, ale vzhledem ke 

komplikacím, které vedení účetnictví přináší, není toto rozhodnutí běžné, a to i z toho důvodu, 

že v případě, kdy jeden z účastníků sdružení vede účetnictví, vzniká povinnost vést účetnictví 
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i ostatním členům sdružení. Ve sdružení platí, buď vedou účetnictví všichni účastníci, nebo 

nikdo. 

Jiným důvodem, proč začít vést účetnictví, je naplnění podmínek stanovených 

zákonem o účetnictví. Povinnost vést účetnictví vzniká podnikatelům dnem zápisu do 

obchodního rejstříku, ať už byl zápis dobrovolný či byl dán zákonem.  

Dále musejí začít účtovat podnikatelé, jež dosáhli v předešlém kalendářním roce 

obratu převyšujícím hranici 25 mil. Kč stanovenou podle § 1 odst. 2 zákona o účetnictví. 

V tomto případě, dle § 4 odst. 3 zákona o účetnictví, vzniká povinnost vést účetnictví od 

prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, v němž se stali účetní 

jednotkou, až do posledního dne účetního období, ve kterém přestali být účetní jednotkou. 

Ve sdružení FO bez právní subjektivity se výše obratu podle zákona o účetnictví 

sleduje za každého účastníka sdružení samostatně. Celkový obrat sdružení se rozdělí mezi 

jednotlivé účastníky v poměru stanoveném ve smlouvě o sdružení. Tento podíl se dále přičte 

k obratům, kterých případně dosáhli při jiné ekonomické činnosti mimo sdružení. 

2.6.2 Účtování za sdružení 

Jak již bylo řečeno, sdružení bez právní subjektivity nemůže být účetní jednotkou. 

Mohou jimi být pouze jednotliví účastníci, a tím vzniká problém, jak vést účetnictví několika 

účetním jednotkám, které jsou spojeny za účelem dosažení sjednaného účelu, a vystupují tak 

jako jediný subjekt.  

Tento problém částečně řeší ustanovení § 5 zákona o účetnictví, který povoluje 

účetním jednotkám pověřit vedením svého účetnictví jinou osobu. Účastníci sdružení tak mají 

možnost pověřit např. jednoho z nich vedením účetnictví týkajícího se činnosti sdružení. 

Tento pověřený účastník pak na konci účetního období převede na jednotlivé účastníky podíly 

na výnosech a nákladech, jejichž výše je stanovena ve smlouvě o sdružení. Převod výnosů a 

nákladů se zaúčtuje následovně: 

1) převod podílu na výnosech: MD 6xx (výnosový účet)/D 398 (spojovací účet při sdružení) 

2) převod podílu na nákladech: MD 398/D 5xx (nákladový účet) 

Vedení účetnictví lze ukončit až po pěti po sobě jdoucích kalendářních měsících, ve 

kterých FO vedla účetnictví. 
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2.7 Daň z příjmů fyzických osob 

Jedním z důvodů vedení účetnictví nebo daňové evidence je schopnost zjistit základ 

daně z příjmů za jednotlivé účastníky sdružení. Podle § 23 zákona č. 586/1992 Sb. o daních 

z příjmů je základem daně rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 

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

věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Při zjišťování základu daně z příjmů 

se vychází: 

a) při vedení účetnictví - z výsledku hospodaření, tzn. rozdíl mezi výnosy a náklady, 

b) při vedení daňové evidence nebo uplatňování výdajů paušálem – rozdíl mezi 

příjmy a výdaji. 

 

„Každý účastník sdružení – fyzická osoba pak podává sám za sebe přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob. Do svého přiznání uvádí podíl na příjmech a výdajích vyplývajících 

z jeho účasti ve sdružení a dále své další příjmy“
8
: 

a) ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, 

b) z individuálního podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP, 

c) z kapitálového majetku podle § 8 ZDP, 

d) z pronájmu podle § 9 ZDP, 

e) ostatní příjmy podle § 10 ZDP. 

 

Důležitým ustanovením zákona o dani z příjmů pro účastníky sdružení je § 12 zákona 

o dani z příjmů. Tento paragraf hovoří o příjmech dosažených dle § 6 a 7 a výdajích 

vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, které se rozdělují mezi účastníky 

sdružení podle ustanovení ve smlouvě. Pokud smlouva o sdružení toto ujednání neobsahuje, 

příjmy a výdaje se rozdělují rovným dílem. Jestliže si účastníci sdružení dělí příjmy a výdaje 

rovným dílem, mohou si vybrat ze dvou možností uplatňování výdajů: 

a) výdaje ve skutečné, prokazatelné výši, 

b) výdaje stanovené procentem z příjmů dle § 7 odst. 9 ZDP. 

 

                                                 

8
 PRAŽÁK, Zbyněk. Společné podnikání na základě smlouvy o sdružení. 1. vyd. Praha: Linde, 2005. 

Str. 201. 
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Pokud však mají členové sdružení stanovený jiný způsob dělení příjmů a výdajů, 

musejí si uplatňovat výdaje pouze ve skutečné, prokázané výši. 

V případě, že při zjišťování základu daně podle § 7 vznikne ztráta, může se zjištěná 

ztráta v následujících pěti zdaňovacích obdobích odečítat od základu daně, v souladu s § 34 

odst. 1 zákona o daních z příjmů. 

2.7.1 Daňové výdaje 

Zatímco u příjmů z činnosti sdružení je zpravidla jejich rozdělení jednoduché, dle 

poměru jednotlivých účastníků, u výdajů bývají často nejasnosti. 

Je potřeba rozlišovat, zda se jedná o výdaje, které souvisejí s činností sdružení a 

mohou si je v poměrné výši stanovené smlouvou o sdružení uplatnit všichni účastníci 

sdružení, nebo jestli jde o výdaje, jež se sice týkají činnosti sdružení, ale může si je uplatnit 

jen jeden účastník sdružení. 

Dále je potřeba rozlišovat, zda se jedná o výdaje ovlivňující základ daně. Takové 

výdaje jsou dle § 24 odst. 1 ZDP daňové výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů nebo speciální daňové výdaje upravené podle § 24 odst. 2 ZDP. 

 

Zásoby 

 Zásoby bývají většinou velmi významnou položkou výdajů v rámci sdružení. 

Zvláštními pravidly a omezeními se řídí zejména: 

- zásoby poskytnuté (vložené) jednotlivými účastníky sdružení, 

- daňově neuznatelné a jinak specifické položky spojené se zásobami, 

- zálohy zaplacené spojeným osobám na konci roku v souvislosti s pořízením 

zásob. 

U poskytnutých zásob jde obecně o věci druhově určené, kdy se vlastnictví 

vkládajícího účastníka změní na podílové spoluvlastnictví účastníků sdružení v poměru 

k souhrnu hodnot vloženého majetku stejného druhu všemi účastníky. 

Mezi daňově neuznatelné položky spojené se zásobami patří např. manka a škody nad 

rámec daňově uznatelných nákladů. Úbytky zásob a technologické ztráty jsou daňově účinné 

do normy přirozených úbytků a ztratného, kterou musí účastníci sdružení ošetřit vnitřním 

předpisem. 

Mezi další daňově neúčinné náklady na zásoby se mohou dostat náklady na 

reprezentaci, pokud nesplní podmínky § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Nejčastěji se jimi stávají 
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náklady na pohoštění, občerstvení a dary (zásoby neoznačené logem firmy, dary přesahující 

částku Kč 500,-, předměty podléhající spotřební dani). 

Pokud zaměstnavatel zajišťuje svým zaměstnancům stravování ve svém vlastním 

stravovacím zařízení, není hodnota použitých zásob (potravin) daňově uznatelná, pokud by 

zaměstnanci nehradili za svou stravu alespoň tolik, kolik činí hodnota použitých potravin. 

Vede-li sdružení daňovou evidenci, pak v případě úhrady záloh na pořízení zásob na 

konci roku spojeným osobám (vedoucím účetnictví) je nutno navýšit rozdíl příjmů a výdajů o 

hodnotu těchto nevyúčtovaných záloh. 

 

Odpisy 

Hmotný majetek poskytnutý a využívaný pro činnost sdružení posuzujeme z hlediska 

vlastnických vztahů takto: 

1. věc (majetek) určená jednotlivě – zůstává stále ve vlastnictví poskytovatele, který 

si také uplatňuje daňové odpisy (mimo výdaje sdružení), 

2. majetek určený druhově – přechází do spoluvlastnictví účastníků, kteří poskytli 

majetek určený druhově dle poměru k jeho souhrnné hodnotě. Každý ze 

spoluvlastníků si uplatňuje výši daňového odpisu dle svého spoluvlastnického 

podílu, a to také mimo výdaje sdružení. 

3. majetek pořízený při výkonu činnosti sdružení – je spoluvlastnictvím účastníků 

sdružení dle jejich podílu uvedeného ve smlouvě. Pokud smlouva podíl na 

hmotném majetku neřeší, jsou podíly stejné. Každý spoluvlastník uplatňuje svůj 

podíl na odpisech mimo společné výdaje. 

 

Automobil  

 Jelikož ZDP přesně neurčuje, jak uchopit problém automobilu a jeho uplatňování do 

nákladů sdružení, uplatňují si účastníci sdružení náklady na provoz automobilu dle obvyklých 

pravidel: 

a) vlastní soukromý automobil – základní náhrada + náhrada za PHM 

b) vlastní firemní automobil (vložený do obchodního majetku) – výdaje za PHM 

v prokázané výši 

c) automobil najatý – výdaje na PHM v prokázané výši 

d) dříve firemní automobil – náhrada za PHM 

e) vypůjčený (bezúplatně) automobil – náhrada za PHM 
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f) automobil dříve uplatňován do výdajů formou finančního leasingu – náhrada za 

PHM 

Správně stanovené společné náklady na provoz automobilu si účastníci sdružení  

poměrově rozdělí dle smlouvy o sdružení. 

V případě využívání automobilu ve vlastnictví jednoho účastníka sdružení jiným  

účastníkem sdružení se vychází analogicky z §24 odst. 2 písm. k) bod 3 ZDP , kdy 

vozidlo vnímáme jako tzv. vypůjčené a tento účastník uplatňuje do daňových výdajů pouze 

náhradu za PHM. 

Společnými výdaji sdružení na provoz soukromého automobilu využívaného pro 

společnou činnost jsou pak zejména drobné opravy a běžná údržba. 

Naopak individuálními výdaji zůstávají generální opravy, výměna pneumatik, 

dovybavení, pojištění (zákonné, havarijní), silniční daň. 

Při spoluvlastnictví automobilu se veškeré výdaje dělí poměrem, pouze silniční daň si 

může uplatnit jen poplatník uvedený v technickém průkazu vozidla jako provozovatel.  

Od roku 2009 lze uplatňovat tzv. paušální výdaj na dopravu silničním motorovým 

vozidlem ve výši Kč 5 000,- měsíčně, popřípadě krácený paušální výdaj Kč 4 000,- / měsíc. 

Maximální počet vozidel s takto uplatňovanými výdaji je stanoven na 3 u jednoho poplatníka. 

Významnou výhodou u takto uplatňovaných výdajů na dopravu je zrušení povinnosti 

vedení tzv. knihy jízd. 

Nevýhodou při podnikání ve sdružení se ovšem může stát podmínka, kdy takovéto 

vozidlo nemůže poplatník ani na část kalendářního měsíce přenechat jiné osobě. Z tohoto 

vyplývá, že pokud by vozidlo jednoho z účastníků sdružení využil další účastník, nemůže být 

v tomto měsíci uplatněn paušální výdaj na dopravu u tohoto vozidla. 

 

Zaměstnanci  

Jelikož sdružení nemá právní subjektivitu, nemůže se účastnit ani pracovněprávních 

vztahů, a tudíž nemůže být zaměstnavatelem. Pokud budou chtít účastníci sdružení uzavřít 

pracovněprávní vztah, mohou tak učinit pod svým jménem. To však neznamená, že 

zaměstnanec bude moci pracovat pouze pro potřeby účastníka, se kterým uzavřel pracovní 

smlouvu. Dle § 830 OZ mohou využívat pracovní činnosti zaměstnance i ostatní účastníci 

sdružení bez nutnosti uzavírání dohod o poskytování pracovníků, a to z toho důvodu, že 

činnost zaměstnance je považována za činnost vynaloženou k dosažení sjednaného účelu. 
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„Mzdy zaměstnanců jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů 

podnikatele, jde-li o zaměstnance účastníka sdružení, který pracuje v zájmu sdružení, 

považují se mzdy a související povinné odvody většinově za jeho individuální výdaj, není 

ovšem vyloučeno, aby byly pojaty jako společné výdaje.“
9
 

Existují tedy tyto možnosti, jak uplatnit mzdy zaměstnanců účastníků sdružení jako 

daňového výdaje: 

a) činnost zaměstnance je vykonávána pouze pro individuální podnikání jednoho 

z účastníků mimo sdružení – v takovém případě jde o daňový výdaj pouze 

účastníka, který je zaměstnavatelem, 

b) činnost zaměstnance je vykonávána pro účely sdružení – zde může jít také o 

individuální daňový výdaj účastníka, který je zaměstnavatelem, nebo si jej mohou 

účastníci sdružení rozdělit v poměru stanoveném smlouvou o sdružení. 

2.8 Sdružení a daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty patří mezi nepřímé daně, odvádí ji plátce daně uskutečňující 

zdanitelná plnění, ale zaplatí ji konečný spotřebitel. 

Jelikož sdružení podle § 829 občanského zákoníku není považováno za právnickou 

osobu, a není tak ani daňovým subjektem, nemůže se ani registrovat jako plátce daně 

z přidané hodnoty. Povinnost registrace k DPH může vzniknout jednotlivým účastníkům 

sdružení. 

2.8.1 Registrace k DPH 

V případě, že při zakládání sdružení bez právní subjektivity je alespoň jeden 

z účastníků plátcem DPH, musejí se povinně registrovat jako plátci k této dani i ostatní 

účastníci sdružení, a to nejpozději k datu uzavření smlouvy o sdružení.  

Mezi další případy pro registraci účastníků sdružení k DPH patří: 

- obrat sdružení přesáhne zákonný limit 1 mil. Kč za 12 kalendářních měsíců 

(dle § 94 odst. 1 zákona o dani z příjmů), 

- obrat jednoho z účastníků dosažený samostatně mimo sdružení v součtu 

s obratem dosaženým v rámci sdružení překročil limit 1 mil. Kč za kalendářní 

rok (dle § 94 odst. 2 písm. a) zákona o dani z příjmů). 

                                                 

9
 HOCHMANN, Václav a kol. Sdružení bez právní subjektivity 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 

ČR, 2010. Str. 172. 
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Při překročení obratu sdružení ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců jsou účastníci povinni podat přihlášku k registraci k DPH nejpozději do patnácti dnů 

po skončení měsíce, ve kterém byl překročen stanovený limit. Plátci se stávají prvním dnem 

3. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl překročen obrat 1 mil. Kč. 

V případě překročení stanoveného limitu jedním z účastníků se stávají ostatní 

účastníci také plátci DPH, a to ke dni, ke kterému se stal plátcem účastník, jenž se 

zaregistroval nejdříve. 

Do obratu se pro účely daně z přidané hodnoty nezapočítávají tato uskutečněná plnění: 

- prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

- osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně s výjimkou případů uvedených 

v zákoně o DPH v § 54 až § 56. 

2.8.2 Uplatňování DPH ve sdružení 

Při uplatňování nároku na odpočet daně či přiznávání daně na výstupu ve sdružení je 

třeba dodržovat určitá specifická pravidla. Pouze účastník pověřený vedením daňové nebo 

účetní evidence si může uplatňovat nárok na odpočet DPH. Tento má dále povinnost přiznat 

daň na výstupu a daňové doklady za sdružení by měly být vystavovány jeho jménem.  

Pověřený účastník je povinen ve svém přiznání k DPH uvést jak zdanitelná plnění a 

daňovou povinnost ze své činnosti, tak i z činnosti sdružení. Ostatní účastníci budou tedy 

v jejich daňových přiznáních uvádět pouze zdanitelná plnění a daňové povinnosti z činností 

mimo sdružení. V případě, že jinou činnost nevykonávají, jejich daňové přiznání bude nulové. 

2.9 Vystoupení a vyloučení ze sdružení bez právní subjektivity 

V současné době stále platí, že každý má právo se dobrovolně rozhodnout a nikdo 

nemůže nikoho do ničeho nutit. To znamená, že ani sdružení FO bez právní subjektivity 

nemůže bránit účastníkovi takového sdružení v jeho rozhodnutí vystoupit, a to i v případě, že 

by se jednalo o sdružení se na dobu určitou. Za jakékoliv své svobodné rozhodnutí pak 

samozřejmě každý nese případné následky právní, ekonomické i společenské.  

Občanský zákoník omezuje svobodné rozhodnutí účastníka sdružení, a to tak, že pro 

vystoupení ze sdružení musí mít vážné důvody. V žádném zákoně však nenajdeme definici 

„vážných důvodů“, a proto lze jen doporučit, aby toto bylo upraveno ve smlouvě o sdružení. 

Za vážný důvod pro vystoupení se dá považovat např. zhoršení zdravotního stavu účastníka, 

které mu brání v pokračování své ekonomické činnosti pro sdružení, dále jím může být i 
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odebrání živnostenského oprávnění potřebné k výkonu jeho činnosti nebo i protiprávní 

jednání jiného ze společníků ve sdružení, které není v souladu se smlouvou o sdružení a může 

tím poškodit ostatní členy. 

Dle § 838 občanského zákoníku může každý z účastníků ze sdružení vystoupit, ne 

však v nevhodné době a k újmě ostatních účastníků sdružení. Z vážných důvodů ale může 

vystoupit kdykoliv, a to i když byla dohodnuta výpovědní lhůta. Zda rozhodnutí účastníka o 

vystoupení přišlo v nevhodné době a mohlo poškodit ostatní účastníky sdružení, může 

rozhodnout jen soud.  

Ať už jde o vystoupení či vyloučení účastníka ze sdružení, v obou případech jde o 

jednostranný právní akt, u něhož zákon nestanovuje povinnost písemné formy, pokud ale tak 

není stanoveno ve smlouvě o sdružení. 

Také pro vyloučení účastníka ze sdružení musí být dle § 838 odst. 2 občanského 

zákoníku dodrženy dvě podmínky: 

- existence vážných důvodů pro vyloučení účastníka ze sdružení; 

- usnesení ostatních společníků sdružení o vyloučení. 

V okamžiku, kdy se k účastníkovi dostane informace o jeho vyloučení ze sdružení, 

nabývají platnosti účinky vyloučení. Existuje také možnost vyloučit účastníka ze sdružení 

s okamžitou platností, ale z hlediska praktičnosti se toto nedoporučuje, a to z důvodů 

vypořádání se s vylučovaným společníkem, na což má účastník nárok dle § 841 zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

2.9.1 Zrušení registrace 

Dle § 106 odst. 2 zákona o DPH plátci podnikající na základě smlouvy o sdružení 

nebo jiné obdobné smlouvy mohou požádat o zrušení registrace jednotlivě pouze při 

vystoupení nebo vyloučení ze sdružení, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších 

předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč nebo pokud 

nepřestanou být osobou povinnou k dani, a to po vypořádání majetku. Při rozpuštění sdružení 

mohou požádat všichni účastníci sdružení o zrušení registrace po vypořádání majetku ve 

sdružení. Obratem účastníka sdružení je pro účely zrušení registrace součet jeho obratu za 

plnění uskutečňovaná mimo sdružení a podílu obratu sdružení připadajícího na něj ze 

sdružení. Podíl obratu připadajícího na účastníka sdružení se stanoví podle smlouvy, jinak 

rovným dílem. 
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2.10 Důvody rozpuštění sdružení bez právní subjektivity 

Dle § 841 OZ při rozpuštění sdružení mají jeho účastníci nárok na vrácení hodnot 

poskytnutých k účelu sdružení, přičemž pokud jde o majetek získaný výkonem společné 

činnosti sdružení, pak se účastníci mezi sebou vypořádají způsobem stanoveným ve smlouvě. 

Pokud způsob vypořádání ve smlouvě o sdružení stanoven není, vypořádají se účastníci 

rovným dílem. 

2.10.1 Rozpuštění na základě určité právní skutečnosti 

V takovém případě dochází k zániku sdružení automaticky, bez ohledu na rozhodnutí 

účastníků sdružení, a to ve chvíli, kdy nastane skutečnost popsaná ve smlouvě o sdružení jako 

důvod ukončení činnosti sdružení. 

 Uplynutím doby – k rozpuštění na základě uplynutí doby může dojít v případě, 

že ve smlouvě o sdružení je vymezena konkrétní doba existence sdružení. 

Nemusí být stanovena konkrétním datem, ale postačí pouze určení jisté 

události v budoucnosti, o které je známo, že nastane. 

 Dosažením účelu – aby mohlo dojít k rozpuštění sdružení dosažením 

stanoveného účelu, musí být důvod založení sdružení ve smlouvě o sdružení 

jasně a jednoznačně vymezen. 

 

V obou případech lze předejít zániku (rozpuštění) sdružení, a to dohodou účastníků 

sdružení předtím, než nastane daná právní skutečnost. Jakmile takto účastníci sdružení 

neučiní, sdružení přestane existovat. 

2.10.2 Další případy rozpuštění sdružení 

 Na základě rozhodnutí účastníků sdružení – tato skutečnost může nastat 

v kterémkoliv okamžiku i bez uvedení důvodu, není ničím omezena. Je pouze 

potřeba dohody všech účastníků o rozpuštění sdružení. 

Zpravidla bývá důvodem pro rozpuštění sdružení dosažení ztráty společné 

činnosti, neefektivní spolupráce účastníků sdružení apod. 

 Rozpuštění sdružení ze zákona – v současné době žádný zvláštní zákon 

rozpuštění sdružení nestanovuje. Ale dle stávající úpravy OZ lze považovat za 

zánik sdružení ze zákona např. úmrtí jednoho z účastníků ve dvoučlenném 

sdružení nebo případ, kdy jsou prohlášeni za mrtvé všichni účastníci sdružení, 

jelikož sdružení musí mít minimálně dva účastníky. 
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2.10.3 Majetkové vypořádaní při skončení účasti ve sdružení 

Sdružení lze rozpustit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, ale vždy jen dohodou všech 

stran smlouvy o sdružení. Toto tvrzení neplatí v případě, kdy se jedná o sdružení pouze dvou 

účastníků a jeden z nich buď ze sdružení vystoupí, nebo vyloučí druhého z účastníků. 

V takové situaci dojde k rozpuštění sdružení z důvodu, že se nelze sdružit pouze sám se sebou 

a nikoliv dohodou. 

„Při rozpuštění sdružení mají účastníci nárok na vrácení hodnot poskytnutých k účelu 

sdružení a vypořádají se mezi sebou o majetek získaný výkonem společné činnosti sdružení 

způsobem stanoveným ve smlouvě, jinak rovným dílem.“
10

 

Rozhodnutí o zrušení sdružení je vhodné mít v písemné formě, která by měla mimo 

jiné obsahovat dohodnutou dobu potřebnou pro vrácení majetkových hodnot účastníků. 

Pro potřeby majetkového vyrovnání rozlišujeme tyto druhy majetku: 

 

Majetek určený individuálně 

„Jedná se o věci individuálně určené, ohledně kterých účastník, který je ve prospěch 

výkonu společné činnosti ve sdružení poskytl, nepozbyl svého vlastnického práva, byl pouze 

povinován po dobu své účasti ve sdružení strpět jejich bezplatné užívání ostatními 

účastníky.“
11

  

Tento majetek se při rozpuštění sdružení vrací zpátky do vlastnictví účastníkovi, který 

jej poskytl, ovšem bez možnosti náhrady za případné opotřebení věci. V případě, že věc 

individuálně určená však v době vypořádání majetku již neexistuje, nemá účastník právo na 

jakoukoliv jinou peněžitou náhradu, jestliže není ve smlouvě o sdružení dohodnuto jinak. 

Pouze pokud by věc zanikla z důvodu protiprávního jednání, vznikl by účastníkovi nárok na 

náhradu škody. 

 

Druhově určený majetek 

Jedná se o věci poskytnuté účastníkem do sdružení, pro účel dosažení stanoveného 

účelu, ke kterým již po vložení do sdružení nemá žádné vlastnické právo. U takto vložených 

věcí má účastník při rozpuštění sdružení právo na jejich vrácení a v případě, že již neexistují, 

na peněžní nebo nepeněžní náhradu. 

                                                 

10
 § 841 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

11
 HOCHMANN, Václav a kol. Sdružení bez právní subjektivity 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 

ČR, 2010. Str. 45. 
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Majetek získaný v důsledku činnosti sdružení 

Výše podílů účastníků na majetku získaném činností sdružení se stanovuje podle 

způsobu uvedeném ve smlouvě o sdružení. Pokud by způsob rozdělení tohoto majetku ve 

smlouvě nebyl, rozdělí si jej rovným dílem. 

2.11 Klady a zápory sdružení bez právní subjektivity 

V případě rozhodování o založení sdružení či volby jiné formy podnikání mají určitě 

velký vliv i výhody a nevýhody jednotlivých práv, náležitostí a povinností, vyplývajících ze 

zákonů a předpisů pro jednotlivé druhy podnikatelských subjektů. 

 

Mezi pozitivní stránky sdružení bez právní subjektivity určitě patří: 

- benevolentnější způsob jeho vytvoření, kdy pro sdružení není žádným zákonem 

stanovena podoba písemné formy smlouvy o sdružení, 

- není potřeba žádného vkladu do sdružení, 

- při jeho zakládání, změnách ani zániku sdružení není potřeba žádné registrace, 

nevyplývají pro něj žádné změnové ani odhlašovací povinnosti, 

- s jeho založením nejsou spojené žádné finanční náklady v podobě notářských 

zápisů, kolků, výpisů z rejstříku trestů apod. 

 

K záporným stránkám sdružení bez právní subjektivity bychom určitě měli 

zařadit: 

- absolutní odpovědnost účastníků sdružení za závazky ze společného výkonu 

jeho činnosti, která zůstává i po ukončení účasti ve sdružení, 

- nutnost členit příjmy a výdaje z vlastní činnosti účastníka sdružení a příjmy a 

výdaje z činnosti při naplňování společného cíle sdružení, 

- rozlišování poskytnutého majetku účastníkem pro činnost sdružení a jeho 

majetkem jiným. 

 

Z těchto důvodů se doporučuje využívat formu sdružení bez právní subjektivity 

zejména při jednorázových činnostech (pořádání kulturních akcí, výstavy uměleckých děl 

apod.) než pro dlouhodobé podnikání. 
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3 Charakteristika sdružení fyzických osob HT-ÚČTO 

Sdružení HT-ÚČTO bylo založeno v r. 2002 dvěma účastníky na základě Smlouvy o 

sdružení (Příloha č. 1 – Smlouva o sdružení) za účelem poskytování účetního poradenství, 

vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové a personální agendy a poskytování 

administrativních činností jiným právnickým subjektům a osobám podnikajícím na základě 

živnostenského listu nebo jiného oprávnění. 

3.1  Popis činnosti Sdružení HT-ÚČTO 

V současné době sdružení zpracovává účetnictví cca 10 fyzickým osobám (35% 

tržeb), 4 neziskovým (60% tržeb) a 1 příspěvkové organizaci (5 % tržeb). Z větší části se 

jedná o organizace a osoby ze severomoravského kraje a 3 neziskové organizace se sídlem 

v Praze. 

Poskytování služeb v oboru účetnictví na základě mandátní smlouvy (Příloha č. 2 – 

Mandátní smlouva - vzor), vedení personální a mzdové agendy, vedení podvojného účetnictví 

a daňové evidence, účetní poradenství, je 100% zdrojem příjmů sdružení. 

Trh v oboru účetnictví je poměrně stálý a v závislosti na délce působení sdružení na 

trhu se klientela postupně rozšiřuje. 

Kromě stálých (celoročních) zákazníků má firma několik klientů, kteří si nechávají 

zpracovat účetní doklady nebo jen daňové přiznání a přehledy pro OSVČ za minulé účetní 

období v období ledna až března následujícího roku. 

V případě, že u těchto zákazníků dojde v průběhu podnikání k rozšíření činnosti, 

stávají se z nich často „kmenoví“ celoroční klienti, ať už proto, že zvýšený počet jejich 

účetních dokladů by se při jednorázovém zpracování stal jen s obtížemi zvládnutelný, tak 

často i proto, že se poplatník stane v průběhu roku ze zákona plátcem DPH z důvodu dosažení 

stanoveného obratu za 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Účetnictví, daňovou evidenci či mzdovou a personální agendu se účastníci sdružení 

snaží vést v účetních programech, jejichž licence vlastní. Jen na výslovné přání zákazníka se 

připouští možnost vedení potřebné agendy v softwaru, jejichž vlastníkem je odběratelská 

firma sama. Tak tomu bývá zejména u větších firem, kam účastník sdružení dochází a výkon 

jeho činnosti probíhá v sídle nebo provozovně zákazníka. 
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Takovéto zpracovávání účetních dat je pro dodavatelskou firmu náročnější nejen 

z toho důvodu, že se musí naučit obsluhovat nový software, ale také proto, že pracuje v cizím 

prostředí, v určený čas, bez svých obvyklých pomůcek apod.  

Jsou-li služby poskytovány zmíněným způsobem, je důležité smluvně co nejlépe 

zabezpečit veškeré okolnosti, podmínky a pravidla vzájemné spolupráce, aby v případě 

kontroly nemohla být činnost kontrolními úřady označena za skrytou závislou činnost, tzv. 

švarc systém. 

„Švarc systém je označení pro způsob ekonomické činnosti, při které osoby 

vykonávající pro zaměstnavatele běžné činnosti nejsou jeho zaměstnanci, ale formálně 

vystupují jako samostatní podnikatelé (osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ). Švarc 

systém je tedy obcházení ustanovení § 13 zákona o zaměstnanosti (zák. č. 435/2004 Sb. v 

platném znění), které ukládá zaměstnavatelům povinnost zajišťovat plnění běžných úkolů 

vyplývajících z předmětu jejich činnosti prostřednictvím svých zaměstnanců, které k tomu 

účelu zaměstnávají v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce.“
12

 

Oba účastníci sdružení se pravidelně vzdělávají samostudiem zákonů, předpisů a 

odborné literatury vztahujících se k jejich práci, ale také se pravidelně účastní různých 

odborných seminářů. Nejvíce využívají služeb brněnského vzdělávacího centra BRZO, které 

již od roku 1992 pořádá kurzy, semináře, školení na téma: daně z příjmů, DPH, silniční daň, 

přiznání, daňový řád, účetnictví, závěrka, mzdy, zúčtování, důchodové, nemocenské pojištění, 

personalistika, právo, zákoník práce, cestovní náhrady. Výhodou tohoto centra je zejména 

spolupráce s uznávanými lektory, kteří kladou důraz na praktické příklady, novely, změny a 

často jde přímo o spolutvůrce školených zákonů a autory či spoluautory odborné literatury. 

Někteří klienti vyžadují v periodě jednoho roku seznam absolvovaných školení. 

Přehled průběžného vzdělávání účastníků sdružení v roce 2011: 

Počet: 12 

Zaměření:  Pracovní právo, (BRZO) 

                   Daň z příjmů právnických osob, (BRZO) 

                   Daň ze závislé činnosti, (BRZO) 

                   Daň z příjmů fyzických osob, (BRZO) 

                   Změny v důchod. a nemoc. pojištění, pojistném na SZ a ZP (BRZO) 

                                                 

12
 VONDRA, Martin. Švarc systém. Hradec Králové, 2009. Seminární práce. Univerzita Hradec 

Králové, Fakulta Informatiky a Fanagementu. Str. 3. Dostupné z: 

http://lide.uhk.cz/fim/student/vondrma2/prvni_rocnik/semestr_2/prace/Vondra_Svarc_System.pdf 

http://lide.uhk.cz/fim/student/vondrma2/prvni_rocnik/semestr_2/prace/Vondra_Svarc_System.pdf
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            Zákon o DPH, (BRZO) 

              Účetnictví příspěvkových organizací, (TSM) 

                        Účetní závěrka (INTEGRA) 

           Počet účastníků: 1-2 (každý 6 školení/rok)  

Vzdělávací instituce:  Brzo-vzdělávací centrum, Ing. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 3, Brno 

                        TSM, spol. s r. o. Vyškov 

                        INTEGRA CENTRUM s.r.o., kancelář: Kořískova 1a, 621 00 Brno 

 

Prvních pět let byla daňová evidence tohoto sdružení vedena pod jménem, 

identifikačním číslem a DIČ jednoho z účastníků sdružení. Poté byla provedena změna ve 

smlouvě o sdružení o vedení daňové evidence pod jménem, identifikačním číslem a DIČ 

druhého z účastníků.  

V souvislosti s tím musely být převedeny veškeré dodavatelské smlouvy na jméno 

druhého z účastníků (Příloha č. 3 – Převedení licence). 

3.2 Sjednané podmínky výkonu společné činnosti ve Sdružení HT-ÚČTO 

Každý z účastníků je povinen podílet se na zabezpečování účelu sdružení ve stejném 

rozsahu, tzn. poskytnutím prací a nákladů v rozsahu podílu účastníků na zisku sdružení, 

pokud v individuálních případech nebude mezi účastníky písemně rozsah jejich podílů 

dohodnut jinak. 

Příjmy a výdaje ze společné činnosti sdružení se dělí mezi účastníky takto: 

- 1. účastník 60%, 

- 2. účastník 40%. 

Do společných nákladů sdružení se nezahrnují: náklady na cestovné, poplatky za 

mobilní telefony a mzdové náklady. 

Všechny dosavadní smlouvy sjednané do 31. 7. 2002, tedy do vzniku Sdružení  

HT-ÚČTO, zůstaly v platnosti v původním znění a staly se předmětem činnosti sdružení. 

Účetnictví zpracovávané sdružením pro jiné subjekty je vedeno od 1. 8. 2002 na 

výpočetní technice v sídle provozovny sdružení v Opavě, Dolní nám. 22, kde je uložena i 

veškerá písemná a dokladová agenda o účtovaných subjektech, pokud není účetnictví 

zpracováváno v sídle klienta nebo není účastníky sdružení dohodnuto jinak.                                                                                                       

Porušení těchto ustanovení jedním z účastníků sdružení je důvodem k okamžitému rozpuštění 

sdružení a ukončení jeho činnosti. 
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3.2.1 Pasivní výkon činnosti účastníka ve sdružení a jeho řešení 

V teoretické části bylo již zmíněno o základních povinnostech každého účastníka 

sdružení, kterých se nemůže žádný z účastníků sdružení nijak zprostit. Každý účastník je tedy 

povinen vykonávat činnost vedoucí k dosažení sjednaného účelu sdružení – pozitivní 

charakter.  

Problém nastává v případě pasivního výkonu činnosti účastníka sdružení, kdy 

znemožňuje nebo ztěžuje dosažení sjednaného účelu, např. přestane bezdůvodně vykonávat 

činnost, okrádá účastníky sdružení, úmyslně poškozuje majetek sdružení apod.  

V těchto případech zpravidla ostatní účastníci zvažují pokračování činnosti sdružení, 

zejména s ohledem na ochranu svého majetku a svého dobrého jména v oboru podnikání. 

Častým jevem před ukončením činnosti sdružení tak bývá písemné upozornění účastníka 

porušujícího nebo neplnícího smlouvu o sdružení. Také v tomto sdružení došlo k situaci, která 

musela být řešena touto formou (Příloha č. 4 – Zápis o porušení smlouvy o sdružení fyzických 

osob). 

3.3 Majetková účast ve Sdružení HT-ÚČTO 

Vedle pracovní činnosti vložili účastníci sdružení na zabezpečení účelu sdružení 

peněžitý vklad ve výši 2 000,-Kč (slovy dva tisíce korun českých) dle podílu účastníků na 

zisku sdružení. 

Vklady účastníků byly složeny do 31. 7. 2002, a to ve výši 50% na běžný účet 

sdružení č. 178603546/0300  vedený u ČSOB a 50% do pokladny. Běžný účet je veden na 

jméno 1. účastníka s dispozičním právem obou účastníků sdružení. 

1. účastník vložil do sdružení tento majetek: 

Kancelářský nábytek-stůl, 3x skříňka, 2x poličky (DDHM) 15 592,- Kč  

Tiskárna Minolta (DDHM)                   8 500,- Kč 

Počítač Comfor Primo (DDHM)     28 780,- Kč   

Křeslo čalouněné-bordó (DDHM)       4 875,- Kč 

Registr. rám + závěsné složky (Materiál)      5 368,- Kč 

Celkem        63 115,- Kč 

 

2. účastník vložil do sdružení tento majetek: 

Kancelářský stůl (DDHM)        3 850,- Kč 

Křeslo čalouněné-bordó (DDHM)       4 875,- Kč 
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Počítač Comfor Primo (DDHM)     28 780,- Kč 

Celkem        37 505,- Kč 

3.4 Vedení daňové evidence ve sdružení HT-ÚČTO 

Jeden ze společníků sdružení je určen k vedení daňové evidence. Mezi jeho povinnosti 

během účetního období patří vystavování daňových dokladů (vydaných faktur), pokladních 

dokladů v případě přijaté úhrady, evidování výdajů, účtování bankovních výpisů, evidence 

majetku a závazků a zpracování čtvrtletního daňového přiznání k DPH. 

Přestože je vedením daňové evidence jmenován pouze jeden z účastníků, druhý 

účastník sdružení si může kdykoliv zkontrolovat vedení daňové evidence a hospodářský stav 

sdružení. Ve smlouvě není dohodnuto časové rozmezí jednotlivých kontrol, ale většinou k ní 

dochází jednou za čtvrt roku. Tím účastník získává informace pro svou budoucí daňovou 

povinnost a také tím chrání svůj majetek v případě, že by daňová evidence nebyla vedena 

řádně, a v budoucnosti by tak hrozily sankce ze strany kontrolních úřadů. 

 Faktura 

Obr. 3.1 Faktura vystavená Sdružením HT-ÚČTO 



35 

 

Aby bylo naplněno ustanovení § 28 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, měly by 

být vydané faktury vystavovány pod jménem určeného společníka sdružení. To v případě 

tohoto sdružení podle přiložené faktury není naplněno. 

 Peněžní deník 

Obr. 3.2 Peněžní deník sdružení HT-ÚČTO – Strana A 

 

Daňová evidence Sdružení HT-ÚČTO je vedena v účetním programu PREMIER. 

Tento program je multifunkční pro neomezený počet firem a účastníci sdružení jej využívají i 

na vedení účetnictví, daňové evidence, mzdového účetnictví, personalistiku, skladovou 

evidenci a evidenci majetku svých klientů. 
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Obr. 3.3 Peněžní deník sdružení HT-ÚČTO – Strana B 

 Další programy využívané sdružením HT-ÚČTO 

Další programy, které jsou ve sdružení využívány převážně pro zpracování účetních 

dokladů a mezd klientů: ÚČTO od firmy Tichý a spol. pro vedení daňové evidence a mzdový 

program SYSLÍK, firmy CSH spol. s r.o. Licence účetního programu je vedena na jméno 2. 

účastníka, protože v jeho vlastnictví byla již před založením sdružení. Mzdový program byl 

pořizován sice již v období činnosti sdružení, ale protože licenci nemůže vlastnit sdružení bez 

právní subjektivity, byla napsána na 1. účastníka, pod jehož jménem se v době pořízení vedla 

daňová evidence sdružení. V průběhu činnosti, při změně pověřeného účastníka k vedení 

daňové evidence, muselo dojít také k převodu této licence na jeho jméno, jak již bylo 
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uvedeno. Za tyto programy se pravidelně hradí jednorázový upgrade na přelomu roku, který 

obsahuje legislativní změny a zpravidla je v částce zahrnuta i základní podpora, potřebná 

během uživatelského roku. Dále dochází v průběhu roku k potřebám různých změn 

v tiskových sestavách a jiných výstupech programů. Tyto vynucené změny si musí sdružení u 

svých dodavatelských softwarových firem objednat a hradit individuálně. 

 

 Účetní řády 

Tab. 3.1 Účetní řády sdružení HT-ÚČTO 

Používané dokladové zkratky pro účtování 

Ze dne:  
Pro období:  

1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 

Sdružení HT-ÚČTO 

Dolní náměstí 22 

746 01 Opava 

Strana: 1 

Zkratka Popis Peněžní tok 

B Banka Bankovní účet 

CRM CRM/Pošta Žádný tok peněz 

KAL Kalkulace Žádný tok peněz 

KSO Přijaté objednávky Žádný tok peněz 

NAB Nabídky Žádný tok peněz 

OBV Vystavené objednávky Žádný tok peněz 

P Pokladna Hotovost 

PAY Platby do zahraničí Žádný tok peněz 

PF Přijaté faktury Žádný tok peněz 

POP Poptávky Žádný tok peněz 

PŘI Příkazy k úhradě Žádný tok peněz 

SPR Skladové příjemky Žádný tok peněz 

SVY Skladové výdejky Žádný tok peněz 

UO Uzávěrkové operace Žádný tok peněz 

VF Vydané faktury Žádný tok peněz 

ZP Vzájemné zápočty Žádný tok peněz 

ZPF Přijaté zálohové listy Žádný tok peněz 

ZVF Vydané zálohové listy Žádný tok peněz 

 

Na konci účetního období pověřený účastník dále uzavře daňovou evidenci za účetní 

období, provede inventarizaci majetku a závazků a zpracuje výkaz o příjmech a výdajích za 
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sdružení. Dle smlouvy o sdružení pak provede rozdělení příjmů a výdajů na jednotlivé 

účastníky dle stanovených procent. 

 Uzávěrkové výkazy 

 

Tab. 3.2 Výkaz o majetku a závazcích sdružení HT-ÚČTO za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 

Majetek řádek Na začátku období Na konci období 

Nehmotný investiční majetek 01 _ _ 

Hmotný investiční majetek 02 _ _ 

Zásoby 03 _ _ 

Pohledávky 07 20 520 1 800 

Peníze a ceniny 08 507 161 

Bankovní účty 09 134 027 1 809 

Majetkové cenné papíry a vklady 10 _ _ 

Ostatní finanční majetek 11 _ _ 

Opravné položky k nabytému majetku (aktivní) 12 _ _ 

SOUČET MAJETKU (ř. 1 až 12) 13 155 054 3 770 

Kontrolní číslo (ř. 1 až 13) 99 310 108 7 540 

Závazky řádek Na začátku období Na konci období 

Rezervy 14 _ _ 

Závazky 15 _ _ 

Úvěry 16 _ _ 

Opravné položky k nabytému majetku (pasivní) 17 _ _ 

SOUČET ZÁVAZKŮ (ř. 14 až 17) 18 _ _ 

Jmění podnikatele (ř. 13 – ř. 18) 19 155 054 3 448 

Kontrolní číslo (ř. 14 až 19) 20 _ _ 

 

Dle tohoto dokumentu o rozdělení příjmů a výdajů si účastníci sdružení zahrnou 

vykázané hodnoty do svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (viz. kapitola 

4.1 Daň z příjmů). 
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Tab. 3.3 Výkaz příjmů a výdajů sdružení HT-ÚČTO za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 

Příjmy řádek Za sledované období 

Prodej zboží, výrobků a služeb 01 880 201 

Ostatní 02 2 

Uzávěrková úprava příjmů 03 _ 

PŘÍJMY CELKEM (ř. 1 až 3) 04 880 203 

Kontrolní číslo (ř. 1 až 4) 99 1 760 406 

Výdaje řádek Za sledované období 

Nákup materiálu a zboží 05 12 213 

Mzdy 06 _ 

Platby pojistného 07 134 852 

Provozní režie 08 _ 

Uzávěrková úprava výdajů 09 _ 

VÝDAJE CELKEM (ř. 5 až 9) 10 147 065 

Rozdíl příjmů a výdajů (ř. 4 – ř. 10) 11 733 138 

Kontrolní číslo (ř. 5 až 11) 99 1 027 268 

 

Dle výše uvedeného Výkazu příjmů a výdajů za rok 2011 a dle smlouvy o sdružení, 

kde je určeno, že účastníci sdružení si rozdělují příjmy a výdaje ze společné činnosti sdružení 

takto: 1. účastník 60%, 2. účastník 40%, pověřený účastník vystaví v průběhu ledna 

následujícího roku potvrzení Rozdělení příjmů a výdajů Sdružení HT-ÚČTO za účetní rok. 

Tab. 3.4  Rozdělení příjmů a výdajů Sdružení HT-ÚČTO za rok 2011 

Rozdělení příjmů a výdajů Sdružení HT-ÚČTO za účetní rok 2011 

Celkové příjmy:  880 203,- 

Z toho:   528 122,- podíl 1. účastník 

   352 081,- podíl 2. účastník 

Celkové výdaje: 147 065,- 

Z toho:    88 239,- podíl 1. účastník 

    58 826,- podíl 2. Účastník 

V Opavě 14. 1. 2012                                                         …………………………. 
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3.4.1 Příjmy a výdaje sdružení HT-ÚČTO 

Dle předpokládaného počtu účtovaných položek se zpravidla stanovuje smluvní cena 

poskytovaných služeb. Služby jsou fakturovány v různých časových intervalech dle 

individuální dohody s odběrateli (měsíční, čtvrtletní nebo roční fakturace). U některých 

zákazníků je v paušální částce zahrnuto i zpracování inventarizací a daňového přiznání na 

konci účetního období, u jiných je dohodnuta zvláštní fakturace za tyto závěrkové práce. 

V případě mimořádných událostí, např. mimořádné výkazy pro žádost o podnikatelský úvěr, 

mimořádná statistická zjišťování, příprava a účast při kontrole z finančního úřadu, správy 

sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny apod., dochází k další fakturaci na základě 

časové náročnosti poskytnutých víceprací.  

Sdružení má  

 pravidelné měsíční výdaje: 

- nájem kanceláře (včetně služeb a energií), 

- poplatky za pevnou telefonní linku, 

- poplatky za internetové připojení, 

- mzdy zaměstnancům. 

 nepravidelné měsíční výdaje: 

- kancelářské potřeby a čistící potřeby, 

- notářské poplatky, 

- poštovní poplatky, 

- náklady na školení, 

- opravy hardwaru, 

- dovybavení kanceláře. 

 roční výdaje: 

- poplatky za upgrady softwaru SYSLÍK – mzdy, firmy CSH s.r.o., účetního 

programu PREMIER, účetní program ÚČTO – daňová evidence, firmy Tichý a 

spol. 

3.4.1.1 Zaměstnanci a mzdové náklady 

Sdružení HT-ÚČTO nemá žádné stálé zaměstnance, dle právní legislativy sdružení 

bez právní subjektivity být zaměstnavatelem ani nemůže, a proto případné dohody o 

provedení práce a pracovní smlouvy jsou vždy sepsány na jednoho z účastníků sdružení. 

Zaměstnance přijímá sdružení zpravidla v období inventarizací a účetních kontrol na 

konci roku a v době daňových přiznání. Jsou využíváni pro lehčí administrativní a účetní 
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práce, při archivaci apod., kdy účastníkům sdružení je zřejmé, že za případné chyby 

zaměstnanců budou stejně odpovídat vůči institucím i svým odběratelům v plném rozsahu oni 

sami. Následnou kontrolou jimi odvedené práce tedy chrání nejen své dobré podnikatelské 

jméno, ale také svůj majetek, kterým za činnost sdružení ručí. 

Dle smlouvy o sdružení se u mzdových nákladů jedná o individuální daňový výdaj 

tohoto účastníka, který je zaměstnavatelem. 

Na veškerých institucích, jako je správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, 

Finanční úřad – odbor daně ze závislé činnosti, srážková daň, jsou zaměstnanci hlášeni pod 

jménem tohoto účastníka sdružení. Za případné nedoplatky vyplývající ze mzdové agendy 

ovšem ručí účastníci sdružení společně.  

 

Obr. 3.4 Výplatní pásek zaměstnance Sdružení HT-ÚČTO 

 

3.4.1.2 Automobil ve sdružení 

Oba účastníci používají pro svou činnost ve sdružení automobil, rozhodli se pro 

uplatňování paušálního výdaje na dopravu, který si uplatňují samostatně každý na svůj 

automobil. Vzniká jim tedy nárok dle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o dani z příjmů na 

paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen „paušální výdaj na 

dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem 

v prokazatelné výši podle §24 odst. 2 písm. k) bodu 4, ve výši 5 000 Kč za každý celý 

kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v 

němž poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo 

udržení zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů podle §10, a současně toto silniční motorové 

vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. 

Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na 

dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové 
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silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanoveného dle 

předchozí věty ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“). 

Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou krácený paušální 

výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v 

souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník 

užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k 

dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno 

jinak. Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová 

vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období 

či období, za které se podává daňové přiznání. 

Jak 1., tak i 2. účastník využívají automobil také k soukromým účelům, a mají tedy 

nárok pouze na krácený paušální výdaj na dopravu. Pouze 1. účastník má svůj automobil 

zahrnut do obchodního majetku, avšak mimo Sdružení HT-ÚČTO, čímž mu vzniká dále 

nárok dle § 28 odst. 6 zákona o dani z příjmů zahrnout do svých výdajů k zajištění 

zdanitelného příjmu poměrnou část odpisů ve výši 80% odpisů. 

Pro 1. účastníka je dále důležitý také § 25 odst. 1 písm. x zákona o dani z příjmů, 

podle něhož za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely 

nelze uznat výdaje na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě vynaložené 

v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální 

výdaj na dopravu, a 20 % ostatních výdajů s výjimkou odpisů vynaložených v souvislosti se 

silničním motorovým vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální 

výdaj na dopravu; u silničního motorového vozidla, u něhož poplatník uplatní paušální výdaj 

na dopravu, nelze dále uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Do 

daňových výdajů si tedy může uplatnit např. 80% výdajů na údržbu automobilu, mytí a čištění 

vozu, výměny pneumatik apod. 
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Tab. 3.1 Inventární karta dlouhodobého majetku Sdružení HT-ÚČTO 

INVENTÁRNÍ KARTA 

dlouhodobého hmotného majetku 

Název (popis): Volkswagen Touran 2,0 D 

Další popis:  Výrobní číslo:  

Umístění:  Kategorie:  

Sektor:  Středisko:  Poznámka:  

Datum pořízení: 15. 5. 2009 Datum zařazení: 15. 5. 2009 Zařazení nákupem                       

 Datum vyřazení:  

Úč. vst. cena: 239 000,-  

Daň. vst. cena: 239 000,-  Způsob odpisování: rovnoměrný 

Odpisová skupina: 2  

Nový HIM dle § 34: Ne Jméno zodpovědného pracovníka:  

Daňové odpisy včetně odpisového plánu 

Řádek Datum 

Počáteční 

zůstatková 

cena 

Zhodnocení 

[CZK] 

Odpis 

[CZK] 

Zůstatková 

cena 

[CZK] 

Poznámka 

1 31. 12.2009 239 000  26 290 212 710  

2 31. 12.2010 212 710  53 178 159 532  

3 31. 12.2011 159 532  53 178 106 354  

4 31. 12.2012 106 354  53 178 53 176  

5 31. 12.2013 53 176  53 176 _   

  

Dle výše uvedeného odpisového plánu a platné legislativy vztahující se k uplatňování 

kráceného paušálního výdaje na dopravu si 1. účastník sdružení u vloženého osobního 

automobilu Volkswagen Touran 2,0 D do obchodního majetku mohl v roce 2011 uplatnit 80% 

daňových odpisů, tzn., že svůj daňový základ snížil o 42 542 Kč, dále si uplatnil již 

zmiňovaný krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 48 000 Kč (4 000 Kč za každý měsíc 

užívání automobilu v režimu kráceného paušálního výdaje na dopravu) a 80% ostatních 

výdajů na provoz automobilu. 

 Druhý účastník, jehož automobil není vložen do obchodního majetku a využívá 

automobil také pro své soukromé účely, si uplatní pouze paušální výdaj na dopravu ve stejné 

výši.  
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4 Daňové aspekty sdružení fyzických osob HT-ÚČTO 

4.1 Daň z příjmů 

Každý z účastníků sdružení si podává daňové přiznání k dani z příjmů FO sám. Do 

svého daňového přiznání je povinen zahrnout veškeré své příjmy za kalendářní rok, tzn. 

příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, ostatní příjmy, příjmy z pronájmu, příjmy 

z kapitálového majetku.  

Do příjmů z podnikání je pak povinen zahrnout svůj podíl na příjmech a výdajích ze 

sdružení, který je mu vykázán v závěrkových dokumentech vydaných pověřeným účastníkem 

sdružení. 

Tato část bakalářské práce je věnována pouze jednomu z účastníků sdružení a jeho 

přiznání k dani z příjmů za rok 2011.  

 

Tento daňový poplatník přiznává daně z příjmů FO z těchto dílčích základů daně 

(Příloha č. 5 – Daňové přiznání k dani z příjmů 2. účastníka): 

§ 6 – příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky = ZD činí 33 100,- Kč, z toho 

zaplacena daň 4 965,- Kč. Poplatník poskytoval na základě dohod o provedení práce odborná 

školení prostřednictvím vzdělávacích agentur. Z těchto dohod se v roce 2011 neodvádělo 

sociální a zdravotní pojištění, byla proto sražena pouze zálohová daň buď z důvodu vykázané 

odměny vyšší než 5 000,-Kč, nebo na základě podepsaného Prohlášení poplatníka daně 

z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků postupně v jednotlivých měsících u 

těchto agentur. 

§ 7 – příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti = ZD činí  

222 855,- Kč. 

Tento základ daně vychází z rozdělení příjmů a výdajů sdružení, kde příjmy na tohoto 

2. účastníka sdružení připadly ve výši 352 081,- Kč, výdaje dle smlouvy o sdružení ve výši 

58 826,- Kč, dále si uplatňuje výdaje za silniční daň ve výši 2 000,- Kč, paušální výdaje za 

využívání osobního vozidla pro svou podnikatelskou činnost ve sdružení ve výši 48 000,- Kč, 

mzdové náklady 20 000,- Kč a náklady na zákonné pojištění za zaměstnance 400,- Kč. 

§ 8 – příjmy z kapitálového majetku = ZD činí 283,- Kč. 

§ 9 – příjmy z pronájmu = ZD činí 42 000,- Kč (příjem z pronájmu 60 000,- Kč, 

uplatněny výdaje paušálem ve výši 30% = 18 000,- Kč). 

§ 10 – ostatní příjmy = nejsou. 
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V daňovém přiznání poplatník dále uplatňuje tyto nezdanitelné části základu daně: 

- dle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) z důvodu poskytnutí daru 5 000,- Kč (doloženo potvrzení 

o předání daru v neziskové organizaci CSZŠ Jana Pavla II.). 

- dle § 15 odst. 3 a 4 zákona z důvodu zaplacených úroků z úvěru 32 851,- Kč 

(doloženo potvrzení o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru vedeného u 

Oberbank). 

- dle § 15 odst. 5 zákona z důvodu platby příspěvků na své penzijní pojištění 12 000,- 

Kč (již sníženo o 6 000,- Kč, doloženo potvrzení o zaplacených příspěvcích 

Penzijnímu fondu ČS a.s. ve výši 18 000,- Kč). 

- dle § 15 odst. 6 zákona z důvodu zaplaceného pojistného na své soukromé životní 

pojištění 2 415,- Kč (doloženo potvrzení o zaplacených příspěvcích u Pojišťovny ČS 

a.s.). 

- poplatník si neuplatňuje nezdanitelné části z důvodu zaplacených členských příspěvků 

odborové organizace ani z důvodu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího 

vzdělávání. 

Dále uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící ve společné domácnosti: 

- nezletilé dítě: 11 604,- Kč (doloženo potvrzení od manžela, že si neuplatňuje daňové 

zvýhodnění na děti), 

- zletilé dítě: 11 604,- Kč (doloženo potvrzení o studiu), 

- žádné z dětí není držitelem průkazu ZTP/P. 

A samozřejmě bude uplatněna dle § 35ba odst. 1 písm. a) a § 35d odst. 2 zákona o DP 

sleva na poplatníka za zdaňovací období ve výši 23 640,- Kč. Poplatník nepobírá individuální 

důchod, není držitelem průkazu ZTP/P ani studentem. 

4.2 Daň z přidané hodnoty 

Sdružení je vzhledem ke svému obratu, který dnes činí cca 1 mil. Kč za rok, 

čtvrtletním plátcem DPH. Za sdružení přiznává DPH 2. účastník sdružení (Příloha č. 6 – 

Přiznání k DPH 2. účastníka). V případě, že kromě přijatých a uskutečněných plnění 

z činnosti sdružení má ještě jiná plnění k DPH z jiné činnosti, musí tato ve svém daňovém 

přiznání přičíst. Druhý ze společníků podává buď nulové daňové přiznání k DPH, pokud má i 

jiné činnosti mimo sdružení, přiznává pouze svá ostatní plnění. 
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Činnost sdružení – vedení účetnictví, daňové evidence a poskytování poradenství atd. 

– spadá do základní sazby daně, která v roce 2011 i v roce 2012 činí 20 %. Pro zákazníky 

firmy, kteří jsou plátci DPH, není tato skutečnost důležitá, protože zaplacené DPH si ve svém 

daňovém přiznání uplatní, ovšem pro zákazníky – neplátce DPH, je toto nežádoucím 

navýšením nákladů za vedení účetnictví. Je pak záležitostí vzájemné dohody stanovení ceny 

za poskytované služby tak, aby si firma zákazníka získala či udržela. V roce změny z neplátce 

na plátce DPH u tohoto sdružení se např. museli účastníci sdružení smířit s tím, že u svých 

největších klientů (neziskové organizace) fakturace zůstala ve stejné výši, tzn., že DPH platili 

„ze své kapsy“. 

4.3 Silniční daň 

Každý z účastníků používá své osobní vozidlo pro činnost sdružení. V teoretické části 

jsou již vypsána pravidla pro účinnost silniční daně jako nákladovou položku. Nejdůležitější 

z nich je § 4 odst. 1 písm. a) zákona o dani silniční, ve kterém je stanoveno, že poplatníkem 

silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného 

v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu. Pro poplatníka silniční daně je 

toto daňovým výdajem a vzhledem k tomu, že účastníků sdružení se netýká výjimka uvedená 

v § 24 odst. 2 písm. u) ZDP, si každý z účastníků platí zálohy a podává daňové přiznání 

k silniční dani k 31. 1. za předchozí účetní období sám (Příloha č. 7 – daňové přiznání 

k silniční dani).  
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5 Závěr 

Cílem práce bylo popsat teoretické a praktické aspekty sdružení fyzických osob bez 

právní subjektivity, posoudit dokonalost či nedokonalost našeho práva, účetních a daňových 

zákonů a možnosti aplikace těchto předpisů v praktickém podnikatelském světě. 

Je věcí každého podnikatele, pro jakou formu podnikání se rozhodne, s kým své 

podnikání spojí, ať už půjde o jeho odběratele, dodavatele nebo jako v případě této práce o 

společníka v podnikání. Je to nejen problém znalostí právních, ale i účetních a daňových. 

V případě, že tyto znalosti budoucí podnikatel neovládá, je to pak především otázka jeho 

zodpovědnosti a uvědomělosti, aby se v těchto záležitostech obrátil na odborníky, kteří jej 

mohou uchránit od mnohdy fatálních chyb. 

Z obsahu práce je zřejmé, že specifika podnikání formou sdružení bez právní 

subjektivity není jednoznačnou a jednoduchou záležitostí, a to jednak z toho důvodu, že k této 

formě podnikání neexistuje dostatečné množství odborné literatury, jednak proto, že ani 

zákony našeho státu neřeší všechny možné situace, které mohou nastat v reálném podnikání. 

V práci jsou mimo jiné vymezeny výhody i rizika tohoto způsobu podnikání, ale 

rovněž určené možnosti eliminace těchto rizik. Jsou zde popsány rozdíly týkající se vedení 

účetnictví a daňové evidence sdružení a povinnosti vyplývající pro jednotlivé účastníky 

z daňových zákonů. 

Pro některé podnikatele může být rozhodující pro založení sdružení či volby jiné 

formy podnikání benevolentnější způsob jeho vytvoření, absence nutnosti počátečního vkladu 

ze zákona, absence jakékoliv povinné registrace či povinných správních poplatků. V euforii 

počátku podnikání si možná plně neuvědomí záporné stránky tohoto podnikání, a mohou tak 

dostat do existenčních problémů nejen sebe, ale i svou rodinu. 

Z kapitol věnujících se vedení účetnictví a daňové evidence vyplynulo, že daňoví 

poplatníci podnikající ve sdružení často čekají na svou první daňovou kontrolu, aby tak 

zjistili, zda jejich účetní/daňová evidence je vedena správně. Zpravidla se snaží posoudit co 

nejlépe problém z pohledu daňového a tomu pak přizpůsobit případný účetní případ, aby tím 

zamezili chybnému výpočtu daňového základu, který vnímají jako zásadní.  

Sdružení HT- ÚČTO, kterému je věnována praktická část této práce, má nespornou 

výhodu v tom, že se zabývá činností vedení účetnictví a daňové evidence, a existuje tedy 

předpoklad, že v této zásadní oblasti jejich vlastního podnikání, zpracování svých účetních 
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dokladů, by se nemělo dopouštět a nedopouštělo se zásadních chyb. Bylo zřejmé, že oba 

účastníci se v této oblasti orientují, proto si uměli v průběhu několikaleté činnosti sdružení 

poradit s případnými legislativními změnami, provozními záležitostmi, osobními i pracovními 

problémy, a proto je možná také toto sdružení jedním z mála, které vydrželo déle než 10 let. 
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