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Vážení kolegové,
i v druhém prázdninovém čísle se budeme 

věnovat především problematice převodu pro-
vozování lékařské praxe z FYZICKÉ OSOBY 
na PRÁVNICKOU OSOBU, tentokrát se přitom 
zaměříme zejména na související problematiku 
účetní, ekonomickou a daňovou. Závěrem 
tohoto „ekonomického“ čísla Newsletteru připo-
jujeme i stručné informace o nejdůležitějších 
připravovaných změnách daňových a finanč-
ních předpisů pro rok 2013.

ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY

Ekonomická, účetní a daňová hlediska 
zpravidla nejsou tím hlavním důvodem pro pře-
vod praxe na jinou právní formu, je však třeba 
konstatovat, že jejich význam může být pro 
konkrétního poskytovatele zdravotných služeb 
značný ať už po stránce finanční, tak po stránce 
organizační. 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Lékař – fyzická osoba, není-li zapsán  
v Obchodním rejstříku nebo nedosahuje-li závrat-
ných hospodářských výsledků (nad 25 milionů Kč 
obratu za kalendářní rok), může přehled o příjmech 
a výdajích vést v podobě tzv. Daňové evidence 
(dříve Jednoduché účetnictví), tedy způsobem 
nenáročným na administrativu a tudíž, v případě 
zajišťování vedení účetnictví externím subjektem 
(účetním), nikoliv nákladným. Právnická osoba 
(stejně tak jako fyzická osoba s vysokými příjmy či 
fyzická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku apod.) 
je povinna účtovat dle zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, v systému tzv. Podvojného účetnic-
tví. Zde již zpravidla nebude možné, bez odborné 
pomoci účetního či externí účetní firmy, vedení 
účetnictví zajistit vlastními silami, podvojné účet-
nictví s sebou dále nese některé principy, které se 
od účtování v systému daňové evidence zásadně 
liší a s nimiž je třeba při hospodaření počítat – 
například zdaňování veškerých výnosů a zahrnutí 
nákladů přísně ve věcné a časové souvislosti (např. 
dochází k situacím, kdy pohledávka, která již exis-
tuje účetně, avšak fakticky doposud nebyla na účet 
věřitele dlužníkem uhrazena, již bude předmětem 
daně, tedy poplatník již z takové pohledávky zaplatí 
daň z příjmu, i když fakticky zatím příjem nereali-
zoval). Další odchylky jsou také například v oblasti 
účtování o zásobách či o drobném majetku apod. 
V případě zajišťování vedení podvojného účetnictví 
externím dodavatelem je třeba počítat s nepatrně 
vyššími náklady na tuto službu. 

Pokud však platí, že lékař – fyzická osoba již  
v současnosti zejména s ohledem na rozsah svého 
podnikání podvojné účetnictví vede, či běžně již 
služby účetní firmy využívá, nebude pro něj tento 
dopad, spojený se změnou právní formy, předsta-
vovat zásadní změnu.

EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ DOPADY?

Oproti problematice účetnictví, která zasa-
huje zejména do organizační sféry lékaře – pod-
nikatele, je oblast ekonomiky a zejména daní 

zcela zásadní – vždyť každý lékař provozováním 
své praxe sleduje vedle naplňování lékařského 
poslání jistě i uspokojování svých ekonomických 
a dalších potřeb. Na níže uvedených příkladech 
lze přiblížit, jaké daňové dopady může rozhod-
nutí lékaře o změně právní formy pro jeho finance 
mít. Vycházet budeme ze stanovení daňové 
zátěže pro obě porovnávané právní formy, při-
čemž je třeba brát v úvahu, že stanovení celkové 
daňové zátěže pro KONKRÉTNÍHO podnikatele, 
nelze učinit bez detailní znalosti všech vstupních 
faktorů (např. počet odčitatelných položek, výše 
příjmů, výše nákladů, rodinný stav atd.).

DAŇOVÁ ZÁTĚŽ PRÁVNICKÉ OSOBY
Shrneme-li veškeré odvody daňového 

charakteru, které musí právnická osoba (a její 
majitel) ze svých příjmů ve prospěch státního 
rozpočtu provést, dojdeme k orientační hod-
notě 31,15 %. Tato částka zahrnuje Daň ze 
zisku právnických osob ve výši 19 % a dále Daň  
z dividendy (výnosu společníka z hospodář-
ského výsledku společnosti) ve výši 12,15 %. 
S ohledem na konstrukci výpočtu daňových 
odvodů v souvislosti s právnickou osobou 
platí, že daňové zatížení je stejné bez ohledu 
na výši příjmů (31,15 % tedy platí jak při zisku 
100.000,- Kč tak při zisku 10 milionů Kč). Oproti 
této relativně vyšší míře celkového zdanění však 
lze využívat řadu výhod a benefitů, které může 
podnikatel z prostředků firmy „vyvést“ (podléhají 
jen 19 % dani jako příjem právnické osoby, což 
je dnes nejnižší možný způsob zdanění legál-
ních příjmů, či jsou zcela osvobozeny) – využí-
vají se například příspěvky na dovolené, hrazení 
sportovních, rehabilitačních či kulturních aktivit, 
hrazení předškolních zařízení apod. Samostat-
nou kapitolou je vyplácení cestovních náhrad, 
proplácení nájmu prostor ve vlastnictví fyzické 
osoby apod.

Do budoucna se navíc zvažuje úplné zru-
šení Daně z dividend, neboť ČR je jednou z mála 
zemí, které tuto daň uplatňují. I za cenu případ-
ného navýšení samotné daně z příjmu PO by se 
tak hospodaření v právní formě právnické osoby 
stalo velice zajímavým a finančně výhodnějším.

DAŇOVÁ ZÁTĚŽ FYZICKÉ OSOBY
U fyzické osoby je pro výpočet významné, 

zda využívá tzv. nákladový paušál dle § 7 odst. 7 
zákona o daních z příjmů, či zda vykazuje dosta-
tek nákladů, které daňový základ účinně sni-
žují. Nejčastěji využívaný daňový paušál (pro 
lékaře ve výši 40 % příjmů) znamená, že celkové 
daňové zatížení začíná na orientační hodnotě 
21,35 % při základu daně do cca 264.000 Kč 
a v závislosti na růstu příjmu se zvyšuje až na 
orientační hodnotu cca 29 % při základu daně 
v rozmezí 1.708.000 – 2.500.000 Kč. Pak násle-
duje opět mírná degrese. Tyto hodnoty však platí 
při současném zastropování odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění. V souvislosti s chystaným 
zrušením stropu pro odvody na zdravotní pojiš-
tění a uvažovaným stejným postupem i pro pojiš-
tění sociální, pak hodnoty zdanění u podnikatelů 
s vyššími příjmy s vysokou pravděpodobností 
porostou až nad hranici daňové zátěže právnic-
kých osob. Přidají-li se k tomu výhody právnické 
osoby zmíněné v minulém čísle Newsletteru je 

úvaha o změně právní formy jistě na místě.
Pro zodpovědné vyhodnocení ekonomic-

kých dopadů změny právní formy na konkrét-
ního podnikatele je vždy nezbytné posouzení 
reálných ekonomických výsledků ve spolu-
práci s účetním či daňovým poradcem.

DAŇOVÉ A FINANČNÍ NOVINKY CHYSTANÉ 
OD 2013 – OBECNĚ

-  zrušení zastropování odvodů na zdravotní pojiš-
tění – odvody při vyšších příjmech fyzických 
osob porostou

-  zavedení stropu při využívání nákladového pau-
šálu (u skupiny se 40 % paušálem – např. lékaři, 
je to max. 800.000,- Kč)

-  podnikatel prokazující náklady paušálem již 
nebude moci využít daňovou slevu na děti  
a manžela

-  podnikající důchodci či invalidé 3. stupně již 
nebudou moci využívat slevu na poplatníka

-  změny v penzijním spoření
-  další omezení placení v hotovosti (dnes max. 

350.000,- Kč na 1 osobu během 24 hodin, nově 
během 28 dní)

-  zvýšení DPH – spodní sazba 15 % a horní sazba 
21 % (zdravotní služby jsou i dále osvobozeny)

-  zvýšení daně z převodu nemovitosti z 3 % na 
4 %

CO CHYSTÁME NA PŘÍŠTĚ

V zářijovém čísle našeho Newsletteru Vám 
představíme stručný nástin všech kroků, kterých 
je třeba ke zdárnému založení a „oživení“ práv-
nické osoby – poskytovatele zdravotních služeb, 
na kterou je převáděna fungující lékařská praxe.

PRÁVNÍ POMOC

Neváhejte, prosím, využít naši bezplatnou 
právní pomoc na níže uvedených kontaktních 
spojeních pracovní skupiny OSDA.

V případě potřeby jsme připraveni Vám 
nabídnout i osobní schůzku, jak za účelem 
obecného poradenství, tak za účelem řešení 
konkrétních právních otázek, které potřebu-
jete vyřešit.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA

za OSAD
MUDr. Eva Račická
MUDr. Karel Křen

za DAČR
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 
Ing. Vladimír Horák

KONTAKT
pracovni.skupina@dacr.net, tel.: + 420 775 979 138, fax.: + 420 224 434 019
adresa: Diabetická asociace České republiky, o.s., V Úvalu 84 (FN Motol), 150 00 Praha 5


