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Anotoce 

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou rozboru podnikání fyzické a právnické 

osoby, jeho posouzení a vyhodnocení výsledků a následného doporučení. 

Klade si za cíl zhodnotit rozdíly mezi oběma formami podnikání, tzn. mezi formou 

podnikání fyzické osoby a formou podnikání právnické osoby, poukázat na jednotlivé 

rozdíly, zhodnotit jejich výhody a nevýhody z různých hledisek, poukázat na jednotlivé 

problémy a navrhnout jejich řešení 

Na začátku jsou nastudovány dostupné zdroje a zpracována teoretická část k  danému 

tématu. Ve vlastní práci následuje aplikace teoretických poznatků do praxe, tedy aplikace 

na přechod konkrétní fyzické osoby na právnickou, pomocí konkrétního rozhodnutí a 

konkrétních způsobů tohoto přechodu s uvedením problémových oblastí a návrhů řešení. 

V první části vlastní práce se zaměřuji na samotné vymezení pojmů fyzické a právnické 

osoby a analýzu podnikatelské činnosti těchto forem. V další části je podrobně rozebráno 

otevírání účetních knih, způsoby přechodu z fyzické osoby na právnickou, včetně 

problémových oblastí.  

Stanovené cíle, jak komplexní tak dílčí, jsou zodpovězeny v závěru práce.  

 

Klíčová slova: právnická osoba, fyzická osoba, podnikání, daně, účetní osnova, daň 

z příjmu, společnost s ručením omezeným 

 

Summary 

Bachelor´s thesis deals with the analysis of the business characteristics of 

a natural person and a legal person, estimation and evaluation of the results and subsequent 

recommendations. 

 It aims to evaluate the differences between the two forms of business, ie. 

the form of natural person business and business in the form of a legal 

person, to identify individual differences, assess the advantages and 

disadvantages from various perspectives, to identify specific problems and propose 

solutions. 

 



 

 At the beginning there are investigated the available sources and a 

theoretical part of the given topic has been processed. In the thesis itself 

follows the application of the theoretical knowledge into practice, an 

application to transition from a concrete natural person to legal person, 

by means of particular decision and the specific ways of this transition 

indicating the problematic areas and proposing solutions. In the first part 

of this thesis I have focused on the definition of the concepts of natural persons 

and legal persons and analysis of business activities of these forms. In 

the next part is described in detail the opening the books, ways of 

transition from natural to legal person, including problem areas. 

 The set objectives - complete as well as partial ones, have been answered in 

the conclusion. 

 

Keywords: legal person, natural person, business, taxes, accounting system, income 

tax, limited liability company  



Jana Roubíčková: Analýza podnikatelské činnosti FO a PO 

2013   1 

Obsah 

1 Úvod ........................................................................................................................ 3 

2 Teoretická východiska ............................................................................................ 5 

2.1. Teoretické vymezení pojmu FO ...................................................................... 5 

2.2. Teoretické vymezení pojmu PO ...................................................................... 6 

3 Analýza podnikatelské činnosti............................................................................... 8 

3.1. Analýza FO ...................................................................................................... 8 

3.2. Analýza PO ...................................................................................................... 8 

3.3. Daňová analýza FO a PO ................................................................................. 9 

3.4. Přechod z FO na PO – modelový příklad 1 ................................................... 11 

3.4.1. Prodej majetku fyzické osoby ..................................................................... 12 

3.4.2. Otevírání účetních knih ............................................................................... 13 

3.4.3. Daňové dopady ............................................................................................ 15 

3.4.4. Výhody a nevýhody .................................................................................... 16 

3.5. Přechod z FO na PO – modelový příklad 2 ................................................... 17 

3.5.1. Vklad majetku ............................................................................................. 17 

3.5.2. Otevírání účetních knih ............................................................................... 17 

3.5.3. Daňové dopady ............................................................................................ 19 

3.5.4. Výhody a nevýhody .................................................................................... 20 

4 Vyhodnocení ......................................................................................................... 22 

5 Závěr ..................................................................................................................... 24 

Seznam použité literatury .............................................................................................. 26 

Seznam tabulek ............................................................................................................. 27 

Seznam příloh ................................................................................................................ 28 



Jana Roubíčková: Analýza podnikatelské činnosti FO a PO 

2013   2 

Seznam použitých zkratek 

abecedně řazeny 

apod.   a podobně 

a.s.   akciová společnost 

atd.   a tak dále 

č.    číslo 

ČR   Česká republika 

D    Dal 

DPH   daň z přidané hodnoty 

FO    fyzická osoba 

k.s.   komanditní společnost 

MD   Má dáti 

min.   minimálně 

násl.   následně 

OSVČ   osoba samostatně výdělečně činná 

PO    právnická osoba 

popř.   popřípadě 

PSČ   poštovní směrovací číslo  

Sb.   Sbírka 

SE    Evropská společnost 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

Tis.   Tisíc 

tj.    to je 

tzv .    tak zvaným 

v.o.s.   veřejná obchodní společnost 

ZK   základní kapitál 
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1 Úvod 

V České republice je možné podnikat jako fyzická nebo právnická osoba. Právnická 

osoba si pak může vybrat z několika právních forem podnikání podle toho, jaká právní 

forma lépe vyhovuje jeho podnikatelské činnosti. 

Ještě před samotným začátkem podnikání si musí podnikatel zvolit správnou formu 

podnikání. Volba právní formy nemusí být konečná, rozhodnutí lze později změnit, ale je 

už spojena s určitými právními úkony, které jsou mimo jiné legislativně a finančně 

nákladné, a kterých je možné se vyvarovat právě zvolením správné právní formy. 

Náš právní systém dělí obchodní společnosti na osobní – veřejná obchodní společnost 

(v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.) a kapitálové – společnost s ručením omezeným 

(s.r.o.), akciová společnost (a.s.).  V posledních dvou letech u nás vznikají i Evropské 

akciové společnosti (SE), které podléhají samostatné právní úpravě než Obchodnímu 

zákoníku. 

V ČR je registrováno přes 300 tisíc obchodních společností, z toho více než 90% tvoří 

společnosti s ručením omezeným. Jejich počet roste každým rokem o pět a více procent, 

zatímco počet živnostníků spíše stagnuje. Nejčastěji využívaným a nejoblíbenějším typem 

obchodní společnosti v České republice je společnost s ručením omezením (s.r.o.), která je 

definována v obchodním zákoníku jako společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení 

vkladů do obchodního rejstříku.  

Cílem mé práce je rozbor podnikání fyzické a právnické osoby, jejich posouzení a 

vyhodnocení výsledků a následného doporučení, pro jakou formu podnikání se rozhodnout. 

V teoretické části mé bakalářské práce bych se pokusila podat ucelený obraz 

problematiky podnikání formou jak právnické osoby, tak osoby fyzické pomocí 

teoretického vymezení obou pojmů a analýzou jejich podnikatelské činnosti s využitím 

odborné literatury a zákonných předpisů, zejména Obchodního zákoníku, Živnostenského 

zákona, Zákona o daních z příjmu a Zákona o účetnictví.  

Tyto teoretické znalosti bych pak využila k rozboru podnikání fyzické a právnické 

osoby se zaměřením na zjištění rozdílu obou forem podnikání. 

V praktické části práce se pak pokusím provést na modelových příkladech přechod 

fyzické osoby na právnickou osobu a zjistit výhody a nevýhody tohoto rozhodnutí. 
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V modelových příkladech uvedu dva způsoby přechodu z formy podnikání fyzické osoby 

na právnickou. Prvním způsobem bude prodej majetku fyzické osoby právnické osobě. Ve 

druhém příkladu bude způsob přechodu formy podnikání pomocí vkladu majetku fyzické 

osoby do právnické. U obou způsobů uvedu praktický příklad otevírání účetních knih ke 

dni vzniku právnické osoby.  
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2 Teoretická východiska 

V České republice je možné podnikat dvěma způsoby – jako fyzická osoba, nebo jako 

právnická osoba. Typy právních forem podnikání jsou upraveny v obchodním zákoníku.  

Na osoby provozující podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění se 

zaměřuje živnostenský zákon.  

Každá právní forma podnikání má svá specifika. Co je výhodou u jedné, je nevýhodou 

u druhé a naopak. Také každý obor činnosti má svá specifika, každý člověk má jiné 

představy o svém podnikání, o budoucnosti a dalším směřování své firmy apod. 

Co je vlastně podnikání? Dle obchodního zákoníku je podnikání soustavná činnost 

prováděna podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za 

účelem dosažení zisku. 

Základním motivem je snaha o dosažení zisku, případně jinak definovaného užitku. 

Zisk je dosahován uspokojováním potřeb zákazníků. 

Podnikatel je buď fyzická, nebo právnická osoba.  

2.1. Teoretické vymezení pojmu FO 

Fyzická osoba podniká na základě živnostenského oprávnění, které je zapsáno 

v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským úřadem. Prokazuje se výpisem ze 

živnostenského rejstříku. Poté může provozovat živnost. 

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku. Živnostník pak vystupuje pod svým jménem a ručí 

za své podnikatelské aktivity celým svým majetkem. 

Živnostenský zákon dělí živnosti podle podmínek získání živnostenského oprávnění na 

dvě skupiny: 

a) Živnosti ohlašovací;  

Oprávnění provozovat ohlašovací živnost vzniká podáním písemného ohlášení na 

předepsaném tiskopise u příslušného živnostenského úřadu, případně dnem, který 

podnikatel uvede v ohlášení jako den zahájení své podnikatelské činnosti. Vznik 

živnostenského oprávnění u těchto živností tudíž nevyžaduje souhlas či rozhodnutí 

živnostenského úřadu. Pokud začínající podnikatel splní všechny podmínky stanovené 
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zákonem pro danou živnost, může živnost provozovat ještě předtím, než mu bude vydán 

živnostenský list. 

Živnosti ohlašovací se dále dělí na: 

  Živnost řemeslná, 

  Živnost volná, 

Živnost vázaná. 

Všechny živnosti se rozlišují podle podmínek odborné způsobilosti.  

b) Koncesované živnosti; 

 Koncesované živnosti mohou být provozovány výhradně na základě státního 

povolení - koncese. Oprávnění provozovat živnost tu vzniká až dnem doručení koncesní 

listiny, jíž byla koncese udělena. Na vydání koncesní listiny není právní nárok, její vydání 

může být při existenci zákonných důvodů žadateli odepřeno. Mezi koncesované živnosti 

jsou řazeny zásadně obory, u kterých je riziko ohrožení života, zdraví, majetku a zákonem 

chráněných veřejných zájmů zvlášť vysoké. 

 Zvláštním druhem živnosti jsou živnosti provozované průmyslovým způsobem, tzv. 

průmyslové živnosti [12].  

2.2. Teoretické vymezení pojmu PO 

Právnické osoby jsou definovány obchodním zákoníkem (Zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník) jako obchodní společnosti. Právnická osoba, coby uměle vytvořený 

subjekt zapsaný do obchodního rejstříku, podniká na území ČR jedním z následujících 

způsobů: 

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

 akciová společnost (a.s.), 

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

 komanditní společnost (k.s.), 

 družstvo, 

 Evropská společnost. 

a) Společnost s ručením omezeným - s.r.o. 

Založení: fyzickými nebo právnickými osobami (i jen 1 osoba). 

Základní kapitál: min. 200 000 Kč. 
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Ručení majetkem: společnost ručí veškerým majetkem, společník do výše 

nesplaceného vkladu. 

Orgány: valná hromada – nejvyšší orgán, statutární orgán – jednatel či jednatelé. 

 b) Akciová společnost - a.s. 

Založení: jeden zakladatel (pouze právnická osoba) nebo více zakladatelů. 

Základní kapitál: rozvržený na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě (ZK při 

veřejné nabídce akcií min. 20 000 000 Kč, ZK bez veřejné nabídky akcií min.  

2 000 000 Kč). 

Ručení majetkem: celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti. 

c) Veřejná obchodní společnost - v.o.s. 

Založení: min. dvě osoby. 

Základní kapitál: není stanoven. 

Ručení majetkem: osoby ručí svým majetkem (společně a nerozdílně). 

Vznik: zápisem do Obchodního rejstříku. 

d) Komanditní společnost -  k.s. 

Založení: dva a více společníků. 

Základní kapitál: vkládá komandista v min. výši 5 000 Kč. 

Ručení majetkem: komandisté ručí do výše vkladu, komplementář ručí celým svým 

majetkem. 

Orgány: společnost vedou komplementáři. 

e) Družstvo 

Založení: min. 5 fyzických osob nebo min. 2 právnické osoby. 

Popis: společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo  

zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. 

Ručení majetkem: družstvo ručí celým svým majetkem, členové neručí za závazky  

družstva. 

f) Evropská společnost - SE 

Základní kapitál: 120 tis. Euro rozvržených na určitý počet akcií o určité jmenovité 

hodnotě. 

Orgány: nejvyšším orgánem je valná hromada. 

Ručení majetkem: celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti [8].  



Jana Roubíčková: Analýza podnikatelské činnosti FO a PO 

2013   8 

3 Analýza podnikatelské činnosti 

 O přeměně z fyzické osoby na právnickou by měl uvažovat živnostník, jehož obraty 

se přibližují k milionu, nebo je dokonce převyšují. V opačném případě by se nemusel 

dostavit požadovaný efekt, naopak vzrostou náklady spojené s větší administrativou, 

poplatky za notáře, vedení účetnictví atd.  

3.1. Analýza FO  

 Výhody fyzické osoby: 

- nízké výdaje na založení společnosti,  

- snadné a rychlé zahájení podnikatelské činnosti (s výjimkou koncesovaných 

živností a činností vyžadujících zvláštní povolení),  

- snadné přerušení či ukončení činnosti,  

- možnost volby mezi podvojným účetnictvím a daňovou evidencí,  

- v daňovém přiznání možnost uplatnění výdajů paušální částkou z dosažených 

příjmů,  

- celý zisk z podnikání po zdanění náleží podnikateli.  

Nevýhody fyzické osoby:  

- vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení podnikatele,  

- mnohdy vyšší zdanění,  

- nemožnost zastoupení podnikatele jinou osobou,  

- vzhledem ke své velikosti může v obchodních vztazích působit jako malý a 

nevýznamný partner,  

- v případě smrti nebo úrazu menší flexibilita v pokračování podnikatelské činnosti.  

3.2. Analýza PO 

Výhody s.r.o.: 

- společníci ručí pouze do výše nesplaceného vkladu,  

-  jednat za firmu může více osob, jejichž kompetence lze upravit,  

-  mnohdy výhodnější z daňového hlediska,  
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-  možnost pokračování činnosti právnické osoby i při změnách společníků a 

jednatelů.  

Nevýhody s.r.o.:  

-  nutnost splatit základní kapitál 200 tisíc korun,  

-  povinnost vést podvojné účetnictví,  

-  narůst administrativy,  

-  poměrně vysoké náklady spojené se založením společnosti,  

-  nutnost organizovat valné hromady a pořizovat z nich zápisy.  

3.3. Daňová analýza FO a PO 

Fyzické osoby: 

 Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v zákoně o daních 

z příjmů příjmy z podnikání, snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a 

udržení.  

 Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a 

udržení příjmu, může uplatnit výdaje ve výši, která je stanovena procentuelně dle zákona o 

daních z příjmů procentuelně z příjmů a liší se druhem živnosti. 

Příjmy z podnikání:  

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

b) příjmy ze živnosti, 

c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti ze zisku. 

Právnické osoby: 

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

majetkem (dále jen "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak 

Zdaňování výsledků podnikání: 

Sazba daně u fyzických osob je 15%, u právnických 19%. Každý podnikatel by si měl 

dále uvědomit, jakým způsobem naloží s čistým ziskem z podnikání. 

Realizace čistého zisku – fyzická osoba: 

- čistý zisk ponechán v podnikání – dále se nezdaňuje, 
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- čistý zisk použit k osobní spotřebě – dál se nezdaňuje. 

Realizace čistého zisku – právnická osoba: 

- čistý zisk ponechán ve společnosti – dále se nezdaňuje, 

- čistý zisk vyplacen jako podíl ze zisku – zdaňuje se 15% 

Je patrné, že výše uvedené skutečnosti poukazují na znevýhodnění podnikatele jako 

právnické osoby. Z toho vyplývá, že očekávaná výplata zisku ze strany podnikatele by 

měla hrát vedle daňových sazeb zásadní roli ohledně volby formy podnikání. 

Druhy daní: 

a) daně z příjmů: 

- daň z příjmů fyzických osob 

- daň z příjmů právnických osob 

- daň z příjmů ze zahraničí: Při zdaňování příjmů ze zahraničí musí poplatník dbát na 

to, aby nedocházelo k dvojímu zdanění, proto existují bilaterální smlouvy, které 

tomu zabraňují. Tyto smlouvy také určují, které způsoby vyloučení bude muset 

poplatník použít.  

Patří sem:  

 metoda plného zápočtu  

 metoda vynětí s výhradou progrese 

 metoda prostého zápočtu 

 metoda plného vynětí 

b) nepřímé daně: 

Mezi nepřímé daně řadíme daň z přidané hodnoty a spotřební daně.  

- Spotřební daně: Tyto daně mají největší podíl na plnění státního rozpočtu. Plátcem 

daně je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, 

oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, kterým vznikla 

povinnost daň přiznat a zaplatit. 

- Daň z přidané hodnoty: je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému a 

zároveň tou nejsložitější. Platíme ji všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět 

ji musí ale prodávající. 

c) majetkové daně: 

- silniční daň 
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- daň z nemovitosti 

- daň dědická 

- daň darovací 

- daň převodu nemovitostí [9]. 

3.4. Přechod z FO na PO – modelový příklad 1 

Pokud podnikateli fyzické osobě z nějakého důvodu přestane vyhovovat forma 

podnikání, kterou si zvolil, může začít podnikat jako právnická osoba. Dá se toho 

dosáhnout různými způsoby. Některé způsoby jsou jednodušší, jiné složité. Je třeba zvážit, 

jaká je finanční náročnost jednotlivého procesu a také by se nemělo zapomenout na 

případné daňové dopady takového rozhodnutí.  

Mezi jednotlivé způsoby patří: 

 Prodej obchodního majetku fyzické osoby nebo jeho části do právnické osoby, 

 Prodej podniku fyzické osoby do právnické osoby, 

 Vklad obchodního majetku nebo jeho části do základního kapitálu právnické osoby, 

 Vklad podniku fyzické osoby do základního kapitálu právnické osoby [8].  

Jako praktickou ukázku jsem si zvolila modelový příklad, kdy se podnikatel pan Jan 

Novák rozhodl pro přechod z formy podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná 

(OSVČ) na formu podnikání jako právnická osoba – s.r.o. Pan Novák vede daňovou 

evidenci.  

Co je vlastně daňová evidence? Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché 

účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti.  

Daňová evidence obsahuje daňovou evidenci příjmů a výdajů a daňovou evidenci 

majetku a závazků. Vše musí být doloženo doklady, které se archivují dle zákona.  

Daňová evidence příjmů a výdajů obsahuje všechny peněžní i nepeněžní příjmy, které 

jsou obdrženy jak hotovostně, tak bankou, daňově uznatelné výdaje, odpisy dlouhodobého 

majetku, stravné při pracovních cestách, výdaje na auto.  

Doklady lze evidovat pouze jako daňově uznatelné výdaje a zdanitelné příjmy. Není 

třeba je evidovat podle druhu, podle pohybu peněz v pokladně nebo v bance, můžeme je 

evidovat hromadně – za rok, za měsíc. Podrobněji je nutné vést evidenci, pokud je 

poplatník daně neplátce DPH. 

http://www.jakpodnikat.cz/prijmy-z-podnikani.php
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Daňová evidence závazků a majetku – je nutné vést inventarizaci majetku, pohledávek 

i závazků k 31. 12. příslušného roku. 

3.4.1. Prodej majetku fyzické osoby 

Nejprve je nutné založit si s.r.o. Prodej majetku fyzické osoby do takové společnosti je 

nejjednodušší způsob. Je nutné zvážit, která aktiva – část obchodního majetku – se do s.r.o. 

prodají. Ostatní je možné buď ponechat dále na fyzické osobě, nebo se postupně utlumí. 

Pan Novák má předmět podnikání jako fyzická osoba volnou živnost, zabývá se 

prodejem ledniček a jejich servisem. Vzhledem k velké konkurenci a nebývalému nárůstu 

různých hypermarketů a obchodních domů v oblasti, kde bydlí a podniká, není schopen 

konkurovat cenou a ani nabídkou prodávaného zboží. Dlouhodobě klesají jeho tržby 

průměrně o 20% ročně, a proto se rozhodl skončit s prodejem lednic a zaměřit se pouze na 

jejich servis. Rozhodl se převést svoje podnikání na jinou formu, a proto založil k tomuto 

účelu s.r.o. Předmětem prodeje se stal dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, pohledávky. 

Naopak nebylo možné prodat závazky, které zůstaly panu Novákovi. Ty si musí jako 

fyzická osoba ponechat a uhradit z prostředků, které získá z prodeje od s.r.o.  

Standardní postup založení s.r.o.: 

- Sepsání zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu - zde se 

společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy, 

- Založení zvláštního bankovního účtu - na bankovní účet společníci splatí své 

vklady, 

- Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, 

- Zapsání do obchodního rejstříku - nejpozději do devadesáti dnů od založení 

společnosti se musí podat návrh na zápis do obchodního rejstříku doložený 

patřičnými přílohami, 

- Registrace na finančním úřadu. 

 Založení s.r.o. je poměrně zdlouhavý a časově náročný proces.  Stát se snažil 

změnit pravidla tak, aby společnost s ručním omezením mohl úspěšně založit i člověk bez 

právního vzdělání, ale dosáhl pravého opaku. Zápisy do obchodního rejstříku - jedna 

ze základních podmínek úspěšného podnikání - jsou složité a často pomalejší, než byly. 

Potvrzují to zkušenosti firem, rejstříkových soudců i právníků specializujících se na 

obchodní právo. Narostla byrokracie, se správným vyplněním formulářů mají potíže i 
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renomovaní advokáti. Soud mnoho žádostí odmítá kvůli i drobným formálním 

pochybením. Zakladatelé tak musí podávat návrhy několikrát. Udělat chybu je přitom 

lehké. Formuláře jsou nepřehledné, po firmách se chtějí zbytečné informace a požadavky 

na přílohy nejsou přehledné a jednoznačné.  

 Problémům napomáhá i Ministerstvo spravedlnosti. Na svých webových stránkách 

uvádí nesprávné typy formulářů, nepřehledné instrukce k vyplnění. Založit si firmu bez 

zkušeného advokáta zůstává u nás pro obyčejného podnikatele stále nemožné.  

 Poměrně dlouho trvá i obstarávání všech dokumentů, které se musí k návrhu 

přiložit. Například obstarávání Souhlasu s umístěním sídla společnosti bývá poměrně 

náročný proces, kdy majitelé nebydlí v předmětné nemovitosti, nejsou často vůbec 

k sehnání. Soudci navíc vrací každou žádost, která nemá vše v pořádku. Záleží ale na 

konkrétních úřednících, i přes jejich vstřícnost se podnikatelům vrací průměrně polovina 

žádostí. Od některých soudců ale i devět z deseti. Přitom by stačilo např. chybějící PSČ 

pouze dopsat, čímž by ale soudci teoreticky porušovali zákon.  

3.4.2. Otevírání účetních knih 

Účetní jednotky otevírají účetní knihy ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví a to 

v okamžiku založení společnosti.  

1. K datu zápisu do obchodního rejstříku (tj. vzniku) sestavuje společnost s ručením 

omezeným (dále jen s.r.o.) zahajovací rozvahu, která obsahuje v aktivech splacené 

vklady, pohledávku ve výši nesplacených vkladů, v pasivech zapsaný kapitál 

v obchodním rejstříku, emisní ážio, rezervní fond vytvořený dle zakládacích 

dokumentů, případně závazek vůči vkladatelům vzniklý dle § 163a odst. 3 

obchodního zákoníku. 

Společnost vznikla 1. 1. 2012, tudíž k tomuto datu sestavila zahajovací rozvahu a 

zahájila vedení účetnictví. Základní kapitál společnosti činí 200 000,- Kč, a tvoří jej vklad 

zakladatelů (společníků):  

1) peněžitý vklad ve výši 200.000,- Kč 

 K datu 1. 1. 2012 má společnost aktivum 200.000,- Kč a pasivum 200.000,- Kč.  

 

V tabulce 1 je vidět otevření účetnictví k datu 1. 1. 2012: 
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Tabulka 1: Otevření účetnictví k 1. 1. 2012  

Základní kapitál 200 000,- Kč MD – 701 – Počáteční účet rozvažný 

D – 411 – základní kapitál 

Peníze na běžném 

účtu 

200 000,- Kč MD – 221 – běžný účet 

D – 701 – Počáteční účet rozvažný 

 

Tabulka 2 ukazuje zahajovací rozvahu k datu 1. 1. 2012: 

Tabulka 2: Zahajovací rozvaha k 1. 1. 2012 

Aktiva Pasiva 

Běžný účet 200 000,- Kč Základní kapitál 200 000,- Kč 

celkem 200 000,- Kč celkem 200 000,- Kč 

 

Zůstatek účtu založeného správcem vkladu za účelem splacení peněžitého vkladu se 

nebude přesně krýt s hodnotami uvedenými v zahajovací rozvaze, ale bude vyšší o 

připsaný úrok a nižší o bankovní poplatky. Připsaný úrokuje výnosovou položkou, kterou 

lze zachytit až v otevřeném účetnictví. Bankovní poplatky mají charakter zřizovacích 

nákladů, a protože nebyla překročena hranice pro jejich vykázání jako dlouhodobého 

nehmotného majetku, jedná se o nákladovou položku zaúčtovanou do otevřeného 

účetnictví k datu vzniku společnosti [10]. 

Za dobu před vznikem společnosti byly bankou strženy poplatky za vedení účtu 

v částce 1.000,- Kč a připsán úrok ve výši 100,- Kč. Do zahajovací rozvahy nebude ani 

jedna z položek promítnuta. V následující tabulce 3 je vidět zaúčtování úroků a poplatků 

z bankovního účtu za dobu před vznikem společnosti:  

Tabulka 3: Zaúčtování úroků a poplatků 

Poplatek 1 000,- Kč MD – 518 – Ostatní náklady 

D – 221 – běžný účet 

Úrok 100,- Kč MD – 221 – běžný účet 

D – 663 - úroky 

 

Před vznikem společnosti dne 1. 1. 2012 uhradil společník ze svých zdrojů 

zřizovací výdaje (poplatky soudu, notáře, sepsání notářského zápisu, poplatek 
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živnostenského rejstříku, nájemné) ve výši 76.000,- Kč. Po vzniku společnosti byly 

uvedené výdaje uhrazeny z běžného účtu společnosti dne 15. 2. 2012. 

K datu 1. 1. 2012 byla sestavena zahajovací rozvaha, kde nabyla ani jedna 

z položek uvedena. Po otevření účetnictví byly k datu 15. 2. 2012 uvedeny tyto účetní 

zápisy, které jsou uvedeny v tabulce 4: 

Tabulka 4: Účetní zápisy k 15. 2. 2012 

Poplatky – soudní, 

notářské, živnostenský 

10 200,- Kč MD – 011 - zřizovací výdaje 

D – 365 – ostatní závazky ke 

společníkům 

Nájemné 65 800,- Kč MD – 011 – zřizovací výdaje 

D – 365 – závazky ke společníkům  

 

 K datu 15. 2. 2012 byla zaúčtovaná úhrada závazku vůči společníkům v tabulce 5: 

Tabulka 5: Úhrada závazků k 15. 2. 2012 

Platba 76 000,- Kč MD – 365 – ostatní závazky ke společníkům 

D – 221 – běžný účet 

 

3.4.3. Daňové dopady 

a) Daňové dopady u fyzické osoby: 

- obchodní vztah bude uskutečněn mezi spojenými osobami, proto je nezbytné použít 

pro účely stanovení ceny obvyklou cenu,  

- fyzické osobě vznikne z titulu prodeje pohledávka, která bude zdaněna až v momentě 

příjmu peněz, 

- v případě prodeje odpisovatelného hmotného majetku je nutné v roce prodeje uplatnit 

jen poloviční daňové odpisy a u prodávajícího snížit základ daně o daňovou 

zůstatkovou cenu prodávaného majetku, 

- v případě postoupení pohledávek je třeba u fyzické osoby zvýšit základ daně o celou 

jmenovitou hodnotu prodávané pohledávky bez ohledu na to, zda byl či nebyl 

realizován příjem [9],  

 - z hlediska DPH se jedná o standardní dodání zboží či převod nemovitosti, pouze 

postoupení vlastních pohledávek není předmětem DPH.  
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b) Daňové dopady u právnické osoby: 

- nakoupený odepisovatelný hmotný majetek bude odpisován z pořizovací ceny a to v 

prvním roce odpisování, 

 - zásoby se dostanou do nákladů až při jejich spotřebě, 

 - nakoupené pohledávky se zaúčtují rozvahově (tj. nesníží základ daně), příjem z 

jejich úhrady pak základ daně nezvýší, 

- k nakoupeným pohledávkám není možné tvořit zákonné opravné položky, neboť při 

svém vzniku nebyly zaúčtovány do výnosů [9],  

 - z hlediska DPH je vhodné, aby s. r. o. k datu uskutečnění zdanitelného plnění byla 

registrována jako plátce a mohla v souladu se zákonem uplatnit nárok na odpočet 

daně na vstupu.  

3.4.4. Výhody a nevýhody 

Výhodou je: 

- fyzické osobě nevznikáni pohledávka ani zdanitelný příjem, 

- snadnost provedení, kdy není nutné provádět žádné náročné a rozsáhlé analýzy,  

- možnost rozhodnout se uhradit pohledávku postupně nebo jednorázově a tím si  

určit výši příjmů fyzické osoby ke zdanění, 

- možnost si zvolit, který majetek jako fyzická osoba prodá do společnosti s ručením  

omezeným, a který si ponechá.  

Nevýhodou je: 

- existence fyzické osoby a s. r. o. – nemusí to být nutně nevýhodou, ale po určité  

období jsou obě formy podnikání zároveň nezbytné, 

- není možné převést závazky, ty si musí fyzická osoba uhradit sama, 

- s. r. o. nemusí mít vzhledem k výši základního kapitálu, který je obvykle 200 tisíc  

Kč dostačovat finanční prostředky na zaplacení zakoupeného majetku do 

společnosti. Ovšem tuto situaci lze řešit buď navýšením základního kapitálu, 

popřípadě prodloužením splatnosti závazku, bez hrozby penále. Další možností je 

půjčka či úvěr fyzické osoby [9],  

- nevýhodou po právní stránce může být povinnost nechat převáděný majetek ocenit  

znalcem ustanoveným soudem, popř. nechat převody majetku schválit valnou 

hromadou, čímž vzniknou společnosti další finanční náklady.  
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3.5.  Přechod z FO na PO – modelový příklad 2 

3.5.1. Vklad majetku 

Jako druhý příklad jsem zvolila vklad majetku do základního kapitálu, jehož hodnota 

byla soudním odhadcem stanovena na 250.200,- Kč.  Vkladem určité části (nebo více částí) 

obchodního majetku má možnost fyzická osoba společnost s ručením omezeným přímo 

založit a nemusí tak řešit financování tzn., nemusí mít hotovost minimálně 200 tis. Kč, 

které jsou třeba k založení s.r.o. na splacení základního kapitálu. Pokud společnost již 

existuje, je možné i nepeněžitým vkladem zvýšit základní kapitál společnosti. Pokud se ale 

podnikatel rozhodne pro nepeněžitý vklad, musí být připraven na řadu základních 

podmínek, které musí splňovat. Nepeněžitý vklad musí být hospodářky využitelný a musí 

se zjistit jeho hodnota. V takovém případě se na něj vztahuje povinné znalecké 

ohodnocení, což dělá soudem ustanovený soudní znalec. S tím je pochopitelně spojena jak 

administrativní náročnost, tak i finanční výdaje s tím spojené. Pouze u vkladů do 

základního kapitálu již existující společnosti je možné využít výjimky, kdy znalecký 

posudek může být zpracován i jiným odborníkem. Předmětem vkladu může být hmotný 

majetek, zásoby, pohledávky, nikoliv však závazky fyzické osoby [8].  

 

3.5.2. Otevírání účetních knih 

Společnost vznikla 1. 1. 2012, tudíž k tomuto datu sestavila zahajovací rozvahu a 

zahájila vedení účetnictví. Základní kapitál společnosti činí 300.000,- Kč, a tvoří jej vklady 

zakladatele:  

2) nepeněžitý vklad spočívající v nemovitém majetku v hodnotě 250.200,- Kč  

3) peněžitý vklad ve výši 49.800,-- Kč 

 K datu 1. 1. 2012 má společnost aktivum 250.200,- Kč a pasivum 250.200,- Kč.  

Otevření účetnictví k datu 1. 1. 2012 je vidět v tabulce 6: 

Tabulka 6: Otevření účetnictví k 1. 1. 2012 

Základní kapitál 300 000,- Kč MD – 701 – Počáteční účet rozvažný 

D – 411 – základní kapitál 

Peníze na běžném 

účtu 

49 800,- Kč MD – 221 – běžný účet 

D – 701 – Počáteční účet rozvažný 
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Movitý majetek   250 200,- Kč MD – 022 – Soubory hmotného 

investičního majetku 

D – 701 – Počáteční účet rozvažný 

 

 Zahajovací rozvaha k datu 1. 1. 2012 je uvedena v tabulce 7: 

Tabulka 7: Zahajovací rozvaha k 1. 1. 2012 

Aktiva Pasiva 

Běžný účet 49 800,- Kč Základní kapitál 300 000,- Kč 

Soubory hmotného 

investičního 

majetku 

250 200,- Kč   

celkem 300 000,- Kč celkem 300 000,- Kč 

 

Zůstatek účtu založeného správcem vkladu za účelem splacení peněžitého vkladu se 

nebude přesně krýt s hodnotami uvedenými v zahajovací rozvaze, ale bude vyšší o 

připsaný úrok a nižší o bankovní poplatky. Připsaný úrokuje výnosovou položkou, kterou 

lze zachytit až v otevřeném účetnictví. Bankovní poplatky mají charakter zřizovacích 

nákladů, a protože nebyla překročena hranice pro jejich vykázání jako dlouhodobého 

nehmotného majetku, jedná se o nákladovou položku zaúčtovanou do otevřeného 

účetnictví k datu vzniku společnosti.  

Za dobu před vznikem společnosti byly bankou strženy poplatky za vedení účtu 

v částce 1.000,- Kč a připsán úrok ve výši 100,- Kč. Do zahajovací rozvahy nebude ani 

jedna z položek promítnuta. 

 Zaúčtování úroků a poplatků z bankovního účtu za dobu před vznikem společnosti 

je zobrazena v tabulce 8:  

Tabulka 8: Zaúčtování úroků a poplatků 

Poplatek 1 000,- Kč MD – 518 – Ostatní náklady 

D – 221 – běžný účet 

Úrok 100,- Kč MD – 221 – běžný účet 

D – 663 - úroky 
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Před vznikem společnosti dne 1. 1 2012 uhradili společníci ze svých zdrojů 

zřizovací výdaje (poplatky soudu, notáře, sepsání notářského zápisu, poplatek 

živnostenského rejstříku, nájemné) ve výši 76.000,- Kč. Po vzniku společnosti byly 

uvedené výdaje uhrazeny z běžného účtu společnosti dne 15. 2. 2012. 

 K datu 1. 1. 2012 byla sestavena zahajovací rozvaha, kde nebyla ani jedna 

z položek uvedena. Po otevření účetnictví byly k datu 15. 2. 2012 uvedeny tyto účetní 

zápisy, které jsou v tabulce 9: 

Tabulka 9: Účetní zápisy k 15. 2. 2012 

Poplatky – soudní, 

notářské, živnostenský 

10 200,- Kč MD – 011 - zřizovací výdaje 

D – 365 – ostatní závazky ke 

společníkům 

Nájemné 65 800,- Kč MD – 011 – zřizovací výdaje 

D – 365 – závazky ke společníkům  

 

 K datu 28. 2. 2012 byla zaúčtovaná úhrada závazku vůči společníkům – tabulka 10: 

Tabulka 10: Úhrada závazků k 28. 2. 2012 

Platba 76 000,- Kč MD – 365 – ostatní závazky ke společníkům 

D – 221 – běžný účet 

3.5.3. Daňové dopady 

a) Daňové dopady u fyzické osoby: 

- fyzické osobě nevznikne z titulu vkladu majetku pohledávka, ale obchodní podíl 

na s. r. o., jehož hodnota základ daně fyzické osoby neovlivní, 

- v případě vkladu odepisovatelného majetku je v roce vkladu možné uplatnit jen 

poloviční daňové odpisy, přičemž zůstatková cena neovlivní základ daně, 

- v případě vkladu zásob, které již byly uhrazeny, je nutné o jejich hodnotu zvýšit 

základ daně, neboť jejich využití již dále neslouží k dosažení, zajištění a udržení 

příjmů, 

- v případě vkladu pohledávek je třeba u fyzické osoby zvýšit základ daně o celou 

jmenovitou hodnotu vkládané pohledávky [8],  

- z hlediska DPH se jedná o předmět daně, a to bez ohledu, zda příjemce vkladu je 

či není plátcem DPH.  
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b) Daňové dopady u právnické osoby: 

- vkladem získaná aktiva budou v účetnictví příjemce oceněna podle znaleckého 

posudku, 

- pokud se jedná o odepisovatelný hmotný majetek, příjemce vkladu bude 

pokračovat v odpisech dosavadního vlastníka - vkladatele, 

- zásoby sníží základ daně až při spotřebě, 

- vkladem nabyté pohledávky se zaúčtují rozvahově (tj. nesníží základ daně), 

příjem z jejich úhrady pak základ daně nezvýší, 

- k vkladem nabytým pohledávkám není možné tvořit zákonné opravné položky, 

neboť při svém vzniku nebyly zaúčtovány do výnosů [8],  

- z hlediska DPH je vhodné, aby s.r.o. byla k datu uskutečnění zdanitelného plnění 

v souvislosti se vkladem registrována jako plátce a mohla v souladu se zákonem 

uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.  

3.5.4. Výhody a nevýhody 

Výhodou je: 

- fyzické osobě nevzniká ani pohledávka ani zdanitelný příjem, 

- ve s. r. o. není nutné hledat finanční prostředky na úhradu, neboť převod majetku 

je bezplatný, 

- svobodná, v zásadě neomezená, volba druhu majetku, který fyzická osoba do 

s.r.o. vkládá [4].  

Nevýhodou je: 

- paralelní existence podnikající fyzické osoby a s.r.o. (nemusí se vždy jednat jen 

o nevýhodu, ale dočasná paralelní koexistence obou forem je nezbytná), neboť 

nelze předpokládat vklad všeho majetku, 

- neobejdeme se bez ocenění předmětu vkladu, což znamená vznik dalších 

nákladů, 

- není možné převést závazky, ty si musí fyzická osoba uhradit sama, 

- z pohledu s.r.o. je možné u odepisovatelného majetku pouze pokračovat v 

odpisech vkladatele, tj. při vkladu odepsaného majetku nabyvatel již žádné 

daňové odpisy nemůže uplatnit.  
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- další nevýhodou může být ručení za dobytnost vložené pohledávky do výše 

 jejího ocenění. Pokud nepřejde na společnost majetkové právo k vkladu, ačkoliv 

 ten se považuje za splacený, je společník povinen zaplatit hodnotu nepeněžitého 

 vkladu v penězích [4].  
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4 Vyhodnocení 

 Než dojde k rozhodnutí o změně právní formy podnikání, je třeba si ujasnit, co od 

přechodu podnikání z fyzické osoby na právnickou očekáváme, zda jsou naše cíle 

splnitelné. Je třeba se zamyslet nad tím, jaké jsou daňové výhody a nevýhody u 

jednotlivých forem podnikání. Je třeba si uvědomit i rozdílnost vedení účetnictví. Fyzická 

osoba obvykle vede daňovou evidenci. Právnická osoba má povinnost vést podvojné 

účetnictví. Tím podnikateli vzrostou náklady na vedení účetnictví. Je důležité porovnat i 

způsob tvorby základu daně, způsob zdanění včetně sazeb daně z příjmů, placení 

sociálního a zdravotního pojištění, způsoby převodu peněz ze s.r.o. pro potřeby fyzické 

osoby, je nutné zvážit administrativní náročnost vedení účetnictví. Pokud však výhody 

převýší zápory, je nutné najít optimální způsob převodu. 

 Výběr způsobu převodu do značné míry ovlivní skutečnost, zda vedle s.r.o. chceme 

dále podnikat (dočasně či trvale) jako fyzická osoba. Pokud ano, není vhodné volit cestu 

vkladu či prodeje celého podniku. Naopak bude vhodnější prodej vybraného majetku či 

jeho vklad. 

  Pokud s přechodem právní formy pospícháme, je nutné volit prodej nebo vklad 

podniku, což povede k okamžitému vyvázání fyzické osoby z podnikání, a to najednou. 

Zůstanou jí však pohledávky a závazky, a také povinnosti vůči institucím veřejného 

pojištění – zdravotní pojišťovny a Správa sociální zabezpečení. Z těchto povinností se 

nemůže fyzická osoba vyvázat prostřednictví vkladem či prodejem podniku.  

  Pokud se rozhodneme pro převod majetku či podniku vkladem do základního 

kapitálu, je třeba počítat s povinným znaleckým oceněním předmětu vkladu – je možné 

v některých případech využít výjimky dle § 59a a násl. obchodního zákoníku. Ve s.r.o. 

naopak počítejme s komplikacemi při odpisování majetku nabytého vkladem, kdy se pro 

účely účetního a daňového odpisování musí použít odlišné vstupní ceny. 

 V případě prodeje aktiv je třeba si uvědomit, že existuje obchodní vztah mezi 

spojenými osobami - fyzickou osobou a s.r.o., která je vlastněna právě onou shodnou 

fyzickou osobou. Pro daňové účely je proto nutné použít ceny, které by byly použity při 

uzavírání obchodních vztahů mezi nespojenými osobami. Při nedodržení tam uvedených 

podmínek nastává absolutní neplatnost právního úkonu (v tomto případě kupní smlouvy).  

  Je nutné nepodcenit převod peněz ze s.r.o. k fyzické osobě. Většina fyzických osob 

peníze vydělané v s.r.o., nebo alespoň jejich část, potřebuje pro osobní spotřebu. I když má 
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fyzická osoba podpisové právo k běžnému účtu společnosti, ještě to neznamená, že je 

možné vybírat peníze pro osobní potřebu, jako tomu bylo v daňové evidenci fyzické osoby. 

Prostředky uložené a účtu jsou ve vlastnictví společnosti a k fyzické osobě se mohou dostat 

formou mzdy, odměny za výkon funkce orgánu společnosti nebo formou podílů na zisku. 

 Při souběžné existenci fyzické osoby a s.r.o. je důležité dbát na oddělení obou 

forem podnikání. Není možné plést dohromady náklady a výnosy, příjmy a výdaje fyzické 

osoby a s.r.o. a závazky hradit z účtu, kde je více prostředků. Je třeba si uvědomit, že se 

jedná o dva samostatné subjekty, které existují naprosto odděleně. Pokud spolu uzavírají 

obchodní vztahy, musí se pro účely daňové k sobě chovat jako by se chovaly k ostatním 

obchodním partnerům. Tato samostatnost obou daňových subjektů platí jak na dani z 

příjmů, tak pochopitelně i na DPH. Současně je třeba dodržovat zákaz konkurence dle 

obchodního zákoníku. 
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5 Závěr 

 Cílem mé práce byla analýza podnikatelské činnosti fyzické osoby a právnické 

osoby. V první části mé práce jsem se zaměřila na teoretické vymezení těchto pojmů. 

Následně jsem se na praktických případech snažila uvést rozdíly mezi oběma formami 

podnikání a zhodnotit jejich výhody a nevýhody z různých hledisek – daňových a 

administrativních.  

 OSVČ musí podnikat pod svým jménem a příjmením, ke kterému může přidat 

odlišující dodatek. Společnost s r.o. podniká pod libovolným názvem, který si zvolí při 

založení, což je důležité při propagaci společnosti.  

 Některé společnosti se vyhýbají nákupu služeb od OSVČ, aby se vyhnuly obvinění 

ze švarc systému. Společnosti a státní úřady často ve výběrových řízeních podmiňují účast 

právní formou s.r.o. nebo a.s.  

 OSVČ je v praxi vždy pouze společností o jednom člověku. Společnost s r.o. může 

expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků.  

OSVČ nemůže účinně delegovat řízení podnikání na jinou osobu. Řízení 

společnosti s r.o. je možné předat jednateli nebo dalším společníkům.  

 Fyzická osoba v průběhu svého podnikání může zvyšovat cenu své práce, ale 

nebuduje žádnou hodnotu, kterou by bylo možné jednoduše převést na jinou osobu. 

Hodnota společnosti s. r.o. se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům. 

Celkově lze výhody s.r.o. shrnout: 

- omezené ručení, 

- vyšší důvěryhodnost, 

- možnost volby obchodního názvu, 

- budování hodnoty společnosti v čase, 

- lepší možnosti optimalizace daní. 

Závěrem lze říci, že OSVČ ručí celým svým majetkem. Společníci ručí do výše 

nesplaceného základního kapitálu. Fyzická osoba budí pochybnosti o zastupitelnosti a 

schopnosti plnění závazků v případě problémů. Právnická osoba působí důvěryhodně a 

seriózně. Veškerá renomé a reference z podnikání fyzické osoby padají ukončením jejího 

aktivního pracovního života. Společnost s.r.o. s každým rokem své existence buduje 

obchodní jméno a historii firmy, čímž zvyšuje svůj kredit. OSVČ musí platit nejen daň 
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z příjmů, ale také sociální a zdravotní pojištění, na druhé straně může uplatnit výdaje 

paušálem. Právnická osoba platí pouze daň z příjmů (19% od 1. 1. 2011) a srážkovou daň 

ze zisku rozděleného mezi společníky (15%) a celkově má výrazně lepší možnosti 

optimalizace daní.  
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