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Anotace 

Předmětem diplomové práce je ekonomické a legislativní porovnání právních 

forem podnikání osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením 

omezeným. Následně je vybrána výhodnější varianta podnikání pro analyzovaný 

podnik působící v silniční nákladní dopravě. V návrhové části jsou obsažena 

doporučení pro optimální přechod podniku do nové právní formy podnikání. 

Současně došlo k aktualizaci cenotvorby v podobě doplnění původní kalkulace 

ex-post a vytvoření nové zakázkové kalkulace. 
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Annotation 

The subject of the diploma thesis is the economic and legislative comparison of the 

legal forms of business of a self-employed person and a limited company. 

Subsequently, the more advantageous variant of business is selected for the 

analysed company operating in the road freight transport. The design part contains 

recommendations for the optimal transition of the company to a new legal form of 

business. At the same time, the pricing was updated in the form of supplementing 

the original ex post calculation and creating a new order calculation. 
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1 Úvod 

Již více než tři desetiletí jsme u nás v České republice svědky mnoha 

zásadních změn, ke kterým dochází v mnoha oblastech lidské činnosti, 

ekonomiku nevyjímaje. Současná éra nám díky demokratickému zřízení 

umožňuje svobodné podnikání. To lze chápat i přes množství byrokratických 

překážek jako určitou alternativu k získání výdělku. Hlavním motivem 

podnikatele je vidina dosažení zisku a tím i zhodnocení vloženého kapitálu. 

Každá mince má však dvě strany. Stinnou stránku podnikání tak představují 

mnohá rizika, na která může podnikatel při své činnosti narazit. Úspěšné 

fungování podniku však může přinést vyšší zhodnocení vynaložených 

prostředků než jiné alternativy, např. v podobě investování na finančních 

trzích. To postupem času může otevírat vrátka pro expanzi podniku v  podobě 

zvýšení objemu uskutečněných zakázek a tím i rozšíření možností 

pro generování vyššího zisku. 

Podnikatel Jan Horák podniká v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční 

dopravy jako osoba samostatně výdělečně činná. Poskytuje přepravní služby 

kamionovými soupravami. V posledních letech došlo k výraznému rozšíření 

firmy. Výhody, které mělo podnikání fyzických osob – osob samostatně 

výdělečně činných, se postupem času legislativními změnami vytrácejí 

a do popředí se tak dostává hlavní nevýhoda této formy  v podobě 

neomezeného ručení. Tento fakt, že individuální podnikatel ručí za závazky 

podniku celým svým majetkem, tak velmi výrazně zvyšuje riziko 

s podnikáním související. Množství osob samostatně výdělečně činných tak 

v poslední době volí transformaci svého podnikání do právní formy 

společnosti s ručením omezeným. Hlavní výhodu této konverze lze spatřovat 

kromě jiných ekonomických aspektů především ve snížení rizika podnikání 

v podobě omezeného ručení společníka za závazky společnosti. 

V souvislosti s růstem firmy o této variantě již delší dobu uvažuje i výše 

zmíněný podnikatel. Před uskutečněním přeměny však chce důkladně zvážit 

všechny klady i zápory, hospodářské i právní, se kterými by taková změna 

byla spojena. 
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Cílem mé diplomové práce bude právě ekonomické a legislativní porovnání 

těchto dvou forem podnikání – tedy podnikání osoby samostatně výdělečně 

činné a podnikání v právní formě společnosti s ručením omezeným. Závěrem 

tohoto posouzení by mělo být doporučení výhodnější varianty podnikání. 

Pokud se pro uvedeného podnikatele bude jevit jako výhodnější přechod 

do právní formy společnosti s ručením omezeným, budu se snažit navrhnout 

optimální strategii tohoto přechodu. Součástí mé práce bude rovněž 

aktualizace a tvorba nových ekonomických podkladů využívaných v praxi 

a potřebných pro efektivní provoz podniku nejen na vnitrostátním, 

ale i na evropském trhu. 
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2 Teoretická část 

2.1 Podnikání v ČR 

Základní právní normou upravující podnikání  v ČR je zákon č. 89/2012 Sb. 

v platném znění, občanský zákoník. Tento zákoník definuje základní pojmy 

související s podnikáním, vymezuje základní práva a povinnosti podnikatelů.  

[1] 

Za jeden ze základních výrazů zde uvedených můžeme považovat označení 

podnikatel. Toho definuje § 420 zákona č. 89/2012 Sb. jako osobu, 

která vykonává výdělečnou činnost samostatně na vlastní účet 

a odpovědnost, a to se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení 

zisku. Podle § 421 občanského zákoníku se považuje za podnikatele osoba 

zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je osoba, která pro danou 

činnost disponuje živnostenským oprávněním nebo má k podnikání jiné 

oprávnění požadované jiným zákonem. [1] 

2.2 Charakteristika právních forem podniků v ČR 

Pokud chceme začít podnikat v České republice, čeká nás několik zásadních 

rozhodnutí. Mezi základní lze považovat rozhodnutí o tom, jaká právní forma 

bude pro náš podnik nejvýhodnější. Toto rozhodnutí musíme důkladně 

zvážit, protože každá tato forma má své kladné i záporné stránky. [2] 

Právní forma je tzv. obalem podniku, který má za úkol usnadňovat podnikání 

a případně chránit podnikatele tím, že oddělí podniková aktiva od majetku 

podnikajících osob. [3] 

V České republice můžeme formy podnikání rozdělit do dvou skupin. První 

možností je podnikání fyzické osoby. Podnikající fyzická osoba, individuální 

podnikatel, působí jako osoba samostatně výdělečně činná (zkráceně 

OSVČ). Pokud nechceme podnikat v režimu fyzické osoby, můžeme podnikat 

jako osoba právnická. Výraz právnická osoba zahrnuje především obchodní 

společnosti, spolky a družstva. Nejpoužívanějšími podnikajícími právnickými 

osobami jsou v ČR obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, 
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akciová společnost, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost). 

Dalšími formami podnikání v rámci Evropské unie, které však nejsou vlastní 

právnímu řádu ČR, jsou evropské obchodní společnosti  (evropská akciová 

společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení).  [2; 4] 

Dalšími hledisky, podle kterých můžeme dělit právní formy, jsou počet 

společníků zúčastněných v daném podniku a forma ručení. Rozdělení 

právních forem podniků z těchto hledisek přehledně zachycuje následující 

tabulka. [3] 

Tabulka 1 - Rozdělení právních forem podnikání  [3] 

 

Osobní Smíšené Kapitálové 

J
e

d
n

o
tl

iv
e

c
 

Živnostenské 

podnikání 

Podnikání podle 

zvláštních právních 

předpisů 

 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

(Akciová 

společnost) 

S
k
u

p
in

a
 o

s
o

b
 

Veřejná obchodní 

společnost 

Komanditní 

společnost 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

Družstvo 

Akciová společnost 

 

2.2.1 Podnikání osob samostatně výdělečně činných 

Podnikání osob samostatně výdělečně činných upřesňuje zákon 

č. 455/1991. Sb., v platném znění, živnostenský zákon. §2 zákona 

č. 455/1991 Sb. definuje živnost jako „soustavnou činnost provozovanou 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení 

zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem“. Aby bylo možné 

zahájit činnost, musí fyzická osoba splnit všechny zákonné podmínky. 

Za základní podmínky pro udělení živnostenského oprávnění se považuje 
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právní bezúhonnost a plná svéprávnost, která může být nahrazena 

souhlasem zákonného zástupce nezletilého, který schválí soud. U některých 

vybraných druhů živností se vyžaduje splnění dalších podmínek v  podobě 

odborné, popř. i finanční způsobilosti.  [5] 

Největším kladem působení ve formě OSVČ je zejména rychlost získání 

živnostenského listu. V případě, že před zahájením podnikání 

nedisponujeme velkým množstvím volných finančních prostředků, měli 

bychom volit právě formu živnosti. Získání jednoho živnostenského 

oprávnění stojí totiž na živnostenském úřadě pouhých 1  000 Kč. 

Pro začínajícího podnikatele tak nepředstavuje tento poplatek velkou 

finanční zátěž. Další výhodu přináší jednoduchost registrace sociálního 

a zdravotního pojištění, které můžeme registrovat společně 

na živnostenském úřadě. Poslední zastávku při zakládání živnosti musíme 

provést na finančním úřadě, kde se živnostník registruje k  placení daní. 

Někteří z podnikatelů mohou také splňovat požadavky na uplatňování 

daňového paušálu, což ještě více zjednodušuje vedení evidence 

a administrativu spojenou s plněním daňových povinností. [2; 6] 

Každá právní forma má ovšem nejen svá pozitiva. Žádné formě 

se nevyhýbají ani negativa. V případě OSVČ je zásadní nevýhodou fakt, 

že za veškeré podnikatelské činnosti ručí podnikatel celým svým majetkem. 

To může být pro podnikajícího jednotlivce vysoce rizikové.  [2] 

Tento typ podnikání by proto měly volit spíše osoby, jejichž podnikání 

nevyžaduje vysoké vstupní investice a které nevlastní mnoho majetku 

a peněžních prostředků, o které by případným chybným krokem mohly 

jednoduše přijít. Navíc výhoda osoby samostatně výdělečně činné, 

která uplatňuje výdaje procentním paušálem, při vyšších obratech pomíjí. 

V případě nesplnění podmínek pro platbu paušální daně je podnikatel 

vystaven podobné administrativní zátěži a musí vyplňovat daňová přiznání 

podobně jako v případě společnosti s ručením omezeným.  [6] 
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2.2.2 Podnikání společností s ručením omezeným 

Podnikání společnosti s ručením omezeným se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., 

v platném znění, označovaným jako zákon o obchodních korporacích. 

V případě společnosti s ručením omezeným se podle §132 zákona 

č. 90/2012 Sb. jedná o podnikání právnickou osobou, za jejíž dluhy ručí 

společníci společně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu 

zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. 

To znamená, že pokud mají všichni společníci zcela splacen svůj základní 

vklad, společnost ručí za své závazky pouze svým majetkem. Pokud 

by ovšem nebyla jistina společníků zcela splacena, mohl by každý věřitel 

požadovat zaplacení nedoplatku jistiny po společnících, kteří jsou povinni 

tuto částku uhradit ze svých osobních financí bez ohledu na to, kdo svou 

část jistiny nesplatil. Pro založení firmy je důležité obchodní jméno, 

které vedle názvu musí obsahovat označení „společnost s ručením 

omezeným“ nebo zkratku v podobě „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“ [3; 7] 

Společnost s ručením omezeným v České republice zabírá první místo 

v oblíbenosti a je nejrozšířenější právní formou podnikání mezi obchodními 

společnostmi. Společnost může jednoduše založit jedna nebo více osob 

(počet společníků není omezen). Minimální výše základního kapitálu firmy 

má hodnotu 1 Kč. Zákonem daná výše základního kapitálu ovšem není zcela 

praktická, protože základní kapitál musí pokrýt náklady spojené 

se založením společnosti, náklady spojené s vybavením podniku, pronájem 

a další nezbytné výlohy. V praxi se setkáváme s minimálními vklady v řádech 

několika tisíc korun. Při volbě této částky musí brát zakladatelé v potaz, 

že tato částka bude uvedena ve veřejně přístupných informacích 

v obchodním rejstříku. Zvolíme-li tedy nízkou částku základního kapitálu, 

může to v budoucnosti snížit důvěryhodnost podniku nejen pro zákazníky, 

ale i pro další externí uživatele těchto informací (např. banky při zařizování 

úvěrů).  [8; 3; 6] 

2.2.3 Podnikání akciových společností 

Třetí základní právní formou podnikání je akciová společnost. Tento typ 

podnikání využívají podniky spíše v pokročilých stádiích vývoje. Pro založení 
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podniku totiž minimální základní kapitál činí 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR. 

Tento základní kapitál se následně rozdělí na jednotlivé akcie a tím je 

vlastníkům umožněno podílet se na řízení a zisku podniku. Akciovou 

společnost můžeme jednoduše poznat tak, že v  názvu firmy nalezneme 

označení „akciová společnost“ nebo se toto označení může zkrátit 

dle zákona na „akc. spol.“ nebo na „a.s.“ [3; 7] 

Nejvyšším správním orgánem akciové společnosti je valná hromada, 

ve které můžeme nalézt všechny akcionáře. Valná hromada následně volí 

představenstvo a dozorčí radu (ve společnostech nad 500 zaměstnanců mají 

třetinu hlasů při volbě dozorčí rady zaměstnanci a dvě třetiny valná 

hromada). Představenstvo rozhoduje o operativních záležitostech, protože 

má v akciové společnosti funkci statutárního orgánu. Dozorčí rada má 

za úkol kontrolovat činnost představenstva a to, zda jednotliví pracovníci 

nezkreslují účetní výkazy nebo zda se podnikatelská činnost řídí právními 

předpisy. [3; 7] 

2.2.4 Podnikání veřejných obchodních společností 

Veřejná obchodní společnost je určena pro podnikání dvou nebo více 

fyzických nebo právnických osob. Název subjektu musí dle zákona 

obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“ nebo toto označení může 

být nahrazeno zkratkami „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“. Pokud by  podnikový 

název obsahoval jméno některého ze společníků, postačí za tímto jménem 

značka „a spol.“. Pro založení této právní formy není potřeba žádný základní 

kapitál, ale zakládající osoby potřebují, aby byla vytvořena společenská 

smlouva, která vymezuje vzájemné právní vztahy společníků a určuje podíly 

jednotlivých společníků. V této právní formě ručí za své závazky všichni 

společníci celým svým majetkem. Při tomto ručení není brán zřetel 

na velikost podílu v podniku. Všichni společníci mají obvykle právo řídit 

společnost. Vystupují jako statutární orgán společnosti. [3; 7] 

Zisk podniku se v tomto případě dělí podle podílů předem určených 

ve společenské smlouvě. V případě neupřesnění těchto podílů ve smlouvě 

dostává každý ze společníků shodný podíl. Získané podíly se zdaňují daní 

z příjmů fyzických osob. [3] 
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Tato právní forma je výhodná v případě, že společníci dohromady 

jednodušeji splní podmínky pro získání vázané nebo řemeslné živnosti. 

Těmito podmínkami může být například splnění více kvalifikačních 

požadavků. [3] 

Toto podnikání není vhodné pro společníky s výrazně odlišnými majetkovými 

poměry a pokud některý ze společníků má svůj majetek nejasný. Obvykle 

se tedy jedná o společnosti s menším počtem společníků, mezi kterými 

panuje vysoká důvěra. Proto bývá tato forma využívána u  rodinných podniků. 

[3] 

2.2.5 Podnikání komanditních společností 

Komanditní společnost umožňuje podnikání dvou nebo více fyzických nebo 

právnických osob, které mají v podniku rozdílné postavení. Tato právní forma 

podnikání se nachází na přechodu mezi osobní a kapitálovou společností. 

Podle názvu můžeme jednoduše zjistit, že se jedná o subjekt podnikající 

ve formě komanditní společnosti. Podle §118 zákona č. 90/2012 Sb. musí 

mít subjekt podnikající ve formě komanditní společnosti v  názvu společnosti 

označení „komanditní společnost“ nebo toto označení může být zkráceno 

na „kom. spol.“ nebo na „k. s.“ [3; 7] 

V komanditní společnosti se vyskytují dva druhy společníků. Komanditista 

je společníkem, který ručí za závazky podniku pouze do výše svého 

nesplaceného vkladu. Tzn. že tato osoba nese rysy shodné se společníky 

podnikajícími ve společnosti s ručením omezeným (kapitálová právní forma 

podnikání). Druhým typem společníka je komplementář. Tento společník 

do podniku nemusí vkládat žádný kapitál, ale za závazky společnosti ručí 

celým svým majetkem. Právě komplementář (pokud splňuje všechny 

zákonem dané požadavky) v podniku zastává pozici statutárního orgánu. 

Výjimka, kdy statutárním orgánem společnosti je komanditista, musí být 

výslovně zanesena do společenské smlouvy.  [3] 

Zisk je v této společnosti dělen podle společenské smlouvy nebo pokud 

dělení zisku není výslovně zaneseno ve společenské smlouvě, dochází 

k dělení zisku rovným dílem. Po rozdělení zisku přichází okamžik, kdy musí 
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dojít ke zdanění. Komplementář svůj podíl dostane a zdaňuje ho pouze daní 

z příjmů fyzických osob, ovšem díl všech komanditistů zůstává 

ve společnosti, která tento podíl nejprve zdaní daní z příjmů právnických 

osob a po odvedení daně se tato část rozdělí mezi komanditisty v  poměru 

jejich podílů. Z těchto podílů musí komanditisté odvést ještě daň z  příjmů 

fyzických osob. [3] 

Komanditní společnost se využívá většinou v případě, kdy menší společnosti 

potřebují doplnit chybějící kapitál nebo když velké společnosti chtějí uvnitř 

koncernu provést daňovou optimalizaci. [3] 

2.2.6 Porovnání OSVČ a s.r.o. 

Každá forma podnikání má svá specifika, výhody a nevýhody. 

Před započetím svého podnikání si musí budoucí podnikatelé důkladně 

rozmyslet, jaká forma jim bude při jejich činnosti nejvíce vyhovovat. Zároveň 

musí zvážit, jaký prostor jim vytváří pro danou právní formu podnikání 

legislativní rámec a zda rizika plynoucí z podnikání pro ně nebudou 

neúnosná. V následujících odstavcích se pokusím shrnout klady a zápory, 

které s sebou přináší podnikání osoby samostatně výdělečně činné 

a podnikání ve formě kapitálové obchodní společnosti, konkrétně společnosti 

s ručením omezeným. Následující porovnání by mělo usnadnit rozhodování 

podnikatele mezi těmito dvěma variantami.  

Nejprve se zaměříme na pozitiva, která jsou spojena s  podnikáním osoby 

samostatně výdělečně činné. První a pro začínající  podnikatele značnou 

výhodu nalezneme hned v případě založení živnosti. V tomto případě postačí 

zajít na živnostenský úřad, kde se při splnění podmínek pro daný druh 

živnosti jednoduše vyřídí veškeré záležitosti spojené se získáním 

živnostenského oprávnění. Založení živnosti tak celkově může vyjít jen 

na 1 000 Kč. V případě OSVČ není dále vyžadován vklad základního kapitálu 

jako v případě kapitálových společností. Další povinností individuálního 

podnikatele je zajištění registrace k placení daní na finančním úřadě 

a k placení sociálního a zdravotního pojištění na příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. To lze v  současné době 

učinit i přímo na živnostenském úřadě.  Další výhodu podnikání fyzických 
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osob můžeme spatřovat v možnosti vedení zjednodušené evidence. OSVČ 

nemusí vést účetnictví, ale je jí umožněno vedení pouze tzv. daňové 

evidence. Ze zákona má povinnost vést pouze evidenci příjmů, výdajů, 

majetku a dluhů.  Ještě jednodušší je evidence v případě uplatňování 

paušální daně. Poslední výhodu má osoba samostatně výdělečně činná 

v přímém řízení. To znamená, že fyzická osoba má plnou kontrolu nad celým 

podnikáním a patří jí celý podnikový zisk, se kterým může v  případě úhrady 

všech závazků volně nakládat.  [9; 10] 

Nyní se pokusíme zaměřit na negativa, která mohou být spojena 

s podnikáním individuálních podnikatelů. Hlavní a základní nevýhodu 

v případě osob samostatně výdělečně činných lze spatřovat ve způsobu 

ručení podnikatele za závazky plynoucí z podnikání. Podnikající fyzická 

osoba totiž ručí neomezeně celým svým majetkem. Tento zásadní zápor tedy 

znamená, že v případě problémů musí plnit své závazky i ze svého 

soukromého majetku, což obrovským způsobem zvyšuje riziko s  podnikáním 

související. Za další negativum samostatné výdělečné činnosti lze pokládat 

povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění a povinné zálohy 

na tato pojištění. Na rozdíl od plateb za zaměstnance nejsou tyto platby 

brány jako daňově uznatelný výdaj, nelze si tedy o tyto povinné platby snížit 

daňový základ a optimalizovat tak platbu daně z  příjmů. Je sice faktem, 

že se tyto odvody vypočítávají z poloviny rozdílu mezi příjmy a výdaji, 

nicméně u osob samostatně výdělečně činných je třeba reflektovat i další 

skutečnosti, které tyto osoby znevýhodňují oproti zaměstnancům. Takovou 

skutečností je například neexistence placené dovolené pro OSVČ 

či znevýhodnění v případě nemoci, kdy zaměstnanec dostává 

od zaměstnavatele v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti náhradu 

mzdy, zatímco individuální podnikatel nemá tuto dobu nikterak 

kompenzovánu. Navíc se na politické scéně stále více objevují tlaky 

na zvýšení základu pro výpočet pojistného na  sociální a zdravotní pojištění 

OSVČ, což mnoho podnikajících jednotlivců považuje za likvidační. [9] 

Abychom se mohli rozhodnout, zda pro nás bude výhodnější provozovat 

samostatnou výdělečnou činnost nebo podnikat pod  hlavičkou společnosti 
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s ručením omezeným, musíme osvětlit také výhody i nevýhody 

této kapitálové obchodní společnosti. 

Hlavní a zásadní výhodu této právní formy podnikání přináší společníkům 

omezené ručení za závazky společnosti, čímž se výrazně snižuje r iziko 

s podnikáním související. Za závazky společnosti totiž ručí společníci 

jen do výše nesplaceného vkladu do základního kapitálu. V  případě 

doplacení celého základního vkladu je riziko přeneseno pouze 

na společnost, což znamená, že její závazky budou kryty jen majetkem 

společnosti. Podstatnou výhodou může být vyšší prestiž v hodnocení 

dodavatelů, odběratelů i jiných obchodních partnerů. Podnikání právnických 

osob obvykle působí důvěryhodněji, než je tomu v případě podnikatelů 

fyzických osob. Za jednu z nejzásadnějších výhod můžeme považovat také 

možnost prodeje společnosti nebo možnost převedení řízení na jednatele, 

který ani nemusí být společníkem dané společnosti. V případě podnikání 

OSVČ tyto činnosti nejsou možné nebo jen složitě proveditelné. Další výhodu 

této právnické osoby bychom mohli nalézt v  možnosti optimalizace daní. 

To je však nutné ve srovnání se zdaněním osoby samostatně výdělečně 

činné podrobit důkladnější analýze a výsledky nemusí být vždy jednoznačné. 

Individuální podnikatel podléhá při zdaňování svého výsledku hospodaření, 

resp. kladného rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými 

výdaji, dani z příjmů fyzických osob se sazbou 15 %. Podnikatel si 

ale do daňově uznatelných výdajů nemůže započítat odvody na sociální 

a zdravotní pojištění placené za svou osobu. Společnost s  ručením 

omezeným sice jakožto právnická osoba platí daň z příjmů právnických osob 

ve výši 19 % z jakéhokoli kladného daňového základu a následná výplata 

zisku mezi společníky podléhá srážkové dani z  příjmů fyzických osob ve výši 

15 %. V případě, že se jedná o společnost s jedním společníkem, který 

je zároveň jednatelem společnosti, je jednatel zaměstnancem společnosti 

se všemi výhodami z toho vyplývajícími. Jeho hrubá mzda i odvody hrazené 

společností coby zaměstnavatelem nad rámec mezd jsou zahrnuty 

do daňově uznatelných nákladů společnosti a tím v konečném důsledku 

dochází ke snížení výsledku hospodaření , a tedy i daňového základu 

pro výpočet daně z příjmů právnických osob, kterou musí společnost 
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s ručením omezeným odvést. Založení společnosti s ručením omezeným 

je sice náročnější operací než v případě zahájení činnosti osoby samostatně 

výdělečně činné, ale ve srovnání se založením např. akciové společnosti 

se není třeba tohoto kroku příliš obávat. V  současné době totiž existují 

podniky, které se zabývají tzv. založením firmy na klíč. To v praxi znamená, 

že se setkáme s pracovníkem, který se touto problematikou zabývá. 

Prakticky na jedné schůzce se dojednají základní parametry společenské 

smlouvy, resp. zakladatelské listiny, nově zakládané společnosti – obchodní 

jméno, sídlo, předmět podnikání a společníci včetně jejich vkladu.  Součástí 

ujednání bude i určení statutárního orgánu v podobě jednatele. Během týdne 

máme společnost založenou a můžeme začít podnikat pod  hlavičkou nové 

firmy. Alternativu k tomuto rychlému založení můžeme nalézt v případě 

tzv. ready-made společnosti, což znamená, že daná společnost byla 

založena za účelem dalšího prodeje. Tato společnost dosud nevykonávala 

žádnou činnost a neměla ani žádné závazky. [9] 

Abychom mohli objektivně hodnotit, zda nám bude více vyhovovat podnikání 

ve formě OSVČ nebo v právní formě společnosti s  ručením omezeným, 

nesmíme zapomenout zmínit nevýhody, které jsou spjaté s  provozováním 

podniku ve formě s.r.o. První nevýhodu lze spatřovat ve vyšších 

administrativních nárocích. Právnické osoby musí na rozdíl od fyzických 

osob vést účetnictví. Je však pravdou, že to může mít na druhou stranu 

i určité výhody v podobě přesnějšího přehledu o fungování podniku. 

Za druhé negativum se považuje automatický vznik datové schránky. 

Tato schránka slouží pro komunikaci s veřejnou správou. Do této schránky 

musejí přicházet všechny písemnosti od orgánů veřejné správy. Zavedením 

datových schránek však odpadl problém s hledáním korespondenční adresy 

žádaného podniku a značně se zrychlila komunikace s úřady. Poslední 

a pravděpodobně nejvážnější problém mohou přinášet společnosti s  více 

společníky. Mezi těmito společníky mohou vzniknout značné rozepře, 

které mohou vést až k zániku firmy. [9; 10] 
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2.3 Účetní evidence 

Každý podnikatel by se před zahájením podnikatelské činnosti měl 

rozmyslet, jakým způsobem bude zachycena finanční stránka činnosti 

podniku, jak bude evidovat náklady a výnosy, resp. příjmy a výdaje, 

a získávat přehled o majetku, závazcích a jmění podniku. V případě 

fyzických osob je možné si vybrat ze tří možností. Nejsložitější, ale také 

nejkomplexnější, evidencí je účetnictví. Jednoduššími alternativami , 

které však mohou využívat pouze fyzické osoby splňující podmínky  využití, 

se nazývají daňová evidence a evidence příjmů a pohledávek. Podmínky 

použití a základní charakteristiky rozeberu v  následujících bodech. [11] 

2.3.1 Účetnictví 

První analyzovanou variantou bude účetnictví, jehož úpravu na lezneme 

v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění. Tento název v roce 

2004 nahradil původní pojem podvojné účetnictví. Subjekty, které ve svých 

provozech využívají právě účetnictví, se nazývají účetní jednotky. V  České 

republice se účetními jednotkami stávají všechny právnické osoby sídlící 

v ČR, zahraniční právnické osoby provozující podnikatelskou č innost v ČR 

nebo organizační složky státu. Dalšími subjekty s povinným využitím 

nejkomplexnější evidence jsou všechny fyzické osoby zapsané v  obchodním 

rejstříku, fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí zúčtovací období překonal 

částku 25 milionů Kč nebo další případy fyzických osob vyjmenované 

v zákoně o účetnictví v platném znění. Pokud by se některá z  fyzických osob 

rozhodla stát účetní jednotkou, bude jí toto rozhodnutí umožněno. Účetní 

jednotkou se daný subjekt stává buď na počátku svého podnikání nebo 

při přechodu z jiné evidence se stane účetní jednotkou od prvního dne 

následujícího účetního období.  [11; 12] 

Princip podvojného účetnictví spočívá v tom, že každý účetní případ 

zachycujeme podvojným zápisem tak, že částky účtujeme na jednom účtu 

na stranu „má dáti“ a na jiném účtu na stranu „dal“. Základními výstupy 

z účetnictví jsou účetní výkazy – rozvaha a výsledovka (výkaz zisků a ztrát). 

Ve velkých a středních podnicích, tudíž v  podnicích splňujících dvě ze třech 
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následujících kritérií (hodnota netto aktiv větší než 100  mil. Kč, roční čistý 

obrat podniku větší než 200 mil. Kč nebo počet zaměstnanců vyšší než 50), 

musí být sestavován také třetí výkaz, a sice výkaz o peněžních tocích (CASH 

FLOW). K těmto výkazům musí každá účetní jednotka vytvořit přílohu 

k účetní závěrce, která vysvětluje informace zveřejněné v  uvedených 

bilancích. Velikost podniků určuje, zda musí být vedeno účetnictví v  plném 

či ve zkráceném rozsahu. Zkrácení rozsahu znamená pro mikro účetní 

jednotku, která nepodléhá kontrole auditorem, nutnost vyplnění pouze 

hodnot rozvahy uvedené v příloze 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. označených 

velkým písmenem. [12; 13; 14] 

Pro malé účetní jednotky, které nemají povinnost ověření účetní závěrky 

auditorem, platí, že mohou vést účetnictví ve zkráceném rozsahu 

v podrobnosti označení písmeny a římskými číslicemi rozvahy uvedené 

v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Výjimkou pro zkrácení rozsahu 

účetnictví u malých účetních jednotek jsou označení C.II.1. Dlouhodobé 

pohledávky, C.II.2. Krátkodobé pohledávky a C.II.3. Časové rozlišení aktiv. 

Výkaz zisků a ztrát může být v případě mikro a malých účetních jednotek, 

které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem a nejsou obchodní 

společností, zkrácen pouze na římské číslice a písmena podle přílohy č.  2 

a 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Příloha k účetní závěrce se v případě velkých 

a středních společností řídí §39 a 39b vyhlášky č.  500/2002 Sb. a v případě 

malých a mikro společností se řídí §39 a 39a vyhlášky č.  500/2002 Sb. [13; 

12] 

2.3.2 Daňová evidence 

Daňovou evidenci mohou vést pouze osoby samostatně výdělečně činné, 

které v předchozích letech nedosahovaly čistého obratu 25 milionů Kč, 

nejsou zapsány v obchodním rejstříku nebo neexistuje-li nějaké jiné státní 

nařízení, které by OSVČ přikazovalo vést v podniku účetnictví. Daňová 

evidence v roce 2004 nahradila jednoduché účetnictví. Jedná se 

o jednodušší formu evidence zejména finančních operací v podniku. Nižší 

pracnost znamená pro podnikatele nižší cenu zpracování, ale toto 

zjednodušení může také výrazně snižovat množství a kvalitu informací, které 
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mohou být z této evidence získávány. Vedení daňové evidence se vyplácí 

zejména těm fyzickým osobám, jejichž výdaje dosahují vyšších částek, 

nežli by tomu bylo v případě uplatňování paušálních výdajů při využívání 

paušální daně. [15; 11] 

Daňová evidence usnadňuje situaci podnikatelům zejména v tom, že nemusí 

účtovat o výnosech a nákladech firmy, ale zaměřuje se především 

na informace o příjmech a výdajích podniku. Příjmy se v rámci daňové 

evidence dělí na zdanitelné a nezdanitelné. Výdaje dělíme na odečitatelné 

a neodečitatelné od základu daně. Primárním cílem daňové evidence je totiž 

poskytnout podklady především pro zjištění daňového základu daně 

z příjmů. Zákon o dani z příjmů dále nařizuje OSVČ vedoucím daňovou 

evidenci zaznamenávat údaje o stavu majetku a závazků, které ovlivňují výši 

daně z příjmů. Způsob vedení daňové evidence není dán ze zákona. Fyzické 

osoby mohou tedy vést tyto záznamy např. ve formě excelových tabulek 

nebo i ručně. V případě většího množství dokladů, zaměstnávání 

zaměstnanců nebo v případě plátcovství DPH, je však vhodné i výhodné si 

pořídit na zaznamenávání firemních pohybů specializované programové 

vybavení. [15]  

2.3.3 Evidence příjmů a pohledávek 

Poslední skupina osob samostatně výdělečně činných, jejichž roční příjmy 

v předchozím roce nepřesahovaly hranici 2  milionů Kč a nejsou zapsány 

v obchodním rejstříku, nemusí vést ani účetnictví, ani daňovou evidenci, 

protože mohou ve svém daňovém přiznání uplatnit výdaje procentním 

výměrem daným ze zákona o dani z příjmů. Procento, které může být 

uplatněno, se odvíjí od oboru podnikání. Největší výdaje si mohou uplatňovat 

podnikatelé v zemědělství nebo řemeslníci, pro něž zákon stanovuje 

procento výdajů ve výši 80 %. Naopak nejnižší procentní podíl může být 

uplatněn na příjmy z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku. 

V tomto případě činí procentní sazba výdajů jen 30  % z příjmů. Maximálním 

základem pro výpočet výdajů procentem z příjmů je obrat ve výši 

2 000 000 Kč. Nad tuto hranici se již výdaje nezvyšují. Pro drobné 

podnikatele znamená využití zjednodušené evidence zaměřené pouze 
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na příjmy a pohledávky pro využití možnosti uplatnění výdajů procentem 

z příjmů oproti daňové evidenci značnou úsporu času, který mohou věnovat 

jiným činnostem spojeným s rozvojem svého podnikání.   [11; 16] 

Tento typ výpočtu daně z příjmů se vyplatí drobným podnikatelům, jejichž 

skutečné výdaje nepřesahují částku, kterou by si mohli uplatnit stanoveným 

procentem z příjmů. Zjednodušení záznamů představuje pro dotčené 

podnikatele nejen úsporu času a výdajů, které by byly jinak spojeny 

s vedením daňové evidence. Další úspory nalezneme v případě nutného 

uchovávání podkladů pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. 

Pro případnou kontrolu již nemusíme v tomto případě archivovat žádné 

přijaté faktury nebo výdajové pokladní doklady, ale zcela postačí uchovat 

doklady prokazující vznik příjmů či pohledávek, tj. např. bankovní výpisy, 

příjmové pokladní doklady a faktury vydané, které slouží jako poklad pro 

výpočet daňového základu. [16] 

2.4 Daňová specifika 

Více než 85 % příjmů státního rozpočtu tvoří výběr daní a sociálního 

pojištění.  Povinné odvody do veřejných rozpočtů představují pro podniky 

výraznou finanční zátěž a ubírají podnikatelům nezanedbatelnou část jejich 

podnikových zisků. Z balíku daňových příjmů zabírá největší částku daň 

z přidané hodnoty, která byla pro rok 2020 rozpočtována ve výši 

319,7 mld. Kč, což pokrývá více než 20 % příjmů státního rozpočtu. Za touto 

daňovou jedničkou následují spotřební daň a daň z  příjmů fyzických osob, 

z nichž každá přesahuje 10 % rozpočtovaných příjmů. Další výraznou 

položkou v rozpočtu byly daně z příjmů právnických osob, které převyšovaly 

8 % podíl v příjmech státního rozpočtu. Největší plánovanou příjmovou 

položku státního rozpočtu ovšem tvořily odvody na sociální zabezpečení, 

jejichž hodnota převyšovala 37 % celkových rozpočtových příjmů. 

Zbylé příjmy státního rozpočtu tvořily ostatní daňové a nedaňové položky 

a přijaté dotace od Evropské unie, které ovšem z  pohledu podnikajících 

subjektů nehrají příliš výraznou roli.  [17] 
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Pro podniky v silniční nákladní dopravě představují největší daňovou zátěž 

daň z přidané hodnoty, daně z příjmů a silniční daň. Výraznou položkou jsou 

povinné vysoké odvody na sociální a zdravotní pojištění.  

Vzhledem k tomu, že firmy podnikající v silniční dopravě nemají možnost 

žádat o navrácení žádné části spotřební daně z  nakupovaných pohonných 

hmot, není pro tyto podniky zcela relevantní se touto záležitostí hlouběji 

zaobírat. Spotřební daň státu odvádějí přímo výrobci nebo dovozci 

pohonných hmot, což znamená, že podnikatelé v silniční nákladní dopravě 

nemusí řešit žádná daňová přiznání nebo žádosti o vrácení této daně. 

O vrácení části spotřební daně za tzv. „zelenou naftu“ mohou žádat pouze 

podnikatelé v zemědělství. [3] 

2.4.1 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je hlavní nepřímou daní v  České republice. Jedná 

se o plošnou daň, která je obsažena v cenách téměř všech výrobků, zboží 

a služeb. Lze říct, že tato daň je sociálně necitlivá, protože poplatníky 

této daně jsou kupující těchto výrobků, zboží a služeb bez ohledu na svou 

příjmovou nebo majetkovou situaci. Plátcem DPH  se podnik může stát 

dobrovolně nebo při dosažení podmínek stanovených zákonem o dani 

z přidané hodnoty. Takovou podmínkou může být překročení obratu 1 mil. Kč 

v průběhu předchozích 12 měsíců, členství ve sdružení, kde některý ze členů 

je plátcem DPH, pokračováním v činnosti po zesnulém plátci nebo jiným 

zákonným způsobem. [18] 

Daň z přidané hodnoty zdaňuje tzv. přidanou hodnotu. Prakticky to však 

znamená, že se odvádí daň ve výši rozdílu mezi daní na výstupu 

z tzv. uskutečněných zdanitelných plnění a daní na vstupu z tzv. přijatých 

zdanitelných plnění. V České republice existují celkem tři sazby DPH, jedna 

základní a dvě snížené. Základní sazba má hodnotu 21  % a zdaňuje většinu 

zboží a služeb, používá se např. i pro zdanění služeb v silniční nákladní 

dopravě. Následně existuje první snížená sazba ve výši 15  %, které 

podléhají například potraviny včetně nápojů, s  výjimkou nápojů 

alkoholických. Poslední a nejnižší sazba 10 % je označována jako druhá 

snížená sazba a používá se například pro knihy, časopisy a letáky. Plátce 
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daně si k prodejní ceně výrobků, zboží a služeb, které prodává 

(tzv. uskutečněná zdanitelná plnění), připočítává daň z přidané hodnoty 

v příslušné sazbě. Tuto částku, tedy prodejní cenu včetně DPH, nám 

zákazník zaplatí v celé výši. Naopak u nakupovaného zboží a služeb si může 

započítanou daň na vstupu odečíst a tím si sníží svou daňovou povinnost. 

Každý článek si tak zdaňuje svou vlastní přidanou hodnotu a dochází tak 

k rozmělnění daňové povinnosti mezi více členů dodavatelsko-

odběratelského řetězce. Protože podniky mají povinnost odvádět DPH 

i za předpokladu, že danou pohledávku zákazník dosud neuhradil, může 

zahájení plátcovství přinést podniku značné problémy v podobě finanční 

zátěže. [3] 

Plátci daně z přidané hodnoty odvádí daně ve čtvrtletních nebo měsíčních 

intervalech v závislosti na velikosti svého obratu. V  těchto intervalech musí 

plátci podávat daňová přiznání a současně s  nimi doplňující kontrolní 

hlášení, případně souhrnná hlášení, což představuje pro dotčené podniky 

značnou administrativní i časovou zátěž. Ze strany finančního úřadu plátce 

daně z přidané hodnoty podléhá důkladnějším kontrolám, zejména 

po zavedení kontrolního hlášení nebo jiných kontrolních mechanismů 

(např. EET). To však v určitém smyslu může plátci DPH přinášet zvýšení 

jeho důvěryhodnosti.  Nespornou výhodu pro plátce DPH přináší možnost 

odpočtů DPH u přijatých zdanitelných plnění. Nakupované vstupy 

se tak pro podnik stávají znatelně levnějšími. [3] 

2.4.2 Daň z příjmů + odvody sociálního a zdravotního pojištění  

Daň z příjmů je jedním ze základních pilířů daňového systému v České 

republice. Jedná se o typickou přímou daň, která vyplývá z příjmové situace 

poplatníka, reflektuje tak určitým způsobem jeho sociální situaci. 

Daň z příjmů se dělí na daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů 

právnických osob. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy 

ze závislé činnosti (zdanění mezd zaměstnanců), příjmy z  podnikání, 

kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Daň z příjmů 

právnických osob zdaňuje příjmy právnických osob, např. kapitálových 

obchodních společností (s.r.o., a.s.), družstev, státních podniků aj.  [3] 
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V případě příjmů z podnikání odvádějí daň z příjmů fyzických osob osoby 

samostatně výdělečně činné, společníci ve veřejných obchodních 

společnostech a komplementáři v komanditních společnostech. Podnikající 

fyzické osoby odvádějí daň ve výši 15 % z rozdílu mezi zdanitelnými příjmy 

a daňově odečitatelnými výdaji. V případě, že OSVČ splňují podmínky 

pro uplatňování výdajů stanoveným procentem z  evidovaných příjmů, 

příp. paušální daně, měly by zvážit, zda pro ně bude výhodnější uplatňovat 

paušální výdaje nebo výdaje skutečné (v prokázané výši). Podmínky 

pro uplatňování výdajů stanoveným procentem z  evidovaných příjmů jsme 

blíže rozebrali v bodě 2.3.3. Základ daně v podobě rozdílu zdanitelných 

příjmů a daňově uznatelných výdajů lze dále snížit o částky 

tzv. nezdanitelných částí základu daně dle §  15 zákona o daních z příjmů 

v platném znění (např. úroky z hypotečního úvěru na financování bytových 

potřeb, hodnotu darů poskytnutých na účely vyjmenované v zákoně, částky 

uhrazené na soukromé životní pojištění či penzijní připojištění 

za stanovených podmínek apod.). Sazba daně z  příjmů fyzických osob činí 

15 %. V případě, že základ daně fyzické osoby překročí 48 násobek 

průměrné mzdy, musí se kladný rozdíl oproti této hodnotě danit sazbou 

zvýšenou o tzv. solidární zvýšení daně ve výši 8  % - částku nad uvedený 

limit potom daníme vyšší sazbou daně, tedy 23  %. Takto vypočtenou daň 

můžeme ještě snížit o daňové slevy (např. na poplatníka, invaliditu, studium 

či umístění dítěte do předškolního zařízení – školkovné aj.) a daňové 

zvýhodnění na nezaopatřené vyživované děti žijící s  poplatníkem 

ve společné domácnosti. [19] 

Dalšími výdaji úzce spjatými s daní z příjmů fyzických osob jsou odvody 

na sociální a zdravotní pojištění. Základem pro výpočet těchto odvodů 

je 50 % daňového základu, tedy rozdílu zdanitelných příjmů a daňově 

odečitatelných výdajů. Povinné sociální pojištění (důchodové pojištění 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) činí 29,2  % z této částky. 

Zdravotní pojištění se platí ze stejné základny, sazba činí 13,5  %. V případě, 

že vypočítané sociální a zdravotní pojištění nepřevyšuje částky minimálního 

pojistného stanoveného pro daný rok, musí osoba samostatně výdělečně 

činná tuto částku doplatit do výše minimálního pojistného. Sociální pojištění 
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fyzických osob se odvádí pouze do výše vypočtené ze základu ve výši 

48 násobku průměrné mzdy. Po překročení tohoto základu se již pojistné 

nenavyšuje. Naopak u zdravotního pojištění horní mez stanovena není. 

Na rozdíl od zaměstnanců nemají podnikající fyzické osoby povinnost platit 

příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nemocenské pojištění. 

K němu se mohou OSVČ přihlásit dobrovolně. V případě, kdy se individuální 

podnikatel rozhodne toto pojistné neplatit, nemá nárok na výplatu žádných 

dávek nemocenského pojištění (nemocenské, mateřská a otcovská 

dovolená, ošetřovné).  V případě, že se podnikatel ocitne v důsledku nemoci 

v pracovní neschopnosti, nedostává prvních 14 dnů nemoci žádnou dávku. 

Nárok na nemocenskou mu vzniká až od 15. dne nemoci. To však neplatí, 

pokud není účasten na nemocenském pojištění. V  tom případě zůstává 

bez prostředků i v případě dlouhodobého onemocnění. Pokud se tedy 

dobrovolně nepřihlásí k placení nemocenského pojištění, měl by zvážit jiné 

možnosti svého zajištění např. formou komerčních pojistných produktů. 

V případě podnikajících fyzických osob není možné žádnou část  plateb 

na sociální, zdravotní a nemocenské pojištění uplatňovat jako výdaj, který 

by snižoval daňový základ. [3; 20] 

Dani z příjmů fyzických osob podléhají rovněž příjmy ze závislé činnosti, 

tato daň tedy zdaňuje i mzdy zaměstnanců. Od počátku roku 2021 doznal 

výpočet této daně výrazných změn. Poslanecká sněmovna totiž od 1.  1. 2021 

zrušila výpočet daně z tzv. superhrubé mzdy. Základem pro výpočet daně 

ze mzdy byl totiž do konce roku 2020 součet hrubé mzdy zaměstnance 

a povinných odvodů zaměstnavatele nad rámec mezd – na sociální pojištění 

(24,8 % z hrubé mzdy) a na zdravotní pojištění (9  % z hrubé mzdy). 

Od roku 2021 se tak opět stala základem pro výpočet daně z  příjmů 

fyzických osob z mezd zaměstnanců hrubá mzda. Sazba daně činí stejně 

jako u OSVČ 15 %. V případě, že by mzda převýšila 4 násobek průměrné 

měsíční mzdy (v ročním vyúčtování 48 násobek průměrné roční mzdy) 

se částka převyšující tento limit daní 23  %. Od vypočtené daně se následně 

odečítají slevy (např. na poplatníka, invaliditu nebo studium) a daňové 

zvýhodnění na vyživované nezaopatřené děti žijící s poplatníkem 

ve společné domácnosti. Tyto slevy se mohou uplatňovat při výpočtu měsíční 
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zálohy na daň v poměrné výši připadající na jeden měsíc nebo je lze uplatnit 

dodatečně až v rámci ročního vyúčtování daně, event. si je uplatní 

zaměstnanec v daňovém přiznání. Některé slevy lze uplatnit až při ročním 

vyúčtování (např. sleva na manželku s nízkými příjmy nebo školkovné). 

Pro zaměstnavatele se touto novelou z pohledu mzdových nákladů nic 

nezměnilo. Celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance se stále 

skládají z hrubé mzdy (HM) zaměstnance a povinných odvodů 

zaměstnavatele – tedy sociálního pojištění (24,8 % z HM) a zdravotního 

pojištění (9 % z HM), které musí organizace odvádět nad rámec hrubé mzdy. 

Zjednodušeně bychom tedy mohli konstatovat, že náklady zaměstnavatele 

přímo spojené se mzdou činí v současné době 133,8 % hrubé mzdy (HM 

+ 24,8 % SP + 9 % ZP).  Změna z počátku roku 2021 přinesla pouze změnu 

struktury hrubé mzdy, protože se změnil poměr čisté mzdy a sražené daně 

z příjmů fyzických osob. Pojistné, které se sráží ze mzdy zaměstnance činí 

4,5 % z hrubé mzdy na zdravotní pojištění a 6,5  % z hrubé mzdy na sociální 

pojištění. Zaměstnavatel tyto odvody navyšuje o 9  % z hrubé mzdy 

na zdravotním pojištění a o 24,8 % z hrubé mzdy na sociálním pojištění. 

Celkově lze tedy shrnout, že ze mzdy každého zaměstnance v  klasickém 

pracovním poměru založeném pracovní smlouvou odvádí zaměstnavatel 

pojistné na sociální pojištění ve výši 31,3 % z hrubé mzdy (6,5 % srážka 

ze mzdy zaměstnance + 24,8 % odvod zaměstnavatele) příslušné okresní 

správě sociálního zabezpečení. Celková částka odváděná zaměstnavatelem 

na zdravotní pojištění činí 13,5 % z hrubé mzdy (4,5 % srážka ze mzdy 

zaměstnance + 9 % odvod zaměstnavatele). Tuto částku odvádí 

zaměstnavatel zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec zdravotně 

pojištěn. Zaměstnavateli vznikají v  souvislosti se zaměstnáváním 

zaměstnanců i jiné náklady, např. na zajištění pravidelných preventivních 

prohlídek u lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby, náklady 

za osobní ochranné pracovní prostředky, pravidelná školení apod. Dalším 

nákladem, který má přímou návaznost na mzdy zaměstnanců, je zákonné 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, které musí  zaměstnavatel hradit 

ve stanovené výši ve čtvrtletních intervalech. V  případě řidičů nákladní 

dopravy činí tento odvod 8,4 ‰ z objemu hrubých mezd. Veškeré výdaje 

spojené se mzdami zaměstnanců si může zaměstnavatel zařadit mezi 
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položky odečitatelné od základu daně. Na rozdíl od odvodů např. na sociální 

a zdravotní pojištění, které si za sebe musí platit podnikatel (OSVČ) 

a které se řadí mezi výdaje daňově neuznatelné z hlediska výpočtu daně 

z příjmů fyzických osob individuálního podnikatele. [21; 22] 

Dani z příjmů právnických osob podléhají příjmy právnických osob, příjmy 

společnosti s ručením omezeným nevyjímaje. Základem pro výpočet daně 

z příjmů právnických osob je zisk společnosti, tj. kladný rozdíl mezi výnosy 

a náklady podniku. Sazba daně činí v současné době 19 %. 

Hlavní nevýhodou kapitálových společností je dvojí zdanění v  případě 

výplaty dividend, tj. podílů ze zisku. Tyto dividendy se totiž vyplácejí 

z čistého zisku, tedy zisku po zdanění, a zároveň jsou zdanitelnými příjmy 

společníků, kteří jsou povinni tyto příjmy znovu zdanit daní z příjmů fyzických 

osob. [3] 

2.5 Možnosti přechodu z OSVČ na s.r.o. 

Podnikatelé mají při zahájení svého podnikání velmi složitou pozici. 

Musí se rozhodnout, zda zvolí podnikáni ve formě samostatné výdělečné 

činnosti nebo raději zvolí některou formu obchodní společnosti. 

Při zvažování výhod a nevýhod jednotlivých forem podnikání se většina 

začínajících podnikatelů rozhodne pro podnikání v  podobě osob samostatně 

výdělečně činných. Tato forma přináší podnikatelům jednodušší 

administrativu a menší poplatky spojené se založením živnosti. Po určitém 

čase ovšem může nastat chvíle, kdy podnikatel začne rozšiřovat 

své podnikání nebo potřebuje budovat svou značku na trhu. A proto může 

nastat vhodný čas na přechod na jednu z kapitálových forem podnikání. 

Nejčastější formou z těchto obchodních společností bývá společnost 

s ručením omezeným. Oproti akciové společnosti je její založení i provoz 

pro podnikatele jednodušší po stránce administrativní i finanční. V  okamžiku, 

kdy individuální podnikatel zhodnotí přínosy i negativa jednotlivých forem 

a rozhodne se pro změnu z OSVČ na s.r.o., existují tři základní cesty, jak lze 

dosáhnout převedení dle zákonem daných regulí. [10; 23] 
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2.5.1 Založení s.r.o. a vklad celého podniku do základního 

kapitálu společnosti s ručením omezeným 

První varianta možného převodu podnikání OSVČ na společnost s  ručením 

omezeným spočívá v tom, že podnikatel zařazuje v momentě založení s.r.o. 

celý svůj obchodní závod do základního kapitálu nově zakládané 

společnosti. Pojem obchodní závod dle § 502 zák. č. 89/2012 Sb., v platném 

znění, občanský zákoník, „je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, 

že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu“.  [10; 23; 1] 

Pro možný vklad podniku do základního kapitálu společnosti musí být 

vyhotoven znalecký posudek, ve kterém je vyčíslena hodnota podniku 

v penězích. Jakmile znalec ocení podnik, může být závod vložen 

jako nepeněžní vklad do vytvořené společnosti s  ručením omezeným. [10; 

23] 

V případě tohoto přechodu se jedná o časově i finančně náročný postup. 

Můžeme konstatovat, že díky znaleckému posudku, jehož cena se pohybuje 

kolem 30 000 Kč bez DPH podle velikosti podniku, se jedná o nejdražší 

způsob přeměny. Naproti tomu tento postup udržuje plynulost vztahů 

s obchodními partnery, zaměstnanci, zákazníky a dalšími subjekty. Ode dne 

vzniku společnosti dochází totiž k přechodu veškerých práv i povinností 

z OSVČ na novou s.r.o., a to včetně všech úvěrových, pracovněprávních 

i obchodních smluv. Toto řešení je vhodné zejména pro největší firmy, 

u kterých se předpokládá, že ani vyšší náklady spojené s  vypracováním 

znaleckého posudku nebudou pro podnik znamenat přílišné finanční 

břemeno. [10; 23] 

Při tomto způsobu změny formy podnikání nemusí společnost s  ručením 

omezeným OSVČ za závod nic platit. OSVČ za vklad do s.r.o. nemusí také 

platit žádné poplatky, ale všechny její vklady znamenají pro s.r.o. 

nezdanitelný příjem. Tyto vklady pouze zvyšují nabývací cenu podílu 

v souladu se zákonem o dani z příjmů. [10; 23] 
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2.5.2 Založení s.r.o. a následný prodej celého podniku vzniklé 

společnosti s ručením omezeným 

V případě volby druhé možnosti přechodu na společnost s ručením 

omezeným se jedná o přímý prodej obchodního závodu nově založené 

společnosti s ručením omezeným bez nutnosti předchozího ocenění 

znalcem. To znamená, že pro možné uskutečnění prodeje závodu, musí být 

v okamžiku podpisu kupní smlouvy o prodeji závodu nová společnost 

založena a zapsána v obchodním rejstříku. Předmětem této kupní smlouvy 

bude prodej obchodního závodu od OSVČ za určitou kupní cenu. 

Protože prodávající OSVČ se shoduje se společníkem nové s.r.o., jedná se 

o tzv. spojené osoby a prodej musí být uskutečněn za kupní cenu v  obvyklé 

výši. Obvyklá cena znamená hodnotu, která by byla sjednána v  rámci 

obchodu mezi nezávislými osobami v obchodních vztazích za obdobných 

podmínek. To znamená, že podnikatel ušetří na znaleckém posudku, 

protože obchodní cenu určuje tzv. svépomocí. [10; 23] 

Tento způsob je rychlejší než v případě posuzování kupní ceny znalcem. 

Kupní smlouvou za obvyklou cenu si nová společnost kupuje i závazky 

a pohledávky z podnikání OSVČ. Tento převod tedy zajišťuje kontinuitu 

všech smluvních vztahů za obdobných podmínek. V  tomto případě není zcela 

vyžadován souhlas věřitelů s tímto převodem, ale věřitelé mohou s touto 

změnou vyjádřit nesouhlas. V tom případě by ručil za původní závazky 

podnikatel – fyzická osoba. [10; 23] 

Nevýhodou tohoto převedení formy podnikání je, že při prodeji obchodního 

závodu musí být novou s.r.o. uhrazena komple tní kupní cena a je nutné 

zaplatit daň z příjmů z rozdílu mezi souhrnem aktiv a převáděnými závazky. 

Pro OSVČ jako prodejce platí souběžně se s.r.o. povinnost kupní částku 

obdržet. Poté se tento příjem stane zdanitelným a daná OSVČ má povinnost 

odvést z této částky daň z příjmů fyzických osob. Výhodou tohoto typu 

přechodu může být možnost převedení pouze části původního závodu 

do nové společnosti s ručením omezeným. Rozdíl oproti variantě 2.5.1 

můžeme nalézat v momentě vlastnictví, protože v prvním případě nabývá 

vlastnictví již v okamžiku založení společnosti a v případě 2.5.2 přechází 
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majetek na nového majitele v momentě uveřejnění kupní smlouvy 

v obchodním rejstříku. [10; 23] 

2.5.3 Založení s.r.o. a současné podnikání OSVČ, které postupně 

převádíme do majetku s.r.o. a ukončujeme podnikání OSVČ 

Změnu formy podnikání z OSVČ na s.r.o. můžeme provést také třetím 

posledním způsobem. Tato varianta je vhodná zejména pro menší 

podnikatele, kteří se znají se svými obchodními partnery a mají možnost 

jim v případě potřeby vysvětlit zamýšlený proces přechodu. [10; 23]  

Při tomto přechodu musí být nejprve založena nová společnost s ručením 

omezeným, která bude po určitý čas fungovat souběžně spolu s původním 

podnikáním osoby samostatně výdělečně činné. V momentě, kdy máme 

společnost založenou, můžeme začít podnikat, uzavírat nové kontrakty 

a obchodovat pod hlavičkou s.r.o. Původní podnik zůstává zapsaný 

v živnostenském rejstříku a jeho podnikání je vedené pod původním 

identifikačním číslem stále jako OSVČ. Tato původní společnost hospodaří 

s nepřevedeným majetkem, hradí své závazky, vymáhá své pohledávky 

od dlužníků a dokončuje započaté zakázky. Všechny tyto činnosti podnik 

provádí do doby, kdy se tato bilance přiblíží nule a dále podnikání probíhá 

pouze v rámci s.r.o. [10; 23]  

Nevýhodu této možnosti převedení můžeme nalézat v přerušení kontinuity 

minulého podnikání, protože nepřechází pohledávky a závazky 

z předchozího podnikání a v tomto případě také nelze jednorázově převést 

majetek, jako je tomu v případě 2.5.2. Naopak v případě tohoto převodu 

se jedná o nejsnazší a nejlevnější variantu ze všech třech provedení.  [10; 

23] 

2.6 Rizika 

V dnešní rychlé době můžeme považovat za rizikové všechny činnosti, 

které nás potkávají v každodenním životě. Například účast v provozu 

na dopravních komunikacích, který každým rokem houstne, může kdykoli 

přinést riziko nehody a s tím souvisejících zranění. Takováto rizika 
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nemůžeme spojovat pouze s osobním životem, ba naopak. Podniky ohrožuje 

ještě větší množství různorodých rizik, která se musí snažit omezovat na 

mez, která je pro ně únosná. 

2.6.1 Definice rizik 

Pojem riziko v dnešní době definujeme jako nebezpečí, že nám vznikne 

škoda, že budeme poškozeni nebo také, že můžeme zaznamenat ztrátu 

nebo zničení nebo nezdar v podnikání. Další definice uvádí, že rizikem může 

být každá věc, u níž se výsledek může lišit od očekávaného cíle. Dopadem 

rizik tedy může být nedokonalé plnění plánovaných cílů nebo naopak 

překračování cílených hodnot. Obecný pojem riziko totiž může přinášet 

nejistotu, která může v důsledku vyjít pozitivně nebo negativně. [24; 25] 

Protože riziko můžeme chápat jako velmi rozsáhlý pojem, můžeme tato rizika 

dále dělit podle několika důležitých aspektů. [24] 

• Politická a teritoriální rizika – Toto riziko spojujeme s hospodářskou 

a politickou situací v jednotlivých zemích. Mezi příčiny těchto rizik 

mohou vstupovat např.: války, občanské nepokoje nebo revoluce [24; 

26] 

• Ekonomická – Tento typ rizik zahrnuje veškeré makroekonomické 

i mikroekonomické nejistoty, mezi které řadíme např.: tržní, inflační, 

úvěrová, platební nebo obchodní rizika.  [24] 

• Bezpečnostní – Tento pojem obsahuje všechna rizika spojená 

s bezpečností osob, aktiv a informací. [24; 27] 

• Právní spojená s odpovědností za škodu – Jako riziko tohoto oddílu 

můžeme označit neexistenci všeobecného mezinárodního obchodního 

práva, tudíž se doporučuje v případě mezinárodního obchodu 

sjednávat doložky ke smlouvám, kde upřesníme, jak se případná 

škoda bude řešit. V rámci ČR ručí podniky za škodu pojištěním 

odpovědnosti za škodu nebo dle zákona o obchodních korporacích. 

[26; 24] 

• Předvídatelná a nepředvídatelná [24] 

• Specifická – Mezi tato rizika se řadí např.: pojišťovací, manažerská, 

odbytová rizika nebo z pohledu strojírenství např. rizika inovací. [24] 
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Další členění rizik můžeme provést podle jejich důsledků. Dělení 

je následující: [25] 

• Čisté riziko – Může způsobit pouze negativní výsledek v porovnání 

s předpokládanou hodnotou. [25] 

• Spekulativní riziko – Hodnota podléhající tomuto riziku může 

nabývat nejen záporných, ale také kladných hodnot od plánovaného 

výsledku. [25] 

2.6.2 Analýza rizik 

V momentě, kdy máme nadefinována rizika, musíme přejít k jejich rozboru. 

Analýzu bychom měli zahájit identifikací aktiv, což znamená, že musíme 

důkladně projít celý podnik, ve kterém identifikujeme všechna aktiva, 

která podnik vlastní. Po důsledném identifikování musíme  přistoupit 

ke stanovení hodnoty těchto aktiv, což znamená nejen určení hodnoty 

a jejich významu pro subjekt, ale také jaký dopad by pro podnik měla ztráta 

tohoto aktiva nebo jaký by měla tato ztráta vliv na další působení podniku. 

Po vyměření významu aktiv bychom měli přistoupit k identifikaci hrozeb 

a slabin. To znamená, že musíme určit události a akce, které by mohly 

způsobit snížení hodnoty aktiv, a určit slabá místa v  podniku, 

která by usnadňovala působení hrozeb na podnik. Následně musí být tyto 

hrozby vyhodnoceny, stanovena jejich závažnost a určena míra zranitelnosti 

daného subjektu. Toto tvrzení znamená, že určíme pravděpodobnost výskytu 

nějaké z dříve identifikovaných hrozeb a zjistíme, jak vysoká je míra 

zranitelnosti podniku vůči těmto předem určeným hrozbám. Tato důkladná 

analýza nám dále umožní efektivně určit preference, na jaké riziko bychom 

se měli zaměřit, aby závažná rizika byla co nejvíce omezena. Takovéto 

vyhodnocení umožňuje manažerům daných společností řídit podniky tak, 

aby se rizika snížila na minimum nebo byla úměrná plánovanému zisku, 

který z podstoupeného rizika může plynout. Dalším kladem analýzy mohou 

být například možné strategie připravené jako reakce na nastalou situaci 

a možné omezení následků, které mohou být včasným zásahem omezeny 

na minimum. [24]  
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3 Analytická část  

3.1 Analýza podniku 

3.1.1 Historie podniku  

Podnik Jan Horák již nemůže být řazen mezi nejnovější, protože v  letošním 

roce bude slavit čtvrtstoletí od založení. Tento rodinný podnik 

ovšem neměl své začátky vůbec jednoduché. Na počátku svého podnikání 

totiž mladý a nezkušený podnikatel musel překonat velké množství překážek, 

které před zahájením své činnosti nemohl předpokládat. Těmito překážkami 

byly zákony omezující dané odvětví, nedosta tek finančních prostředků 

potřebných pro zahájení a rozvoj daného podniku a jistá míra naivity 

a pošetilosti, bez kterých by ale podnikatelé nemohli zahajovat 

svá podnikání. [28] 

Před zahájením svého podnikání musel můj otec  Jan Horák připravit 

svůj první dopravní prostředek, kterým by mohl poskytovat přepravní služby 

ostatním subjektům. Pro toto podnikání se rozhodl používat starý nákladní 

automobil Avia, který byl do té doby využíván jako karavan. Z  tohoto vozidla 

použil podvozek, na který si svařil konstrukci, která byla připravena 

pro umístění plachty. [28] 

 

 Obrázek 1 - Servis vozidla v prvních letech podnikání  [28] 
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Když v Žíšově u Veselí nad Lužnicí dokončil můj otec přípravu dopravního 

prostředku, zbývalo pouze získání koncesní listiny pro provozování silniční 

nákladní dopravy. Toto živnostenské oprávnění bylo mladému podnikateli 

uděleno v září 1996. Po udělení této listiny neměl podnikatel v žádném 

případě vyhráno. V tomto okamžiku ho totiž čekala zkouška, kterou bylo 

získávání prvních zakázek na přepravu. Shodou okolností se mezi prvními 

zákazníky objevila firma, která se zabývala výrobou nábytku a potřebovala 

daný nábytek přepravit ke koncovým zákazníkům a na místě doručení 

pomoci s jeho stěhováním. [28] 

V roce 1999 však došlo k ukončení činnosti výrobny nábytku, 

což pro mladého podnikatele znamenalo opětovné hledání strategického 

partnera, kterému by mohl poskytovat své přepravní služby. Tímto partnerem 

se stala táborská společnost ZAS (součást dnešního gigantu DHL). 

Zároveň s obchodním partnerem se změnila také struktura přepravovaných 

nákladů. Firma ZAS se totiž většinově zabývala přepravami zboží, které bylo 

naloženo na paletách. Tomuto typu přeprav se podnikatel Jan Horák věnuje 

do současnosti. [28] 

Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na údržbu starého nákladního 

vozidla Avia se v roce 2002 můj otec rozhodl pro modernizaci vozového 

parku zakoupením nového dopravního prostředku Daewoo Avia. Výměna 

nákladního automobilu znamenala pro podnik nejen snížení nákladů, 

které podnik investoval do nákupu náhradních dílů, ale také zvýšení užitečné 

hmotnosti vozidla z 5 tun až na 12 tun. S tímto vozidlem se majiteli otevřely 

možnosti k expanzi do okolních států, kam bylo možné se s  tímto vozidlem 

vydat.  [28] 

S vozidlem Daewoo Avia podnikal Jan Horák až do roku 2008. Obchodní 

partneři však potřebovali přepravovat náklady o hmotnostech vyšších , než 

bylo možné dosud. Dalším požadavkem byl objem zboží, který by bylo možné 

najednou přepravit. Z důvodu zvýšených požadavků na dopravní prostředek 

vyměnil můj otec nákladní automobil Daewoo Avia za kamionovou soupravu 

složenou z tahače MAN TGA a návěsu Krone. Vozidlo MAN TGA dosud 

podnik používá, ovšem tento prostředek v současnosti nalézá využití pouze 
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při přepravách blízko sídla podniku. Návěs Krone byl v  roce 2020 vyřazen 

z používání. [28] 

V prosinci roku 2016 rozšířil podnik svou flotilu o tahač MAN TGX s  návěsem 

značky Schmitz Cargobull. Toto rozšíření přineslo podniku možnost 

zaměstnat prvního řidiče. [28] 

Další rozšíření flotily proběhlo v roce 2018, kdy byla pořízena totožná 

kamionová souprava jako v roce 2016 a na řízení tohoto kamionu zaměstnal 

podnik dalšího pracovníka. [28] 

Během let 2019 až 2021 podnik rozšířil svůj vozový park o další  návěsy 

Schmitz a oproti minulosti přešel podnik se svými investicemi ke značce 

tahačů DAF, které se jevily pro podnik dle vícekriteriálního rozhodování 

v době pořízení jako nejlepší. [28] 

 

Obrázek 2 - Vozidla DAF při vykládce v logistickém centru  [28] 
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3.1.2 Současná analýza podniku 

Autodoprava Jan Horák je v současnosti poměrně rychle se rozvíjejícím 

jihočeským podnikem. Pro podnikání v silniční nákladní dopravě má podnik 

výhodnou polohu. Sídlí v průmyslovém městě Veselí nad Lužnicí, které 

můžeme nalézt přesně mezi okresním městem Tábor a krajskou metropolí 

Českými Budějovicemi. [28]  

V současnosti podnik zaměstnává již pět řidičů. Mým úkolem v podniku 

je především zpracování veškeré agendy týkající se zaměstnanců, mezd 

a vedení daňové evidence. Současně s těmito úkoly pomáhám svému otci 

ve funkci dispečera. Hlavní náplní činnosti majitele je v  podniku řízení, 

organizace provozu a servis vozidel. V případě potřeby vykonává 

příležitostně i profesi řidiče. [28] 

Autodoprava Jan Horák se v současnosti specializuje na přepravy 

plachtovými návěsy, což podniku umožňuje přepravovat velmi různorodé  

zboží. Největším zákazníkem je v posledních letech cukrovar 

Tereos TTD, a.s. Dobrovickému cukrovaru v minulých letech zdatně 

sekundoval výrobce limonád Fontea, a. s., Veselí nad Lužnicí. Dalšími 

velkými zákazníky jsou např. výrobci sterilované zeleniny Efko, s.r.o., 

a Machland, s.r.o., sídlící ve Veselí nad Lužnicí, a pražský výrobce omítkovin 

Baumit, spol. s r.o. [28] 

 

Obrázek 3 - Část vozového parku podniku  [28] 

Podnik v současnosti vlastní celkem sedm tahačů (MAN TGA rok výroby 

2008, 2x MAN TGX r. v. 2013, DAF XF r. v. 2015, 2x DAF XF r. v. 2016 

a DAF XF r. v. 2017) a šest plachtových návěsů značky Schmitz  Cargobull 
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(r. v. 2011, 2015, 2018, 2019, 2020 a 2021). Těmito kamionovými 

soupravami přepravují najatí řidiči zboží po území Evropské unie, 

zatím s výjimkou států Pyrenejského poloostrova a Skandinávie. [28] 

Podnik v posledních letech zaznamenal poměrně citelný rozvoj. Majitel pro to 

považuje za žádoucí, aby se omezilo riziko úzce spjaté se zvýšeným 

množstvím přeprav, zaměstnáváním zaměstnanců a zvýšeným průtokem 

finančních prostředků. Zároveň se zvyšujícími se zisky hrozí podnikateli, 

že část jeho výdělku bude daněna solidární složkou daně z příjmů fyzických 

osob. To by mohlo do budoucna znamenat, že daňové zatížení OSVČ bude 

vyšší, než by tomu bylo v případě transformace do právní formy společnosti 

s ručením omezeným. 

Mým úkolem pro tuto akademickou práci je výpočet nejvhodnější al ternativy 

přechodu, zjištění požadavků pro přechod podniku na společnost s ručením 

omezeným a příprava podniku na tento přechod. 

3.2 Analýza ekonomické činnosti podniku 

V podniku od zahájení činnosti využíváme k zachycení obrazu 

o hospodářském dění pouze daňovou evidenci. Ta však pro podrobnou 

analýzu není zcela vhodná. Rozhodli jsme se proto převést data do účetních 

bilancí v základní struktuře, abychom mohli lépe analyzovat toky finančních 

prostředků a rozvoj podniku. Daný převod jsme provedli od roku 2017, 

který byl pro podnik v jistém smyslu přelomový. Právě v tomto roce byl totiž 

zaměstnán první pracovník na pozici řidiče.  

 

Obrázek 4 - Počet zaměstnanců podniku  [29] 

Právě bez zmíněného zaměstnávání kvalitních zaměstnanců, kteří důsledně 

plní úkoly dané svými nadřízenými, bychom v  žádném případě nemohli 

dosahovat hodnot zjištěných touto analýzou. Během zmíněných čtyř let jsme 

zvýšili počet těchto pracovníků o 150 % ze 2 na 5. V souvislosti s náborem 

nových zaměstnanců jsme museli investovat do nového vybavení v podobě 
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rozšíření a modernizace vozového parku. Toho si můžeme povšimnout 

v aktivních rozvahových položkách. Těmito investicemi se snažíme vytvořit 

vhodné pracovní podmínky pro zaměstnané řidiče. Data v rozvaze nám 

ukazují, že jsme investiční činností více než zdvojnásobili pořizovací cenu 

dlouhodobého majetku a také neodepsané částky dlouhodobého majetku.  

V aktivech si můžeme rovněž povšimnout, že zásoby podniku jsme na konci 

roku zvýšili více než ostatní položky. Toto téměř pětinásobné navýšení bylo 

způsobeno hlavně větším naplněním nádrží tahačů pohonnými hmotami 

na přelomu roku, nákupem nových pneumatik k plánovanému přezutí 

na vozidla na jaře následujícího roku a větší zásobou náhradních dílů , 

kterou musíme udržovat úměrnou rostoucímu počtu vozidel kvůli nenadálým 

poruchám vozidel. 

 

Obrázek 5 - Porovnání podnikových aktiv r. 2017, 2020 [29]  
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Další markantní změnu nalezneme v oběžném majetku v položce 

pohledávky z obchodního styku. Hodnotu pohledávek jsme zvětšili o 143 %, 

ačkoli tržby podniku se zvýšily o více než 190 %. Tento nesoulad znamená, 

že se nám podařilo dojednat částečné zlepšení platebních podmínek. 

Toto zlepšení můžeme vysvětlit zahájením spolupráce přímo s výrobními 

závody Fontea, a.s., a Efko, s.r.o., které umožňují kratší dobu splatnosti 

vystavených faktur, než nám poskytovaly spedice zprostředkovávající 

přepravy do roku 2018. V důsledku toho se nám oproti minulosti povedlo 

snížit splatnost pohledávek minimálně o 15 dní. Zároveň můžeme 

konstatovat, že spediční firmy si strhávaly určitý poplatek z původní 

přepravní ceny od výrobního podniku za zprostředkování. Vynechání 

prostředníka nám přineslo navýšení cen za provedené přepravy v rozmezí 

mezi 15 a 20 % podle destinace. Podstatnou změnu můžeme nalézt 

také u položky pohledávky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění OSVČ. Uvedenou změnu lze interpretovat tak, že jsme v roce 2020 

na platbách záloh na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaplatili 

méně, než nám vyšlo výpočtem z rozdílu příjmů a výdajů při podání přehledů 

dotčeným institucím. Částka doplatku se tak z pohledávek přesunula 

do krátkodobých závazků. Poslední výraznou změnu v majetkové části 

rozvahy jsme zaznamenali v množství peněžních prostředků. V září roku 

2017 jsme zakoupili tahač MAN TGX, což způsobilo pokles finančních 

prostředků na konci daného roku, a v roce 2020 jsme si tvořili finanční 

zásobu na nákup nového návěsu Schmitz Cargobull v únoru 2021. Navýšení 

částky finančních prostředků samozřejmě také úzce souvisí s rozšířením 

objemu podnikání. [28] 
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Obrázek 6 - Porovnání podnikových pasiv r. 2017, 2020 [29] 

V majetkové části již další zásadní změny nenastaly, proto se můžeme 

posunout v analýze ke zdrojové části rozvahy. V první položce pasivní části 

vidíme, že souhrn veškerých pasiv podniku (stejně jako souhrn aktiv 

v předchozí tabulce) vzrostl od roku 2017 do roku 2020 na 225 % výchozí 

hodnoty. Další rozvahovou položkou je vlastní kapitál podniku. Tuto položku 

však při transformaci údajů z daňové evidence neumíme rozdělit do 

podrobnější struktury, protože neznáme veškeré hodnoty účetních zisků 

nebo ztrát z let předcházejících roku 2017.  V rámci daňové evidence často 

využíváme položku pro osobní spotřebu majitele a v momentech investic 

naopak vkládáme do podniku osobní finanční prostředky. I přesto můžeme 

konstatovat, že se vlastní kapitál v podniku podařilo za poslední čtyři roky 

zdvojnásobit. Zajímavé a rozsáhlé změny nastaly v položkách, které řadíme 

pod souhrnný název cizí kapitál. Při analýze účetních bilancí jsem nepoužil 

pojem rezervy, které v současné době v podniku netvoříme. Veškeré položky 

cizího kapitálu proto můžeme označit jako závazky. V podniku jsme 

v uplynulých letech nevyužívali na financování podnikových investic žádné 
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bankovní úvěry. Neevidujeme ani žádné faktury od dodavatelů se splatností 

ve střednědobém či dlouhodobém horizontu. Dlouhodobé závazky 

proto vykazují nulu. Téměř pětinásobný růst zaznamenala položka 

krátkodobé závazky. Téměř 43násobné navýšení nedoplatků sociálního 

a zdravotního pojištění za OSVČ bylo způsobeno skokovým zvýšením 

hospodářského výsledku za rok 2020 a odpuštěním úhrady záloh v roce 2020 

kvůli pandemii Covid-19. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů vzrostly 

vlivem rozšíření podnikání v porovnání mezi lety 2017 a 2020 o 242,55 %. 

Když porovnáme hodnoty krátkodobých závazků z obchodních vztahů 

s krátkodobými pohledávkami z obchodních vztahů, zjistíme, že těmito 

pohledávkami bychom pokryli 20krát (v roce 2017), respektive 14krát 

(v roce 2020), veškeré závazky z obchodních vztahů na konci období. 

Těchto minimalistických hodnot závazků dosahujeme tak, že se před koncem 

účetního období snažíme o úhradu veškerých závazků z obchodních vztahů. 

Odesláním platby změníme závazky na daňově odečitatelné výdaje 

a snižujeme tudíž základ daně z příjmů, který se v případě podnikajících 

fyzických osob rovná rozdílu zdanitelných příjmů a daňově odečitatelných 

výdajů. I přesto, že se snažíme o uhrazení veškerých faktur před koncem 

roku, není prakticky možné, abychom v kolonce závazků docílili nuly. 

Některé faktury od dodavatelů totiž obdržíme až po skončení účetního 

období. [28] 

Další výraznou změnu vidíme u závazků vůči zaměstnancům, které jsme 

za poslední dobu zpětinásobili. Závazky vůči zaměstnancům z titulu mezd 

jsme zvýšili mnohem více, nežli jsme navýšili počet zaměstnanců. Zatímco 

se počet zaměstnanců zvýšil o 150 %, závazky vůči zaměstnancům vzrostly 

o 398,58 %. Oproti roku 2017 jsme vypláceli řidičům v roce 2020 průměrnou 

mzdu o 16 366 Kč na jednoho zaměstnance vyšší. Této razantní změny jsme 

dosáhli expanzí přepravních destinací z původních tuzemských přeprav 

na přepravy zejména do Německa, Rakouska, Slovenska, ale také Anglie, 

Bulharska, Itálie a dalších vzdálených zemí. Díky vyšším nájezdům 

jednotlivých vozidel se nám podařilo snížit fixní náklady na kilometr. 

Vzhledem k tomu, že řidiče platíme variabilně, tak se navýšení ujetých 

kilometrů odrazilo ve výrazném nárůstu mezd. Zvýšením úrovně odměňování 
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jsme zlepšili atraktivitu z pohledu řidičů a jejich hmotnou zainteresovanost. 

Zároveň jsme tak zvýšili potenciál možného dalšího rozšiřování podniku. 

Zvýšení mezd zaměstnanců se samozřejmě odrazilo také ve výrazném 

nárůstu závazků na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti. Odchylky od nárůstu mezd způsobila 

neúčast na odvodech zaměstnanců, kteří pracují na základě dohod 

o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Podstatnou odchylku 

v odvodech daně za zaměstnance způsobil jednak nízký základ daně 

zaměstnanců v roce 2017, uplatnění daňových slev na poplatníka a fakt, 

že v roce 2017 zaměstnanec uplatňoval další slevy na dani . Výrazné změny 

postřehneme také u závazků ze sociálního a zdravotního pojištění OSVČ 

a daně z příjmů fyzických osob OSVČ. Navýšení závazků způsobilo 

odpuštění záloh kvůli pandemii Covid-19 v roce 2020 a razantní navýšení 

hospodářského výsledku oproti předchozímu roku . Nulový závazek v případě 

silniční daně znamená, že jsme zaplatili veškeré zálohy na tuto daň již v roce 

2020, abychom tak maximalizovali daňově odečitatelné výdaje a snížili tak 

základ daně z příjmů fyzických osob. [28] 

 

Obrázek 7 – Porovnání výkazů zisků a ztrát r. 2017 a 2020 [29] 

Z poslední bilance, kterou jsme sestavili pomocí přepočtu z dat obsažených 

v daňové evidenci, zjišťujeme, jakého zisku jsme v předchozích letech 

dosáhli. Touto bilancí je výkaz zisků a ztrát (výsledovka). Tento výkaz jsme 

ovšem z důvodu nedostatečného členění nákladů v daňové evidenci vytvořili 

jen ve značně zjednodušeném rozsahu. Z přehledu vidíme, že tržby 

jsme od roku 2017 téměř ztrojnásobili. Na každou kamionovou soupravu 

jsme generovali vyšší tržby, k čemuž nám pomohlo, že jsme díky rozšíření 

firmy zlepšili vyjednávací pozici a získali jsme kontrakty přímo od výrobních 
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závodů. Toto vylepšení jsme doplnili vysíláním vozidel do zahraničních zemí 

a vyššími nájezdy vozidel oproti předchozím rokům. Znatelné zvýšení 

sledujeme také v případě nákladů bez odpisů. Navýšení těchto nákladů bylo 

způsobeno především růstem počtu zaměstnanců a především jejich mezd, 

které generují vyšší odvody za zaměstnance na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění. Odpisy dlouhodobého majetku se zvýšily méně 

než dvojnásobně. V roce 2017 jsme prodali tahač Scania v druhém roce 

svého odepisování, tudíž jsme do odpisů zahrnuli celou zůstatkovou hodnotu 

tohoto vozidla a tím došlo k podstatnému navýšení této položky v tomto roce. 

V obou porovnávaných letech došlo k vytvoření kladného hospodářského 

výsledku, tj. zisku. V roce 2020 jsme navýšili zisk před započítáním odpisů 

v porovnání s rokem 2017 o necelých 140 %. Celkový zisk se nám podařilo 

zvýšit oproti roku 2017 o celých 237 %. Dosažení takto vysokého zisku 

nám umožnilo investovat do dalšího rozšíření podniku v podobě vozového 

parku, a to bez potřeby bankovních úvěrů. [28] 

V roce 2020 jsme celkem odvedli na sociální zabezpečení, zdravotní 

pojištění a daň z příjmů fyzických osob za osobu samostatně výdělečně 

činnou částku 543 796 Kč, tyto odvody nejsou daňově účinné. 

V případě transformace podniku do právní formy společnosti s ručením 

omezeným bychom mohli započítat mzdu jednatele (majitele) 

a s tím související odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

do daňově uznatelných nákladů, což by nám umožnilo značně snížit základ 

daně z příjmů právnických osob a tím optimalizovat daňové zatížení firmy. 

Na rozdíl od podnikání ve formě s.r.o., kdy bychom odváděli daň z příjmů 

právnických osob ve výši 19 % z rozdílu zdanitelných výnosů a zdanitelných 

nákladů, odvádíme jako OSVČ 15 % daň z příjmů fyzických osob, 

kterou počítáme z rozdílu zdanitelných příjmů a odečitatelných výdajů. 

K této dani ovšem musíme odvádět sociální a zdravotní pojištění počítané 

z poloviny základu daně. Jako OSVČ máme handicap v tom, že žádné 

z odvodů nemůžeme uplatňovat jako odečitatelné položky ze základu daně. 

Z tohoto důvodu můžeme analyzovat, jakým způsobem bychom mohli snížit 

celkové povinné odvody nebo jakým způsobem bychom vhodně změnili 
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poměr mezi sociálním pojištěním důležitým pro výpočet důchodu 

nebo pro výpočet nemocenských dávek a celkovým zdaněním.  

Obrázek 8 - Odvody za OSVČ a jednatele v s.r.o. 1. část [29] 

Obrázek 9 - Odvody za OSVČ a jednatele v s.r.o. 2. část [29] 

Obrázek 8 nám ukazuje v prvním sloupci strukturu odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob podnikatele v roce 2020. 

Protože jako OSVČ nedostává podnikatel za své působení žádnou hrubou 

mzdu, ale jeho výdělkem je rozdíl podnikových příjmů a výdajů, je v poli 

hrubá mzda ve sloupci OSVČ uvedena nula. Obrázek 8 od druhého sloupce 

a Obrázek 9 nám ukazují simulované mzdové náklady spojené se mzdou 

jednatele s.r.o. Při tomto výpočtu jsme vycházeli z předpokladu, 

že bychom hospodařili v simulovaném roce shodně jako v roce 2020. 

Z hodnot vytvořených bilancí v předchozí analýze viz Příloha 1, jsme vzali 

hodnoty zobrazující výkaz zisků a ztrát z roku 2020. Tuto bilanci jsme 

následně upravovali zvyšováním nákladů spojených se mzdou jednatele, 

kterou jsme simulovali postupně od 20 000 Kč za měsíc s navyšováním 

o 5 000 Kč měsíčně až do částky 80 000 Kč. Z těchto hrubých mezd jsme 

postupně pomocí aktuálních mzdových výpočtů získali hodnoty odvodů 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a daně z příjmů fyzických osob 
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ze závislé činnosti. Tyto náklady v právní formě s.r.o. uplatňujeme 

jako zdanitelné. V případě přiměřeně zvolené hrubé mzdy jednatele s.r.o. 

(původně OSVČ) to na nás může působit jako optimalizace daňové 

povinnosti. Optimalizaci platby daně zobrazuje Graf 1, kde modrá čára 

ukazuje zaplacenou daň z příjmu fyzických osob podnikatele za rok 2020. 

 

Graf 1 - Daňová povinnost OSVČ x s.r.o.  [29] 

OSVČ nedostává žádnou mzdu, proto hodnota daně není proměnná 

v závislosti na hrubé mzdě, jako by tomu bylo v  případě společnosti 

s ručením omezeným. V s.r.o. jsme jako podnik povinni platit dvě daně 

z příjmů, přesněji daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

za jednatele (na grafu šedá) a daň z příjmů právnických osob ze zisku 

společnosti (na grafu žlutě). Můžeme si povšimnout, že ačkoliv daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti se s rostoucí hrubou mzdou neustále 

zvyšuje, daň z příjmů právnických osob z důvodu zvyšujících se nákladů 

naopak klesá rychleji, což způsobuje celkový pokles daňové povinnosti 

podniku. Přímku celkové daňové povinnosti ve společnosti s ručením 

omezeným jsme označili na grafu oranžovou barvou. Tento pokles bychom 

mohli sledovat až do okamžiku, kdy by se zdanitelné náklady vyrovnaly 

zdanitelným výnosům a daň z příjmů právnických osob by tudíž byla nulová. 

Od tohoto okamžiku bychom zaznamenali již pouze nárust daňové 

povinnosti. Okamžiku, kdy bychom dostali daňovou povinnost ve společnosti 
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s ručením omezeným pod úroveň daňové povinnosti OSVČ v roce 2020, 

bychom dosáhli při hrubé mzdě jednatele v s.r.o. ve výši 55 963 Kč. 

 

Graf 2 - Sociální pojištění OSVČ x s.r.o. [26] 

V dalším případě, kdy jsme simulovali porovnání plateb sociálního pojištění 

v případě OSVČ a s.r.o., vidíme, že u sociálního pojištění zaplaceného 

za jednatele zaznamenáváme opačný trend než v případě daně z příjmů. 

Tento trend nám ukazuje Graf 2. Na tomto grafu vidíme, že bychom na platbu 

odvodů za jednatele (na grafu oranžové) vynakládali částky přímo úměrné 

se zvyšující se mzdou. Tento růst bereme při přechodu na společnost 

s ručením omezeným jako jeden ze žádaných důsledků. Díky tomuto 

navýšení totiž zvyšujeme jednateli základ pro výpočet nemocenských dávek 

a také základ pro výpočet důchodu. K bodu, kdy budeme platit shodnou 

částku na sociálním pojištění v případě s.r.o., jako jsme platili v roce 2020 

u OSVČ, bychom dospěli tehdy, pokud bychom jednateli vypláceli hrubou 

mzdu ve výši 63 347 Kč. 

Při pohledu na Graf 3 můžeme vidět modrou přímku, která nám ukazuje 

částku, kterou jsme odvedli celkem na sociální zabezpečení, zdravotní 

pojištění a daň z příjmů za OSVČ za rok 2020. Tuto částku jsme odvedli 

z rozdílu zdanitelných příjmů a odečitatelných výdajů . Osoba samostatně 

výdělečně činná nedostává z podniku žádnou mzdu, která by byla daná jako 

v případě pracovně právních vztahů. Na oranžové přímce můžeme vidět, 
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jak by nám rostly celkové povinné odvody ve společnosti s ručením 

omezeným, do kterých při našem vyhodnocení zahrnujeme daň z příjmů 

právnických osob s.r.o., daň z příjmů ze závislé činnosti jednatele, sociální 

a zdravotní pojištění za jednatele společnosti. Vzhledem k tomu, že sociální 

a zdravotní pojištění roste mnohem strměji oproti snižování daně z příjmů, 

můžeme na grafu vidět, že bychom do měsíční hrubé mzdy jednatele v s.r.o. 

ve výši 65 597 Kč, odvedli na povinných odvodech méně peněz, 

než by odvedl podnikatel v případě OSVČ. 

Graf 3 - Celkové odvody OSVČ x s.r.o. [26] 

Vyhodnocením těchto výpočtů jsme zjistili, že podnikáním ve formě s.r.o. 

bychom mohli dosáhnout značné optimalizace odvodů prostřednictvím mezd 

vyplacených jednateli společnosti. 

Dalším žádoucím výsledkem, kterého bychom mohli přechodem na s.r.o. 

dosáhnout, je změna struktury odvodů majitele. Při stejné celkové částce 

odvedené do veřejných rozpočtů budeme odvádět více peněz na důchodové 

a nemocenské pojištění. To znamená, že v případě nemoci nebo odchodu 

do penze, budeme jednateli tvořit vyšší základ pro výpočet této dávky. 

Mimo daňovou optimalizaci můžeme v případě společnosti s ručením 

omezeným najít další výhody ve snazším získávání úvěrů, smluvně 

ošetřených vztazích mezi partnery, získání vyššího renomé a především 

v omezení ručení pouze na majetek právnické osoby. Další výhodu s.r.o. 
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proti OSVČ můžeme nalézt také ve snazší výměně společníků a jednatelů 

podniku, což nám v případě potřeby umožňuje prodej nebo delší fungování 

podniku pod vedením dalších společníků. 

Oproti s.r.o. nalezneme v podnikání ve formě osoby samostatně výdělečně 

činné výhody v nezávislosti a pružnosti podnikání, což znamená, že můžeme 

v rámci mezí zákona uskutečňovat obchody pouze podle svého uvážení 

a nezávisle na ostatních osobách. Další výhodu zaznamenáme v plném 

utajení záměrů podnikatele a podnikových bilancí, které musíme v případě 

právnické osoby pravidelně zveřejňovat. 

Při uvážení všech zmíněných výhod a nevýhod jednotlivých forem podnikání 

bychom doporučili, aby v našem analyzovaném podniku došlo ke změně 

z osoby samostatně výdělečně činné na společnost s  ručením omezeným. 

Výhody podnikání právnické osoby hodnotíme jako významnější pro další 

fungování podniku, nežli by nám mohly přinést výhody podnikání fyzickou 

osobou. Rychlý rozvoj pro nás souběžně zvyšuje riziko nenadálých závazků 

a růst povinnosti odvodu daně, což bychom mohli omezit určitou optimalizací 

výdajů podniku. Při pokračování tohoto rozvoje by se nám mohlo dále hodit 

z důvodu vyšších personálních nároků na řízení podniku otevření možností 

lepšího zainteresování vedoucích pracovníků v podniku.  

V případě celého vedení evidence a personální agendy již nalezneme pouze 

jediné ulehčení u OSVČ, a to nám přináší vedení daňové evidence oproti 

vedení účetnictví. Ostatní agendy, do kterých zahrnujeme personalistiku, 

DPH a další, musíme v současné době vést ve stejném rozsahu, jako 

bychom je vedli ve společnosti s ručením omezeným. S doporučeným 

přechodem na novou formu bychom museli zavést pouze jedinou změnu. Tou 

by bylo zavedení účetnictví. To bychom však mohli považovat i za posun 

k lepšímu, protože bychom oproti daňové evidenci dosáhli zlepšeného 

přehledu a zvýšené komplexnosti účetní evidence.  
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Obrázek 10 - SWOT matice po přechodu na s.r.o. [26]  

Po přechodu do nově fungujícího podniku bychom měli zanalyzovat silné 

a slabé stránky našeho nového podniku a také příležitosti a hrozby, 

kterými na nás působí vnější faktory. K této analýze použijeme matici SWOT 

zahrnující interní a externí činitele, pozitivní a negativní stránky těchto 

působení. SWOT matici vytvořenou pro náš nový podnik ukazuje Obrázek 

10, kde jsme silné stránky podbarvili zelenou barvou, slabým stránkám jsme 

dali žlutý podklad, příležitosti zvýrazňujeme modrou barvou a hrozby jsme 

zbarvili do červena. 

V současnosti můžeme považovat za svou silnou stránku to, že nejsme 

zatíženi žádnými bankovními úvěry ani leasingy. To znamená, 

že se snažíme snižovat hodnotu fixních pravidelných plateb, a díky tomu 

také omezujeme riziko platební neschopnosti podniku. Pokud bychom 
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např. financovali vozidla s prodejní cenou 2 600 000 Kč bankovním úvěrem 

na dobu 60 měsíců s úrokovou sazbou 3 % p. a., vycházela by měsíční 

splátka těsně pod 50 000 Kč, což by v případě 6ti kamionových souprav 

znamenalo zvýšení měsíčních výdajů o 300 000 Kč oproti současnému 

stavu. Takto uspořené peníze můžeme následně využít ke krytí výkyvů 

podnikového cash-flow nebo k přípravě dalšího rozvoje a obnovy 

podnikového majetku. 

Jako další silnou stránku můžeme označit přátelské prostředí v našem 

podniku. V rámci vedení lidí se v podniku snažíme mezi všemi zaměstnanci 

udržovat rovné podmínky a snažíme se ke všem pracovníkům přistupovat 

s pochopením při řešení jejich problémů. Pro zvyšování produktivity 

pracovníků využíváme finanční ohodnocení podle počtu ujetých kilometrů, 

čímž pozitivně motivujeme pracovníky k odvezení vyššího počtu zakázek. 

Za další výhodu podniku můžeme pokládat kvalitní a loajální zaměstnance, 

kteří postupně zvyšují svou produktivitu a z  důvodu získaných zkušeností 

také působí méně škod při nakládkách a vykládkách zboží. Tuto loajalitu 

se snažíme podporovat motivačním způsobem odměňování. Řidičům, 

kteří pracují s nasazením, péčí a vysokou produktivitou, umožňujeme získat 

nadstandardní výši výdělků. 

Za další silnou stránku pokládáme vozový park. Lze konstatovat, že 4 ze 6 

pravidelně využívaných návěsů nejsou starší než 3,5 roku. K návěsům 

se snažíme pořizovat kvalitní tahače, které mají velmi vysoký stupeň výbavy . 

Tímto krokem se snažíme docílit, aby měli řidiči ve vozidlech pohodlí, 

které by omezovalo vznik únavy, a tudíž zvyšovalo jejich bezpečí. Navíc 

se snažíme, aby naše vozidla plnila nejvyšší emisní normy . 

Toho dosahujeme jak v případě čtyř tahačů značky DAF, které plní emisní 

normu EURO VI, všechny jsou totiž novější než 5 let, tak v případě 

dvou tahačů značky MAN, kterými splňujeme normu EURO V EEV, 

protože obě vozidla byla vyrobena na podzim roku 2013. Obě tyto emisní 

normy můžeme považovat za velmi ekologické , což nám přináší i ekonomické 

výhody. S těmito vozidly ve většině zemí platíme nejnižší mýtné. 
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Za poslední a zřejmě nejdůležitější silnou stránku považujeme spolehlivost 

našeho podniku. Za dlouhou dobu působení našeho podniku jsme dosáhli 

pozice, kdy zákazníci poptávají naše služby mezi prvními, 

protože jim zaručujeme, že posledním jejich úkonem je odeslání objednávky. 

Od přijetí objednávky totiž přebíráme veškerou péči vedoucí k rychlému, 

bezpečnému a bezproblémovému přepravení zboží k odběrateli. 

Do této péče zahrnujeme nejen vyčlenění volného vozu, ale také rezervace 

nakládkových a vykládkových časových oken, bezproblémové vedení 

paletových kont a další s tím spjaté věci. Z důvodu komplexnosti našich 

služeb jsme docílili toho, že od zákazníků můžeme žádat lepší ceny 

za přepravy než konkurenční podniky, protože zmíněné podniky nezajišťují 

zákazníkům takový komfort.  

Za první slabou stránku podniku považujeme nižší rentabilitu tržeb. 

Například na platbu variabilních nákladů, které se zvyšují rovnoměrně 

s ujetými kilometry, vynakládáme téměř 68 % z celkových tržeb. 

Zbylé náklady můžeme považovat za fixní. Jejich částka se s rostoucím 

počtem najetých kilometrů nemění. Těmito fixními náklady odebíráme z tržeb 

dalších 22 %. Z důvodu méně než 10 % zisku můžeme považovat podnik 

za nepříliš ziskový. Tuto nižší ziskovost se snažíme kompenzovat vyššími 

ročními nájezdy jednotlivých vozidel.  

Za další slabou stránku pokládáme omezené kapacity.  Vzhledem k tomu, 

že kvůli pandemii Covid-19 někteří dopravci ukončili svou činnost, 

zaznamenali jsme zvýšenou poptávku zákazníků po našich službách. 

Kdybychom dokázali tyto zákaznické potřeby uspokojovat, mohli bychom 

poměrně výrazně zvýšit zisk podniku. S našimi dopravními kapacitami však 

nejsme schopni tento potenciál využít.  

Chybějící zázemí, kde by se mohla parkovat a opravovat vozidla, 

řadíme rovněž mezi slabé stránky podniku. Toto zázemí jsme v minulosti 

nepotřebovali, ale rozvojem podniku jsme se dostali do situace, 

kdy zvyšujeme nároky na servis i parkovací místa. Vybudováním tohoto 

zázemí bychom docílili většího bezpečí naloženého zboží. Toto opatření by 
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nám pomohlo také při přepravách zboží, které se může znehodnotit 

např. mrazem. 

Jako první příležitost podniku hodnotíme případnou stavbu skladovacích 

prostor v blízkosti průmyslového města Veselí nad Lužnicí. Tyto skladovací 

prostory bychom mohli poskytovat rozvíjejícím se výrobním závodům Fontea, 

a.s., Efko, s.r.o., nebo Partner in Pet Food CZ, s.r.o. Tímto pronájmem 

bychom výrobním závodům pomohli snížit náklady na manipulaci, 

protože podniky v současnosti využívají nedostatečné skladovací prostory 

ve 30 km vzdálených městech Tábor, Jindřichův Hradec a České Budějov ice. 

Za další příležitost můžeme považovat zavedení spedičních služeb ve větším 

rozsahu, než tomu bylo doposud. Pokud by se nám totiž podařilo rozšíření 

flotily, mohli bychom postupně získávat více kontraktů od výrobních firem, 

čímž bychom se stali výhradními vývozci. To by pro nás znamenalo, 

že veškeré přepravy by nám nahlásili obchodní zástupci výrobního závodu  

a naším úkolem by bylo zajistit přepravu veškerého zboží v požadovaný čas 

na určené místo. Toto řešení bývá výhodné nejen pro dopravce, ale i pro 

výrobní závod. Výrobní závod by již nemusel zaměstnávat další pracovníky, 

kteří se starají o hledání dopravců. Tím bychom přinesli výrobnímu závodu 

ušetření nákladů vynaložených na mzdy a my jako dopravci bychom získali 

výhodu ve zvýšeném objemu odvezených zásilek, které nám přinášejí 

nezanedbatelný zisk. 

Další příležitost bychom mohli spojit s předchozí. V situaci, kdy získáváme 

výrazně vyšší počet přeprav, než jsme schopni realizovat sami 

prostřednictvím vlastních vozidel, musíme je přeprodávat externím 

dopravcům. V tomto případě nalézáme další možnosti v přímém najmutí 

menších dopravců, kterým bychom zajišťovali veškeré jejich přepravy a oni 

by se starali pouze o svůj vozový park. Těmito službami bychom dopravcům 

ušetřili nemalé finanční prostředky, které by museli vyplácet svým 

dispečerům. Ze zkušenosti totiž víme, že podniky s méně než 5 vozidly 

by tyto dispečery nemohli z důvodu jejich nízkého vytížení ufinancovat. 

Tímto poskytováním přeprav jim tedy snižujeme náklady, zvyšujeme 

efektivitu využití jejich strojového parku a my tímto vytěžováním dosáhneme 
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zvýšení zisku a efektivnějšího využití pracovní doby dispečera. Právní forma 

společnosti s ručením omezeným by podniku zvýšila jeho renomé a tím by 

zajistila jeho lepší vyjednávací podmínky. 

Poslední příležitost nacházíme v nenaplňované poptávce zákazníků 

po službách kamionových dopravců. To znamená, že bychom při dalším 

rozšíření jednoduše získa li další stálou práci pro tato vozidla, čímž bychom 

umožnili generování dalšího zisku. 

Mezi vnější hrozby řadíme v kamionové dopravě dopravce s nižšími cenami 

za odvezené zboží. Za tyto dopravce můžeme označit především dopravce 

ze zemí východní Evropy (např. Rumunska, Bulharska, Ukrajiny…), 

kde mzdy vyplácené řidičům dosahují zásadně nižší úrovně, nebo dopravce 

ze zemí, které dopravcům se sídlem v daném státě poskytují dotace 

na kilometry ujeté mimo jejich zemi. Tyto podpory dostávají např. dopravci 

z Polska. 

Za další rizikový faktor považujeme zvyšování cen pohonných hmot. 

Tento variabilní náklad se výrazně promítá do úrovně celkových nákladů. 

Ceny pohonných hmot se skládají z více proměnných, které i malou změnou 

dané položky velmi zvýší cenu za litr. Největší měrou ovlivňuje cenu 

motorové nafty stát, který z ceny na litr vybírá více než 50 %. Tato vysoká 

suma se skládá ze spotřební daně ve výši 9,95 Kč/l a následně ještě DPH, 

která o 21 % navyšuje základ daně skládající se z ceny ropy, nákladů 

a marže rafinérií, nákladů a marže čerpacích stanic a výše zmíněné 

spotřební daně. 

Za další hrozbu považujeme téměř nezvyšující se ceny přepravného, 

které se od začátku tisíciletí drží na přibližně stejné úrovni. Tuto stagnaci 

způsobuje velmi vysoká konkurence mezi dopravci, kteří se snaží získat 

danou přepravu mnohdy i za cenu, že na dané přepravě nebudou mít žádný 

zisk. Ba naopak. Někteří dopravci jsou schopni přepravovat zboží i za cenu 

nižší, nežli jsou jejich celkové náklady. Díky těmto podnikatelům v tomto 

odvětví jen málokdy nalezneme obchodního partnera, který reflektuje 

zvýšené nároky na růst ceny za přepravu v důsledku zvýšených nároků 

např. zaměstnanců na růst mezd nebo neustále se zvyšujících cen 
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pohonných hmot. Můžeme proto konstatovat, že opravdu nemůžeme věřit 

tvrzením, kdy nám ve večerních televizních zprávách moderátoři oznamují, 

že se budou zdražovat potraviny kvůli dopravcům, kterým se zvyšují náklady 

na pohonné hmoty, a tudíž na to reagují zvýšením cen na dopravné. 

Ačkoli by toto zvýšení cen bylo logické, v běžné praxi se s těmito postupy 

setkáváme jen zřídkakdy, protože vždy se objeví nějaký dopravce, 

který dané zboží za současnou cenu přepraví.  

Za další hrozbu můžeme považovat omezené zdroje kvalitních řidičů na 

pracovním trhu. Šance na nalezení kvalitního řidiče se v dnešní době rovná 

výhře v loterii. Jako problematické chápeme toto konstatování jak z  pohledu 

rozvíjejícího se podniku, tak i pro podniky, které se snaží své podnikání 

udržovat na konstantní úrovni. V pozici rozvíjejícího se podniku se totiž 

musíme pokoušet získat kvalitní pracovníky od jejich dosavadních 

zaměstnavatelů, což se nám může podařit jen ve velmi výjimečných 

případech. Pokud by se nám nepovedlo požadované pracovníky získat, tak 

bychom nemohli žádná další rozšíření provádět, protože nákladní automobil 

bez řidiče nám nepřinese žádný užitek. Z pohledu podniku, který se snaží 

stabilizovat své podnikání, můžeme kdykoli očekávat, že kterýkoli z našich 

zaměstnanců obdrží nějakou lukrativnější pracovní nabídku, kterou 

se rozhodne přijmout. V tomto okamžiku to pro nás bude znamenat, 

že po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty budeme mít pouhé vozidlo, 

které nebude mít kdo řídit. 

Jako další sice vzdálenou, ale velmi zásadní, hrozbu chápeme zavedení 

nové velmi přísné ekologické normy v roce 2035, kdy budeme nuceni v rámci 

EU používat vozidla, která vůbec neprodukují CO2. To znamená, 

že již nebudeme moci používat vozidla s klasickými spalovacími motory. 

Budeme tedy nuceni používat nákladní vozidla poháněná motory na vodík 

nebo elektřinu, na jejichž provozování ovšem nebudeme mít  v EU 

dostatečnou infrastrukturu. Navíc můžeme jako problematickou očekávat 

také spolehlivost a výkonnost zatím neuvedených pohonných jednotek. 

Tyto problémy by mohly postupně vést k zániku nebo velké eliminaci silniční 

nákladní dopravy. 
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Jako poslední hrozbu z pohledu dopravního podniku zaznamenáváme 

železniční dopravce. V současnosti totiž v dopravě po železnicích 

spatřujeme vysoký potenciál, který k radosti kamionových dopravců jejich 

manažeři nejsou zatím schopni využít. Oproti dopravě kamionem, 

kde užitečná hmotnost soupravy dosahuje hodnoty kolem 25 tun, může být 

užitečná hmotnost vlaku až 40x nebo 50x vyšší. Navíc pro odvezení takého 

množství nákladu potřebujeme v našem podnikání vysoký počet pracovníků, 

což v železniční dopravě není nutné. Kdyby železniční dopravci využili svůj 

potenciál, tak by jim silniční kamionová doprava mohla konkurovat jen 

s velikými obtížemi. 

Pro náležité využití SWOT analýzy bychom neměli zapomenout na vytvoření 

strategie, abychom vytěžili z daného rozboru maximum. Vzhledem 

k uvolnění dopravního trhu během pandemie Covid-19, bychom doporučili 

expanzi a vybudování lepší pozice v tržním prostředí. K tomuto účelu 

bychom měli využít strategii WO, při které bychom zvýšili kapacity podniku 

díky spolupráci s externími podniky. Těmto přepravcům bychom poskytovali 

zakázky a oni by svými vozidly uskutečňovali přepravy pod hlavičkou naší 

firmy. 

Díky tomuto oboustranně výhodnému obchodu bychom dosáhli zvýšení 

renomé a zisku podniku při nezvýšených nárocích na údržbu strojů a péči 

o zaměstnance. Spolupracujícímu podniku by poklesly náklady spojené 

s hledáním přeprav a zvýšily by se tržby, protože jako větší podnik máme 

lepší možnost domluvit lukrativnější obchodní podmínky. 

Po přechodu podniku na společnost s ručením omezeným bychom neměli 

opomenout inovaci cenotvorby, protože od roku 2008, kdy jsme přešli 

na kamionovou dopravu, jsme neprováděli žádnou aktualizaci cenových 

výpočtů. Zejména od roku 2017, kdy jsme začali podnik výrazně rozšiřovat 

a náklady jsme započítáním mzdových nákladů skokově zvedli, jsme měli 

vytvořit nové kalkulace nákladů. Tyto kalkulace by zohledňovaly veškeré 

nákladové položky a mohly by nám být užitečné zejména při reakci na změny 

způsobené v sazbách mýtného nebo cenách pohonných hmot. K  této inovaci 

jsme se ovšem z důvodu časové náročnosti práce spojené s hledáním 
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přeprav pro vytížení vozidel a udržení kladného hospodářského výsledku 

dosud nedostali. Hospodářský výsledek se nám zatím vždy podařilo udržet 

nad kladnou hranicí. Potenciální problém ovšem můžeme zaznamenat 

ve využívání jednoduchého vzorce pro výpočet cen.  V tomto vzorci 

využíváme sazbu za ujetý kilometr, kterou násobíme počtem kilometrů 

a následně připočítáváme marži, která by měla tvořit zisk.  Tento výpočet 

ovšem značně zjednodušujeme. Jako sazbu za kilometr bereme 25 Kč/km. 

V případě obchodu se subjekty, které uvádějí ceny přepravy v eurech, 

používáme sazbu 1 EUR/km. Tyto sazby jsme stanovili již v okamžiku 

nákupu nové kamionové soupravy v roce 2008, a dále jsme 

je již neaktualizovali. Za problematické považujeme použití tohoto výpočtu 

zejména při přepravách do zahraničí, kde jednoduchou sazbou můžeme 

tvořit velkou chybu výsledného výpočtu. Postrádáme tak aktuálnost 

a možnost reakce na vysoké hodnoty stravného a mýtného v  okolních 

zemích. 

Velký problém znamenalo, že jsme do roku 2019 dané sazby ani neověřovali. 

Po tomto roce jsme sestavili alespoň jednoduchý rozpis 

nákladů - viz Obrázek 11, kde jsme zpětně propočítali, jakou skladbu nákladů 

jsme měli v minulém roce. V tomto původním kalkulačním vzorci 

jsme nečlenili náklady na přímé a nepřímé, což budeme potřebovat 

při vytvoření zakázkové kalkulace, a zanedbávali jsme také správní režii. 

Takovým zanedbáním bychom ve společnosti s ručením omezeným zanesli 

do našeho výpočtu značnou chybu. 

Pro další působení podniku doporučujeme zakomponování chybějících 

položek do kalkulací a zavedení detailnějšího členění nákladů, díky kterému 

zpřesníme jejich zpětnou kontrolu a umožníme tím vytvoření zakázkové 

kalkulace, kterou bychom měli docílit vyšší přesnosti při tvoření cenových 

nabídek.  
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Obrázek 11 - Kalkulace ex post – původní [28] 
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4 Návrhová část 

V analytické části této diplomové práce jsme vyhodnotili, že za současné 

situace převládají výhody právní formy společnosti s ručením omezeným 

oproti formě podnikající fyzické osoby. Na základě porovnání pozitiv i negativ 

obou forem podnikání jsme tak dospěli k závěru, že pro nás bude výhodnější, 

když budeme dále podnikat jako společnost s ručením omezeným. 

Za první výhodu považujeme téměř totožné nároky na vedení 

administrativních agend v podobě personální a mzdové evidence, evidence 

majetku, pohledávek a závazků a např. i daňové agendy (DPH, silniční daň). 

Negativem by se z tohoto pohledu mohlo zdát povinné zavedení účetnictví 

ve společnosti s ručením omezeným oproti daňové evidenci, kterou vedla 

OSVČ. I o této zdánlivé nevýhodě bychom ovšem mohli polemizovat, 

protože využíváním účetnictví můžeme získat lepší přehled o finanční 

stránce činnosti našeho dopravního podniku. Za další důvod pro přechod 

podniku na formu s.r.o. bychom mohli považovat daňovou optimalizaci 

spojenou s uznáváním mezd jednatele společnosti jako zdanitelného 

nákladu oproti osobě samostatně výdělečně činné, kde odvody za tuto osobu 

nejsou považovány za daňově odečitatelné výdaje. V současné situaci 

tedy částkou odvodů za OSVČ přesahujeme celkové odvody na daň z příjmů 

právnických osob společně s odvody za společníka s.r.o. v pozici jednatele, 

kterému bychom mohli vyplácet mzdu až 65 597 Kč. Snad nejvýraznějším 

pozitivním důsledkem přechodu na společnost s ručením omezeným je právě 

omezené ručení. Při současném objemu obchodů a rizik, které nemůžeme 

pojistit, se nabízí, abychom přenesli ručení spojené s podnikáním, z fyzické 

osoby na novou společnost s ručením omezeným. Za možné negativum 

přechodu na novou formu podnikání považujeme zveřejňování účetní 

závěrky. Touto povinností ovšem můžeme dosahovat usnadnění 

např. při získávání bankovních úvěrů, protože zveřejňováním účetních 

závěrek působíme mnohem důvěryhodněji než za stávající situace, 

kdy tuto povinnost jako OSVČ nemáme.  
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4.1 Legislativní část 

Pro přechod z podnikání ve formě podnikající fyzické osoby 

bychom doporučili, abychom založili novou společnost s ručením omezeným 

a souběžně jsme udržovali podnikání osobou samostatně výdělečně činnou. 

Tento postup jsme popsali v bodě 2.5.3. Při tomto typu přechodu 

bychom po založení s.r.o. přenesli naši hlavní podnikatelskou činnost 

na právnickou osobu, která by provozovala činnost stejně, jako jsme 

fungovali doposud v případě OSVČ. Fungování podniků oproti současné 

situaci odlišujeme pouze vlastnictvím dlouhodobého hmotného majetku. 

Vlastnická práva totiž ponecháváme osobě samostatně výdělečně činné 

a majetek budeme převádět postupně pomocí finančního leasingu 

od původního majitele nebo jednorázovým odkupem téměř odepsaných 

vozidel. Pro převod majetku, který vlastníme více než 3 roky bychom 

doporučovali přímý prodej majetku za obvyklou cenu . V případě vozidel 

vlastněných kratší dobu než 3 roky bychom doporučovali, aby nedocházelo 

k přímému prodeji těchto vozidel, ale abychom vhodně připravili 

tzv. leasingové smlouvy. Z původního podniku bychom pronajímali vozidla 

nové společnosti. Výše měsíčních splátek by přibližně odpovídala 

rozpočítané zůstatkové ceně dlouhodobého majetku, kterou můžeme 

přibližně považovat za cenu obvyklou. Součástí ujednání o finančním 

leasingu by byla podmínka, že se vozidla po doplacení poslední splátky 

stanou majetkem nově založené společnosti. Ovšem k tomu, abychom mohli 

jako podnikatelé pronajímat vozidla na základě leasingové smlouvy, musíme 

své původní podnikání rozšířit o novou volnou živnost označenou 

jako pronájem a půjčování věcí movitých.  

Založení nové společnosti s ručením omezeným sestává z několika kroků. 

K založení společnosti s jedním společníkem dochází sepsáním 

zakladatelské listiny, ta musí mít formu notářského zápisu, 

a proto ji sepíšeme za pomoci notáře. Dále musí nový společník složit 

základní vklad do společnosti. Velikost základního kapitálu bychom 

měli zvolit alespoň ve výši 400 000 Kč, což by mělo zajistit vyšší 

důvěryhodnost vznikající společnosti a dostatečné limity poskytovatelů 
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tankovacích karet a služeb s tím spojených. Tímto základním kapitálem 

ovšem zcela jistě nebudeme schopni pokrýt veškeré výdaje spojené 

s provozováním kamionové dopravy při zahájení činnosti v nové společnosti, 

protože většina přijatých faktur od našich dodavatelů využívá splatnost 

ve lhůtě 14 dnů od vystavení faktury, což znamená, že budeme muset 

překlenout minimálně 45 denní lhůtu, nežli začneme inkasovat úhrady 

za přepravy, u kterých se ve většině případů pohybujeme se splatností 

kolem 2 měsíců. V počátečním období musíme počítat také s úhradou mezd 

zaměstnanců za dva měsíce, než nám začnou nabíhat platby od odběratelů, 

což náš problém s likviditou bude ještě značně prohlubovat. 

Pro toto překlenovací období musíme počítat nejméně s potřebou kapitálu 

ve výši 1,6 milionu Kč, což pro nás po odečtení základního kapitálu 

bude znamenat potřebu cizích zdrojů ve výši minimálně 1,2 milionu Kč 

na překlenutí počátečního období. Tento problém spojený s nedostatkem 

likvidity můžeme vyřešit tzv. zápůjčkou, čímž myslíme dočasné zapůjčení 

finančních prostředků, za které nebudeme žádat žádný úrok. 

Po dvouměsíční lhůtě bychom v nové společnosti měli dosáhnout stabilizace 

inkasa plateb od zákazníků a měli bychom začít dané prostředky ze zápůjčky 

společníkovi postupně vracet. Výhodou dané bezúročné zápůjčky 

je neovlivnění daňové povinnosti žádné z provádějících stran. [1] 

V dalším kroku musíme získat pro nově založenou společnost živnostenská 

oprávnění (koncesi) na provozování silniční nákladní dopravy a s ní spojené 

činnosti. V momentě, kdy předešlé podmínky splníme, můžeme přistoupit 

k zápisu do obchodního rejstříku. Den zápisu do obchodního rejstříku 

se považuje za den vzniku společnosti. Nově vzniklou společnost musíme 

ještě zaregistrovat na finančním úřadě, okresní správě sociálního 

zabezpečení a zdravotních pojišťovnách. Na finančním úřadě musíme podnik 

zaregistrovat k placení několika druhů daní, těmi jsou daň z příjmů 

právnických osob, DPH, silniční daň a daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti. 

 Na okresní správě sociálního zabezpečení zaregistrujeme novou společnost 

k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance, oznámíme nástup 

zaměstnanců do zaměstnání a přihlásíme společnost do systému 
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tzv. E-neschopenky. U zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven budeme 

mít povinnost zaregistrovat podnik u dané pojišťovny jako plátce pojistného 

a oznámit nástup zaměstnanců do zaměstnání. Navíc ještě budeme 

registrovat společnost u pojišťovny Kooperativa, které budeme platit 

tzv. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, které slouží pro krytí 

zaměstnaneckých škod na zdraví. 

4.2 Cenotvorba 

V cenotvorbě, kterou jsme do současnosti velmi významně zjednodušovali, 

musíme neprodleně provést úpravy. Těmito úpravami rozumíme zahrnutí 

položek správní režie a nákladů na pronájem vozidel do kontrolní kalkulace 

ex-post, kterou následně budeme moci počítat náklady na ujetý kilometr. 

Díky těmto zahrnutým položkám již budeme moci bez větších problémů 

využívat danou kalkulaci i po přechodu na podnikání ve formě společnosti 

s ručením omezeným. 

4.2.1 Kalkulace ex-post 

V podniku musíme pravidelně provádět kontrolní kalkulaci  pro ověření, 

zda náš podnikatelský záměr neztrácí svou rentabilitu a zda nedošlo 

k nějakým nečekaným výkyvům, na které bychom měli včas reagovat. 

Tuto kalkulaci bychom měli provádět nejlépe po odvezení každé nové 

přepravy, abychom si ověřili, jestli daná přeprava nese podniku požadovaný 

zisk. Dále bychom měli měsíčně, čtvrtletně nebo alespoň pololetně 

aktualizovat data kalkulace, protože na tyto náklady následně navazují 

výpočty zakázkových kalkulací, které mohou obsahovat nepřesnosti 

způsobené neaktuálními daty.  
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Obrázek 12 - Kalkulace ex-post nová [26] 

Nově vytvořenou kalkulaci, kterou zobrazuje Obrázek 12, jsme vytvořili z dat 

za zaměstnanecká střediska za celý rok 2020. V nově navržené kalkulaci 

jsme rozdělili náklady na přímé variabilní, nepřímé variabilní a nepřímé fixní. 

Můžeme vidět, že největší objem nákladů jsme spotřebovali přímými 

variabilními náklady, kterými jsme z tržeb odebrali téměř 63 %. Tato vysoká 

hodnota je způsobena zahrnutím dvou nejvyšších nákladů do této skupiny. 

Za tyto náklady považujeme náklady na spotřebu pohonných hmot a na mzdy 

řidičů. Mzdy řadíme do variabilních nákladů kvůli ohodnocení řidičů podle 

počtu ujetých kilometrů. Další kalkulační skupinu nazýváme nepřímé 

variabilní náklady. Tato skupina snižuje zisk o 5,5 %. Za nepřímé variabilní 

náklady považujeme zejména náklady na úkony spojené s opravami vozidel 

a náhradní díly. Poslední skupinu nákladů, která zahrnuje odpisy vozidel, 

pojištění vozidel, pojištění přepravovaného zboží a silniční daň, jsme rozšířili 

oproti původní kalkulaci o správní režie a pronájem vozidel. Protože danou 
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skupinu nákladů nemůžeme přímo přiřadit k jednotlivým přepravám a tyto 

náklady se nezvyšují v závislosti na počtu ujetých kilometrů, označujeme tyto 

položky jako nepřímé fixní náklady neboli fixní režie. Při počtu ujetých 

kilometrů 373 529 a celkové výši těchto nákladů za všechna vozidla 

používaná zaměstnanci ve výši 2 253 011 Kč jsme vypočítali, že fixními 

náklady spotřebováváme na 1 ujetý kilometr částku 6,03  Kč. V případě 

těchto nákladů bychom mohli docílit jejich snížení na jednotku pomocí 

vyššího počtu ujetých kilometrů. Pro další období budeme tudíž cílit na to, 

abychom danými vozidly najeli v průměru nejméně 8 500 km za měsíc, čímž 

bychom částku na ujetý kilometr snížili o  8 % oproti původnímu stavu. 

Po odečtení veškerých nákladů na vozidla od tržeb inkasovaných za 

poskytování služeb jsme zjistili, že jsme v  roce 2020 dosáhli zisku 2,60 Kč 

za ujetý kilometr. Z celkových výnosů jsme tedy po odečtení všech nákladů 

vydělali 9,53 %. Největší potenciál na zvýšení zisku vidíme v případě úspory 

nákladů za nákup motorové nafty. V případě, že bychom dokázali snížit 

průměrnou spotřebu nákladních vozidel ze 34 l/100km na 33 l/100km, snížili 

bychom náklady a navýšili bychom zisk o 0,8 %, čímž bychom vydělali navíc 

82 000 Kč ročně. Tohoto snížení bychom mohli dosáhnout lepším 

motivováním řidičů pomocí variabilní složky mzdy závislé na spotřebě 

pohonných hmot nebo zvýšením kroutícího momentu nákladních vozidel 

pomocí tzv. čipování vozidel, čímž bychom mohli uspořit 5–10 % z celkové 

spotřeby nákladních automobilů. Hodnoty v této nové kalkulaci ex-post 

musíme udržovat stále aktuální, protože data z této kalkulace dále 

přejímáme do zakázkové kalkulace viz bod 4.2.2. 

4.2.2 Zakázková kalkulace 

V současné době musíme z důvodu rozšíření vozového parku reagovat 

na zvýšenou poptávku po našich službách. U značného množství přeprav 

zaznamenáváme velkou rozmanitost a nemůžeme již stanovovat cenové 

nabídky na tyto přepravy pouze jednoduchým vynásobením nákladů ve výši 

25 Kč/km nebo 1 EUR/km počtem ujetých kilometrů, ke kterým následně 

připočítáváme určitou marži. Ve výpočtu nákladů zejména na zahraniční 

přepravy bychom tak mohli vytvářet značnou chybu. V původních sazbách 
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totiž nezohledňujeme dražší mýtné v některých zemích nebo vysoké stravné 

řidičů v zahraničí. 

Kvůli tomu, abychom zpřesnili a zobecnili stanovování cenových nabídek, 

musíme naši kalkulaci vytvořit variabilní v závislosti na emisní třídě vozidla, 

celkovém počtu náprav vozidla a hmotnost i přepravovaného nákladu. 

Dále bychom měli zohlednit, že jednotlivé sazby mýtného a stravného 

nezávisí pouze na výše zmíněných parametrech, ale ve výpočtu potřebujeme 

zohlednit také závislost na jednotlivých měnových kurzech cizích měn 

k české koruně. V naší kalkulaci musíme vzít v úvahu kurz české koruny vůči 

euru, v případě přeprav do Velké Británie je nutné zohlednit kurz vůči britské 

libře a v případě přeprav přes Švýcarsko nebo přes Lichtenštejnsko 

potřebujeme doplnit kurz vůči švýcarskému franku. V případě kurzu vůči euru 

ještě přepočítáváme celkové náklady na přepravu a cenu, kterou jako podnik 

od zákazníka požadujeme. 

Abychom viděli, že výpočet s jednotnou sazbou nemusí být vždy úplně 

vhodný, ukážeme si výpočet cenové nabídky tuzemské přepravy limonád 

z CZ 391 81 Veselí nad Lužnicí, kde máme sídlo našeho podniku, 

do CZ 751 31 Lipníku nad Bečvou.  

 

Obrázek 13 - Trasa Veselí nad Lužnicí – Lipník nad Bečvou [30] 

Při výpočtu trasy z Fontey, a.s., ve Veselí nad Lužnicí do Penny Marketu, 

s.r.o., v Lipníku nad Bečvou musíme postupovat následovně. 

Nejprve musíme zvolit, jakou emisní normu plní vozidlo, kterým budeme 

přepravovat náklad limonád. Můžeme vybírat ze 3 kategorií, které se nám 

zobrazí kliknutím na políčko s danou EURO normou. Na výběr máme 

z kategorií EURO 0-IV, EURO V + EURO V EEV a EURO VI. Volíme druhou 
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kategorii, protože s vozidlem MAN TGX, kterým budeme náklad přepravovat, 

plníme emisní normu EURO V EEV. Dále musíme zvolit celkový počet náprav 

jízdní soupravy. Tuto kategorii volíme zejména kvůli značné závislosti 

mýtných sazeb na tomto parametru. Můžeme vybírat ze 2, 3, 4, 5 a více 

náprav vozidla. V našem případě budeme volit 5 náprav, protože přepravu 

provedeme s tahačem se 2 nápravami a návěsem se 3 nápravami. 

Pro tuzemskou přepravu bychom nepotřebovali doplňovat žádné měnové 

kurzy, protože mýtné v České republice ani cenu dieselu není potřeba 

přepočítávat do CZK. Pro plnou funkčnost kalkulace, ale doplníme kurzy CZK 

vůči euru, britské libře a švýcarskému franku. Díky doplnění těchto kurzů 

získáme na konci kalkulace náklady a požadovanou cenu také v eurech. 

Vzhledem k tomu, že vzorovou kalkulaci tvoříme na začátku července, 

použijeme kurzy vypsané ČNB ze dne 1. 7. 2021. Hodnoty kurzů pro dané 

datum doplňujeme následovně (25,505 CZK /1 EUR; 29,654 CZK /1 GBP; 

23,221 CZK /1 CHF). Dalším parametrem, který musíme pro správný 

výpočet zvolit, je hmotnost nákladu. Na tomto parametru závisí spotřeba 

nákladního vozidla. Vybíráme mezi možnostmi tahač bez návěsu, návěs 

s nákladem o hmotnosti 0–8 tun, návěs s nákladem o hmotnosti 8–16 tun 

a návěs s nákladem o hmotnosti 16–24 tun. Protože přepravujeme limonády 

o hmotnosti 24 tun, volíme v našem vzorovém případě poslední možnost. 

Jako poslední vstupní parametr vložíme do dané kalkulace aktuální cenu 

motorové nafty (dieselu). V momentě tvorby kalkulace tankujeme do našich 

podnikových vozidel u společnosti EUROWAG, od které v týdnu 

od 29. 6. 2021 do 6. 7. 2021 odebíráme diesel za cenu 23,85 Kč/l bez DPH. 

Všechny parametry, které jsme si v přechozím kroku zvolili, zobrazuje 

Obrázek 14.  

 

Obrázek 14 - Vstupní parametry zakázkové kalkulace  [29] 
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Dále se již dostáváme k výpočtu trasy. Počítanou trasu nám ukazuje Obrázek 

13, na kterém vidíme, že zboží budeme přepravovat na trase dlouhé 292 km. 

Celkovým počtem ujetých kilometrů na trase přímo podmiňujeme náklady 

na spotřebované množství motorové nafty, Ad Blue a na mzdy řidičů. 

Náklady za spotřebovaný diesel na 1 km spočítáme podle následujícího 

vzorce:  

NákladyDiesel[Kč/km] =
SpotřebaDiesel[l/100km]

100
∗ Cena za litrDiesel [Kč/l]   (1) 

V daném vzorci si můžeme povšimnout proměnné spotřeba dieselu 

na 100 km. Tuto proměnnou ovlivňujeme volbou hmotnosti nákladu. Při jízdě 

bez návěsu dle informací GPS zařízení Webdispečink spotřebováváme 

průměrně 20 l/100km, což je oproti jízdě s návěsem znatelně nižší spotřeba. 

V případě přepravy nákladu o hmotnosti do 8 tun se pohybujeme 

se spotřebou dieselu okolo 26 l/100km. V případě přepravy nákladu 

o hmotnosti mezi 8 a 16 tunami musíme počítat se spotřebou zvýšenou 

k průměrným 30 l/100km. S nákladem o hmotnosti větší než 16 tun musíme 

počítat s navýšením spotřeby až k 34 l/100km. Tuto nejvyšší kategorii 

budeme v našem podniku používat nejčastěji, protože přepravy limonád, 

cukru, zavařené zeleniny i maltových směsí většinou nakládáme až do 

hmotnosti blízké 24 tunám, čímž v případě plachtových návěsů zcela 

využíváme maximální užitečnou hmotnost jízdní soupravy.  

Náklady na spotřebované Ad Blue na 1 km jsme zjistili taktéž podle údajů 

z GPS aplikace Webdispečink, která monitoruje veškerá podniková vozidla. 

V této aplikaci bylo zjištěno, že nádrž o objemu 90 litrů vystačí vozidlu 

přibližně na 4 000 km. Při ceně 5,99 Kč za 1 litr Ad Blue nezbývá žádná 

neznámá pro jednoduchý výpočet sazby na kilometr pomocí následujícího 

vzorce: 

NákladyAd Blue[Kč/km] =
SpotřebaAd Blue[l]

Počet ujetých kilometrů [km]
∗ Cena za litrAd Blue [Kč/l] =

                   =
90

4 000
∗ 5,99 = 0,13 Kč/km   (2) 

Po dosazení do výše uvedeného vzorce vypočítáme, že za Ad Blue na ujetý 

kilometr zaplatíme 0,13 Kč. Tuto kilometrovou sazbu následně vynásobíme 
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počtem ujetých kilometrů na trase a získáme celkové náklady za Ad Blue 

při uskutečňování dané zakázky. 

V případě mezd řidičů postupujeme jednodušeji, než tomu bylo v případě 

předchozích výpočtů nákladů za provozní kapaliny. Řidičům totiž vyplácíme 

čistou mzdu podle počtu ujetých kilometrů ve výši 3,94 Kč/km. Při přepočtu 

této mzdy předpokládáme, že se při průměrném měsíčním nájezdu 

jednotlivých řidičů pohybujeme kolem 9 000 km, čímž získáme údaj, 

že měsíčně průměrně vyplácíme čistou mzdu v hodnotě 35 460 Kč. Z této 

hodnoty zjistíme pomocí programu MRP, který používáme pro výpočet mezd, 

že hrubá mzda zaměstnanců dosahuje v průměru 44 788 Kč a z této hodnoty 

dojdeme k celkovým nákladům se započtením povinných odvodů 

zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v hodnotě 

59 927 Kč.  Pro naši kalkulaci tedy musíme počítat se mzdovými náklady 

ve výši 6,66 Kč/km. V momentě, kdy jsme zjistili mzdové náklady na 1 km, 

můžeme tuto částku již pouze vynásobit celkovým počtem kilometrů a tímto 

krokem získáme celkové náklady na mzdy spojené s plánovanou trasou. 

Za poslední přímo přiřaditelný variabilní náklad považujeme mýtné. 

Pro správný výpočet mýtného potřebujeme zjistit, kolik kilometrů pojedeme 

na jednotlivých kategoriích silnic v jednotlivých státech. Za problematický 

aspekt tohoto výpočtu považujeme různorodost poplatků mezi evropskými 

státy. Rozmanitosti si všimneme například tehdy, pokud se podíváme na 

mýtné v České republice, Německu nebo v Nizozemí. V České republice 

máme zpoplatněné veškeré dálnice a nižší sazbu platíme i za využívání 

téměř 900 km silnic 1. třídy. Oproti tomuto faktu například v Německu 

platíme za veškeré ujeté kilometry na německých silnicích stejnou sazbu. 

Třetí typ placení využíváme např. v Nizozemí, Dánsku či Lucembursku. 

Zde platí nákladní automobily mýtné tak, že zaplatíme paušální denní 

poplatek a následně již nemusíme řešit, kolik kilometrů v dané zemi ujedeme. 

Z důvodu této rozmanitosti jsme vytvořili soubor v aplikaci MS Excel, jehož 

výstřižek nám ukazuje Obrázek 15. Do tohoto souboru pouze doplníme počet 

km na určité silnici nebo počet dní v určité zemi a získáme tím celkové mýtné 

na dané trase. Při tomto výpočtu chápeme jako pozitivum, že tento formulář 

působí interaktivně. Sazba mýtného totiž reaguje na změny v počtu náprav 
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a emisní normy. Po doplnění všech těchto vstupních parametrů získáme 

celkové náklady na mýtné pro danou zakázku. Obrázek 15 nám ukazuje 

jednoduchý výpočet mýtného na výše zmíněné trase z Veselí nad Lužnicí do 

Lipníku nad Bečvou. Na této trase jedeme po dálnici z Veselí nad Lužnicí do 

Tábora a z Vystrkova u Humpolce na sjezd z dálnice D35 u Lipníku nad 

Bečvou. Silnici mezi Táborem a Vystrkovem řadíme mezi zpoplatněné silnice 

I. třídy. 

  Obrázek 15 - Výpočet mýtného – zakázková kalkulace [29] 
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Poslední parametr, který musíme vložit do kalkulace, řadíme 

do přímo přiřaditelných fixních nákladů. Tento náklad nazýváme stravné 

řidičů. Pod pojmem stravné si představíme platbu řidičům, kteří se pohybují 

na pracovní cestě mimo místo výkonu práce. V případě stravného se jedná 

o jednoduchý výpočet, protože daným pracovníkům vyplácíme 91 Kč, 

pokud se v určitý den pohybují v tuzemsku alespoň 5 hodin a zároveň 

méně než 12 hodin. Pokud služební cesta trvá alespoň 12 hodin, 

ale méně než 18 hodin, pak platíme pracovníkovi 138 Kč. V případě, 

kdy řidič stráví na cestě mimo místo výkonu práce více než 18 hodin v daný 

den, vyplácíme danému zaměstnanci stravné ve výši 217 Kč. Tento výpočet 

uplatňujeme pro tuzemské stravné. Pokud bychom plánovali cestu mimo 

Českou republiku, museli bychom použít jiný výpočet pro celkovou výplatu 

stravného. Pro správnost tohoto výpočtu potřebujeme doplnit počet hodin 

strávených v daný den v jednotlivých zemích. Základní sazbu stravného 

pro výjezdy do zahraničí nalezneme ve vyhlášce ministerstva financí. 

V této vyhlášce najdeme sazby v zahraničních měnách, proto tyto sazby 

budeme přepočítávat na CZK. Jakmile zapíšeme časy strávené 

v jednotlivých zemích, vybere program zemi, kde jsme strávili nejdelší čas 

a podle této země převezme sazbu pro výpočet zahraničního stravného. 

Následně proběhne součet doby strávené v zahraničí, podle něhož určíme 

celkové zahraniční stravné pro naši zakázku.  Pokud budeme mimo Českou 

republiku alespoň 1 ale méně než 12 hodin, budeme vyplácet stravné ve výši 

1/3 z výše zmíněné základní sazby. 2/3 základní sazby bychom museli 

pracovníkovi vyplatit, kdyby jeho čas v zahraničí byl alespoň 12 hodin, 

ale méně než 18 hodin. Celou základní sazbu zahraničního stravného 

musíme pracovníkovi vyplatit v případě, že stráví v zahraničí v průběhu 

jednoho kalendářního dne dobu delší než 18 hodin. Celkové stravné na trase 

následně získáme součtem tuzemského stravného a zahraničního stravného 

v průběhu všech dní, po které danou zakázku uskutečňujeme. 

Pro výše zmíněnou přepravu limonád z Veselí nad Lužnicí do Lipníku 

nad Bečvou musíme počítat, že stravné vztahující se k zakázce bude 

za dobu 7 hodin. K této hodnotě jsme došli pomocí předpokládané doby jízdy 

5 hodin, což přináší nutné zdržení spojené s plněním povinné bezpečnostní 

přestávky řidiče v rozsahu 1 hodiny. Poslední hodinu, ke které vztahujeme 
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stravné, bude trvat vykládka zboží v logistickém centru. Do stravného 

nezapočítáváme dobu nakládky, jelikož nakládka probíhá v místě výkonu 

zaměstnání, kterým je právě Veselí nad Lužnicí. Při této zakázce 

tedy budeme vyplácet řidiči celkové stravné v hodnotě 91 Kč. 

Pro úplnost zakázkové kalkulace nesmíme zapomenout na náklady, 

které neumíme přímo přiřadit dané zakázce. Tyto náklady jsme si 

již rozpočítali v kalkulaci ex-post v bodě 4.2.1, proto s těmito náklady 

nebudeme mít jinou práci než tyto vypočítané hodnoty na jeden ujetý km 

vynásobit celkovou délkou trasy.  

Pro získání celkových nákladů na přepravu již v tento okamžik nemusíme 

dělat nic jiného než jen sečíst přímo přiřaditelné variabilní náklady, 

přímo přiřaditelné fixní náklady a náklady nepřiřaditelné zakázce. 

Pro vzorovou přepravu z Veselí nad Lužnicí do Lipníku nad Bečvou 

nám danou kalkulaci nákladů ukazuje Obrázek 16. Na tomto obrázku 

můžeme také vidět, že celkové náklady máme přepočítané aktuálním kurzem 

do EUR, což znamená, že danou kalkulaci můžeme beze změn použít 

i při obchodování s firmami, které provádí transakce v této evropské měně. 

Protože jsme dosud pracovali pouze s náklady, musíme dále pokračovat 

k výpočtu požadované ceny tak, abychom zjistili, za jakou cenu bychom 

mohli danou zakázku přijmout. Protože v odvětví kamionové dopravy 

pracujeme s nízkými maržemi, které musíme dohánět velkým množstvím 

uskutečněných zakázek, žádáme od zákazníků přepravní ceny se zahrnutím 

marže ve výši 20 %, resp. 10 %. Marži 20 % požadujeme za přepravy z okolí 

sídla podniku, tedy přesněji z Veselí nad Lužnicí a jeho okolí do ostatních 

koutů České republiky, nebo pro přepravy z České republiky do jiných států 

Evropy. Do této marže zahrnujeme zisk podniku a případné náklady spojené 

s přejezdem na místo nakládky zpátečního nákladu. Marži 10 % žádáme 

za přepravy, které vezeme našimi vozidly zpět do blízkosti sídla našeho 

podniku nebo v případě mezinárodních přeprav zpět do České republiky. 
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Obrázek 16 - Kalkulace nákladů přepravy z Veselí nad Lužnicí do Lipníka nad Bečvou  [29] 

Na zmíněné zakázkové kalkulaci přepravy limonád vážících 24 tun 

z Fontey, a.s., ve Veselí nad Lužnicí do Penny Marketu, s.r.o., v Lipníku 

nad Bečvou vozidlem MAN TGX splňujícím emisní normu EURO V EEV 

vidíme, že náklady na uskutečnění této zakázky budeme vynakládat ve výši 

8 060 Kč a za odvezení této přepravy bychom měli od zákazníka žádat 

minimálně 9 671 Kč. 

Abychom dokázali, že původní kalkulace zcela nedostačuje, 

protože s ní nemůžeme efektivně reagovat na rozdíly v mýtných sazbách 

a sazbách stravného, ukážeme si ještě kalkulaci mezinárodní přepravy, 
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která bude realizována z cukrovaru Tereos TTD, a.s., v Mělníku do likérky 

Bonollo Umberto Spa v italském městě Mestrino. Trasu, pro kterou tvoříme 

zakázkovou kalkulaci, nám ukazuje Obrázek 17. Tuto přepravu vážící 24 tun 

uskutečníme vozidlem DAF XF, kterým splňujeme nejpřísnější emisní normu 

EURO VI.  

 

Obrázek 17 - Trasa Mělník – Mestrino [30] 

Kalkulaci této přepravy tvoříme opět k datu 1. 7. 2021. Kurzy ČNB zůstávají 

tudíž shodné s kalkulací tuzemské přepravy. Musíme ale změnit emisní 

normu vozidla, protože tato přeprava bude uskutečňována vozidlem 

s nižšími emisemi, nežli měl MAN TGX. Protože přeprava váží 24 tun, 

musíme ji transportovat s jízdní soupravou o minimálně 5 nápravách. 

Zvolené vstupní parametry nám ukazuje Obrázek 18. 
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Obrázek 18 - Trasa Mělník – Mestrino – vstupní parametry [29] 

Pro úplnost kalkulace musíme ještě tyto parametry doplnit o údaje o mýtném 

a stravném. Při výpočtu mýtného počítáme s jízdou po dálnici D8 od Nové 

Vsi do Prahy (Letňany), dále z Prahy (Chodov) po dálnici D1 do Mirošovic 

a poslední úsek dálnice směrem do Rakouska od Mezna do Českých 

Budějovic. Na další úsek, kde musíme v ČR platit mýtné, najíždíme na sjezdu 

z dálnice D1 a končíme u Mezna na nájezdu na dálnici D3. Tento úsek 

řadíme mezi zpoplatněné silnice I. třídy. Dále se již v České republice mýtné 

neplatí, a proto se přesouváme až k rakouskému Freistadtu, kde najíždíme 

na dálnici S10 a pokračujeme až na sjezd z dálnice A9 za městem Spital am 

Pyhrn. Poté cestujeme po nezpoplatněné cestě až k městu Altenmarkt im 

Pongau, kde najíždíme na dálnici A10. Od tohoto okamžiku pokračujeme 

po zpoplatněné dálnici až k italskému městu Grisignano di Zocco, 

kde sjíždíme na nezpoplatněnou cestu, po které jedeme posledních 7 km 

do destinace.  

Výpočet stravného pro nás bude složitější, než tomu bylo v případě 

tuzemské přepravy, protože z důvodu povinnosti dodržovat bezpečnostní 

přestávky stráví řidič na cestě téměř celé 2 dny. Předpokládáme, že vozidlo 

bude ráno v 6:00 začínat po dokončení 11 hodinové bezpečnostní přestávky 

hodinovou nakládkou v cukrovaru v Mělníce, odkud cca v 7 hodin 

bude odjíždět na dvoudenní cestu do Itálie. Předpokládáme, že cestu 

na hraniční přechod s Rakouskem zvládneme za 4 hodiny, což znamená, 

že v 11 hodin bude končit tuzemské stravné a budeme muset začít počítat 

Obrázek 19 - Mělník – Mestrino – mýtné + stravné [29] 
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stravné v Rakousku. Půl hodiny po přechodu hranic čeká řidiče 45 minut 

trvající bezpečnostní přestávka. Po tomto povinném odpočinku pojedeme 

dalších 4,5 hodiny, což znamená, že přibližně kolem 16:15 budeme nuceni 

vykonat další bezpečnostní přestávku v délce 11 hodin. Tato přestávka 

pro nás znamená, že překračujeme půlnoc a vstupujeme do 2. dne cesty. Do 

prvního dne v Rakousku tedy počítáme stravné za dobu dlouhou 13 hodin. 

Druhý den ovšem můžeme vyjet až po 5. hodině, protože v Rakousku platí 

do 5 hodin zákaz jízdy pro vozidla nad 3,5 tuny z důvodu vytváření hluku. 

Protože potřebujeme k překročení hranic do Itálie ještě celou hodinu, 

znamená to, že v Itálii budeme moci jet už jen dalších 3,5 hodiny do další 

povinné 45 minutové přestávky. Nakonec dojedeme po 1,5 hodině do cíle 

v italském Mestrinu, kde nás bude čekat přibližně hodinová vykládka. 

Přepravu ukončíme 2. den kolem 13. hodiny. Za druhý den budeme muset 

řidiči vyplatit stravné ve výši 2/3 italské základní sazby, 

protože bude překročena doba 12 hodin v zahraničí a v Itálii bude daný řidič 

déle než u našich jižních sousedů. 

Obrázek 20 – Kalkulace nákladů mezinárodní přepravy z Mělníka do Mestrina  [29] 
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Po zadání těchto parametrů máme již zakázkovou kalkulaci na přepravu 

dokončenou a výsledek tohoto výpočtu nám ukazuje Obrázek 20. Při jednání 

se zákazníkem můžeme konstatovat, že náklady na přepravu zboží 

po této trase přesahují 26 000 Kč nebo v přepočtu celých 1000 EUR. 

Aby daná zakázka pokryla podniku veškeré náklady, a ještě přinesla určitý 

zisk, měli bychom za danou přepravu od našeho zákazníka žádat 31 300 Kč. 

Na tomto výpočtu vidíme, že tvoření cenových nabídek vynásobením sazby 

25 Kč nebo 1 EUR počtem kilometrů se může v aktuálních podmínkách velmi 

lišit od skutečných nákladů. Může se tak jednoduše stát, že přepravy 

na některých trasách pro nás mohou znamenat nevědomé ztráty. Z toho 

důvodu musíme v našem podniku začít okamžitě používat vytvořenou 

kalkulaci, abychom dokázali reagovat na výkyvy v cenách motorové nafty, 

kurzech zmíněných evropských měn a proměnlivosti v mýtných sazbách 

mezi jednotlivými evropskými zeměmi. 
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5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo ekonomické a legislativní porovnání 

podnikání ve formě osoby samostatně výdělečně činné a v  právní formě 

společnosti s ručením omezeným a následné doporučení výhodnější 

varianty. V části diplomové práce jsme analyzovali současnou situaci 

podniku a jeho rychlou expanzi. Při tomto rozboru jsme zjistili, že podnikatel 

jako OSVČ v současnosti oproti společnosti s ručením nemá povinnost vést 

účetnictví a sazba daně z příjmů fyzických osob je pouze 15 % oproti 19 % 

sazbě daně z příjmů v případě právnických osob. Obě výhody ovšem 

v současnosti můžeme chápat také z druhého pohledu. V případě vedení 

daňové evidence nemáme takový přehled o finanční stránce činnosti 

podniku, jaký bychom mohli mít v případě vedení účetnictví. Tento způsob 

evidence by nám také umožnil rychlejší reakci na možné problematické 

situace. Za druhou vyřčenou výhodu bychom mohli považovat na první 

pohled výhodnější daňovou sazbu. Tento jasný výsledek rozhodování ovšem 

nemusí být na pohled druhý tak zřejmý, protože v souvislosti s  placením 

daně z příjmů musíme u podnikajících fyzických osob brát v  potaz 

skutečnost, že platby sociálního a zdravotního pojištění nejsou považovány 

za daňově odečitatelný výdaj, kterým bychom si snižovali základ daně 

z příjmů fyzických osob. Naproti tomu v případě společnosti s ručením 

omezeným při zapojení společníka jako jednatele společnosti, 

který je v pozici zaměstnance, si můžeme uplatňovat veškeré mzdové 

náklady jako daňově účinné náklady, kterými se snižuje základ daně z  příjmů 

právnických osob. V diplomové práci jsme tudíž zjistili, že pokud by podnik 

teoreticky hospodařil se stejným hospodářským výsledkem jako v  roce 2020, 

mohli bychom jednateli vyplácet hrubou mzdu ve výši do 65  597 Kč měsíčně, 

a i v tomto případě bychom odvedli do veřejných rozpočtů nižší celkovou 

částku, než tomu bylo v případě podnikání osoby samostatně výdělečně 

činné. Tímto tedy dokazujeme, že společnost s ručením omezeným nám 

poskytuje možnost určité optimalizace daňové povinnosti. Společnost 

s ručením omezeným skýtá navíc významnou výhodu v podobě omezeného 

ručení společníka za závazky společnosti. To znamená, že pokud splatíme 

jako společníci celý svůj vklad, neručíme jako fyzická osoba žádným svým 
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soukromým majetkem, ale za závazky celým majetkem ručí pouze nově 

založená společnost. 

Protože jsme analýzou došli k výsledku, že se přechod na společnost 

s ručením omezeným vyplatí, vyvstal před námi další cíl. Tímto cílem bylo 

doporučení nejlepší strategie přechodu, pomocí které bychom dokázali 

nejjednodušeji a nejlevněji převést podnik na společnost s ručením 

omezeným. K tomuto přechodu bychom doporučovali dočasné paralelní 

fungování původního podniku OSVČ, ve kterém bychom i nadále plnili 

své závazky a vymáhali bychom své pohledávky, které plynuly z  předchozích 

obchodních vztahů. Druhým námi souběžně provozovaným podnikem, 

který by navázal na činnost v poskytování přepravních služeb a tyto zakázky 

by plnil podobně, jako tomu bylo v minulosti, by byla nově založená 

společnost s ručením omezeným. Jako specifickou situaci bychom mohli 

chápat, že jako původní fyzická osoba bychom i nadále vlastnili všechna 

vozidla a nové společnosti bychom je poskytovali na základě smluv 

o finančním leasingu s následným odkupem. Tímto prostředkem docílíme 

postupného převedení veškerého majetku na novou společnost s ručením 

omezeným. Tento způsob převodu hodnotíme oproti založení společnosti 

s vkladem celého podniku do základního kapitálu  lépe zejména kvůli nutnosti 

ocenění majetku znalcem, kterým bychom převod majetku do nové 

společnosti značně prodražili. Při prodeji celého původního podniku zase 

narážíme na problém vysoké ceny, což by znamenalo, že bychom museli 

základním vkladem pokrýt veškerou prodejní cenu podniku. Toto řešení by 

tudíž znamenalo, že základní vklad do podniku bychom museli vložit 

v řádech několika milionů Kč. 

Posledním cílem byla analýza, oprava a případné zavedení nových 

administrativních prostředků, které by vzniklé společnosti pomáhaly 

se zefektivněním její činnosti. V tomto případě jsme při analyzování narazili 

na velmi jednoduchou kalkulaci nákladů, která bývala používána ke 

stanovování struktury nákladů a ověření ziskovosti podniku v  předešlém 

roce. V této kalkulaci jsme ovšem nenalezli velmi důležité položky, které 

budeme nově v řízení podniku nuceni zohledňovat. Těmito položkami 

chápeme především správní režii a pronájem vozidel. Do správní režie 
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budeme nuceni řadit nejen náklady spojené se  mzdami jednatele podniku, 

ale také další náklady spojené s dalšími řídícími  a správními činnostmi. 

Položku pronájem vozidel můžeme částečně chápat jako dočasnou náhradu 

za odpisy vozidel. 

Na původní kalkulaci jsme ovšem do současnosti nenavazovali žádnou 

objektivní zakázkovou kalkulací, která by zohledňovala např. rozdílnou 

spotřebu vozidel podle hmotnosti přepravovaného zboží, cenu mýtného 

při pohybu po zpoplatněných evropských silnicích v  různých evropských 

zemích a mzdu řidičů včetně odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní  

pojištění společně se stravným, zohledňujícím proměnné sazby podle času 

stráveného v jednotlivých státech Evropy. Tuto kalkulaci jsme se snažili 

vytvořit obecnou tak, abychom pomocí ní uměli jednoduše spočítat náklady 

a získat požadovanou cenu, za kterou bychom uměli dané zboží dopravit 

do jakékoli destinace na území Evropské unie a v  přilehlých státech. 

Zavedením této nové zakázkové kalkulace nyní získáváme možnost velmi 

přesného stanovení cen, které nám zaručuje, že po vytvoření cenové 

nabídky jistě dosáhneme určité procentní ziskové marže. Pomocí této nové 

kalkulace bychom měli dosahovat jisté stabilizace cen, která nám sníží riziko 

zamítnutých cenových nabídek z důvodu navržení vysoké ceny. Díky tomuto 

bychom mohli získat další nové zákazníky a dosáhnout zvýšení objemu 

zakázek, což by nám umožňovalo získání dalšího potenciálu ke generování 

zisku potřebného pro další rozvoj a úspěch podniku.     
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Příloha 1 – Bilance podniku mezi roky 2017 a 2020
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Příloha 2 – Kalkulace ex-post 
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Příloha 3 – Zakázková kalkulace 
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