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ABSTRAKT

V bakalářské práci jsou zmíněny právní formy
obchodních subjektů, definována primární daňová
terminologie a charakteristika daňového systému
v České republice. Blíže se práce zaobírá pečlivému
rozboru daňového a odvodového zatížení na
výsledky hospodaření u představené firmy, kterou
vlastní fyzická osoba, OSVČ, která má 5 až 10
zaměstnanců. Dále se práce zabývá především
odvody daně z příjmů podnikatele, silniční daní
a daní z nemovitostí. U daně z přidané hodnoty je
vyhodnocena jak základní sazba daně, tak sazba
snížená a v neposlední řadě i přenesená daňová
povinnost. V jedné z částí jsou porovnány výhody
a nevýhody jak u OSVČ, tak u společnosti s.r.o., které
jsou součástí tohoto tématu.
V praktické části je představen již zmiňovaný
obchodní subjekt a jsou rozebrány odvody
z podnikání. Část je zaměřena na odvodové zatížení
podnikatele ze zaměstnaneckých mezd, které je
povinen platit a posouzení zatížení u OSVČ na
odvody
sociálního
a
zdravotního
pojištění
se značným vlivem na daňové zatížení firmy. Dále je
provedeno porovnání, co a kolik odvede státu a jaké
výstupy z toho pro něj do budoucna vzniknou.
Rovněž
zaznamenání
nejvýhodnější
formy
podnikání, tzv. daňová optimalizace. V závěru této
bakalářské práce jsou zkoumány výzkumné otázky,
které se buďto potvrdí nebo ne a následně nato je
uvedeno pár návrhů, které by měly vést ke zlepšení
v této problematice.

ANALYZOVANÁ FIRMA

Firma Milan Kodad – miko interiéry se zabývá návrhem, výrobou a následnou
montáží interiérového zboží. Vlastník této firmy podniká jako OSVČ na základě
živnostenského osvědčení již od roku 1992.

CÍL PRÁCE

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení finanční situace obchodního
subjektu a na základě zjištěných informací určit, zda se firmě vyplatí být nadále
živnostník (OSVČ), nebo kapitálová společnost (s.r.o.).
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Ve zpracovaném grafu výše se můžeme přesvědčit o tom, že nejvýhodnější
právní forma pro již zmíněnou firmu miko-interiéry z hlediska daně z příjmů je
podnik jednotlivce (OSVČ).
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Z tohoto grafu je patrné, že odvody na sociální
zabezpečení za všechny 3 roky jsou neúměrné oproti
úspoře na dani z příjmů.
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Z výsledků, které byly vypočítány je zřejmé, že nynější forma podnikání je pro
analyzovanou firmu tou nejvýhodnější. Pokud se firma dále dobře rozvíjí,
vystačí si s daňovou evidencí, která je pro OSVČ optimální. Neplánuje-li
se v budoucnosti rozšiřovat, není třeba předělávat roky zavedený systém.
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