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DAŇOVÉ SOUVISLOSTI RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 

THE TAX CONTEXT AT THE FAMILY BUSINESS  

 

Eva Vincencová 

 

Abstrakt: Článek je zaměřen na problematiku souvislostí zdaňování 

rodinného podnikání. Zaměřuje se zejména na zdanění příjmů plynoucích 

z provozu rodinného podnikání. V roce 2014 došlo k významné změně 

legislativy v České republice, vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který 

provedl zásadní změnu v oblasti daně z příjmů, dědictví a darování daní. 

Hlavním cílem práce je identifikovat postup ke zdanění příjmů plynoucích 

z provozu rodinného závodu z pohledu současné legislativy v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Pro účely 

výzkumu byla použita metoda analýzy, syntézy a komparace.  
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Abstract: The paper focuses on the issue of the context of family business 

taxation. It focuses in particular on the taxation of income from family 

business. In 2014 there was a significant change in legislation in the Czech 

Republic, the new Civil Code came into force, which made a fundamental 

change in the field of income tax, inheritance and tax donation. The main 

objective of the work is to identify the procedure for taxation of revenues 

resulting from the operation of a family plant from the point of view of current 

legislation in connection with the recodification of private law and the 

amendment of some laws. For research, methods of analysis, synthesis and 

comparison were used.  
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1 ÚVOD 

Rodinné podniky jsou specifickým typem podnikání, které primárně slouží 

k obživě rodiny, jsou symbolem tradice, kvality a stability. Odborné zdroje 

uvádí jejich velký význam pro ekonomiku, vyzdvihují jejich vysokou 

odolnost vůči ekonomickým výkyvům, rovněž vyšší míru odpovědnosti vůči 

svým zaměstnancům. Základním parametrem rodinného podnikání 

je vlastnická účast rodiny na podnikatelské činnosti a na manažerském 

rozhodování. Rodinné podniky jsou oproti ostatním podnikům 

charakteristické výrazně vyšším poměrem vlastního kapitálu, který poskytuje 

hospodářskou stabilitu podniku. Ročenka společnosti Ernst and Young za rok 

2014 uvádí, že 85 % všech evropských podniků jsou rodinné podniky, 

které v privátním sektoru zajišťují až 60 % pracovních míst. V současnosti 

se za nejstarší rodinný podnik považuje japonská firma Hoshi Ryokan 

založená roku 718, která působící v oboru hotelnictví. Po celém světě jsou 

známé rodinné podniky ArcelorMittal, DuPont, Levi Straus, Volkswagen, 

Walmart a další.  

V České republice (ČR) mají rodinné podniky poměrně krátkou novodobou 

historii, jejich tradice byla přerušena systémem plánovaného hospodářství, 

kdy podnikat nebylo možné. Většina rodinných podniků v ČR vznikla 

až po roce 1989 jako například LIKO-S, a. s., Petrof, s. r. o, kde pátá generace 

pokračuje v novém podnikání. Nejstarším českým rodinným podnikem 

je  Kamenosochařství Bohumila Pánka, jehož historie prokazatelně sahá 

do konce 17. století.  

Rodinné podnikání může mít celou řadu forem právních úprav. Založením 

rodinného závodu nevzniká automaticky právnická osoba, tudíž nevzniká ani 

povinnost zápisu do obchodního či jiného veřejného rejstříku, nemá povinnost 

vedení podvojeného účetnictví. Rodinný závod není charakterizován 

předmětem podnikání, ale osobami, jež se podílí na jeho provozu. V České 

republice jsou v současnosti rodinné podniky provozovány ve čtyřech 

základních formách, a to prostřednictvím obchodní či kapitálové společnosti, 

živnostenského podnikání a podnikání rodinných farem.  

2 HLAVNÍ TEXT 

Právní institut rodinného závodu je v českém právu zakotven v novém 

občanském zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. (NOZ) v §§700-707. Právní 

úprava rodinného podniku se podle důvodové zprávy k NOZ inspirovala 
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italským občanským zákoníkem „Codice Civil“. Rodinný podnik 

je v NOZ definován takto:  

„Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé 

nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně 

nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je 

ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro 

rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na 

provozu rodinného závodu.“  

Hlavním argumentem pro zavedení institutu rodinného závodu do NOZ bylo 

odstranění smluvní povinnosti u osob pracujících v rodinném závodu. Dále 

to byl zvyšující se počet sporných případů. Příkladem je situace, když členové 

rodiny vytvářeli společně v rodinném závodu určité hodnoty, 

a to bez jakékoliv smluvní úpravy. Vzniklé spory se často řešily skrze 

ustanovení o bezdůvodném obohacení, což nebylo spravedlivé vůči dotčeným 

stranám. V případech, když jsou práva a povinnosti členů rodiny smluvně 

upraveny, například pracovní smlouvou zakládající mezi smluvními stranami 

pracovní poměr, nelze úpravu rodinného závodu použít. Vlastní li právnická 

osoba obchodní společnost, jejími společníky jsou vyjma členů rodiny také 

třetí osoby, také v tomto případě se nejedná o rodinný závod. Pokud jsou 

členy zúčastněnými na provozu rodinného závodu manželé, použijí 

se přednostně ustanovení NOZ o manželském majetkovém právu 

před ustanoveními o rodinném závodu (viz § 700 odst. 2). Podle důvodové 

zprávy NOZ „je na roveň členu rodiny, který pro rodinný závod trvale 

pracuje, postaven i ten člen rodiny, který trvale pracuje pro rodinu, tedy 

se zejména stará o rodinnou domácnost. Jde o důsledné naplnění zásady, 

že osobní péče o  rodinu a její členy má stejný význam jako poskytování 

majetkových plnění.“  

Podle § 703 NOZ “se účastenství na provozu rodinného závodu váže 

na osobu člena rodiny  a  nelze je přenést na cizí osobu.”  

Za situace, že manželka v rodinném podniku pomáhá 10 let, tak má nárok 

na svůj podíl. Svůj nárok může převést za jejich souhlasu pouze na členy 

rodiny, naopak nemůže svůj nárok převést na další osobu, která nepatří 

do rodiny (například na svého přítele).  

Podle § 701 NOZ je stanoveno, že: „členové rodiny zúčastnění na provozu 

rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i na věcech z tohoto zisku 

nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v  míře odpovídající množství a druhu 

své práce.“ 
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Zisk rodinného závodu je možné dělit mezi zúčastněné členy rodiny 

dle vykonané práce, anebo lze zisku využít na budoucí rozvoj. V případě, 

že by se některý z podílejících členů rodiny chtěl vzdát tohoto práva, musí 

se jednat o osobu plně svéprávnou, která je povinna vydat prohlášení formou 

veřejné listiny. Nejasné ustanovení, neboť z něj není patrné, kdo má určit výši 

podílu jednotlivých členů rodiny na přírůstcích rodinného závodu. Majitel 

rodinného závodu je kvůli souhlasu většiny členů při rozhodování stavěn 

do pozice, kdy nemůže sám rozhodovat o svém podnikání, ale musí 

zohledňovat také názor osoby, která mu vypomáhala pouze krátkodobě. Další 

významné právo členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu je 

také předkupní právo k závodu.  V případě rozdělení zisku rodinného závodu 

se na oba manžele vztahuje úprava majetkového práva manželského (§ 708 – 

750 NOZ), viz důvodová zprávy k § 707 NOZ: „Faktická rodinná 

společenství se řídí především vlastními zvyklostmi a praxí, jaké jsou v nich 

zavedeny. Provozování rodinných (obchodních) závodů, zejména 

zemědělských, navíc podléhá i místním zvyklostem, jakož i zvyklostem 

uplatňovaným v jednotlivých oborech podnikání. Navržené ustanovení na tuto 

praxi a zvyklosti odkazuje, ale zároveň stanoví, že zákonná ustanovení 

o rodinném závodu před nimi mají přednost.“ 

Ustanovení NOZ o rodinném závodě se nepoužije, pokud je rodinný závod 

provozován členy rodiny, jejichž vztahy jsou smluvně upraveny:  

 společenskou smlouvou (podíl na zisku mezi společníky je smluvně 

rozdělen), 

 smlouvou o tiché společnosti, 

 pracovní smlouvou, uzavřenou dle zákoníku práce, 

 smlouvou příkazní, o dílo o obchodním zastoupení, nebo 

zprostředkovatelská smlouvou.  

Vzhledem k významu rodinných závodů zahájila Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR (AMSP) iniciativu, jejímž cílem bylo v českém 

právním řádu rodinný závod zcela jasně ukotvit. Předložila návrh zákona 

o rodinném podnikání, kde uvedla níže uvedenou definici rodinného 

podnikání pro ČR: 

Rodinným podnikem je rodinná obchodní společnost anebo rodinná živnost 

anebo rodinná farma. Dále:  
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 Rodinnou obchodní společností je společnost s ručením omezením 

anebo akciová společnost, ve které členové rodiny vlastní nadpoloviční 

většinu souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů základního kapitálu 

společnosti a nejméně jeden z členů rodiny je členem statutárního 

orgánu anebo statutárním orgánem rodinné obchodní společnosti. 

 Rodinná živnost je živnostenským podnikáním, na kterém se svojí prací 

anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden 

z členů rodiny je držitelem živnostenského osvědčení. 

 Rodinná farma je polnohospodářskou výrobou, na které se svojí prací 

anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden 

z členů rodiny je držitelem příslušného osvědčení. 

Členové rodiny v návrhu tohoto zákona by byli příbuzní v přímé linii, 

sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku by mohla být 

fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku. Vznik zákona o rodinném 

podnikání sice má podporu, nicméně zatím přijat nebyl, což dle AMSP 

znamená, že zatím není možné realizovat cílenou podporu rodinných závodu, 

rodinných farem z evropských, i národních zdrojů.  

V rámci Evropského společenství není zdaňování rodinného podnikání 

regulované. Právní předpisy v oblasti přímého zdanění a dědictví spadají 

do jurisdikce jednotlivých členských států. Evropský parlament vydal 

usnesení o rodinných závodech (2014/221/INI), kterým vyzývá členské státy 

EU, aby podporovaly financování prostřednictvím vlastního kapitálu, které 

je pro rodinné podniky velmi důležité, a nediskriminovaly je. Tímto vyzývá 

k přezkumu veškeré daňové agendy a odstranění daňové diskriminace týkající 

se financování prostřednictvím vlastního kapitálu z hlediska spravedlivé 

hospodářské soutěže. Uvedené usnesení také vyzývá k zajištění, aby 

vnitrostátní právní předpisy týkající se dědické a darovací daně (v ČR byl 

tento typ zdanění přenesen do zákona o dani z příjmů), zajistily rovné 

zacházení v oblasti financování prostřednictvím vlastního kapitálu 

ve srovnání s dluhovým financováním, a nebránily tak přebírání vlastnictví 

a dlouhodobému výhledu rodinných podniků.  

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů ve znění pozdějších změn a doplňků 

(ZDP) byl souvislosti s přijetím NOZ novelizován. Samotné zdaňování příjmů 

nebo zisku dosaženého v rámci rodinného podnikání závodu ZDP upravuje 

a z ustanovení §§7, 10 ZDP, ze kterého jasně nevyplývá, jak mají být zisky 

z provozu rodinného závodu zdaňovány. S účinností od 1. ledna 2014 byl 

zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani z dědické, darovací dani a z převodu 
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nemovitosti. S novou legislativou byla do ZDP zavedena nová terminologie. 

Obecně používaný termín "dar" byl nahrazen novým pojmem "bezúplatný 

příjem, kterým se rozumí jak peněžní tak nepeněžní příjem. Osvobození 

od daně z příjmů fyzických osob se řídí ust. § 4a (fyzické osoby), § 6, odst. 9 

(zaměstnanci) a § 19b (osvobození bezúplatných příjmů právnické osoby). 

Příjem z dědictví a darování je v České republice předmětem daně z příjmů. 

Při splnění zákonných podmínek ZDP se z dědictví ani z darované 

nemovitosti neplatí daň z příjmů. Od daně z příjmů fyzických osob 

je osvobozen bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, 

pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela 

dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Z darů 

ani z dědictví sociální ani zdravotní pojištění se neplatí.  

3 VÝSLEDKY 

Přes existenci množství definic rodinného podnikání různých autorů, však 

v rámci EU neexistuje jednotná celoevropská definice rodinného podniku, 

která by byla právně závazná, konkrétní, jednoduchá a harmonizovaná. Právní 

úprava NOZ neupravuje určité aspekty rodinného závodu plně uspokojivě, 

například pojem „práce pro rodinu“, dále v případě rozhodování o věcech 

týkajících se závodu, podmínky pro výplatu zisku ze závodu, ale také ručení 

členů rodiny za dluhy vzniklé při jeho provozu. Právní úprava rodinných 

závodu dává rodinným příslušníkům podílejících se na provozu rodinného 

závodu přednostní právo v případě rozdělení rodinného závodu při dělení 

pozůstalosti soudem, předkupní právo, v případě jeho prodeje. Dá se říci, 

že pojem „rodinný závod“ byl do nového občanského zákoníku zaveden bez 

dostatečné návaznosti s dalšími právními předpisy. Z pohledu člena rodinného 

závodu vágnost ustanovení může být vnímána jako výhoda, protože de facto 

nenesou za provoz rodinného závodu žádnou odpovědnost. Odpovědnost nese 

vždy člen rodiny, který rodinný závod vlastní. Za problematické lze v tomto 

případě také považovat, že vlastník rodinného závodu nemá větší hlasovací 

práva než ostatní členové rodiny. Člen rodinného závodu může závod kdykoli 

opustit, a tím může vyvolat značné provozní potíže. Pro členy rodiny pracující 

v rodinném závodě je možné považovat za velkou nevýhodu skutečnost, 

že nemají právní nárok na pravidelnou měsíční mzdu.  

K provozování rodinného závodu stačí, když jeden člen rodinného podniku 

bude mít živnostenské oprávnění k činnostem, které vykonává, člen rodinného 

závodu nemusí být podnikatel, nebo společník. Pro zaměstnávání rodinných 

příslušníků platí stejná pravidla jako pro zaměstnávání jiných pracovníků, 
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s výjimkou vzniku pracovněprávního vztahu mezi manžely. Podle zákoníku 

práce není možný pracovněprávní vztah mezi manžely. Výhodou rodinného 

podnikání je, že členové rodiny si vzájemně upraví svá práva a povinnosti, 

podíly na zisku či ztrátě apod. U rodinných závodů nehrozí postih ze strany 

inspektorátu práce, který v situacích přistižení člena rodiny při výkonu práce 

na pracovišti kontrolované osoby a nedoložení právního vztahu vyměřují 

sankce za nelegální zaměstnávání.  

3.1 Zdaňování příjmů v rodinném závodu 

Rodinný závod je tvořen členy rodiny, kteří se trvale podílejí na jeho 

provozování, na rozdíl od „sdružení podnikatelů, kde spolupracují cizí fyzické 

osoby, každá pod vlastním IČO  a  vlastním živnostenským oprávněním. 

Z pohledu daně z příjmů je rozhodné, zda rodinný závod vlastní člen rodiny 

jako fyzická osoba (pak provozuje samostatnou činnost), anebo je rodinný 

závod provozován prostřednictvím majetkové účastí v právnické osobě. 

Daňové zákony České republiky neznají žádnou speciální úpravu rodinného 

podnikání. Zdanění rodinného závodu vychází z obecně platných parametrů 

nastavených daňovými zákony, pro daný typ a konkrétní situaci. Jelikož 

rodinný závod není právnickou osobou, tak se nezdaňuje jako celek.  

V případě existence rodinného závodu fyzické osoby, samostatně činné 

se příjmy a výdaje vzniklé při provozu rodinného závodu mohou rozdělovat 

mezi jednotlivé členy rodiny, kteří se účastní na provozu rodinného závodu 

v režimu spolupracujících osob (s určitými omezeními ve vztahu k nezletilým 

dětem). Podle platné úpravy ZDP se na příjem člena rodiny, který se podílí 

na provozu rodinného podniku, se vztahuje odvod daně včetně sociálního 

pojistného. Společné příjmy a výdaje členů rodiny podílejících se na provozu 

rodinného závodu se řídí ustanovením § 12 ZDP. Uvedené ustanovení říká, 

že výše podílu na společných výdajích a příjmech musí být stejná, pokud je 

tomu jinak, může takový poplatník uplatňovat jen výdaje pouze v prokázané 

výši. Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 

o změně daňových zákonů v souvislosti  s  rekodifikací soukromého práva 

a o změně některých zákonů, postup ke zdanění příjmů plynoucích z provozu 

rodinného závodu neuvádí.  

Podle ust. § 13 ZDP je možné za spolupracující osobu považovat také člena 

rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu. Platí, že: 

„U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob 

musí být přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy 

a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní 
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docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno 

daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d, nebo na manžela (manželku), je-li 

na něj (na ní) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle § 35ba 

odst. 1 písm. b).“ Příjmy a výdaje spolupracujících osob se rozdělují takto:  

 podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nesmí činit 

v úhrnu více než 30 %,  

 částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, může činit za zdaňovací 

období nejvýše 180 000 Kč a za každý započatý kalendářní měsíc 

spolupráce nejvýše 15 000 Kč. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že:  

 nelze přerozdělit 30 % příjmů a k tomu 25 % výdajů, podle ZDP je 

možné 30 % příjmů a k tomu 30 % výdajů, 

 spolupráce se synem či dcerou, je možná v případě, že ukončili 

povinnou školní docházku, anebo na syna či dceru se v daném měsíci 

neuplatňujete daňové zvýhodnění, 

 v případě spolupráce s manželem/lkou nelze v tomto měsíci 

spolupráce uplatnit slevu na dani na manžela/lku, 

 na poplatníka, který zemřel (dle ustanovení § 239 a) zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád v platném znění, se pro potřeby správy daní nahlíží 

na právní záležitosti způsobem jako by zůstavitel žil až do dne, který 

předchází dnu skončení řízení o pozůstalosti). 

Je-li spolupracující osobou pouze manžel/ka, příjmy a výdaje 

se rozdělují takto:  

 podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nesmí činit více než 50 %, 

 částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období 

nejvýše 540 000 Kč a za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce 

nejvýše však 45 000 Kč. 

Výpočet příjmů a výdajů spolupracujících členů rodiny podílejících 

se na provozu rodinného závodu jsou ZDP nastaveny stejně jako 

u spolupracujících osob žijících ve společně hospodařící domácnosti. Člen 

rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu nemusí být součástí společné 

domácnosti. Může to být také osoba, která se stará o chod rodinné 

domácnosti. Například: 
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Pan Podnikavý provozuje autobazar jako rodinný závod. Na jeho provozu 

se podílí člen rodiny, dospělý syn Karel, který se již osamostatnil a nežije 

s otcem ve společné domácnosti. Pan Podnikavý může na syna Karla jako 

člena rodiny podílející se na provozu rodinného závodu rozdělit příjmy 

a výdaje v maximální výši 30 %. 

Člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu podléhá povinné 

registraci k dani z příjmů fyzických osob, podává přihlášku u České správy 

sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny. Když člen rodinného 

závodu má živnostenské či jiné oprávnění potřebné k výkonu samostatné 

činnosti (§ 7 ZDP), anebo je spolupracující osobou, včetně přehledů příjmů 

 a výdajů, stejně tak jako je podávají ostatní osoby samostatně výdělečně 

činné  a  odvést povinnou daň z příjmů. Dle České správy sociálního 

zabezpečení (ČSSZ) je možný postup u členů podílejících se na provozu 

rodinného závodu v souladu s patřičnými ustanoveními ZDP: 

 § 6 v případě závislé činnosti člena rodinného závodu (vyjma 

manžela/lky), 

 § 7 v případě, když člen rodinného závodu je oprávněn vykonávat 

samostatnou činnost (má živnostenské či jiné platné oprávnění k výkonu 

samostatné činnosti), anebo je spolupracující osobou, 

 § 10 spolupracující osoba se podílí na provozu rodinného závodu, 

ale její příjem nelze zdaňovat podle ustanovení § 6 a § 7. Je li příjem 

člena rodiny zdaňován dle § 10, pak tento člen rodinného závodu není 

účasten nemocenského a důchodového pojištění, z příjmu se pojistné 

neplatí. Současně příjmy zdaňované podle §10 nemohou být snižovány 

o výdaje.  

V okamžiku zahájení činnosti musí spolupracující osoba toto oznámit České 

správě sociálního zabezpečení. Nesprávným postupem je, učinit oznámení 

o zahájení činnosti až po podání přehledu příjmech a výdajích za dané období, 

Zde existuje reálné riziko udělení pokuty včetně dopočteného penále. Povinná 

platba minimálních záloh se v zásadě neliší od situace osob samostatné 

výdělečně činných (OSVČ). Rozhodná je skutečnost, zda spolupracující 

osoba vykonává činnost hlavní nebo vedlejší (zaměstnanci, důchodci apod.). 

Zálohy se stanovují po podání přehledu o příjmech a výdajích, jako doplatek 

pojistného, což je odvíjí od vypočteného vyměřovacího základu. Úhrada 

minimálních záloh je postupově stejná jako u OSVČ. Záleží na skutečnosti, 

zda se jedná o spolupracující osobu na hlavní či vedlejší činnost. Příjem 

spolupracující osoby se uvádí v dílčím daňovém základu § 7 ZDP.  
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K této samostatné výdělečné činnosti je rovněž váže povinnost registrace 

u příslušné veřejné zdravotní pojišťovny a následný odvod zdravotního 

pojištění. Budou li příjmy člena rodiny dle § 8, pak tyto příjmy nevstupují 

do vyměřovacího základu odvodu zdravotního pojištění. Povinnost platby 

měsíčních záloh se u těchto osob odvíjí od výše přerozdělených příjmů 

a výdajů. V prvním roce činnosti člena rodiny to závisí od skutečnosti, 

zda je souběžně s činností pro rodinný závod tento člen rodiny zaměstnán 

nebo zda se jedná o takzvanou státní kategorii pojištěnců. Postupuje 

se obdobně jako v případě zahájení podnikatelské činnosti. Osoba 

bez zdanitelných příjmů musí za každý měsíc hradit zdravotní pojištění 

v minimální výši dle aktuálně platných podmínek.  

V případě provozování rodinného závodu formou obchodní společnosti 

s ručením omezeným (status právnická osoba), jsou členové rodiny 

považovány za společníky této s.r.o. Tato společnost daní svůj zisk sazbou 

19 % daní z příjmů právnických osob. Podíl na zisku společníka s.r.o. podléhá 

podle § 36 ZDP zvláštní sazbě daně dani z příjmů fyzických osob vybíranou 

srážkou ve výši 15 % vyplácenou u zdroje příjmů. Společník tyto příjmy 

nemá povinnost uvádět v přiznání k dani z příjmů, v případě že je podává. 

Společnost srážku daně provede přímo při výplatě podílu na zisku, nejpozději 

do konce třetího měsíce, který následujícího po měsíci, ve kterém valná 

hromada schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku. Výplaty záloh 

na zisku je možné vyplácet na základě stanovených podmínek zákona 

o obchodních korporacích. Z vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány 

(jejich účel obchodní korporace není oprávněna měnit), nelze zálohy vyplácet. 

Stejné podmínky platí také u rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným 

účelům. U záloh na podíly na zisku, zde je postup stejný jako při zdanění 

výplaty podílu na zisku. Přesahuje-li podíl na zisku k vyplacení zálohu, 

srážková daň se doplatí z rozdílu, a tento rozdíl se vyplatí společníkovi. 

Členům rodiny podílejících se na činnostech rodinného závodu 

provozovaném právnickou osobou nevzniká právní vztah, aby z jeho titulu 

byla vznikla povinnost hradit sociální zabezpečení či zdravotní pojištění. 

V případě majetku obdrženého darem ZDP v § 27 stanovuje, že hmotný 

majetek, který je nabytý darováním (jeho nabytí bylo osvobozeno od daně 

z příjmů a současně není předmětem daně), tento hmotný majetek je zcela 

vyloučen z odpisování. To znamená, že v rámci rodiny lze darovat hmotný 

majetek, aniž by obdarovaný musel platit daň z příjmů. Ovšem současně platí 

omezení, že v případě darovaného hmotného majetku využívaného 

pro podnikání nelze hodnotu tohoto majetku přes daňové odpisy přenést 
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do daňově uznatelných výdajů. To znamená, že obdarovaný při své 

podnikatelské činnosti přijde o možnost uplatnit výši daňových odpisů tohoto 

majetku a bude při své podnikatelské činnosti dosahovat vyššího daňového 

základu. Současně bude mít vyšší daňovou povinnost na dani z příjmů a tím 

také na odvodech na sociálním a zdravotním pojištění. V případě, 

že ve zdaňovacím období byla hodnota obdrženého daňově osvobozeného 

příjmu (daru) vyšší než 5 miliónů korun má daňový poplatník oznamovací 

povinnost. Když tuto povinnost ani v náhradní lhůtě daňový poplatník 

nesplní, finanční správa může předepsat pokutu, jejíž výše může dosahovat 

až 15 % z hodnoty neoznámeného příjmu.  

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Dle ustanovení NOZ rodinný závod vzniká po splnění podmínek uvedených 

v zákoně. Ovšem NOZ zcela jasně nedefinuje pojem „práce pro rodinu“, dále 

podmínky pro výplatu zisku rodinného závodu, ručení členů rodiny za dluhy 

vzniklé při jeho provozu. Snaha AMSP o právní ukotvení rodinných závodů 

zatím nebyla v ČR naplněna. Stejně tak v rámci EU neexistuje jednotná 

celoevropská definice rodinného podniku, která by byla právně závazná, 

konkrétní, jednoduchá a harmonizovaná. Využití právní úpravy rodinného 

závodu při práci členů rodiny v rámci závodu může být velmi výhodné 

pro jejich neformálnost, která respektuje rodinnou povahu takového provozu, 

ale vlastník rodinného závodu je díky hlasovacímu právu osob zúčastněných 

na provozu rodinného závodu značně omezen (jeho hlas je postaven na roveň 

všem ostatním).  

Daňové zákony České republiky neznají žádnou speciální úpravu rodinného 

podnikání, rodinný závod není právnickou osobou, proto se nezdaňuje jako 

celek. Zdaňování rodinného závodu pak vychází z obecně platných parametrů 

nastavených daňovými zákony pro konkrétní typ zvoleného podnikání. Zákon 

o dani z příjmů upravuje zdanění příjmů spolupracující osoby, nebo li zdanění 

členů rodiny, kteří se podílejí na provozu rodinného závodu, avšak neupravuje 

zdaňování zisku za tento závod. Pro vyhodnocení využívání platných institutů 

zákona o dani z příjmů členy zúčastněných na provozu rodinného závodu 

nejsou k dispozici relevantní statistická data. Právní úprava rodinného závodu 

přináší širší právní i daňové otázky, které bude potřeba v budoucnu vyřešit. 
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AFILACE 

Článek je jedním z výstupů výzkumného projektu Zdanění rodinného 

podnikání, IGA_ AS_ 01 08/02. 
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