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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací odvodových povinností společníků, 

jednatelů společnosti s ručením omezeným. Vychází z pravidel určených obchodním 

zákonem a zákoníkem práce. Praktická část obsahuje analýzu současné finanční situace 

společnosti a modely pro stanovení optimální odvodové povinnosti společníka, 

jednatele. Na závěr vyhodnocuje, který model je pro společníka a společnost daňově 

nejvýhodnější. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is concerned with optimization of tax payment by company 

proprietors, executive heads of limited liability companies. It results from the rules of 

business law and labor code. The applied part includes an analysis of current financial 

situation of a company and models for assigning optimal tax payments by company 

proprietors, executive heads. At the conclusion, the bachelor thesis evaluates which 

model is optimal for the company proprietor and the company. 

 

Klíčová slova 

daňová optimalizace, daň z příjmů právnických osob, daňové zatížení, právnická osoba, 

daňová povinnost, obchodní společnost 

 

Key words 

tax optimalization, income tax by juridical subjects, tax strain, juridical subject, tax 

responsibility, company proprietor 
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ÚVOD 

 

Česká daňová soustava vstoupila v platnost daňovou reformou k 1. 1. 1993. Vychází 

svou koncepcí z daňových systémů západních trţních ekonomik. Z článku 11 odst. 5 

Listiny základních práv a svobod vyplývá, ţe stát můţe vybírat daně a poplatky od 

daňových subjektů pouze na základě zákona.  

 

Zákonem je stanoveno, ţe daň z příjmů platí kaţdý z nás – od poplatníků, přes plátce aţ 

po daňové subjekty. V České republice vznikla daňová soustava, kterou tvoří daně 

přímé (daň z příjmů, daně majetkové) a daně nepřímé (daň z přidané hodnoty, daně 

spotřební).  V současné době se v našem ekonomickém systému objevují další platby 

mající charakter daní. Např. pojistné na sociální zabezpečení a důchodové připojištění, 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, aj.  

 

Česká vláda zavedla v roce 2008 tzv. „jednotnou daň“ 15 %. Z mého pohledu trochu 

zavádějící pojem, jelikoţ právě výše zmiňované platby do zdravotního a sociálního 

sektoru, velmi ovlivňují celkové daňové zatíţení poplatníků. Právě z důvodu zavedení 

principu superhrubé mzdy pro poplatníky daně z příjmů ze závislé činnosti nebo daňově 

neuznatelné náklady pro osoby samostatně výdělečné činné (dále jiţ „OSVČ“). 

 

V zájmu kaţdého daňového poplatníka či daňového subjektu je dosaţení zisku v rámci 

své podnikatelské činnosti. Je na kaţdém z poplatníků jakým způsobem vyuţije 

nástrojů, které má k dispozici ve formě zákonů, sdělení a pokynů, vyhlášek MF ČR. 

Jelikoţ kaţdým rokem prochází daňové zákony řadou novel, je velmi důleţité mít 

přehled o všech změnách a správně umět aplikovat prostředky, které nám poslouţí 

k nejvýhodnější daňové optimalizaci. 
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1. CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Téma, které jsem si vybrala pro zpracování své bakalářské práce se nazývá 

„Optimalizace odvodových povinností vlastníků společností – fyzických osob“. Cílem 

práce je vytvořit výpočtový model určený k optimalizačním propočtům daňové 

povinnosti pro vlastníky obchodních společností typu společnosti s ručením omezeným. 

Výsledky budou hodnoceny z pohledu daňové zátěţe statutárního orgánu a společnosti 

s ručením omezeným a vlivu plateb sociálního a zdravotního pojištěni. Dílčím cílem 

bude vyhodnocení nejlepší popř. nejlevnější kombinace z výše uvedených forem 

odměňování společníků společností s ručením omezeným. 

 

 Má bakalářská práce je rozdělena do pěti částí. V úvodu jsem představila téma  o 

kterém je má práce. První část práce je věnována teorii, kde popisuji základní pojmy 

v podnikání, nejčastěji pouţívané právní předpisy, kterými se společnost musí řídit 

(např. ţivnostenský zákon, obchodní zákoníkem, zákon o dani z příjmů, zákon o 

nemocenském pojištění aj.). Dále charakterizuji typy a rozdíly mezi obchodními 

společnostmi. Ve druhé části se věnuji problematice zaměstnávání, formám odměňování 

a míře zdanění společníků, jednatelů společností s ručením omezeným. V části třetí 

uvádím finanční analýzu společnosti PODLAHY ABC s. r. o. Kombinace, kterými 

mohu optimalizovat odvodovou povinnost vlastníků. Ve čtvrté části namodeluji 

varianty řešení. Uvedu důvody, na základě kterých jsem tyto řešení zvolila. Ráda bych, 

aby výsledkem byly modely, které budou definovat vstupy a výstupy, analyzovat a 

vyhledávat nejlepší kritérium pro optimalizaci. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Úvod do podnikání 

2.1.1 Definice podnikání 

Kaţdá fyzická i právnická osoba, tuzemská či zahraniční, která dosáhla věku 18-ti let, je 

způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, můţe na našem území vykonávat 

podnikatelskou činnost. Pojem podnikání upravuje právní úprava v obchodním 

zákoníku a v ţivnostenském zákoně. 

 

 definice dle ţivnostenského zákona
1
 

 „ živností je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem“; 

 definice dle obchodního zákoníku
2
  

 „podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku; 

 podnikatelem podle tohoto zákona je: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu“; 

 definice obchodního rejstříku
3
 

 „obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené 

údaje o podnikatelích. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě; 

 do obchodního rejstříku se zapisují: 

 obchodní společnosti a druţstva, 

                                                 
1
 Zákon č. 455/1991 Sb. ÚZ. o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon). 2009. s. 7. 

2
 Zákon č. 513/1991 Sb. ÚZ. obchodní zákoník. 2009. s. 7 – 8. 

3
 Tamtéţ. § 27 odst. 1, § 34 odst. 1. s. 12 – 14. 
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 zahraniční osoby podle § 21 odst.4 OBCHZ, 

 fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice a 

osoby podle § 21 odst. 5 OBCHZ, které podnikají na území ČR, pokud o 

zápis poţádají“,  

 

2.1.2 Obchodní společnosti 

„Obchodní společnost (dále jen „společnost“) je právnickou osobou zaloţenou za 

účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. 

Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 

s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské 

zájmové sdruţení.“
4
 

 

Tabulka 1 -  Obchodní společnosti – osobní 

 

 

 

Veřejná obchodní společnost  

(v. o. s.) 

Komanditní společnost             

(k. s.) 

POČET OSOB minimálně 2 společníci 
minimálně 1 komandista, 

minimálně 1 komplementář 

ZAKLADATELSKÁ 

LISTINA 
společenská smlouva společenská smlouva 

RUČENÍ 

Společnost za své závazky 

odpovídá svým majetkem 

Společníci ručí za závazky 

spol. společně a nerozdílně 

celým svým majetkem 

Komandista ručí do výše 

nesplaceného vkladu 

Komplementář ručí celým 

svým majetkem, ztrátu nesou 

rovným dílem 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL zákonem není stanoven 
komandisté - min. vklad 5.000 

Kč/ na společníka 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

společenskou smlouvou můţe 

být pověřen jeden nebo více 

společníků 

komplementáři - obchodní 

vedení 

OBCHODNÍ PODÍL rovným dílem včetně ztráty 

(1/2)- společnost, po zdanění 

se rozdělí mezi komanditisty 

poměrem splacených vkladů, 

(2/2)-zisk, mezi 

komplementáře 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

                                                 
4
 Zákon č. 513/1991 Sb. § 56 odst. 1. ÚZ obchodní zákoník. 2009. s. 21 – 22. 
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Tabulka 2 -  Obchodní společnosti – kapitálové 

 

 

 

Společnost s ručením 

omezeným (s. r. o.) 

Akciová společnost                     

(a. s.) 

POČET OSOB minimálně jeden společník 
minimálně jedna právnická a 

dvě fyzické osoby 

ZAKLADATELSKÁ 

LISTINA 
společenská smlouva 

zakladatelská listina (jeden 

zakladatel) společenská 

smlouva 

RUČENÍ 

Společníci ručí společně a 

nerozdílně za závazky 

společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů 

všech společníků 

Společnost odpovídá za 

porušení svých závazků celým 

svým majetkem                            

Akcionář neručí za závazky 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 
minimálně 200.000 Kč                            

jeden společník/20.000Kč 

2,000.000 Kč - bez veřejné 

nabídky                                      

20,000.000 kč s veřejnou 

nabídkou 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Nejvyšší orgán - valná 

hromada Statutární orgán - 

jednatel (jmenuje valná 

hromada) 

nejvyšší orgán - valná 

hromada statutární orgán - 

představensto dozorčí rada - 

dohlíţí na představensto 

OBCHODNÍ PODÍL 
podíly na zisku určuje 

společenská smlouva 

valná hromada schvaluje 

rozdělení zisku                                

akcionářům je vyplácena 

dividenda 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.1.2.1  Společnost s ručením omezeným 

 Charakteristika společnosti 

Společnost s ručením omezeným je v České republice jednou ze základních a 

nejoblíbenějších organizačních forem, ve které je moţné uskutečňovat podnikatelskou 

činnost. Důvodem, který vede české podnikatele k vyuţívání této formy, lze hledat 

především v tom, ţe právní úprava společnosti s ručením omezeným v sobě spojuje 

osobní účast na podnikatelské činnosti s majetkovým omezením podnikatelského rizika. 

Současně umoţňuje, aby osoby, které se majetkově podílejí na společnosti, samy 

nevykonávali podnikatelské aktivity. Tato výhoda bohuţel bývá velmi často zneuţívána 

k poškozování věřitelů a menšinových společníků.
5
 

                                                 
5
 DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ – SKÁLOVÁ, J., Společnost s ručením omezeným z právního a účetního 

pohledu. 1999. s. 25. 
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 Právní pohled 

Společnost s ručením omezeným je obchodní společností, právnickou osobou 

korporačního typu. Právní pozadí upravuje obchodní zákoník. 

 

Stanovení základních pravidel pro zaloţení společnosti: 

 

I. Firma a základní kapitál
6
 

 v názvu společnosti musí být obsaţeno označení „ společnost s ručením 

omezeným“, postačí zkratka „ spol. s r.o.“ nebo „ s. r. o.“ (viz §107 OBCHZ), 

 základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíţ společníci ručí za závazky 

společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku, 

 bývá zakládána buď jednou osobou právnického nebo fyzického typu, nejvíce můţe 

mít padesát společníků, 

 výše základního kapitálu činí nejméně 200 000 Kč, výše vkladu společníka musí 

činit alespoň 20 000 Kč a musí být dělitelný na celé tisíce.  

 celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti, 

 před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí kaţdý společník splatit 

nejméně 30 % svého peněţitého vkladu, je - li společnost zaloţena pouze jedním 

zakladatelem musí být její základní kapitál splacen v plné výši. 

 

II. Společenská smlouva a zápis do obchodního rejstříku
7
 

Společenská smlouva musí dle § 110  OBCHZ obsahovat 

 firmu a sídlo společnosti 

 určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 

bydliště fyzické osoby, 

 předmět podnikání (činnosti), 

 výši základního kapitálu a výši vkladu kaţdého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu, 

 jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

                                                 
6
 KOPŘIVA, J., přednáška Společnost s ručením omezeným, r. 2009 

7
 Tamtéţ 
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 jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

 určení správce vkladu, 

 jiné údaje, které vyţaduje tento zákon 

Společenská smlouva můţe určit, ţe společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní 

organizaci společnosti a podrobněji některé záleţitosti obsaţené ve společenské 

smlouvě. 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé. 

 

III. Práva a povinnosti společníků, obchodní podíl 

Tato úprava je zakotvena v OBCHZ § 113 aţ § 117a. 

 „společník je povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě určené ve společenské 

smlouvě, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti nebo od převzetí závazku 

ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu, 

 této povinnosti nemůţe být společník zproštěn, ledaţe jde o sníţení základního 

kapitálu prominutím dluhu. Jednatelé oznámí rejstříkovému soudu bez zbytečného 

odkladu splacení celého vkladu kaţdého společníka, 

 společník, který nesplní svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, můţe být valnou 

hromadou ze společnosti vyloučen, 

 obchodní podíl vyloučeného společníka přechází na společnost, která jej můţe 

převést na jiného společníka nebo třetí osobu. O převodu rozhoduje valná hromada. 

 změna osoby společníka se zapisuje do seznamu společníků a do obchodního 

rejstříku. Společnost je povinna zapsat změnu v osobě společníka do seznamu 

společníků, jakmile její tato změna prokázána.“
8
 

 obchodní podíl je v § 114 odst. 1 OBCHZ definován tak, ţe „ představuje  práva a 

povinnosti a jim odpovídající účast společníka na společnosti“. Kromě toho je 

v obecných ustanoveních v § 61 OBCHZ vymezen pojem podíl jako „míra účasti 

společníka na čistém obchodním jmění“
9
 

                                                 
8
 KOPŘIVA, J., přednáška Společnost s ručením omezeným, r. 2009 

9
 DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ – SKÁLOVÁ, J., Společnost s ručením omezeným z právního a účetního 

pohledu, 1999, s. 215 
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 „kaţdý společník můţe mít pouze jeden obchodní podíl. Jestliţe se společník účastní 

dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho 

obchodní podíl. 

 jeden obchodní podíl můţe náleţet více osobám. Svá práva z tohoto obchodního 

podílu mohou tyto osoby vykonávat jen společným zástupcem a k splácení vkladu 

jsou zavázání společně a nerozdílně. 

 se souhlasem valné hromady můţe společník smlouvou převést svůj obchodní podíl 

na jiného společníka, nestanoví-li společenská smlouva jinak 

 má-li společnost jediného společníka, je obchodní podíl vţdy převoditelný na třetí 

osoby. 

 smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu, podpisy musí být 

úředně ověřeny, převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního 

podílu 

 zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího 

právního nástupce 

 obchodní podíl se dědí 

 k rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady 

 obchodní podíl můţe být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít 

písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny 

 spojí – li se všechny obchodní podíly v rukou jednoho společníka, je ten povinen 

nejpozději do tří měsíců splatit zcela všechny peněţité vklady nebo převést část 

obchodního podílu na jinou osobu. 

 společnost nemůţe nabývat vlastních obchodních podílů smlouvou o převodu 

obchodního podílu.“
10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 KOPŘIVA, J., přednáška Společnost s ručením omezeným, r. 2009 
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IV. Orgány společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 

 

Valná hromada  

 je nejvyšším orgánem společnosti, 

 schvaluje řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, 

 rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojích a úhradě ztrát 

 do její působnosti patří jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, členů dozorčí 

rady, likvidátora 

 schválení smlouvy o výkonu funkce  

 valná hromada je schopná usnášení jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů 

 kaţdý společník má jeden hlas na kaţdých 1 000 Kč svého vkladu 

 valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků 

nevyţaduje-li společenská smlouva jinak.
11

 

 

Jednatelé § 133 aţ § 136 OBCHZ 

 „statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li více jednatelů, 

je oprávněn jednat jménem společnosti kaţdý z nich samostatně, nestanoví-li 

společenská smlouva nebo stanovy jinak.“
12

 

 do funkce ho jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob 

 náleţí mu obchodní vedení společnosti 

                                                 
11

 Zákon č. 513/1991 Sb. § 125. ÚZ obchodní zákoník. 2009. s. 40 

12
 Tamtéţ § 133 (1). s. 42 

Orgány s.r.o. 

Valná hromada Jednatelé Dozorčí rada 
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 nevyplývá-li ze společenské smlouvy jinak, jednatel nesmí podnikat v oboru 

stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností 

do obchodních vztahů, zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody 

společnosti.
13

 

 

Dozorčí rada  

 se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva nebo zvláštní zákon 

 dohlíţí na činnost jednatelů, 

 nahlíţí do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsaţené 

údaje, 

 přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku 

 podává zprávy valné hromadě 

 členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou 

 členem dozorčí rady nemůţe být jednatel společnosti 

 musí mít alespoň tři členy a vztahuje se na ně zákaz konkurence
14

 

 

V. Zrušení a likvidace společnosti - upravují § 68, § 151-153 OBCHZ 

 „společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku 

 zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace“
15

 

 společnost se zrušuje např.: 

 uplynutím doby, na kterou byla zaloţena 

 dosaţením účelu, pro který byla zaloţena 

 rozhodnutím soudu podle ustanovení § 152 OBCHZ 

 z jiných důvodů uvedených ve společenské smlouvě 

 při zrušení společnosti s likvidací má kaţdý společník nárok na podíl na likvidačním 

zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů, nestanoví-li 

společenská smlouva jinak.
16

 

 

                                                 
13

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 2009. s. 42 - 43 

14
 Tamtéţ, s. 43 

15
 Tamtéţ. § 68. s. 28 

16
 Tamtéţ. § 68, § 151 – 153. s. 28 – 29, 46 
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2.1.3 Daňový režim 

 

Daň je povinná, zákonem uloţená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová, 

neekvivalentní, nenávratná a pravidelně se opakuje. Za zaplacenou daň neobdrţí daňový 

subjekt ţádnou protihodnotu, čerpá však sluţby poskytované státem. 

 

Daně plní v ekonomice tyto funkce: 

 fiskální funkce – je nejdůleţitější a historicky nejstarší funkce, kterou se 

rozumí získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů; 

 alokační funkce – uplatňuje se v případech, kdy trţní mechanismy nejsou 

schopny zajistit efektivnost v alokaci zdrojů, např. v případech nedokonalé 

konkurence. Pomocí daní se můţe tento problém korigovat, a zajistit tak 

umístění prostředků tam, kde by se jich při trţní alokaci nedostalo; 

 redistribuční funkce – zmírňuje rozdíly v důchodech (příjmech) jednotlivých 

subjektů tím, ţe vyšší příjmy nebo vyšší majetek je zdaněn více; 

 stabilizační funkce – je závislá na konkrétní ekonomické politice státu, vyuţívá 

se k dosaţení zaměstnanosti, cenové stabilitě;
17

 

 

„Daňovým subjektem  je: 

 osoba, kterou zákon označuje za daňový subjekt 

 osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka 

 osoba, kterou zákon označuje jako plátce daně. 

 

 Poplatník – osoba, jejíţ příjmy jsou přímo podrobeny zdanění. 

 Plátce daně – osoba, která pod osobní majetkovou odpovědností odvání správci 

daně daň vybranou od poplatníků.“
18

 

 „Daňový subjekt – osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakoţ i osoba, 

kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně.“
19

 

 

                                                 
17

 MĚCHÁČKOVÁ, Z. Optimalizace zdanění vybrané právnické osoby. 2010. s. 15. 

18
 DUBŠEKOVÁ HRSTKOVÁ, L. Správa daní podle daňového řádu. 2010. s. 18 

19
 MARKOVÁ, H. § 20 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 2010 s. 243 
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„Zdaňovacím obdobím je: 

 kalendářní rok 

 hospodářský rok 

 období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo 

rozdělení obchodní společnosti nebo druţstva do konce kalendářního roku nebo 

hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka 

anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku 

 účetní období, pokud je toto účetní období delší neţ nepřetrţitě po sobě jdoucích 

dvanáct měsíců.“
20

 

 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob: 

Obecně je definuje § 17 zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů. „Poplatníky daně 

z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i také organizační sloţky státu 

podle zvláštních právních předpisů (dále jen „poplatníci“)“
21

 

 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob: 

Obecně upravuje § 2 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů. „ Poplatníky daně 

z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen „poplatníci“)“
22

 

 

Sazba daně: 

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob je pro rok 2011, stejně jako v roce 2010 

stanovena sazba daně ve výši 15 %. Tato sazba se vztahuje k základu daně sníţeného o 

nezdanitelné části (§ 15 zákona o ZDP) a o odčitatelné poloţky (§ 34 zákona o ZDP) 

zaokrouhleného na celá sta Kč dolů.
23

 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob mají pro rok 2010 a 2011 stanovenou sazbu 

daně ve výši 19 %. „Sazba daně se vztahuje na základ daně sníţený o poloţky podle § 

34 a § 20 odst. 7 a 8 zákona o DZP, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.“
24

 

                                                 
20

 PELECH, P. a PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. 2009. s. 253 

21
 Marková, H., § 17 zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. 2010. s. 21 

22
 Tamtéţ, § 2. s. 10 

23
 Tamtéţ, § 16. s. 21 

24
 Tamtéţ, § 21. s. 25 
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2.2 Odměňování společníků, jednatelů spol. s r.o. 

Společníci pracující pro společnost s ručením omezeným, mají moţnost pobírat za svou 

práci odměnu 

 formou příjmů ze závislé činnosti 

 na základě rozhodnutí valné hromady získat příjem z kapitálového majetku formou 

podílu na zisku  

 na základě smlouvy o výkonu funkce 

 

2.2.1 Příjmy společníků spol. s r.o. ze závislé činnosti dle ZP 

Příjmy společníků a jednatelů jsou obecně povaţovány za příjmy ze závislé činnosti dle 

§ 6 ZDP. Takto jsou odměňování ti, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni na základě 

pracovněprávního vztahu a vztahuje se na ně zákoník práce. Jedná se o příjmy dle § 6 

odst.1 písm. a) ZDP. Všechny tyto příjmy podléhají odvodům zdravotního a sociálního 

pojištění a dani z příjmů 15 %. 

 

2.2.1.1  Principy zdanění 

„Základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční poţitky zvýšené o částku 

odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které z těchto příjmů 

podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel. Vyměřovacím 

základem pro platbu pojistného na sociální a zdravotní pojištění je úhrn příjmů mu 

zúčtovaných v souvislosti s výkonem zaměstnání.“
25

 

 

Podle § 8 odst. 2. zákona o veřejném zdravotním pojištění se za den nástupu 

zaměstnance do zaměstnání povaţuje den, kdy začal zaměstnanec vykonávat práci, na 

jejímţ základě mu plynou příjmy ze závisle činnosti a funkčních poţitků. Tímto dnem 

je zaměstnavatel povinen přihlásit zaměstnance k příslušné zdravotní pojišťovně a 

                                                 
25

 OTAVOVÁ, M., Odměňování společníků společnosti s ručením omezeným s ohledem na výši základu 

pro výpočet důchodu, r. 2010 
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zabezpečit odvody zdravotního pojištění za sebe jako zaměstnavatele a za 

zaměstnance.
26

       

 

Z pohledu sociálního pojištění patří zaměstnanec do okruhu pojištěných osob 

 na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

 nemocenské pojištění 

 důchodové pojištění 

 

Zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění za následujících podmínek: 

 vykonávají zaměstnání 

 zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a 

 sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc 

činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění
27

  

 

Oznámení o zahájení práce (činnosti) musí zaměstnavatel podat na příslušnou OSSZ ve 

lhůtě do 8 dnů od zahájení výkonu práce na území ČR, bez ohledu na to, zda je povinně 

účasten důchodového pojištění podle cizích právních předpisů. Toto oznámení se 

provádí na tiskopisu Oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání (skončení 

zaměstnání). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe společníkovi, který má uzavřenou platnou pracovní 

smlouvu, plyne nárok na výplatu dávky nemocenského pojištění, případně peněţité 

pomoci v mateřství (rodičovského příspěvku) a dávky z důchodového pojištění. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 BĚHOUNEK, P., Jednatel a společník s. r. o. – pojistné z odměn. [cit.2011-03-20 ]. 

http://www.du.cz/33/jednatel-a-spolecnik-s-r-o-z-odmen-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Er... 

27
 Zákon č. 187/2006 Sb. UZ, § 6.  2009 s. 11 - 12 
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Tabulka 3 -  Sazby pojistného  

 

TYP POJISTNÉHO 
zdravotní 

pojištění 

důchodové 

pojištění 

nemocenské 

pojištění 

příspěvek na 

státní politiku 

zaměstnanosti 

Zaměstnavatel 9,0% 21,5% 2,3% 1,2% 

Zaměstnanec 4,5% 6,5% 0,0% 0,0% 

Celková výše odvodů 13,5% 28,0% 2,3% 1,2% 

Zdroj: Vlastní  zpracování 

    

2.2.1.2  Aspekty uzavření pracovní smlouvy 

Společník či jednatel mohou vykonávat pro společnost s ručením omezeným práci i na 

základě pracovněprávního vztahu. Při uzavírání pracovní smlouvy je nutné mít na zřetel 

některá základní pravidla. Faktem je, ţe uzavření pracovní smlouvy dle zákoníku práce 

je do určité míry problematické. 

 

„Ustanovení § 66 odst. 2 OBCHZ totiţ říká, ţe vztah mezi společností a společníkem 

při zařizování záleţitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní 

smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona 

nevyplývá jiné určení práv a povinností.“
28

 Tímto bodem by OBCHZ uzavření 

pracovněprávního vztahu mezi společníkem a společností zakazoval. 

„S přihlédnutím k ustanovení § 261 odst. 3 písm. a) OBCHZ, podle kterého se řídí 

vztahy mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní 

společností, jakoţ i mezi společníky navzájem, jen tehdy, jde-li o vztahy týkající se 

účasti na společnosti, jakoţ i vztahy ze smluv, jimiţ se převádí podíl společníka, je však 

nutné existenci platného pracovněprávního vztahu mezi společností a společníkem 

připustit“
29

 

 

Obdobně problematický je i vztah společnosti a jednatele. I zde platí ustanovení § 66 

odst. 2 OBCHZ přiměřené pouţití mandátní smlouvy. § 261 odst. 3 písm. f) OBCHZ, 

                                                 
28

 BĚHOUNEK, P., Společnost s ručením omezeným od roku 2003 účetní a daňová kuchařka, r.2003,s.58 

29
 tamtéţ 
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které podřizuje vztahy mezi společností a jednateli vylučuje uzavření pracovní smlouvy 

na funkci jednatele úplně. 

Touto otázkou uţ se několik let zabývá i Nejvyšší soud a podle většiny odborných 

komentářů a některých judikátů vydaných soudem nelze uzavřít platný pracovněprávní 

vztah na funkci jednatele společnosti versus ředitel společnosti. „Podle názoru 

Nejvyššího soudu přestavuje výkon funkce jednatele, jakoţto statutárního orgánu 

obchodní společnosti, svým obsahem jak zastupování společnosti navenek, tak 

obchodní vedení společnosti.“
30

 

 

Společným jmenovatelem většiny rozsudků je střet obsahu pracovněprávního vztahů 

s obsahem smlouvy o výkonu funkce jednatele. Níţe uvedený výňatek textu je 

z rozsudku, který řešil střet dohody o pracovní činnosti ředitele autoservisu s výkonem 

funkce jednatele. 

 

„…. Odvolací soud se zcela ztotoţnil se závěrem soudu prvního stupně, ţe s fyzickou 

osobou, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným, nelze platně 

sjednat pracovněprávní vztah (kterým je i dohoda o pracovní činnosti podle § 232 a 

násl. zák. práce) tak, aby druhem práce byl výkon povinností vyplývajících z funkce 

statutárního orgánu. Vztah mezi statutárním orgánem a společností je vztahem 

obchodněprávním (§ 261 odst. 3 písm. f) obch. zák.), který se řídí částí třetí obchodního 

zákoníku, kterou se řídí i závazkové vztahy mezi společností nebo druţstvem a osobou, 

která je statutárním orgánem nebo jiným orgánem nebo jeho členem. Tímto je 

vyloučeno uzavření pracovněprávního vztahu s druhem práce totoţným s výkonem 

funkce statutárního orgánu.“ „… Výkon funkce jednatele jako statutárního orgánu 

obchodní společnosti svým obsahem přestavuje jak zastupování společnosti navenek, 

tak obchodní vedení společnosti. Dle odvolacího soudu ţalobce vylíčil obsah náplně 

funkce ředitele provozovny tak, ţe organizoval práci, zajišťoval zákazníky, materiály na 

opravy, měl na starosti ekonomiku provozovny. Takto vymezený obsah činnosti ţalobce 

ve funkci ředitele provozovny nepředstavuje jiný druh práce, neţ obsah funkce 

jednatele.“
31

 

                                                 
30

 Judikát č. 3 Ads 119/2010 – 58, r. 2010, s. 3 

31
 Judikát č. 26 Cdo 781/2005, r. 2005, s. 1-2 
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V souvislosti s těmito právními rozbory se nabízí otázka - jaký daňový dopad by měla, 

právně neplatně uzavřená pracovní smlouva s jednatelem společnosti, na společnost 

s ručením omezeným?  

Odpověď můţeme najít ve stanovisku Generálního finančního ředitelství (Koordinační 

výbor 327/23.02.11). 

„Pokud daňovému subjektu (tj. členu statutárního orgánu či jednateli) budou vypláceny 

mzdové prostředky, ze kterých bude plátcem daně odvedena daň ze závislé činnosti i 

zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění dle příslušných právních předpisů, 

jedná se u právnické osoby ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 ZDP o náklady daňově 

účinné. Toto platí v případě, kdy není jednoznačně prokázáno, ţe se jedná zcela o 

výplatu odměny členovi statutárních orgánů právnických osob, která by nebyla daňově 

účinným nákladem dle § 25 odst. 1 písm. d) ZDP.“
32

 

 

Pokud uzavíráme se statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným 

pracovněprávní vztah, musíme přesně vymezit druh práce, který má zaměstnanec pro 

zaměstnavatele konat (mimo obchodní vedení společnosti), např. podlahář, vrátný, 

technik atd. 

 

Výhody sjednání pracovního poměru: 

 odstupné, 

 z pozice zaměstnance je pojištěn na pracovní úraz a náhradu za pracovní úraz, 

 nemocenské pojištění, 

 poskytování cestovních náhrad, 

 

Nevýhody sjednání pracovního poměru: 

 vysoké odvody zaměstnavatele za zaměstnance, 

 náhrada škody dle § 250 zákoníku práce – zaměstnanec můţe uhradit pouze 

škodu rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, 

 

 

                                                 
32

 BĚHOUNEK, P., přednáška Odměňování členů představenstev AS a jednatelů SRO zejména 

z daňového hlediska. 2011. s. 40 
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2.2.2 Výplata podílu na zisku 

Dalším způsobem odměňování společníků je výplata podílu na zisku, které jsou 

vypláceny ze zisku po zdanění. O výplatě podílu na zisku musí rozhodnout valná 

hromada, která schvaluje řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku. Pokud společnost 

vykáţe zisk a valná hromada navrhne výplatu podílu na zisku, je nutné prověřit splnění 

následujících podmínek: 

 čisté obchodní jmění společnosti je, nebo by v důsledku rozdělení zisku bylo niţší 

neţ základní jmění společnosti, zvýšené o rezervní fond vytvořený ze zisku, 

 yýše rozdělovaného zisku nesmí být vyšší neţ je výše zisku vykázaná v roční účetní 

závěrce za poslední účetní období, 

 byl-li nehmotný investiční majetek předmětem nepeněţitého vkladu do společnosti, 

nerozdělený zisk minulých let je nejméně tak vysoký jako účetní zůstatková cena 

tohoto nehmotného investičního majetku,
33

 

 

2.2.2.1  Charakteristické rysy podílu na zisku 

 vyplácí se aţ po zdanění zisku společnosti daní z příjmů právnických osob  

 není daňovým nákladem společnosti s ručením omezeným 

 nelze vyplácet společníkům v podobě záloh 

 u společníka je příjmem z kapitálového majetku dle § 8, odst. 1 písm. a) ZDP 

 je zdaňován zvláštní sazbou daně dle § 36 odst. 2 ZDP, její výše je 15% 

 vyplacený podíl na zisku uţ fyzická osoba dále nezdaňuje a ani neuvádí do svého 

daňového přiznání 

 daň z podílu na zisku musí být zaměstnavatelem sraţena nejpozději do konce třetího 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl povinen sráţku daně provést 

 podíl na zisku nepodléhá odvodům sociálního ani zdravotního pojištění 

 můţe být vyplácen i v cizí měně a to v případě, kdy společník je daňový nerezident 

a vyţaduje výplatu v cizí měně.
34

 

                                                 
33

 DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ – SKÁLOVÁ, J., Společnost s ručením omezeným z právního a účetního 

pohledu.1999. s. 620 - 622 

34
 OTAVOVÁ, M., Odměňování společníků společnosti s ručením omezeným s ohledem na výši základu 

pro výpočet důchodu. r. 2010 
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2.2.2.2  Reálné zdanění podílu na zisku společníka 

 

Tabulka 4 -  Daňové zatíţení vyplaceného podílu na zisku 

    

Část výsledku hospodaření po 

zdanění určená k rozdělení - podíly 

na zisku 

100% - 19% = 81% 

Daň z podílu společníka na zisku 

za rok 2010 

81% x 15% = 12,5% + 

19% = 31,15% 

Zdroj: Časopis Mendlovy univerzity v Brně, Otavová M. 

 

Tabulka interpretuje reálné zdanění podílu na zisku společníka za předpokladu, ţe 

představuje zdanění hospodářského výsledku, který je zde zastoupen 100%, daní 

z příjmů právnických osob ( pro rok 2010 je výše sazby 19%). 

Podíly na zisku jsou vypláceny aţ ze zisku po zdanění a následně zatíţeny 15% 

sráţkovou daní. 

V našem případě předpokládáme, ţe výsledek hospodaření po zdanění má podobu zisku 

a bude vyplacen společníkovi jako podíl na zisku. V takovém to případě je reálně 

zdanění v roce 2010 a následně i pro rok 2011 ve výši 31,15%.
35

 

 

Z výše uvedeného plyne, ţe i přes daňové zatíţení podílu na zisku sráţkovou daní je do 

určité výše daňová zátěţ společnosti niţší neţ v případě odměn společníků na základě 

pracovněprávního vztahu, kde daňové náklady společnosti vychází 34%. 

 

2.2.3 Obchodněprávní vztah společník, jednatel ve spol. s r.o. 

Postavení společníků a jednatelů ve společnosti s r.o. upravuje obchodní zákoník. 

Jednatel je statutárním orgánem, kterého jmenuje valná hromada většinou z řad 

společníků nebo jiným fyzických osob. Odměna za jeho činnost vykonávanou pro 

společnost by měla být stanovena na základě tzv. „ Smlouvy o výkonu funkce“ uzavřené 

                                                 
35

 OTAVOVÁ, M., Odměňování společníků společnosti s ručením omezeným s ohledem na výši základu 

pro výpočet důchodu, r. 2010 
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dle OBCHZ. Smlouva musí být v písemné podobě, schválená valnou hromadou nebo 

písemně všemi společníky, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně. 

V případě společnosti o jednom společníkovi by smlouva o výkonu funkce měla být 

sepsána ve formě notářského zápisu, z důvodu nutnosti podpisu této smlouvy před 

orgánem pověřeným legalizací podle § 132 odst.3 (uznání podpisu za vlastní je 

nedostatečné).
36

 

2.2.3.1  Odměny z hlediska zákona o dani z příjmů 

Odměna za výkon funkce jednatele je vţdy příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 

písm. b) ZDP. Odměna společníka či jednatele společnosti je daněna 15% sazbou daně a 

to formou měsíční zálohy ze mzdy. Tato sraţená záloha je mu vyúčtována na konci 

zdaňovacího období formou ročního zúčtování u zaměstnavatele nebo podáním 

daňového přiznání. 

Jestliţe bude chtít společnost u jednatele vyuţívat některých daňových výhod 

(vyuţívaných u zaměstnanců – osob s příjmy ze závislé činnosti), např. vyplácení 

cestovních náhrad, stravné při zahraničních cestách, přispívat na penzijní připojištění, 

na soukromé ţivotní pojištění, je bezpodmínečně nutné všechny tyto nároky uvést ve 

smlouvě o výkonu funkce. Předejdeme tak případným sporům o jejich daňovou 

uznatelnost. 

2.2.3.2  Zdravotní pojištění z odměn jednatelů 

Odměny společníků a jednatelů vţdy podléhají odvodům zdravotního pojištění. Pro 

společnost jsou náklady zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. Bohuţel zákon o 

zdravotním pojištění nepočítá s tím, ţe ve skutečnosti jsou jednatelé mnohdy 

odměňováni aţ s časovým posunem od data vzniku funkce.  Za zaměstnance se 

společníci a jednatelé povaţují vţdy, „pokud jim odměna za činnost (výkon funkce) 

plyne anebo plynout má.“
37

. Z toho plyne, ţe pokud společník či jednatel za celou dobu 

trvání funkce nemá ţádnou odměnu, není zaměstnancem z pohledu zdravotního 

pojištění. 

Podle § 8 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění se za den nástupu 

zaměstnance do zaměstnání povaţuje mimo jiné – den nástupu do funkce (den vzniku 

                                                 
36

 ÚZ, zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník. 2009. s. 40 – 42. 

37
 § 5 pism. a) zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
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funkce). Ve lhůtě 8 dnů musí zaměstnavatel oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání 

příslušné zdravotní pojišťovně a hradit za něj pojistné. V praxi se často polemizuje o 

tom, co s jednatelem, kterému je odměna za výkon funkce přiznána aţ po určité době – 

kdy oznámit jeho nástup do zaměstnání. Jde - li o jednatele, který: 

 nemá stanoven minimální vyměřovací základ – současně je osoba samostatně 

výdělečně činná, 

 platí pojištění z minimálního vyměřovacího základu u jiného zaměstnavatele, 

nemůţe mít oznámení nástupu jednatele do zaměstnání ţádný rozhodující vliv. 

 

V případě, ţe by jednatel nesplňoval ani jednu z výše uvedených podmínek, je nutné 

dodrţovat minimální vyměřovací základ pro pojistné (pro rok 2010 i 2011 se jedná o 

částku 8.000 Kč). Potom má datum nástupu do zaměstnání praktický dopad a 

zaměstnavatel musí od tohoto data zajistit odvod z pojistného z minimálního 

vyměřovacího základu. Pokud by si jednatel chtěl odvádět pojistné sám – jako osoba 

bez zdanitelných příjmů, jednalo by se o chybný postup. 

Jestliţe dojde k souběhu výkonu funkce jednatele a zaměstnance v pracovním poměru, 

(nebo ke změně pracovněprávního vztahu na obchodněprávní vztah) změny se zdravotní 

pojišťovně neoznamují. Pokud trvá souběh pracovního poměru s jednatelským, 

vykazuje se jednatel a zaměstnanec na formuláři „Přehled o platbě pojistného 

zaměstnavatele“ jen jednou.  

 

Příklad 

Zaměstnanec je ve společnosti s. r. o. v pracovním poměru od 1. 1. 2010. Společností 

je řádně přihlášen u příslušné zdravotní pojišťovny. K datu 1. 4. 2011 byl jmenován 

do funkce jednatele a byla mu stanovena odměna za výkon funkce. K datu 31. 3. 2011 

je ukončen jeho pracovní poměr. 

V tomto případě zůstává jednatel nadále zaměstnancem z pohledu zdravotního pojištění 

a výše uvedená změna se zdravotní pojišťovně neoznamuje (pokud by pracovní poměr 

trval vedle jednatelského, vykazoval by se na formuláři pro zdravotní pojišťovnu jen 

jednou). Pro účely sociálního pojištění je nutno změnu nahlásit a to formou ukončení 

pracovního poměru a vznik jednatelského vztahu (pokud by pracovní poměr dále trval 
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vedle jednatelského, je nutné oznámit OSSZ vznik dalšího poměru zakládající účast na 

důchodovém pojištění – blíže následující kapitola).
38

 

 

2.2.3.3  Sociální pojištění z odměn jednatelů 

Obecně se odvody sociálního pojištění rozděluji na tři sloţky: 

 Pojistné na sociální zabezpečení 

 Nemocenské pojištění 

 Důchodové pojištění 

 

Odměna společníka či jednatele má z pohledu sociálního zabezpečení od 1. 1. 2009 tyto 

podmínky: 

 nikdy nezakládá účast na nemocenském pojištění 

 účast na důchodovém pojištění je speciálně upravena dosaţením měsíčního 

rozhodného příjmu ve výši čtvrtiny průměrné mzdy (v roce 2009 dosaţením příjmu 

5 900 Kč za kalendářní měsíc, v roce 2010 příjmu 6 000 Kč, v roce 2011 příjmu 

6 200 Kč), 

 společnost u společníků, resp. jednatelů oznamuje zahájení jejich práce (činnosti) aţ 

po vzniku účasti na důchodovém pojištění (po dosaţení rozhodného příjmu)
39

 

 

Z toho plyne, ţe společníci ani jednatelé nejsou v oblasti nemocenského pojištění 

pojištěni. Má to své výhody i nevýhody. Výhodou je niţší daňové zatíţení odměny 

jednatele v porovnání se mzdou. Nevýhoda je, ţe společník ani jednatel nejsou pojištěni 

např. pro případ nemoci, nesplňují podmínky pro nárok na peněţitou pomoc v mateřství 

aj. Pokud by chtěli být nemocensky zabezpečeni, museli by sjednat planou pracovní 

smlouvu popř. se připojistit u nějaké soukromé ţivotní pojišťovny. Objevuje se zde jistá 

diskriminace ţen ve funkcích jednatelů či vlastníků obchodních společností. Ty pokud 

nesplní podmínky nároku na peněţitou pomoc v mateřství (např. účast 270 dnů 

v posledních dvou letech na nemocenském pojištění), nemají na tuto podporu nárok. 

 

                                                 
38

 BĚHOUNEK, P., přednáška Společník a jednatel s. r. o. 12. 4. 2011  

39
 Tamtéţ 
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Do okruhu pojištěných osob na důchodové pojištění patří: 

 společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným, jestliţe mimo 

pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou odměňování
40

 

 

Jednatel musí splnit následující podmínky, aby byl důchodově pojištěn: 

 osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) jsou účastny pojištění podle tohoto zákona 

v těch kalendářních měsících, v nichţ jim byl zúčtován příjem započitatelný do 

vyměřovacího základu pro stanovení pojistného z činnosti uvedené v § 5 odst. 1 

písm. w) a x) aspoň ve výši rozhodného příjmu,
41

 

 

  

 

 

 

 

42
 

 v případě výkonu více právních vztahů uvedených v § 5 odst.1 písm. a) aţ d), f) aţ 

l), v) aţ x) se posuzuje samostatně v kaţdém tomto právním vztahu, 

 

Dosáhne-li odměna jednatele, společníka rozhodného příjmu (pro rok 2010 částku 6 000 

Kč, pro rok 2011 - 6 200 Kč), podléhá odvodu na důchodové pojištění. Pokud je 

odměna niţší neţ rozhodný příjem – jednatel není důchodově pojištěný. 

Rozdíl mezi pracovněprávním vztahem a obchodněprávním vzniká v tom, ţe odměna 

jednatele nepodléhá odvodu pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti.  

 

 

 

 

                                                 
40

 Zákona č. 155/1995 Sb. ÚZ. § 5 odst.1 písm. w). o důchodovém pojištění. 2011. s. 126 

41
 BĚHOUNEK, P., přednáška Společník a jednatel s. r. o. 12. 4. 2011 

42
 Zákon č. 155/1995 Sb. ÚZ. § 8 odst. 2. o důchodovém pojištění. 2011. s. 127 

„Rozhodný příjem činí jednu čtvrtinu součinu všeobecného vyměřovacího základu (§ 

17 odst.2) za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který 

se posuzuje účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu 

tohoto všeobecného vyměřovacího základu; rozhodný příjem se zaokrouhluje na celé 

stokoruny směrem nahoru.“ 
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Do formuláře pro OSSZ „Přehled o výši pojistného“ oddílu B se zvlášť uvádí: 

 úhrn vyměřovacího základu na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti (patří sem mzdy zaměstnanců) 

 úhrn vyměřovacího základu pouze na důchodové pojištění (odměny společníků, 

jednatelů z mimopracovního vztahu) 

 

Jelikoţ variant, jak posuzovat jednotlivé obchodněprávní vztahy nabízí zákon o 

sociálním pojištění celou řadu, je moţné nastavit takovou vhodnou kombinaci, která 

bude jednateli vyhovovat.  

 

Můţeme uvaţovat o následujících variantách: 

 odměna jednatele 6 000 Kč/měsíčně (r. 2010) + mzda z pracovního poměru 

zakládající účast na nemocenském pojištění 

 odměna jednatele 6 000 Kč/měsíčně (není nemocensky pojištěn) 

 odměna jednatele 5 900 Kč/měsíčně (vhodné pro jednatele, společníka 

v důchodovém věku – není nemocensky, ani důchodově pojištěn) 

 odměna jednatele do 6 000 Kč/měsíčně + odměna společníka mimo pracovní poměr, 

ale zakládající účast na důchodovém pojištění (alespoň 6 000 Kč/měsíčně)
43

 

 

V souvislosti s předešlými variantami disponuje OSSZ seznamem kódů, jak který 

pracovní či jednatelský vztah oznámit. Jiţ v kapitole 1.2.1.1. Principy zdanění jsem se 

zmínila, ţe oznámeni o zahájení práce (činnosti) se provádí na tiskopisu „ Oznámení 

nástupu zaměstnance do zaměstnání (skončení zaměstnání)“. Tento tiskopis musí 

zaměstnavatel podat ve lhůtě 8 dnů po měsíci, ve kterém vznikla účast na důchodové 

pojištění. 

Společnost je také povinna oznámit den, kdy společníkům, resp. jednatelům, poprvé na 

základě jejich činnosti vznikla účast na důchodovém pojištění. Pro tento údaj není na 

tiskopisu kolonka a společnost ji v praxi musí oznamovat aţ na evidenčním listu 

důchodového pojištění - dále „ELDP“. 

                                                 
43

 BĚHOUNEK, P., Jednatel a společník s. r. o. – pojistné z odměn. [cit.2011-03-25 ]. 

http://www.du.cz/33/jednatel-a-spolecnik-s-r-o-z-odmen-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Er... 
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Tabulka 5 - Přehled vybraných zkratek pro účely OSSZ 

  kód vysvětlení 

"1" pracovní poměr trvá 

"2" pracovní poměr končí 

"3" změna 

"A" dohoda o pracovní činnosti 

"S" 

činnost společníka zakládající účast na důchodovém 

pojištění 

"R" 

výkon funkce jednatele zakládající účast na 

důchodovém pojištění 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při rozhodování, která kombinace je pro společníka resp. jednatele společnosti 

nejvýhodnější, musíme vzít na vědomí i faktor stanovení starobního důchodu. 

Podmínky a výpočet výše výplaty starobního důchodu se vlivem rychle se měnící 

legislativy a chystané reformy důchodové pojištění nedá přesně určit. Dosavadní právní 

úprava stanovuje, ţe pojištěnec musí dosáhnout před rokem 2010 důchodového věku a 

doby pojištění 25 let. Nově se potřebná doba pojištění postupně prodluţuje po jednom 

roku aţ na 35 let pojištění v roce 2018. 

 

Výše starobního důchodu se stává ze základní výměry, která pro r. 2010 činí 2170 Kč a 

výše procentní výměry. Výše procentní výměry za kaţdý rok důchodového pojištění 

činí 1,5% vypočteného základu měsíčně. Pro stanovení výpočtového základu se vychází 

z vyměřovacích základů vedených OSSZ. Vyměřovací základ tvoří průměr všech 

měsíčních příjmů dosaţených v rozhodném období. Jednotlivé roční příjmy se násobí 

koeficientem, který kaţdý rok vyhlašuje vláda. Vypočtený vyměřovací základ se dále 

redukuje: 

 pokud nepřevyšuje první redukční hranici počítá se celý 

 pokud převyšuje první redukční hranici počítá se z rozdílu první a druhé 

redukční hranice ve výši 30 % 

 pokud převyšuje druhou redukční hranici počítá se 10 %
44

 

 

                                                 
44

 ÚZ, zákon č. 155/1995 Sb. důchodové pojištění. 2011. s. 132 - 137 
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Tabulka 6 -  Porovnání hodnot pro výpočet starobního důchodu 

    VÝPOČET 2010 2011 

 základní výměra 2 170 Kč 2 230 Kč 

 1. redukční hranice 10 500 Kč 11 000 Kč 

 2. redukční hranice 27 000 Kč 28 200 Kč 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

K rozhodnutí o struktuře příjmů společníka resp. jednatele, kterému plynou příjmy ze 

společnosti s ohledem na důchodové a nemocenské pojištění, nám můţe pomoci 

následující obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45
 

Obrázek 2. – Struktura rozložení příjmů 
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 OTAVOVÁ, M., Odměňování společníků společnosti s ručením omezeným s ohledem na výši základu 

pro výpočet důchodu, r. 2010 

 

Chci být důchodově pojištěn? 

ANO NE 

Chci být nemocensky pojištěn? podíl na zisku, odměna 5 900 Kč 

ANO NE 

Výplata mzdy 

+odměna 

jednatele 

 

Odměna 

jednatele min. 

6 000 Kč 
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Závěrem teoretické části uvádím přehled, který nám přiblíţí, jak výše zmiňovaná teorie 

funguje v praxi. 

Tabulka 7 Daňové dopady společnost versus společník 

     

 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem 

- společností 

Pojistné srážené zaměstnancům -                    

společníkům 

 

společníci - 

odměna dle § 6 

ZDP 

společníci - 

odměna dle 

OBCHZ 

společníci - 

odměna dle § 6 

ZDP  

společníci - 

odměna dle 

OBCHZ 

Zaúčtování 
MD 524  DAL 336 MD 524 DAL 336 MD 331  DAL 336 MD 366 DAL 336 

Sociální pojištění 
25,0% 22,7% / 0% 6,5% 6,5% / 0% 

Zdravotní pojištění 
9,0% 9,0% 4,5% 4,5% 

Daň z příjmů 
- - 15,0% 15,0% 

Max.vyměřovací 

základ pro ZP, SP 1 707 048 Kč 1 707 048 Kč 

Daňová sankce za 

neplacení 

nelze uznat za daňový výdaj dle                

§24,(2) f) 
HV se zvýší o částky neodvedeného 

pojistného dle § 23,(3) 

Úprava v daňovém 

přiznání vyloučení nedaňového nákladu na ř. 30 zvýšení HV na ř. 10 

Termín pro 

zaplacení 
 do 31. 1. roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. 

Daňové dopady po 

zaplacení 

§ 24,(2) f) - zaplacené pojistné je 

výdajem toho zdaňovacího období, ve 

kterém bylo zaplaceno 

§ 23(4) d) - o odvedené pojistné bude 

sníţen daňový základ ve zdaňovacím 

období, kdy dojde k jeho zaplacení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

V této části provedu finanční analýzu společnosti ABC Podlahy s. r. o.  Budu vycházet 

z informací, které mi společnost poskytla v podobě účetní závěrky a z interních zdrojů. 

Analyzuji moţné způsoby, jak optimalizovat daňovou povinnost vlastníků, jednatelů 

spol. s r.o.  

Na přání vlastníků společnosti jsem pozměnila její obchodní název. 

 

3.1 Analýza společnosti ABC Podlahy s. r. o. 

Společnost ABC Podlahy s. r. o. vznikla transformací fyzické osoby na obchodní 

společnost. Značka ABC podlahy má v Olomouckém kraji desetiletou tradici. Ve své 

podstatě byl pan B po revoluci jeden z prvních na trhu v tomto oboru. I nadále tedy 

společnost navázala na dobrou pověst a jméno. Společnost se zaměřuje na pokrytí trhu 

na území Olomouckého kraje. Ve městě Olomouci má vybudovány dvě vzorkové 

prodejny, kdy kaţdá z nich se orientuje na zákazníka jiného typu. 

Jedna je umístěna v centru města a specializuje se na domácnosti  - jejími zákazníky 

jsou ti, kteří potřebují vyřešit své podlahové krytiny v novostavbách nebo ti, kteří chtějí 

rekonstruovat své stávající byty či rodinné domy. 

Druhá vzorkovna se nachází v obchodní zóně a specializuje se nejvíce na stavební 

společnosti, developery či obchodní společnosti, které rekonstruují nebo modernizují 

své nemovitosti, nebytové prostory. 

3.1.1 Základní údaje společnosti 

ABC Podlahy s. r.o. se sídlem Na vozovce 807/53, 779 00  Olomouc byla zaloţena 

zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 27. července 2006. 

Základní kapitál společnosti je ve výši 200.000,- Kč. Společnost vlastní dva společníci a 

obchodní podíly mají rozděleny v poměru 66/100, 33/100. Na základě společenské 

smlouvy zastávají zároveň oba dva funkci jednatele. Kaţdý z jednatelů můţe jednat 

jménem společnosti do výše 100.000,- Kč samostatně. Ručí společně a nerozdílně za 

závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků. 
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3.1.2 Předmět podnikání 

- velkoobchod 

- specializovaný maloobchod se smíšeným zboţím 

- zprostředkování obchodu 

- podlahářství 

  

Převaţujícím předmětem podnikání společnosti je nákup podlahových krytin dle výběru 

zákazníka a jejich následná pokládka. Jedná se o podlahové krytiny typu koberec, PVC, 

dřevěné podlahy, laminátové podlahy, marmoleum. Doplňujícím sortimentem je nově 

prodej a montáţ dveří, prodej montovaných schodišť a vyrovnávacích podkladů 

povrchu pro podlaháře.   

 

3.1.3 Finanční analýza společnosti ABC Podlahy s. r. o. 

Pro finanční analýzu společnosti jsem si vybrala metodu analýzy poměrových 

ukazatelů. Jedná se o nejrozšířenější metodu, která umoţní provádět analýzu časového 

vývoje. Zhodnotím finanční a majetkovou situaci společnosti v letech 2008 -2010. Ze 

získaných informací budu moci posoudit, jakým směrem ubírat daňovou optimalizaci 

společnosti z pohledu výše vyplacených odměn společníkům, či jednatelům. 

3.1.3.1  Analýza likvidity  

Analýza zkoumá schopnost podniku hradit krátkodobé závazky. Jednotlivé ukazatele 

poměřují to, čím moţno platit a co nutno platit.
46

 

 

Tabulka 8 - Likvidita 

UKAZATELE LIKVIDITY rok 2008 rok 2009 rok 2010 

OKAMŢITÁ LIKVIDITA (krátkodobý finanční 

majetek/krátkodobé závazky) 
0,10 1,01 1,07 

POHOTOVÁ LIKVIDITA (oběţná aktiva-

zásoby/krátkodobé závazky) 
1,01 1,99 1,85 

BĚŢNÁ LIKVIDITA (oběţná aktiva/krátkodobé 

závazky) 
1,35 2,81 2,22 

                                                 
46

 BARTOŠ, V., z přednášky Finanční analýza a plánování, r.2011 
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„Okamžitá likvidita – měří schopnost firmy hradit aktuálně splatné závazky. Do 

čitatele se dosazují peníze (v hotovosti a na běţných účtech) a jejich ekvivalenty (volně 

obchodovatelné krátkodobé CP, směnečné dluhy a šeky). 

Doporučené hodnoty:  0,2 – 0,5. 

 

Pohotová likvidita – ve snaze odstranit nevýhody předchozího ukazatele vylučuje 

z OA zásoby a ponechává v čitateli jen peněţní prostředky (v hotovosti a na bankovních 

účtech), krátkodobé CP a krátkodobé pohledávky. 

Doporučené hodnoty: 1 – 1,5. 

 

Běžná likvidita – ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky. 

Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy. 

Doporučené hodnoty: bankovní standarty 2 -3.“
47

 

 

Interpretace FA 

Ukazatele dosahují doporučených hodnot pouze v prvním sledovaném období tj. roku 

2008, v následujících letech uţ nedosahují přijatelných hodnot. Situace je způsobena 

vysokým objemem zásob a evidovaných neuhrazených pohledávek z obchodního styku 

po splatnosti delší neţ 60 dní. Příčinou je špatná platební morálka u české společnosti. 

Z pohledu běţné likvidity působí společnost do budoucnosti jako solventní obchodní 

partner. 

3.1.3.2  Analýza zadluženosti 

„Ukazatele zadluţenosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy, 

měří rozsah, v jakém firma pouţívá k financování dluhy. Růst zadluţenosti můţe 

přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší trţní hodnotě firmy, avšak současně zvyšuje 

riziko finanční nestability. 
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 SEDLÁČEK, J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, r. 2001, s. 73-75 
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Tabulka 9 - Zadluţenost 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI rok 2008 rok 2009 rok 2010 

Celková zadluţenost (cizí zdroje/aktiva celkem) 0,78 0,56 0,56 

Koeficient samofinancování (vlastní kapitál/aktiva 

celkem 
0,22 0,40 0,44 

Doba splácení dluhů (cizí zdroje-finanční 

majetek/provozní cash-flow) 
2,29 1,92 0,48 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková zadluženost – vypočte se jako podíl cizího kapitálu (celkového dluhu) 

k celkovým aktivům. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní 

polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Proto věřitelé preferují nízký ukazatel 

zadluţenosti. 

Doporučené hodnoty: do 50 % zadluţenosti, při zadluţenosti nad 50 % věřitelé váhají 

s poskytnutím úvěru.“
48

 

 

„Koeficient samofinancování – dává přehled o finanční struktuře podniku tzn. do jaké 

míry jsou aktiva financována vlastním kapitálem. 

Doporučená hodnota: do 50 %. 

 

Doba splácení dluhu – udává, po kolika letech by byl podnik schopen při stávající 

výkonnosti splatit své dluhy.“
49

 

 

Interpretace FA 

I kdyţ ukazatelé zadluţenosti nenabývají optimálních hodnot, v průběhu sledovaných 

třech let kolísavě klesají. Cizí zdroje tvoří z převáţné části krátkodobé závazky 

z obchodního styku. Jedná se o závazky vůči dodavatelům poskytujícím společnosti 

zboţí a materiál. Mohla bych je klasifikovat jako provozní závazky. 

Pokles hodnoty celkové zadluţenosti způsobil nárůst aktiv. Pořízení dlouhodobého 

majetku a větší míra zásob. 

                                                 
48

SEDLÁČEK, J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, r. 2001, s. 69 

49
 BARTOŠ, V., z přednášky Finanční analýza a plánování, r. 2011 
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Koeficient samofinancování udává, do jaké míry jsou aktiva financována vlastním 

kapitálem. V našem případě hodnota z původních 22 % vzrostla na 44 %. Je to 

způsobeno kumulací nerozděleného zisku a navýšením oběţných aktiv. 

Poslední měřený ukazatel výrazně poklesl v roce 2010, důvodem je zvýšení provozního 

cash - flow a nárůst finančního majetku. 

 

3.1.3.3  Analýza aktivity 

„Ukazatele aktivity měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, 

neţ je účelné, vznikají jí zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak 

se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příleţitostí a přichází o 

výnosy.“
50

 

 

Tabulka 10 - Aktivita 

UKAZATELE AKTIVITY rok 2008 rok 2009 rok 2010 

Obrat celkových aktiv (trţby/aktiva celkem) 3,32 2,46 1,34 

Obrat stálých aktiv (trţby/stálá aktiva) 14,86 12,15 17,67 

Doba obratu  pohledávek (obchodní 

pohledávky*360/trţby) ve dnech 
57 41 86 

Doba obratu závazků (závazky vůči 

dodavatelům*360/trţby) ve dnech 
62 41 111 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

„Obrat celkových aktiv – udává počet obrátek celkových aktiv v trţbách za daný 

časový interval. 

Doporučená hodnota: 1,6 – 3. 

 

Obrat stálých aktiv – měří vyuţití stálých aktiv. 

Doporučená hodnota: vyšší, jak u obratu celkových aktiv. 
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 SEDLÁČEK, J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, r. 2001, s. 66 
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Doba obratu pohledávek – vyjadřuje období od okamţiku prodeje na obchodní úvěr, 

po které musí podnik v průměru čekat, neţ obdrţí platby od svých zákazníků.“
51

 Je 

uţitečné ji srovnávat s běţnou fakturační dobou. 

 

„Doba obratu závazků – určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a 

jejich úhradou.“
52

 

 

Interpretace FA 

Obrat celkových aktiv byl v letech 2008 - 2009 naměřen mezi hranicí doporučených 

hodnot. V roce 2010 ukazatel poklesl a společnost by správně měla uvaţovat o 

odprodeji části aktiv (např. zásob). Hodnota ukazatele je nepatrně zavádějící, protoţe 

společnost nakoupila zboţí a materiál na sklad koncem roku na zakázku, která se 

nakonec realizovala aţ začátkem roku 2011. 

Doba obratu pohledávek je niţší neţ doba obratu zásob. Společnost se tímto dostává do 

výhody, jelikoţ odběratelům poskytuje obchodní úvěr např. 86 dní a sama čerpá 

provozní úvěr od svých dodavatelů po dobu např. 111 dní. Vzhledem ke skutečnosti, ţe 

běţná doba splatnosti poskytnutá odběratelům se pohybuje mezi 10 – 20 dny, je nárůst 

téměř o 100 % v roce 2010 alarmující. 

 

3.1.3.4  Analýza rentability 

„Ukazatele rentability poměřují zisk dosaţený podnikáním s výši zdrojů firmy, jichţ 

bylo uţito k jeho dosaţení. 

Tabulka 11 - Rentabilita 

UKAZATELE RENTABILITY rok 2008 rok 2009 rok 2010 

ROI (EBIT/celkový kapitál) 0,19 0,35 0,28 

ROA (hosp. výsledek  po zdanění/celková aktiva) 0,18 0,26 0,23 

ROE (hosp. výsledek po zdanění/vlastní kapitál) 0,81 0,65 0,52 

ROS (provozní hospodářský výsledek/trţby) 0,06 0,20 0,23 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
51

 BARTOŠ, V., z přednášky Finanční analýza a plánování, r. 2011 
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ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu – vyjadřuje, s jakou účinností působí 

celkový kapitál, vloţený do firmy, nezávisle na zdroji financování. 

Doporučené hodnoty:   ROI > 0,15 velmi dobré 

      ROI    0,12 – 0,15 dobré 

 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv – poměřuje zisk s celkovými 

aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována 

( vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). 

 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu – je ukazatelem, jímţ vlastníci 

(akcionáři, společníci a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší dosaţný výnos, 

zda se vyuţívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika. 

 

ROS – ukazatel rentability tržeb – charakterizuje zisk vztaţený k trţbám.“
53

 

 

Interpretace FA 

Ukazatele rentability lze hodnotit jako velmi dobré. U ukazatele ROI společnost splnila 

podmínku, ţe ROI > 0,15. V důsledku nárůstu výsledku hospodaření se jednotlivé 

ukazatele v porovnání s rokem 2008 zvýšily. Výjimkou není ani ukazatel rentability 

vlastního kapitálu, kdy pro investora nebo vlastníka je důleţité, aby ROE byl vyšší neţ 

úrok, který by obdrţel z jiné formy investování. 

 

Závěr 

Ze zpracované finanční analýzy poměrových ukazatelů vyplývá, ţe ne všechny 

ukazatele dosahují doporučených hodnot. Pozitivním jevem je růst výsledku 

hospodaření a skutečnost, ţe společnost prozatím nepotřebuje ţádnou bankovní 

výpomoc v podobě spotřebitelského úvěru. Doporučila bych, zaměřit se na vymáhání 

pohledávek po splatnosti. Výsledkem přísnějšího sledování, jak věřitelé dodrţují 

splatnost pohledávek, by bylo zkrácení doby, po kterou společnost dluţí dodavatelům. 

Druhým navrhovaným řešením, je moţnost výběru záloh min. ve výši 50 % na zboţí či 

materiál od odběratelů. 
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3.1.4 Stanovení optimální kombinace výše odměny společníka 

V teoretické části jsem se zmínila o způsobech odměňování společníka (jednatele), kteří 

konají práci pro společnost. V této kapitole identifikuji a navrhnu modely, na základě 

kterých bude moţná daňová optimalizace odměny společníka. 

 

Při volbě způsobu odměňování si musím poloţit otázku - jaké budou daňové náklady 

pro společnost a co to přinese společníkovi. Dopad odměny společníka na majetek 

společnosti závisí na mnoha faktorech: 

 okolnostech, zda odměna podléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění, 

 aktuální výši sazeb zdravotního a sociálního pojištění, které hradí zaměstnavatel 

(v případě, ţe odměna podléhá odvodu pojistného), 

 sazbě daně z příjmů fyzických osob, 

 sazbě daně z příjmů právnických osob. 

 

Důleţitým faktorem je zavedení maximálního vyměřovacího základu (tzv. stropu) pro 

odvody zdravotního a sociálního pojištění. Tento strop pro odvody pojistného se objevil 

poprvé v roce 2008. Pro názornost shrnu v následující tabulce jeho vývoj 

 

Tabulka 12 - Vývoj maximálního VZ pro odvody pojistného 

  
rok max. vyměřovací základ pro pojistné na 

zdravotní a sociální pojištění 

2008 48násobek průměrné mzdy, tj. 1 034 880 Kč 

2009 48násobek průměrné mzdy, tj. 1 130 640 Kč 

2010 72násobek průměrné mzdy, tj. 1 707 048 Kč 

2011 72násobek průměrné mzdy, tj. 1 781 280 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Průměrná mzda pro účely sociálního a zdravotního pojištění se vypočte následujícím 

způsobem: 

 dle nařízení vlády č. 339/2009 Sb. o stanovení výše všeobecného vyměřovacího 

základu (VVZ) za rok 2008 a přepočítaného koeficientu => VVZ = 23.280 Kč; 

koeficient = 1,0184 
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 průměrná mzda = hodnota pro výpočet minimálního VZ pro účely sociálního a 

zdravotního pojištění => 23.280 x 1,0184 = 23.709 Kč (platná v r. 2010). 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.1  Model 1 – odměna nepodléhající pojistnému na SP, pouze ZP 

V praxi se s překročením maximálního vyměřovacího základu setkáváme velmi málo, a 

proto u prvního modelu budeme předpokládat, ţe není dosaţeno tohoto stropu. Plyne-li 

společníkovi, či jednateli odměna za práci na základě obchodněprávního vztahu niţší 

neţ 6.000 Kč měsíčně, podléhá tato odměna pouze zdravotnímu pojištění a zálohové 

dani. 

 

Model 1 uvaţuje následující situace: 

 společnost nevyplácí společníků odměnu a její VH před zdaněním (pro zjednodušení 

předpokládáme i stejný základ daně pro výpočet DZPPO) za rok 2010 činí 

109 000Kč, vytvořený zisk můţe v roce 2011 rozdělit jako podíly na zisku 

 společnost vyplatí na konci roku 2010 společníkům roční odměnu v hrubé výši 

100 000 Kč ( v kombinaci odměna společník a odměna jednatel) 

 

Porovnáváme tedy: 

 čistý příjem, který obdrţí společník z hrubé mzdy 100 000 Kč a 

 čistý příjem, který obdrţí společník ze srovnatelného hrubého zisku 109 000 Kč, tj, 

ze zisku po zdanění 88 290 Kč 

 

 

 

 

 

Maximální vyměřovací základ pro ZP a SP v roce 2010 … 72 x 23.709 = 1,707.048 Kč 

 zvýšení hranice pro účast společníků a jednatelů na důchodovém pojištění na  

6.000 Kč 

 pro rok 2011 je tato hranice zvýšena na částku 6.200 Kč 
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Tabulka 13 - Výpočet odvodů a daně při placení 
 

bez  SP 

     MZDA < 6 000 Kč 

  

podíl na 

zisku 

odměna-

sleva na 

dani 

odměna-

bez slevy 

VH společnosti před zdaněním   109 000     

daň z příjmů právnických osob 19,0% 20 710     

zisk po zdanění   88 290     

     hrubá mzda/podíl na zisku   88 290 100 000 100 000 

důchodové pojištění – s.r.o.  21,5% - - - 

zdravotní pojištění – s.r.o. 9,0% - 9 000 9000 

náklady společnosti   - 109 000 109 000 

     důchodové pojištění-společník 6,5% - - - 

zdravotní pojištění-společník 4,5% - 4 500 4 500 

daň ze mzdy/sráţková daň 15,0% 13 243 0 16 350 

čistý příjem   75 047 95 500 79 150 

     odvody a daň za společníka celkem   -13 243 -13 500 -29 850 

úspora na dani u společnosti 19,0% 0 20 710 20 710 

          

odvody - úspora na dani společnosti   -13 243 7 210 -9 140 

     Čistý příjem společníka   75 047 95 500 79 150 

     VÝHODNOST pro společníka   0 20 453 4 103 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

První sloupec tabulky ukazuje, ţe společnost vyplatila společníkům podíly na zisku a po 

zdanění 15% sráţkovou daní by společníci obdrţeli čistý příjem 75 047 Kč. 

Druhý a třetí sloupec porovnává stejný hrubý příjem společníka za rok ve výši 100 000 

Kč. Celkové daňové náklady společnosti ve výši 109 000 Kč by zapříčinily, ţe její VH 

před zdaněním by byl nulový a společnost by nemohla rozdělit zisk.  

 

V prvním případě uplatnil společník slevu na poplatníka (pro rok 2010 = 24 840 Kč) => 

nulová daň DZPFO a společníci by obdrţeli čistý příjem 95 500 Kč, tj. o 20 453 Kč 

více, neţ obdrţeli z vypláceného podílu na zisku.  

 

V druhém případě byl příjem společníkům zdaněn 15% sazbou DZPFO (např. 

společníci uplatnili slevu na dani u jiného zaměstnavatele) a čistý vyplacený příjem 

činil 79 150 Kč, tj. o 4 103 Kč více, neţ by obdrţel z vypláceného podílu na zisku. 
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Daňové zatíţení je tedy o 4,1 až 20,45 % hrubé mzdy niţší neţ je daňové zatíţení 

podílů na zisku.  

Pro společnost je nejvýhodnější varianta, kdy společník uplatní slevu na dani. V tomto 

případě je úspora pro společnost 7 210 Kč. 

 

3.1.4.2   Model 2 – odměna nepodléhající SP při dosažení stropu maximálního   

vyměřovacího základu na ZP 

Společníkovi plynou příjmy z jiného pracovněprávního vztahu nebo z činnosti osoby 

samostatně výdělečně činné a zároveň pobírá odměnu nepřesahující částku 6 000 Kč. 

Z titulu zaměstnaneckého poměru či jako OSVČ dosáhl stropu pro maximální 

vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění (za rok 2010 činí 1 707 048 Kč). 

V tomto případě by daňová výhodnost vzrostla. Odměna společníka by podléhala pouze 

15% DPFO. Společnost ani společník by právě z titulu dosaţení stropu nemuseli platit 

pojistné na zdravotní pojištění. 

„Pokud by bylo dosaţeno stropu z činnosti OSVČ, sniţoval by se společníkovi 

vyměřovací základ pro platbu pojistného OSVČ, právě o úhrn vyplácených odměn a 

vrátilo by se tak 13,5 % z vyplácené odměny.“
54

 Důsledkem je princip superhrubé mzdy 

– základ daně vychází ze 109 % odměny (HM + ZP zaměstnanec), nikoliv pouze 

z odměny. Reálná míra zdanění potom není 15 %, ale 16,35 %). 

 

3.1.4.3  Model 3 – Odměna s účastí na důchodovém pojištění 

           (bez účasti na nemocenském pojištění, nepřekračující strop pro ZP) 

Tento model počítá s variantou, ţe společníkovi plyne odměna za práci pro společnost 

z obchodněprávního vztahu nebo odměna jednatele vyšší neţ 6 000 Kč. Tato odměna 

podléhá kromě odvodu na zdravotní pojištění také odvodu pojistného na důchodové 

pojištění (bez pojistného na sociální zabezpečení nikoliv).  

Pro přiblíţení situace se dá říci, ţe z kaţdé stokoruny vyplacené společníkovi odvede 

společnost jako zaměstnavatel částku 21,50 Kč na pojistném sociálního zabezpečení a  

9 Kč na zdravotním pojištění. Mzdový náklad společnosti potom činí 130,50 Kč a 

společnost ušetří částku odpovídající sazbě DZPPO na dani z příjmů právnických osob. 
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Model 3 uvaţuje následující situace: 

 společnost nevyplácí společníků odměnu a její VH před zdaněním (pro zjednodušení 

předpokládáme i stejný základ daně pro výpočet DZPPO) za rok 2010 činí 130 500 

Kč, vytvořený zisk můţe v roce 2011 rozdělit jako podíly na zisku 

 společnost vyplatí na konci roku 2010 společníkům roční odměnu v hrubé výši 

100 000 Kč 

 

Porovnáváme tedy: 

 čistý příjem, který obdrţí společník z hrubé mzdy 100 000 Kč a 

 čistý příjem, který obdrţí společník ze srovnatelného hrubého zisku 130 500 Kč, tj, 

ze zisku po zdanění 105 705 Kč 

Tabulka 14 - Výpočet odvodů a daně při placení 
                

bez účasti   NP 

     ODMĚNA > 6 000 Kč 

  
podíl na 

zisku 

odměna-

sleva na dani 

odměna-bez 

slevy 

VH společnosti před zdaněním   130 500     

daň z příjmů právnických osob 19,0% 24 795     

zisk po zdanění   105 705     

     hrubá mzda/podíl na zisku   105 705 100 000 100 000 

důchodové pojištění – s.r.o. 21,5% - 21 500 21 500 

zdravotní pojištění – s.r.o. 9,0% - 9 000 9 000 

náklady společnosti   - 130 500 130 500 

     důchodové pojištění - společník 6,5% - 6 500 6 500 

zdravotní pojištění - společník 4,5% - 4 500 4 500 

daň ze mzdy/sráţková daň 15,0% 15 856 0 19 575 

čistý příjem   89 849 89 000 69 425 

     odvody a daň za společníka celkem   -15 856 -41500 -61075 

úspora na dani u společnosti 19,0% 0 24 795 24 795 

odvody - úspora na dani společnosti   -15 856 -16 705 -36 280 

     Čistý příjem společníka   89 849 89 000 69 425 

     
VÝHODNOST pro společníka   0 -849 -20 425 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ze zadaných hodnot vyšla jako nejvýnosnější varianta pro společníka výplata podílu na 

zisku, který byl zdaněn 15 % sráţkovou daní. Čistý příjem pro společníky vychází na 

89 849 Kč. 

 

Ve druhém sloupci, kde uvaţujeme hrubou mzdu 100 000 Kč a daňově uznatelné 

náklady ve výši 130 500 Kč ( pro zjednodušení VH před zdaněním = nula), nemůţe 

společnost rozdělit zisk. Ovšem majetkově na tom společnost bude podobně jako by 

společníkům rozdělila podíly na zisku místo odměny 100 000 Kč. V tomto případě, při 

uplatnění slevy na poplatníka, tzn. nulovou daň, obdrţí společník čistý příjem 89 000 

Kč, tj. o 849 Kč méně neţ v případě výplaty podílu na zisku. 

 

V případě, kdy je odměna společníka zdaněna plně, činí čistý příjem 69 425 Kč, tedy o 

20 424 Kč méně neţ by obdrţel při výplatě podílu na zisku.  

 

Daňové zatíţení u odměny společníka, ze které je odváděno zdravotní a důchodové 

pojištění (celková odměna nepřesáhne max. vyměřovací základ pro pojistné v roce 2010 

1 707 048 Kč), je vyšší neţ daňové zatíţení u podílu na zisku. Můţe dosáhnout aţ  

20,42 % hrubé odměny. 

 

3.1.4.4  Model 4 - Odměna s účastí na důchodovém pojištění – překračující strop  

 (bez účasti na nemocenském pojištění) 

Další situace, která můţe vzniknout, je případné překročení maximálního vyměřovacího 

základu pro pojistné. Společníkovi bude vyplácena odměna ve výši 1 707 048 Kč. 

V tabulce si porovnáme tři různě velké odměny vyplacené společníkovi nebo jednateli 

za práci pro společnost. 
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Tabulka 15 - Výpočet odvodů a daně při placení strop SP a ZP 1 707 048 Kč 

     ODMĚNA   1 707 048 Kč 2 000 000 Kč 3 870 000 Kč 

důchodové pojištění – s.r.o. 21,5% 367 015 367 015 367 015 

zdravotní pojištění – s.r.o. 9,0% 153 634 153 634 153 634 

náklady společnosti   2 227 698 2 520 650 4 390 650 

     důchodové pojištění - společník 6,5% 110 958 110 958 110 958 

zdravotní pojištění - společník 4,5% 76 817 76 817 76 817 

daň ze mzdy 15,0% 334 155 378 097 658 597 

čistý příjem   1 185 118 1 434 127 3023 627 

     odvody a daň za společníka celkem   1 042 058 1 086 522 1367 022 

úspora na dani u společnosti 19,0% -423 263 -478 923 -834 223 

          

odvody - úspora na dani společnosti   619 317 607 599 532 799 

     Sráţková daň při stejném čistém příjmu 15,0% 209 138 253 081 533 581 

     VÝHODNOST (+ úspora)   -410 179 -354 518 782 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce výpočet odvodů a daně při placení uvaţuji odměnu bez nemocenského 

pojištění ve výši maximálního vyměřovacího základu pro pojistné. Zároveň jsem pro 

porovnání přidala dvě další odměny a to ve výši 2 000 000 Kč a 3 870 000 Kč 

vyplacené společníkovi či jednateli ročně. Výsledek ukazuje jaká je výhodnost pro 

společnost a jaká pro společníka. 

 

Z odměny 1 707 048 Kč (pro rok 2010) obdrţí společník čistý příjem 1 185 118 Kč (viz 

tabulka). Pokud chci porovnat daňové zatíţení výplaty odměny s výplatou podílu na 

zisku, musím zjistit odpovídající výši podílu na zisku k odměně. Předpokládám, ţe 

odměna 1707 048 Kč nebyla vyplacena (spolu s pojistným za zaměstnavatele jsou 

náklady společnosti 2 227 698 Kč), a aktiva společnosti by byla vyšší o 1 804 435 Kč.  

Vycházím-li z nákladů společnosti = výsledek hospodaření (jedná se o daňově uznatelné 

náklady) mínus 19% DZPPO. Společník obdrţí vyplacený podíl na zisku zdaněný 15% 

sráţkovou daní ve výši 1 533 770 Kč – výhoda vyplaceného podílu na zisku dosahuje u 

předpokládané roční odměny 1 707 048 Kč částky 348 652 Kč. Uvedená částka 
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nezohledňuje slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pokud by společník uplatnil slevu 

na poplatníka, výhoda zdanění podílu na zisku by klesla na 323 812 Kč (348 652 Kč – 

24 840 Kč). 

 

Pokud by odměna společníka byla vyšší neţ strop pro pojistné, byla by její výplata 

výhodnější neţ výplata podílu na zisku. Z odměny překračující strop pojistného je 

hrazena daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %, ale zároveň se sniţuje základ daně 

z příjmů společnosti a tím roste úspora na dani z příjmů u společnosti.  

 

V případě přiznané odměny 2 000 000 Kč ročně, obdrţí společník čistý příjem 

1 434 127 Kč, tj. o 249 009 Kč více neţ u odměny ve výši 1 707 048 Kč. Rozdíl ročních 

odměn je společníkovi zdaněn pouze 15% DPFO. Při rozdělení zisku by se vycházelo 

z částky 237 292 Kč (při sazbě 19% DZPPO), přitom po zdanění sráţkovou daní 15% 

by společník obdrţel 201 698 Kč, tj. o 47 311 Kč méně. Odměna překračující strop 

pojistného je o 16,15 % odměny výhodnější neţ odpovídající vyplacený podíl na zisku. 

 

Nejlépe je to vidět u třetí odměny, která je navýšena o 2 162 952 Kč nad strop 

pojistného. Společník obdrţí z této odměny čistý příjem 1 838 509 Kč (zdaněno 15 %) 

a společnost by při 19% sazbě DZPPO vykázala VH po zdanění 1 751 992 Kč. Pokud 

by společnost rozdělovala zisk, společníkovi by byl vyplacen podíl ve výši 1 489 192 

Kč, tj. o 349 317 Kč méně neţ u odměny. Roční odměna překračující částku 3 870 000 

Kč je o 16,15 % výhodnější neţ vyplacený podíl na zisku.  Jedná se o poměrně vysokou 

částku, ale určitě by se na českém trhu našli společnosti, které vyplácejí takto vysoké 

odměny. V takovém to případě, bych určitě doporučila úvahy o daňové optimalizaci 

ubírající se tímto směrem. Úspora pro společníka je zhruba 350 000 Kč. 

 

Výnosnost pro společnost při srovnání čistého příjmu z vyplacené odměny a čistého 

příjmu z vyplaceného podílu na zisku vychází přijatelněji pro variantu čistý příjem 

z odměny, a to o 190 782 Kč ročně. Nutno upozornit na nebezpečí ze strany 

nestabilního českého daňového systému, např. v případě opětovného zavedení 

progresivní daně, by výše zmíněné modely, mohly přestat platit. 
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Závěr: 

Pokud odměna společníka překračuje hranici pro maximální vyměřovací základ pro 

pojistné v roce 2010 částku 1 707 048 Kč (pro rok 2011 – 1 781 280 Kč), není mu 

z částky nad tuto hranici odváděno pojistné na důchodové ani zdravotní pojištění, je 

daňové zatíţení odměny o 16,15 % niţší neţ daňové zatíţení podílu na zisku. 

Nevýhoda zdanění odměny na úrovni maximálního vyměřovacího základu pro pojistné 

se s rostoucí odměnou postupně umazává. K překlopení nevýhody na výhodu dojde u 

roční odměny na úrovni 3,9 mil. Kč (viz tabulka). 

3.1.4.5  Model 5 – mzda zakládající účast na nemocenském pojištění 

           (nepřekračující strop vyměřovacích základů) 

V teoretické části jsem zmínila, ţe společník můţe být ke společnosti i ve vztahu 

pracovněprávním. Tento vztah mu zakládá účast kromě zdravotního a důchodového 

pojištění i účast na nemocenském pojištění a zároveň podléhá všem sloţkám sociálního 

zabezpečení. 

Z kaţdé tisícikoruny vyplacené ve formě hrubé mzdy společníkovi, odvede společnost 

pojistné za zaměstnavatele 250 Kč jako pojistné na sociální zabezpečení a 90 Kč na 

zdravotní pojištění. Mzda 1 000 Kč představuje náklad pro společnost 1 340 Kč. Tento 

daňový náklad šetří společnosti částku odpovídající sazbě DZPPO na dani z příjmů 

právnických osob. 

 

Model 3 uvaţuje následující situace: 

 společnost nevyplácí společníkovi ţádnou mzdu a její VH před zdaněním (pro 

zjednodušení předpokládáme, ţe i základ pro výpočet DZPPO) za rok 2010 činí 

134 000 Kč, rozdělí podíly na zisku 

 hrubá roční mzda společníka z pracovněprávního vztahu je 100 000 Kč  

 

Porovnáváme tedy: 

 čistý příjem, který obdrţí společník (zaměstnanec) z hrubé mzdy 100 000 Kč a 

 čistý příjem, který obdrţí společník ze srovnatelného hrubého zisku 134 000 Kč, tj, 

ze zisku po zdanění 108 540 Kč 
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Tabulka 16 - Výpočet odvodů a daně při placení 
 

účast na NP 

     MZDA/10 000 Kč 

  
podíl na 

zisku 

mzda-sleva 

na dani 

mzda-bez 

slevy 

VH společnosti před zdaněním   134000     

daň z příjmů právnických osob 19,0% 25460     

zisk po zdanění   108540     

     hrubá mzda/podíl na zisku   108540 100000 100000 

důchodové+nemocenské poj. –s.r.o. 25,0% - 25000 25000 

zdravotní pojištění – s.r.o. 9,0% - 9000 9000 

náklady společnosti   - 134000 134000 

     důchodové pojištění-společník 6,5% - 6500 6500 

zdravotní pojištění-společník 4,5% - 4500 4500 

daň ze mzdy/sráţková daň 15,0% 16281 0 20100 

čistý příjem   92259 89000 68900 

     odvody a daň za společníka celkem   -16281 - 45000 - 65100 

úspora na dani u společnosti 19,0% 0 25460 25460 

          

odvody - úspora na dani společnosti   - 16281 -19540 -39640 

     Čistý příjem společníka   92259 89000 68900 

     
VÝHODNOST pro společníka   0 -3259 -23359 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z uvedených hodnot vyšla jako nejvýnosnější varianta pro společníka výplata podílu na 

zisku, který je zdaněn 15% sráţkovou daní. Čistý příjem pro společníky vychází 

92 259 Kč. 

 

Ve druhém sloupci, kde uvaţuji hrubou mzdu 100 000 Kč a daňově uznatelné náklady 

ve výši 134 000 Kč ( pro zjednodušení VH před zdaněním = nula), nemůţe společnost 

rozdělit zisk. Ovšem majetkově na tom společnost bude podobně jako by společníkům 

rozdělila podíly na zisku místo odměny 100 000 Kč. V tomto případě, při uplatnění 

slevy na poplatníka, tzn. nulovou daň, obdrţí společník čistý příjem 89 000 Kč, tj.  

o 3 259 Kč méně neţ v případě výplaty podílu na zisku. 
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V případě, kdy je odměna společníka zdaněna plně, činí čistý příjem 68 900 Kč, tedy o 

23 359 Kč méně neţ by obdrţel při výplatě podílu na zisku.  

 

Daňové zatíţení u mzdy společníka, ze které je odváděno zdravotní a důchodové 

pojištění (celková odměna nepřesáhne max. vyměřovací základ pro pojistné v roce 2010 

1 707 048 Kč), je vyšší neţ daňové zatíţení u podílu na zisku. Můţe dosáhnout aţ  

23,36 % hrubé odměny. 

 

Z pohledu daňové optimalizace společnosti se zdá být nejvýhodnější varianta hrubé 

mzdy s moţností uplatnění slevy na poplatníka. V tomto případě šetří 19% na dani 

z příjmů právnických osob, protoţe mzdové náklady jsou daňově uznatelnými náklady a 

v celkovém objemu peněz vydá společnost částku 19 540 Kč místo původních  

45 000 Kč. 

 

3.1.4.6  Model 6 – mzda zakládající účast na nemocenském pojištění 

 (překračující strop vyměřovacích základů pojištění) 

Stejně jako u modelu 4 musíme uvaţovat, ţe mzda společníka přesáhne částku 

maximálního vyměřovacího základu pro pojištění, pro rok 2010 částku 1 707 048 Kč. U 

mzdy vyplácené společníkovi je rozdíl v celkových mzdových nákladech společnosti, 

které jsou navýšeny o platby účasti nemocenského pojištění a platby sociálního 

zabezpečení (celkem 3,5 %).  
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Tabulka č. 17 Výpočet odvodů a daně při placení strop SP a ZP 1 707 048 Kč 

     MZDA   1 707 048 Kč 3 870 000 Kč 4 270 000 Kč 

důchodové + nemocenské poj. – s.r.o. 25,0% 426 762 426 762 426 762 

zdravotní pojištění – s.r.o. 9,0% 153 634 153 634 153 634 

náklady společnosti   2 287 444 4 450 396 4 850 396 

     důchodové pojištění - společník 6,5% 110 958 110 958 110 958 

zdravotní pojištění - společník 4,5% 76 817 76 817 76 817 

daň ze mzdy 15,0% 343 117 667 559 727 559 

čistý příjem   1 176 156 3 014 666 3 354 666 

     odvody a daň za společníka celkem   -1 111 288 -1 435 730 -1 495 730 

úspora na dani u společnosti 19,0% 434 615 845 575 921 575 

          

odvody - úspora na dani společnosti   -676 673 -590 155 -574 155 

     sráţková daň při stejném čistém 

příjmu 15,0% 207 557 532 000 592 000 

     VÝHODNOST (+ úspora)   -469 116 -58 155 17 845 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce výpočet odvodů a daně při placení uvaţuji odměnu s účastí na nemocenském 

pojištění ve výši maximálního vyměřovacího základu pro pojistné. Zároveň jsem pro 

porovnání přidala dvě další odměny a to ve výši 3 870 000 Kč a 4 270 000 Kč 

vyplacené společníkovi či jednateli ročně. Výsledek ukazuje jaká je výhodnost pro 

společnost a jaká pro společníka. 

 

Z odměny 1 707 048 Kč (pro rok 2010) obdrţí společník čistý příjem 1 176 156 Kč (viz 

tabulka). Pokud chci porovnat daňové zatíţení výplaty odměny s výplatou podílu na 

zisku, musím zjistit odpovídající výši podílu na zisku k odměně. Předpokládám, ţe 

odměna 1 176 156 Kč nebyla vyplacena (spolu s pojistným za zaměstnavatele jsou 

náklady společnosti 2 287 444 Kč), a aktiva společnosti by byla vyšší o 1 852 830 Kč 

(VH po zdanění). Společník obdrţí vyplacený podíl na zisku zdaněný 15 % sráţkovou 

daní ve výši 1 574 905 Kč – výhoda vyplaceného podílu na zisku dosahuje u 

předpokládané roční odměny 1 707 048 Kč částky 398 749 Kč. Uvedená částka 

nezohledňuje slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pokud by společník uplatnil slevu 
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na poplatníka, výhoda zdanění podílu na zisku by klesla na 373 909 Kč (398 749 Kč – 

24 840 Kč). 

S narůstající výši vyplacené odměny nad strop částky pro maximální vyměřovací základ 

pojistného se umazává, jak nevýhoda vyplacení odměny jednateli, tak se zvyšuje úspora 

na odvodech společnosti. 

U modelu číslo 4, kde jsem také uvaţovala o odměně vyšší neţ je strop pro pojistné, ale 

bez účasti na nemocenském pojištění, se ukázalo, ţe k vymazání nevýhody dojde při 

odměně na úrovni 3 900 000 Kč 

V tomto případě se nevýhoda v podobě niţšího čistého příjmu a vyšších odvodů 

v porovnání s podílem na zisku přemění na výhodu v momentě, kdy se vyplacená 

odměna přiblíţí k hranici 4 270 000 Kč. 

 

Shrnutí 

Ze všech uvedených modelů, které jsem nastínila, vyplývá, ţe společník úspěšné s.r.o. 

by své vyplacené čisté příjmy, měl pokrývat z podílů na zisku vyplacených společností. 

Zároveň můţe jako společník – jednatel vyuţít daňové výhody u odměny nezakládající 

účast na důchodovém pojištění, tj. odměna do 6 000 Kč měsíčně. Tuto odměnu můţe 

pouţít v kombinaci se mzdou z pracovněprávního vztahu. 

 

Při rozhodování, kterou variantu si z pozice společníka zvolím, musím uvaţovat i 

následující faktory: 

 splňuji – li minimální VZ pro zdravotní pojištění, 

 chci být zajištěn pro případ nemoci, 

 chci být důchodově pojištěn, atd. 

 

Daňově nebezpečnou můţe být situace, ţe společníkovi nebude vyplacena ţádná 

odměna, pouze podíl na zisku. Správce daně by mohl výplatu podílu na zisku posoudit 

jako odměnu za práci pro společnost. Takto se můţe stát hlavně v případě tzv. 

jednočlenných s. r .o. (1 společník = 1 jednatel). 
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Rekapitulace daňového zatížení odměn 

Odměna < 6 000 Kč (pouze zdravotní pojištění) 

 minimální daňové zatíţení: 13,5 % odměny (zdravotní pojištění) 

 maximální daňové zatíţení: 29,85 % odměny (zdravotní pojištění + DZPFO) 

 

Odměna > 6 000 Kč (bez účasti na NP) 

 minimální daňové zatíţení: 41,5 % odměny (zdravotní + důchodové pojištění) 

 maximální daňové zatíţení: 61,075 % odměny (zdravotní + důchodové pojištění + 

DZPFO) 

 

Mzda s účastí na zdravotním, sociálním a nemocenském pojištění 

 minimální daňové zatíţení: 45 % mzdy (zdravotní + sociální pojištění) 

 maximální daňové zatíţení: 65,1 % mzdy (zdravotní + sociální pojištění + 

DZPFO)
55

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
text v kapitolách 3.1.4.1. aţ 3.1.4.6 zpracován dle: 

55
 BĚHOUNEK, P., Společnost s ručením omezeným – řešení účetní a daňové problematiky včetně 

příkladů z praxe, zatím nepublikováno 

 



57 

 

4. APLIKAČNÍ ČÁST 

V poslední kapitole mé bakalářské práce budu pracovat s údaji společnosti, které 

vychází z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Podle účetních výsledků společnosti aplikuji 

nejvýhodnější model (viz kapitola 3) a vypočítám daňovou zátěţ z pohledu společnosti 

a z pohledu společníka coby zaměstnance společnosti. 

 

4.1 Informace o účetních metodách společnosti 

 Obecné účetní zásady 

Obecné účetní zásady probíhají v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou číslo 

500/2002 Sb. 

 

 Účetní období 

Kalendářní rok tj. 1. 1.  - 31. 12. 2010 

 

 Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. 

 

ABC podlahy s. r. o. 

Společník-A         

podíl 33% 

Společník-B          

podíl 67% 

Jednatel – A 

obchodní podíl 50% 

Jednatel – B   

obchodní podíl 50% 
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 Způsob oceňování 

Společnost nakupuje zásoby v podobě materiálu a zboţí, ty jsou oceňovány cenou 

pořízení. V účetnictví účtuje o zásobách metodou B. Způsob stanovení reprodukční 

ceny nebyl pouţit. Další druhy nákladů souvisejících s pořízením materiálu nejsou 

stanoveny. 

 

 Způsob odepisování 

Společnost vlastní dvě auta, která jsou odepisována zrychlenou formou odpisů. Rozdíly 

mezi daňovými a účetními odpisy nejsou. Drobný majetek s pořizovací cenou do 40 000 

Kč je zaúčtován ihned do nákladů. 

 

 Forma odměňování společníků 

Kaţdý ze společníků má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce na měsíční odměnu ve 

výši 5 900 Kč. Jeden ze společníků má navíc smlouvu na základě pracovněprávního 

vztahu – vykonává pro společnost činnost podlaháře. K výkonu funkce má k dispozici 

kaţdý společník sluţební auto. Ţádné další zaměstnanecké benefity např. v podobě 

stravného, příspěvků na penzijní či ţivotní pojištění nejsou poskytovány. 

 

 Bankovní úvěry 

Společnost nemá ţádné bankovní úvěry. K dispozici má pouze moţnost přečerpání 

hotovosti na bankovním účtu do mínusu. Zatím nemusela čerpat. 

 

 Opravné poloţky a rezervy 

Účetní jednotka tvoří pouze zákonné opravné poloţky dle zákona o rezervách. Rezervy 

na opravy hmotného majetku společnost netvoří. 

 

 Základní kapitál a fondy 

Základní kapitál je v souladu se společenskou smlouvou ve výši 200 000 Kč. Rezervní 

fond účetní jednotka tvoří dle obchodního zákona a za dobu své existence ještě 

nerozdělovala výsledek hospodaření.
56
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 Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2010 
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4.2 Daňová optimalizace odměňování v s. r. o. 

Kaţdá osoba, která podniká, byť je fyzickou či právnickou osobou, má za cíl ve své 

činnosti dosahovat maximálního zisku s minimálními náklady. V návrhové části jsem 

zmínila několik variant, jak můţe společnost vyplácet svým společníkům či jednatelům 

odměny za práci konanou pro společnost. Nyní si pojďme některé z nich vyzkoušet 

v praxi na konkrétním příkladu. 

 

4.2.1 Výpočet VH a daňové povinnosti s. r. o. v roce 2010 

Pro společnost ABC Podlahy s. r. o. jsem zpracovala finanční analýzu formou 

poměrových ukazatelů. Analýza ukázala, ţe společnost prosperuje poměrně dobře a je 

finančně zdravá. Za celou dobu svého působení na trhu zatím společnost nevyplácela 

podíly na zisku. Vzhledem k tomu, ţe v předešlých letech a i v roce 2010 dosáhla 

poměrně vysokého výsledku hospodaření a splnila i zákonem dané podmínky pro 

rozdělení zisku, mohla by valná hromada rozhodnout o výplatě podílů na zisku. 

Před určením vlastní daňové povinnosti je potřeba upravit výsledek hospodaření 

v daňovém přiznání o poloţky, které ho zvyšují či sniţují. 

 

 Poloţky zvyšující VH 

- daňově neuznatelné náklady, které neslouţí k dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. 

Tyto nedaňové náklady rozlišujeme podle účtových skupin: 

 účtová třída 54 – jiné provozní náklady – jedná se např. o penále od 

finančního úřadu – ve výši 1 754 Kč 

 účtová třída 58 – mimořádné náklady – ve výši 27 874 Kč 

 

 Poloţky sniţující VH 

- tvoří rozdíl, o který odpisy hmotného majetku dle § 26 a 33 ZDP převyšují odpisy 

tohoto majetku uplatněné v účetnictví – v částce 11 723 Kč 

 

Jiné poloţky ovlivňující hospodářský výsledek, společnost neeviduje. 
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Tabulka 19  - Výpočet daňové povinnosti pro rok 2010 

   text - obsah operace kod částka 

výnosy 

  4 558 000 

náklady 

  3 597 000 

účetní zisk   961 000 

Položky, zvyšující HV     
nedaňové náklady 

    

54 - jiné provozní náklady   1 754 

58 - mimořádné náklady   27 874 

Položky, snižující HV     

rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy   11 723 

  

 

  

  

 

  

daňová ztráta   0 

dary   0 

základ daně s.r.o. po úpravách   978 905 

daň  19 185 820 

slevy na dani   0 

daň po slevách   185 820 

zaplacené zálohy 

 
0 

   zisk po zdanění = 775 180 Kč 

  Zdroj: Výsledovka r.2010, DP r.2010 

 

Zhodnocení: 

Společnost vykázala za zdaňovací období roku 2010 účetní zisk 961 000 Kč. Po 

daňových úpravách v přiznání k dani z příjmů právnických osob byla vyčíslena konečná 

výše daně 185 820 Kč. Zisk, který můţe společnost rozdělit mezi své společníky, činí 

775 180 Kč. V roce 2010 nepodnikla společnost ţádné kroky k optimalizaci své daňové 

povinnosti.  
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4.2.2 Stávající formy odměn společníků 

V současné době je princip odměňování společníků nastaven následovně: 

Společník A má uzavřenou pracovní smlouvu na pozici podlahář. Jeho měsíční mzda 

činí 14 000 Kč, zároveň má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, kde je jeho odměna  

ve výši 5 900 Kč. Vzhledem k faktu, ţe ze zaměstnaneckého poměru dosahuje mzdy, 

která je vyšší neţ minimální mzda tj. 8 000 Kč ( z důvodu minimálního pojistného na 

zdravotní pojištění), můţe mu být vyplácena odměna bez účasti na důchodovém 

pojištění, pouze zdravotní. Společník má podepsané prohlášení na uplatnění slevy na 

dani. 

 

Společník B dostává vyplacenou odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce ve výši 

2 000 Kč, zároveň podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, takţe minimální 

zdravotní pojištění má pokryto z této činnosti. Pro názornost si provedeme srovnání 

kolik oba společníci stojí společnost na mzdových nákladech ročně nyní. 

 

Tabulka 20 - Mzdové náklady společník A 
  

    MZDA   mzda odměna 

hrubá mzda   14 1000 62 400 

důchodové pojištění - s.r.o. 21,5% 30 315 - 

nemocenské pojištění - s.r.o. 3,5% 4 935 - 

zdravotní pojištění - s. r. o. 9,0% 12 690 5 616 

náklady společnosti   188 940 68 016 

    důchodové pojištění - společník 6,5% 9 165 - 

zdravotní pojištění - společník 4,5% 6 345 2 808 

daň ze mzdy po slevě 15,0% 13 695 0 

čistý příjem   111 795 59 592 

Zdroj: Mzdový list společník A  
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Tabulka 21 - Mzdové náklady společník B  

  
    MZDA   mzda odměna 

hrubá mzda   0 24 000 

důchodové pojištění - s.r.o. 21,5% 0 - 

nemocenské pojištění - s.r.o. 3,5% 0 - 

zdravotní pojištění - s. r. o. 9,0% 0 2 160 

náklady společnosti   0 26 160 

    důchodové pojištění - společník 6,5% 0 - 

zdravotní pojištění - společník 4,5% 0 1 080 

daň ze mzdy po slevě 15,0% 0 3 960 

čistý příjem   0 18 960 

Zdroj: Mzdový list společník B 

 

Mzdové náklady na oba společníky jsou pro rok 2010 ve výši 283 116 Kč. V porovnání 

s výší zisku tvoří mzdové náklady 1/3 zisku, na které společnost ušetřila z pohledu daně 

z příjmů právnických osob částku 53 792 Kč (19 % z 283 116 Kč). Oba společníci by se 

měli zváţit, jaká přijmou opatření pro nastávající daňové období - jak nejvýhodněji 

optimalizovat odvodové povinnosti z pohledu společníka a zároveň z pohledu 

společnosti. 

 

4.2.3 Navrhovaná řešení výplaty odměn  

Existuje mnoho způsobů, jak můţe společník získat nebo - li tzn. „vytáhnout“ peníze ze 

své společnosti. Někteří se pohybují na hranici zákona, jiní přistupují ke své 

podnikatelské činnosti zodpovědně a příjem, který obdrţí z práce konané pro společnost 

řádně zdaní. Jak jsem jiţ v předešlých kapitolách uvedla, ani tento zodpovědný přístup 

nemusí být v pořádku. Na paměti musíme mít neustále rozhodnutí Nejvyššího soudu, 

která zakazují souběhy výkonu funkce jednatele s ředitelem společnosti. 
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4.2.3.1  Kombinace optimalizace 

 příjem společníka dle zákoníku práce 

 příjem na základě smlouvy o výkonu funkce 

 formou podílu na zisku 

 kombinace OSVČ a s. r. o. 

 více jednatelů ve společnosti s odměnou 6 000 Kč 

 

První tři varianty jsem jiţ po stránce teoretické zmínila. Kombinací OSVČ a s. r. o. 

mám namysli buď moţnost fakturace společníka, ale v tomto případě pozor na zákaz 

konkurence a dále společník jako OSVČ musí vykonávat činnost, která bude mít 

charakter samostatné výdělečné činnosti. Z tohoto pohledu je nutné aby, společník 

vykonával činnost i pro jiné subjekty, hradil všechny své náklady související s činností, 

vyuţíval k výkonu činnosti vlastní obchodní majetek atd. 

 

Druhou moţností této kombinace je, ţe zisk OSVČ by musel dosahovat částky alespoň 

3 414 096 Kč, potom by jeho další příjem z pohledu sociálního a zdravotního pojištění 

dosáhl stropu (vyměřovací základ pro pojištění OSVČ:  50 % z 3 414 096 = 1 707 048 

Kč) a byl by daněn pouze daní z příjmů fyzických osob (dle platné legislativy). S tímto 

způsobem se pravděpodobně v praxi často nesetkáme, jelikoţ tak vysokého příjmu 

dosahuje málokdo. 

 

Pátá navrhovaná kombinace je impozantní v tom, ţe mohu vyuţít např. členy 

domácnosti k daňové optimalizaci zisku ve své společnosti. Řešení se nachází u rodičů 

v důchodovém věku, kteří uţ nemají povinnost platit do fondů pojištění, dále u 

plnoletých dětí, kteří studují na vysoké škole a zdravotní pojištění za ně platí stát. 

Všechny jmenuje valná hromada do funkce jednatele, proběhne zápis v obchodním 

rejstříku s částečně omezenými pravomocemi. Společnost s nimi uzavře řádnou 

smlouvu o výkonu funkce a za práci obdrţí kaţdý odměnu ve výši do 6 000 Kč, která 

nepodléhá odvodům sociálního pojištění.  
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4.2.3.2  Daňově optimální řešení pro společníky ABC Podlahy s.r.o. 

Z účetních podkladů, které mám k dispozici od společnosti, namodeluji nejvýhodnější 

variantu výplaty odměn za rok 2010 a následně navrhu řešení pro rok 2011. 

 

Nejdříve provedu srovnání výplaty společníka dle platných smluv uzavřených s s. r. o. a 

podílu na zisku. Budu porovnávat stejnou čistou mzdu společníka se stejnou výší 

čistého podílu na zisku. 

 

Společnost vyplácí společníkovi roční mzdu ve výši 141 000 Kč. Zároveň s.r.o. vyplácí 

tomu samému společníkovi roční odměnu ve výši 62 400 Kč (bez účastni na 

důchodovém pojištění). Jaký bude jeho čistý příjem v podmínkách roku 2010, jestliže 

uvažujeme se slevou na dani. 

 

Tabulka 22 - Roční příjem společníka A 
   

     
Poloţka 

  

podíl na 

zisku 
mzda odměna 

VH společnosti před zdaněním   248 928     

daň z příjmů právnických osob 19,0% 47 296     

zisk po zdanění   201 632     

hrubá mzda/podíl na zisku   201 632 141 000 62 400 

důchodové pojištění - s.r.o. 25,0% - 35 250 0 

zdravotní pojištění - s.r.o. 9,0% - 12 690 5 616 

náklady společnosti   - 188 940 68 016 

důchodové pojistění - společník 6,5% - 9 165 0 

zdravotní pojištění - společník 4,5% - 6 345 2 808 

daň ze mzdy/sráţková daň 15,0% 30 245 13 695 0 

čistý příjem   171 387 111 795 59 592 

odvody a daň za společníka celkem   -30 245 -77 145 -8 424 

úspora na dani u s.r.o. 19,0% 0 35 900 12 923 

odvody společník - úspora na dani 

s.r.o.   -30 245 -41 245 4 499 

Zdroj: Mzdový list společníka A  za r. 2010 
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Zhodnocení: 

 Celkový peněţní tok společnosti při výplatě společníkovi: 

 ZP+SP s.r.o.   = 53 556 Kč 

 ZP+SP společník  = 18 318 Kč  

 Daň ze mzdy FO      = 13 695 Kč 

= 85 569 Kč 

Dopad odměny do VH: úspora na dani z příjmů PO = 48 822 Kč (188940+68016)x 19%. 

Výdaje společnosti: 85 569 – 48 822 = 36 746 Kč 

 

 Při porovnání stejné výše čisté mzdy a čistého zisku společníka, činí výdaje 

společnosti 30 245 Kč (sráţková daň). 

 

Můţeme konstatovat, ţe finanční úspora pro společnost by v případě výplaty podílu na 

zisku byla oproti vyplacené mzdě a odměně, nižší o 6 501 Kč. 

 

Společnost vykázala za období roku 2010 výsledek hospodaření před zdaněním 961 000 

Kč, po úpravách v daňovém přiznání PO, byla vyčíslena daň z příjmů právnických osob 

185 820 Kč. Výsledný výsledek po zdanění je 775 180 Kč. Nyní záleţí na společnosti, 

co se ziskem udělá. 

 

Doporučení: 

 Valná hromada by při schvalování roční účetní závěrky 2010 měla rozhodnout o 

výplatě podílu na zisku obou společníků. 

„Podmínky pro výplatu podílu na zisku podle obchodního zákoníku, které je nutno vzít 

v úvahu jsou následující: 

 povinný příděl do rezervního fondu 

 výši neuhrazených ztrát minulých let 

 zůstatkovou cenu zřizovacích výdajů.“
57

 

Všechny tyto podmínku jsou splněny, rezervní fond vytvořený v zákonné výši 10 % 

základního kapitálu, neuhrazenou ztrátu nemá a ţádné zřizovací výdaje nevznikly. 

 

                                                 
57

 PILAŘOVÁ, I., Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., r. 2010, s. 122. 
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 Valná hromada by měla rozhodnout o změně způsobu vyplácení odměn 

společníkům pro rok 2011 a to následovně: 

 Společníka B odhlásit na OSSZ jako zaměstnance,  

 bude pobírat pouze odměna z výkonu funkce ve výši 8 000 Kč (bude mít 

zajištěnou hranici pro minimální zdravotní pojištění) 

 společník B bude mít odměnu ve výši 2 000 Kč (zdravotní pojištění si hradí jako 

OSVČ) 

 v příštím roce můţe společnost zase rozdělit podíly na zisku. 

 

Výpočet: 

Společnost vykázala za období roku 2010 výsledek hospodaření 775 180 Kč. Z hlediska 

finančních prostředku potřebných pro budoucí rozvoj společnosti a pro případný 

finanční polštář, jsem doporučila rozdělit mezi společníky částku 600 000 Kč. 

Valná hromada s. r. o. na zasedání dne 10. 5. 2011 schválila účetní závěrku za rok 2010 

a rozhodla o výplatě podílů na zisku ve výši 600 000 Kč. Zároveň bylo na valné 

hromadě rozhodnuto, ţe k výplatě podílů na zisku dojde ve dvou splátkách, do 30. 9. 

2011 a zbývající část do 31. 12. 2011. 

Výše podílu na zisku společníka činí 50% pro kaţdého. Společnost vykazuje na účtech 

účtových skupin 41 aţ 43 tyto zůstatky: 

411 – Základní kapitál ………………………………………….  200 000  Kč 

421 – Zákonný rezervní fond …………………………………....  20 000  Kč 

428 – Nerozdělený zisk minulých let …………………………... 493 000 Kč 

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ……….. 775 180 Kč  

 

Společníkovi A i B náleţí hrubý podíl na zisku 300 000 Kč, který je nutno zdanit 15% 

sráţkovou daní tj. 45 000 Kč. Po zdanění kaţdému náleţí čistý podíl 255 000 Kč. 

Společnost odvede místnímu finančnímu úřadu sráţkovou daň 90 000 Kč, a to na účet 

daně z příjmů fyzických osob vybírané sráţkou, nejpozději do konce října 2011. V roce 

2012 podá společnost vyúčtování daně z příjmů fyzických osob vybírané sráţkou za rok 

2011, kde uvede, ţe v září srazila daň ve výši 90 000 Kč a také odvedla. 

 

 



67 

 

Vyčíslení úspory pro společnost: 

 

Tabulka 23 - Výpočet odvodů pro dva společníky 

Poloţka 
  

podíl na 

zisku 
mzda odměna 

hrubá mzda/podíl na zisku   600000 740100 728800 

důchodové pojištění - s.r.o. 21,5% - 159122 156692 

nemocenské pojištění - s.r.o. 3,5%   25903 0 

zdravotní pojištění - s.r.o. 9,0% - 66609 65592 

náklady společnosti   - 965831 951084 

důchodové pojištění - společník 6,5% - 48107 47372 

zdravotní pojištění - společník 4,5% - 33305 32796 

daň ze mzdy/sráţková daň 15,0% 90000 148770 140595 

čistý příjem   510000 509918 508037 

odvody a daň za společníka celkem   90000 481816 443047 

úspora na dani u s.r.o. 19,0% 0 0 0 

odvody společník - úspora na dani s.r.o.   90000 481816 443047 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zhodnocení: 

Valná hromada rozhodla na svém zasedání o rozdělení zisku ve výši 600 000 Kč tj. 

čistý zisk pro oba společníky 510 000 Kč. V tabulce jsem znázornila, jaký daňový 

dopad by nastal v případě, ţe společnost stejnou výši čisté mzdy vyplatí společníkům ve 

formě mzdy (sloupec – mzda) nebo formou odměny společníka (sloupec – odměna) bez 

účastni na nemocenském pojištění. Pro zjednodušení jsem neuvaţovala slevy na dani 

pro poplatníky ani nezdanitelné částky základu daně. 

 

Pohled společnosti 

Z výše uvedeného plyne, ţe v podmínkách roku 2010 při srovnání čistého příjmu 

z podílu na zisku, z pracovněprávního vztahu a z obchodněprávního vztahu, je pro 

společnost nejvýhodnější výplata podílu na zisku. Při variantě výplat odměny či mzdy 

by celkové odvody společnost přišly na 481 816 Kč v té nejdraţší moţnosti. Je nutné si 

zároveň uvědomit, ţe celkové osobní náklady (965 831 Kč; 951 084Kč) jsou daňovými 

náklady společnosti. Z pohledu daňové optimalizace společnosti výrazně ovlivní 

výsledek hospodaření, v našem případě by společnost skončila i ve ztrátě (VH2010 

961 000 Kč – osobní náklady 965 831 Kč = -4 831 Kč). I přes skutečnost, ţe ušetří na 
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dani z příjmů právnických osob částku cca 185 820 Kč, je stále v podmínkách roku 

2010 výhodnější výplata podílu na zisku. 

 

Pohled společníka 

Z pohledu společníka je výše jeho výplat namodelovaná ve všech třech případech ve 

stejné úrovni. Jedinou nevýhodu vidím u výplaty podílu na zisku v tom, ţe společníkovi 

neplynou ţádné peníze do fondu důchodového či nemocenského pojištění. Pokud se 

jedná o společníka ve věku do 33 let nebo naopak společníka v důchodovém věku, který 

uţ je starobním důchodcem (v podmínkách roku 2010), problém nenastává. V případě 

ostatních společníků je vhodné otázku důchodového pojištění (v podmínkách roku 

2010) řešit např. formou penzijního připojištění či soukromého ţivotního pojištění. 

 

4.2.3.3  Navrhované řešení optimalizace pro rok 2011 

Z finančního plánu společnosti je patrné, ţe v roce 2011 plánuje investici do vlastní 

nemovitosti, ve které by vybudovala novou vzorkovou prodejnu. Dále předpokládá 

výnosy a náklady srovnatelné s rokem 2010. Pro případnou optimalizaci navrhuji 

následná opatření: 

 budoucí nemovitost koupí společníci s. r. o. jako soukromé fyzické osoby a 

pronajmou s. r. o. 

 společníkům jako FO budou plynout příjmy dle § 9 ZDP (nepodléhá 

odvodům ZP a SP; moţnost uplatnění skutečných příjmů nebo paušální 

výdaj 30 % - podle podmínek r. 2010), 

 nájem bude daňovým nákladem společnosti ihned, 

 manţelky vlastníků společnosti začlenit mezi statutární orgán a jmenovat do funkce 

jednatele s odměnou méně neţ 74 400 Kč/ročně (platná pro r. 2011), 

 zachovat sjednanou odměnu u společníka B – 24 000 Kč/ročně, 

 vyuţít moţnosti fakturace OSVČ /společník B za činnost provedenou pro s. r. o. – 

navrhovaná výše 72 000 Kč/ročně, 

 zrušit pracovní poměr společníka A 
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 navýšit odměnu z výkonu funkce společníka A na částku 96 000 Kč/ročně (min. 

8 000 Kč/měsíčně – z důvodu minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní 

pojištění). 

 

Propočet navrhovaných řešení: 

 vyčíslení mzdových nákladů po provedených úpravách pro rok 2011 

 

Tabulka 24 - Mzdové náklady pro rok 2011 
  

     
Poloţka   společník A společník B 

manţelka 

AB 

hrubá mzda/podíl na zisku   96000 24000 146400 

důchodové pojištění - s.r.o. 21,5% 20640 0 0 

nemocenské pojištění - s.r.o. 3,5% 0 0 0 

zdravotní pojištění - s.r.o. 9,0% 8640 2160 13176 

náklady společnosti   125280 26160 159576 

důchodové pojištění - společník 6,5% 6240 0 0 

zdravotní pojištění - společník 4,5% 4320 1080 6600 

daň ze mzdy/sráţková daň 15,0% 0 3960 24120 

čistý příjem   85440 18960 115680 

odvody a daň za společníka celkem   39840 7200 43896 

úspora na dani u s.r.o. 19,0% 0 0 0 

odvody společník - úspora na dani 

s.r.o.   39840 7200 43896 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkové mzdové náklady v roce 2010 byly vyčísleny na 283 116 Kč. Mzdové náklady 

pro rok 2011 jsou plánované ve výši 311 016 Kč, tj. nárůst o 27 900 Kč. Vynaloţené 

finanční prostředky na pokrytí odvodů společnosti, společníků a nově jednatelů klesly 

v porovnání s rokem 2010 z 92 769 Kč na 90 936 Kč tj. o 2 %. 

 

Při porovnání čistých mezd si společníci v roce 2011 přijdou na částku zhruba o 29 733 

Kč vyšší. Navrhované řešení vychází tedy společnost levněji neţ způsob výplat 

praktikovaný v roce 2010 a společníci obdrţí vyšší čistý příjem. 
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 vyčíslení úspory na dani z příjmů právnických osob  

 

Tabulka 25 - Výpočet daňové povinnosti pro rok 2011 

   text - obsah operace kod částka 

výnosy 

  4 558 000 

náklady 

  3 900 900 

účetní zisk   657 100 

Položky, zvyšující HV     
nedaňové náklady 

    

54 - jiné provozní náklady   0 

58 - mimořádné náklady   0 

Položky, snižující HV     

rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy   0 

  

 

  

  

 

  

daňová ztráta   0 

dary   0 

základ daně s.r.o. po úpravách   657 100 

daň  19 124 830 

slevy na dani   0 

daň po slevách   124 830 

zaplacené zálohy 

 
0 

   zisk po zdanění = 532 270 Kč 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Shrnutí navrhovaných opatření: 

 byla provedena úprava výplat odměn a navýšení počtu jednatelů o manţelky 

společníků, tento krok přinesl mzdové náklady ve výši 311 016 Kč 

 dle plánu pořídila společnost k 1. 1. 2011 nebytový prostor v hodnotě 2 000 000 Kč, 

na doporučení není vlastníkem s. r. o., ale společníci jako fyzické osoby, kaţdý je 

vlastníkem ½ podílu nebytového prostoru. Na koupi byl vyřízen obchodní úvěr. 

Společníci jako fyzické osoby budou prostor pronajímat s. r. o. na základě smlouvy 
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o nájmu s ročním nájemným 204 000 Kč. Výhodou je, ţe nájem je daňovým 

nákladem společnosti. Pokud by společnost byla vlastníkem sama, musela by 

nebytový prostor odepisovat dle ZDP § 26. Nebytový prostor patří do odpisové 

skupiny 5, doba odepisování 30 let. Roční odpis je niţší neţ cena nájemného. 

 fakturace OSVČ (společník B) za provoz webových stránek částku 72 000 Kč/ročně 

 

Vyčíslení výplaty podílu na zisku 

Společníci chtějí obdrţet v roce 2011 stejnou výši čistého příjmu jako v roce 2010. 

Z tohoto důvodu je nutno rozdělit zisk ve výši 659 000 Kč před zdaněním. Po sraţení  

15 % daně (98 850 Kč) obdrţí kaţdý společník čistý zisk cca 280 000 Kč. 

 

Tabulka 26 - Porovnání roku 2010 s rokem 2011 

   
operace rok 2010 rok 2011 

osobní náklady - společník 283 116 Kč 311 016 Kč 

čistý příjem 190 347 Kč 220 080 Kč 

podíl na zisku 510 000 Kč 560 000 Kč 

sráţková daň 15% 90 000 Kč 98 850 Kč 

celkové odvody 92 769 Kč 90 936 Kč 

daň z příjmů PO 19% 185 820 Kč 124 830 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkové vynaloţené peněţní prostředky pro rok 2010 

= 90 000 + 92 769 + 185 820 = 368 589 Kč 

 

Celkové předpokládané vynaloţené peněţní prostředky v roce 2011 

= 98 850 + 90 936 + 124 830 = 314 616 Kč 

 

Při porovnání uvedených hodnot zjistíme, ţe i při navýšení osobních nákladů, 

vyplaceného čistého příjmu a rozdělení vyššího podílu na zisku v roce 2011, se celkové 

vynaloţené prostředky společnosti snížily o 53 973 Kč. 
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Shrnutí 

Z výše uvedených propočtů vyplývá, ţe pokud odměna společníka z obchodněprávního 

vztahu bude niţší neţ 6 000 Kč měsíčně, je výplata odměny výhodnější neţ výplata 

podílu na zisku. Minimálně 4,1 % odměny a maximálně 20,45 % odměny (v případě 

moţnosti uplatnění slevy na poplatníka). 

 

Z ostatních modelů je patrné, byť zakládají účast na nemocenském pojištění či nikoliv a 

výše odměny nebo mzdy z pracovněprávního vztahu je vyšší neţ 6 000 Kč měsíčně, ţe 

daňové zatíţení odvody je vyšší neţ srovnatelný podíl na zisku, a to aţ o 20,43 % 

odměny.Tím pádem je moţné říci, ţe ve všech těchto případech bude výhodnější zvolit 

výplatu formou podílu na zisku. 

 

Pomocí optimalizačního modelu jsem dospěla k závěru, ţe výhodnou kombinací při 

stanovení způsobu výplaty společníka je podíl na zisku vyplácený společností a zároveň 

vyuţití modelu 1 s modelem 3.  

 

Při narůstajícím výsledku hospodaření bych z pohledu daňové optimalizace 

nedoporučovala zbytečně navyšovat odměnu na úrok podílu na zisku. Z důvodu, ţe 

společník zaplatí na dani a pojistném navíc o 20,43 % hrubé odměny 

z obchodněprávního vztahu nebo aţ 23,36 % mzdy z pracovněprávního vztahu. Na 

druhou stranu by nebylo ani rozumné nemít za výkon funkce jednatele ţádnou odměnu.  

 

Modely 2 a 4 překračují strop maximálního vyměřovacího základu pro pojistné – je 

výhodné je vyuţít v případě příjmů ze závislé činnosti dosahujících částky nad 3,9 mil. 

Kč popřípadě v kombinaci OSVČ. 

 

Při rozhodování se, kterou kombinaci optimalizace vyberu, je nejvhodnější pohlíţet na 

společníka z pohledu věkové skupiny. Rozdělila bych je do tří skupin: 

 

 společníci ve věku do 35 let 

V jejich případě je nejvýhodnější zvolit odměnu podle OBCHZ do 6 000 Kč (v roce 

2010, nově v roce 2011 je částka navýšena na 6 200 Kč) a mzdu z pracovněprávního 
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vztahu ve výši 2 000 Kč. Tato částka jiţ zakládá účast na důchodovém pojištění, tzn. 

budou se mu počítat odpracované roky do důchodu a druhá výhoda – celkový příjem 

dosahuje minimálního vyměřovacího základu pro platby do systému všeobecného 

zdravotního pojištění. 

 

 společníci v předdůchodovém věku 

Pro tuto kategorii bude pravděpodobně prioritou být důchodově pojištěn. Výši odměny 

bude vhodné nastavit dle pravidel udávajících redukční hranice pro výpočet starobního 

důchodu. Kaţdým rokem ministerstvo práce a sociálních věcí vydá nové přepočítací 

koeficienty pro výpočty důchodů. Optimální výše odměny by se nyní pohybovala na 

hranici  13 000 Kč. 

 

 společníci v důchodovém věku 

U těchto společníků jiţ není nutné odvádět platby do fondu sociálního pojištění, jelikoţ 

důchod jiţ pobírají. Není u nich ani nutné, aby jejich odměna dosahovala minimálního 

vyměřovacího základu z pohledu zdravotního pojištění. Za starobní důchodce platí totiţ 

pojistné stát. Ideální výše odměny je do ¼ minimální mzdy. 

 

Proto musí kaţdý společník zváţit sám, pro jaké minimální zabezpečení se 

v naznačených sférách rozhodne. 
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5. ZÁVĚR 

Daňová problematika a s ní související předpisy, jsou velmi komplikovanou a rozsáhlou 

oblastí. Zákonodárci se snaţí zjednodušit nám podnikatelům daňový systém. Myslím si, 

ţe má práce je důkazem toho, ţe to tak bohuţel není. 

 

Cílem bakalářské práce bylo objasnit způsoby daňové optimalizace odvodových 

povinností vlastníků obchodních společností. Celkem jsem uvedla šest modelů různých 

kombinací, jak můţe společník čerpat a šetřit finanční prostředky společnosti. 

 

Výstupním materiálem je funkční model, který nám umoţní snadnější orientaci v této 

problematice. Model je popsán v příloze mé bakalářské práce. 

 

Pohledů, jak přistupovat a zároveň si vykládat danou problematiku můţe být bezesporu 

více, neţ jsem uvedla. Při optimalizaci jsem se vţdy drţela v mezích zákona.  

 

K 1. lednu 2011 opět došlo k legislativním změnám hlavně v oblasti sociálního 

pojištění, které mohou mít dopad na mé myšlenky uvedené v práci. Jiţ v součastné době 

připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí novelu k problematice nemocenského 

pojištění společníků a jednatelů společností s ručením omezeným. 

 

Bakalářská práce je celá zpracovávaná dle legislativy platné do 31. 12. 2010. 
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ABC Podlahy  s.r.o.

277830272008

Rok Měsíc IČ
1 x

Sladkovského 807/53
Olomouc 9
779 00

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2008 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště

ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

AKTIVA
Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.

b

Minulé úč. období

Korekce
1 432a

Označení
Brutto

-2391 368AKTIVA CELKEM 4801 1 129

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. -239491Dlouhodobý majetek 163 252

B. Dlouhodobý nehmotný majetekI. 4

B. -239491Dlouhodobý hmotný majetekII. 165 252

B. Dlouhodobý finanční majetekIII. 6

C. 877Oběžná aktiva 4647 877

C. 223ZásobyI. 978 223

C. Dlouhodobé pohledávkyII. 9

C. 591Krátkodobé pohledávkyIII. 29210 591

C. 63Krátkodobý finanční majetekIV. 7511 63

D. Časové rozlišeníI. 12



Stav v běžném
účetním období

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

b

Označení PASIVA

1 129PASIVA CELKEM 48413

A. 247Vlastní kapitál 4814

A. 200Základní kapitálI. 20015

A. Kapitálové fondyII. 16

A. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze ziskuIII. 17

A. -152Výsledek hospodaření minulých letIV. -5618

A. 199Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/V. -9619

B. 882Cizí zdroje 43620

B. RezervyI. 21

B. Dlouhodobé závazkyII. 22

B. 648Krátkodobé závazkyIII. 43623

B. 234Bankovní úvěry a výpomociIV. 24

C. Časové rozlišeníI. 25

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

Sestaveno dne:

31.03.2009

s.r.o. podlahářství



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu

IČ

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
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Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
Sladkovského 807/53
Olomouc 9
779 00

1 x
MěsícRok

2008 27783027

ABC Podlahy  s.r.o.

číslo
řádku

běžném
Označení

b

TEXT

c 1
minulém

a 2

Skutečnost v účetním období

3 103Tržby za prodej zboží 3 1531I.

A. 2 081Náklady vynaložené na prodané zboží 2 4322

1 022Obchodní marže 7213+

642Výkony 1 2534II.

B. 1 005Výkonová spotřeba 1 6955

659Přidaná hodnota 2796+

C. 292Osobní náklady 2897

D. 3Daně a poplatky 28

E. 158Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 819

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10III.

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období

12

43Ostatní provozní výnosy 13IV.

H. 15Ostatní provozní náklady 14

Převod provozních výnosů 15V.

Převod provozních nákladů 16I.

234Provozní výsledek hospodaření -9317*



číslo
řádku

běžném
Označení

b

TEXT

c 1
minulém

a 2

Skutečnost v účetním období

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18VI.

J. Prodané cenné papíry a podíly 19

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20VII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21VIII.

K. Náklady z finančního majetku 22

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23IX.

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25

Výnosové úroky 26X.

N. Nákladové úroky 27

Ostatní finanční výnosy 28XI.

O. 23Ostatní finanční náklady 329

Převod finančních výnosů 30XII.

P. Převod finančních nákladů 31

-23Finanční výsledek hospodaření -332*

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33

211Výsledek hospodaření za běžnou činnost -9634**

Mimořádné výnosy 35XIII.

R. Mimořádné náklady 36

S. 12Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37

-12Mimořádný výsledek hospodaření 38*

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39

199Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -9640***

211Výsledek hospodaření před zdaněním -9641****

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne:

31.03.2009

s.r.o. podlahářství



ABC Podlahy  s.r.o.

277830272009

Rok Měsíc IČ
1 x

Sladkovského 807/53
Olomouc 9
779 00

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2009 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště

ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

AKTIVA
Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.

b

Minulé úč. období

Korekce
1 432a

Označení
Brutto

-2472 037AKTIVA CELKEM 1 1291 1 790

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. -247610Dlouhodobý majetek 2523 363

B. Dlouhodobý nehmotný majetekI. 4

B. -247610Dlouhodobý hmotný majetekII. 2525 363

B. Dlouhodobý finanční majetekIII. 6

C. 1 417Oběžná aktiva 8777 1 417

C. 411ZásobyI. 2238 411

C. Dlouhodobé pohledávkyII. 9

C. 498Krátkodobé pohledávkyIII. 59110 498

C. 508Krátkodobý finanční majetekIV. 6311 508

D. 10Časové rozlišeníI. 12 10



Stav v běžném
účetním období

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

b

Označení PASIVA

1 790PASIVA CELKEM 1 12913

A. 713Vlastní kapitál 24714

A. 200Základní kapitálI. 20015

A. Kapitálové fondyII. 16

A. 20Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze ziskuIII. 17

A. 26Výsledek hospodaření minulých letIV. -15218

A. 467Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/V. 19919

B. 1 003Cizí zdroje 88220

B. RezervyI. 21

B. 352Dlouhodobé závazkyII. 22

B. 505Krátkodobé závazkyIII. 64823

B. 146Bankovní úvěry a výpomociIV. 23424

C. 74Časové rozlišeníI. 25

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

Sestaveno dne:

20.03.2010

s.r.o. podlahářství



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu

IČ

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

příslušnému finančnímu
úřadu

ke dni 31.12.2009

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
Sladkovského 807/53
Olomouc 9
779 00

1 x
MěsícRok

2009 27783027

ABC Podlahy  s.r.o.

číslo
řádku

běžném
Označení

b

TEXT

c 1
minulém

a 2

Skutečnost v účetním období

3 348Tržby za prodej zboží 3 1031I.

A. 2 232Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0812

1 116Obchodní marže 1 0223+

1 064Výkony 6424II.

B. 983Výkonová spotřeba 1 0055

1 197Přidaná hodnota 6596+

C. 291Osobní náklady 2927

D. 4Daně a poplatky 38

E. 8Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1589

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10III.

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období

12

6Ostatní provozní výnosy 4313IV.

H. 1Ostatní provozní náklady 1514

Převod provozních výnosů 15V.

Převod provozních nákladů 16I.

899Provozní výsledek hospodaření 23417*



číslo
řádku

běžném
Označení

b

TEXT

c 1
minulém

a 2

Skutečnost v účetním období

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18VI.

J. Prodané cenné papíry a podíly 19

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20VII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21VIII.

K. Náklady z finančního majetku 22

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23IX.

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25

Výnosové úroky 26X.

N. 25Nákladové úroky 27

Ostatní finanční výnosy 28XI.

O. 33Ostatní finanční náklady 2329

Převod finančních výnosů 30XII.

P. Převod finančních nákladů 31

-58Finanční výsledek hospodaření -2332*

Q. 157Daň z příjmů za běžnou činnost 33

684Výsledek hospodaření za běžnou činnost 21134**

Mimořádné výnosy 35XIII.

R. 217Mimořádné náklady 36

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1237

-217Mimořádný výsledek hospodaření -1238*

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39

467Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 19940***

624Výsledek hospodaření před zdaněním 21141****

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne:

20.03.2010

s.r.o. podlahářství



ABC Podlahy  s.r.o.

277830272010

Rok Měsíc IČ
1 x

Sladkovského 807/53
Olomouc 9
779 00

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2010 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště

ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

AKTIVA
Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.

b

Minulé úč. období

Korekce
1 432a

Označení
Brutto

-3533 742AKTIVA CELKEM 1 7901 3 389

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. -353611Dlouhodobý majetek 3633 258

B. Dlouhodobý nehmotný majetekI. 4

B. -353611Dlouhodobý hmotný majetekII. 3635 258

B. Dlouhodobý finanční majetekIII. 6

C. 3 112Oběžná aktiva 1 4177 3 112

C. 520ZásobyI. 4118 520

C. Dlouhodobé pohledávkyII. 9

C. 1 092Krátkodobé pohledávkyIII. 49810 1 092

C. 1 500Krátkodobý finanční majetekIV. 50811 1 500

D. 19Časové rozlišeníI. 1012 19



Stav v běžném
účetním období

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

b

Označení PASIVA

3 389PASIVA CELKEM 1 79013

A. 1 488Vlastní kapitál 71314

A. 200Základní kapitálI. 20015

A. Kapitálové fondyII. 16

A. 20Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze ziskuIII. 2017

A. 493Výsledek hospodaření minulých letIV. 2618

A. 775Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/V. 46719

B. 1 908Cizí zdroje 1 00320

B. RezervyI. 21

B. 460Dlouhodobé závazkyII. 35222

B. 1 402Krátkodobé závazkyIII. 50523

B. 46Bankovní úvěry a výpomociIV. 14624

C. -7Časové rozlišeníI. 7425

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

Sestaveno dne:

20.03.2011

s.r.o. podlahářství



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu

IČ

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

příslušnému finančnímu
úřadu

ke dni 31.12.2010

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
Sladkovského 807/53
Olomouc 9
779 00

1 x
MěsícRok

2010 27783027

ABC Podlahy  s.r.o.

číslo
řádku

běžném
Označení

b

TEXT

c 1
minulém

a 2

Skutečnost v účetním období

2 816Tržby za prodej zboží 3 3481I.

A. 1 877Náklady vynaložené na prodané zboží 2 2322

939Obchodní marže 1 1163+

1 742Výkony 1 0644II.

B. 1 023Výkonová spotřeba 9835

1 658Přidaná hodnota 1 1976+

C. 485Osobní náklady 2917

D. 5Daně a poplatky 48

E. 105Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 89

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10III.

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období

12

Ostatní provozní výnosy 613IV.

H. 11Ostatní provozní náklady 114

Převod provozních výnosů 15V.

Převod provozních nákladů 16I.

1 052Provozní výsledek hospodaření 89917*



číslo
řádku

běžném
Označení

b

TEXT

c 1
minulém

a 2

Skutečnost v účetním období

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18VI.

J. Prodané cenné papíry a podíly 19

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20VII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21VIII.

K. Náklady z finančního majetku 22

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23IX.

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25

Výnosové úroky 26X.

N. 26Nákladové úroky 2527

Ostatní finanční výnosy 28XI.

O. 37Ostatní finanční náklady 3329

Převod finančních výnosů 30XII.

P. Převod finančních nákladů 31

-63Finanční výsledek hospodaření -5832*

Q. 186Daň z příjmů za běžnou činnost 33

803Výsledek hospodaření za běžnou činnost 84134**

Mimořádné výnosy 35XIII.

R. 28Mimořádné náklady 21736

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37

-28Mimořádný výsledek hospodaření -21738*

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39

775Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 62440***

961Výsledek hospodaření před zdaněním 62441****

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne:

20.03.2011

s.r.o. podlahářství


