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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci vyplácení příjmu společníka, který je 

zároveň i jednatelem obchodní společnosti s ručením omezeným. Analýza vyplácených 

příjmů dle jejich výše a druhu je základním podkladem pro volbu optimální varianty 

v konkrétní obchodní společnosti. Dosaţeným výsledkem je sníţení nákladů spojených 

s výplatou finančních prostředků obchodní společnosti a také společníka. Diplomová 

práce pomůţe zakladatelům firem ušetřit náklady související s výdaji na výplatu 

finančních prostředků pro vlastní potřebu. 

 

 

Abstract 

 
The diploma thesis focuses on the optimization of the income payment the partner 

(shareholder), who is also the executive heads of a trading company with limited 

liability. An analysis of the incomes paid according to their amount and type is 

fundamental for the choice of the optimum variants in the particular trading company. 

The result achieved is a reduction of the costs associated with the payment of the 

company´s and the partner´s financial resources. The thesis will help founders of 

companies to save costs related to expenditure incurred in the disbursement of financial 

resources for their personal use. 
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Úvod 
 

Cílem diplomové práce je navrhnout pro společníka a jednatele obchodní společnosti 

s ručením omezeným optimální členění výplat od této společnosti. Optimální v tom 

směru, aby odvody daně, sociálního a zdravotního pojištění byly co nejniţší jak 

z pohledu společníků a jednatelů, tak z pohledu nákladů obchodní společnosti. V České 

republice bylo v roce 2009 dle informací statistického úřadu 297.647 obchodních 

společností s ručením omezeným.(17) 

Společník má několik moţností, jak získat příjem od obchodní společnosti, kterou 

zaloţil.  Jedná se o příjmy:  

 za práci v s.r.o. kde vykonává činnost společníka a jednatele na základě 

mandátních smluv, případně je zaměstnancem na základě pracovní smlouvy, 

dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce; 

 z podílu na zisku společnosti; 

 z podnikatelské činnosti společníka pro s.r.o., kdy společník na základě 

ţivnostenského oprávnění společnosti fakturuje odvedenou práci, nájemné, 

dodané zboţí apod.; 

 z půjčky společnosti ve formě úroků; 

 z pronájmu podnikatelských prostor, které jsou ve vlastnictví společníka;  

 z výplaty při prodeji nebo převodu podílu a jiné. 

Na jednotlivé příjmy je potřeba se podívat z hlediska daňové povinnosti a z hlediska 

odvodů sociálního a zdravotního pojištění.  

Teoretická část se tedy ponese zcela v duchu zákonů o dani z příjmů, o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění a zákoníku práce.  

V další části práce je popsána konkrétní společnost a následuje analýza situace ve 

společnosti s přihlédnutím k problému celkového zatíţení formou odvodů jak 

společníka, tak firmy. Analýza slouţí především ke zjištění procentního zatíţení 

jednotlivých příjmů. Z analýzy se pak vychází v návrhové části. Jsou vytvořeny čtyři 

různé návrhy. Porovnáním jednotlivých návrhů se skutečným příjmem společníka 

v roce 2010 je vyčísleno, o kolik více finančních prostředků by společník obdrţel, 

kdyby sloţení příjmů změnil dle návrhů.  
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Závěrem je provedeno zhodnocení, jestli práce splnila svůj cíl, jak do budoucna vypadá 

situace v České republice, co se týče odvodu daní a odvodů sociálního a zdravotního 

pojištění a co by vláda v této oblasti mohla změnit. 

 

 

 

Cíle práce, metody a postupy zpracování 
 

Hlavním cílem práce je porovnat jednotlivé druhy příjmů společníka od vlastní 

obchodní společnosti, navrhnout nejlepší varianty s pohledu nejniţších nákladů na 

vyplacené příjmy. V teoretické části bude pouţito výběru ze zákonů, které souvisejí 

s tímto problémem. Především je potřeba zmínit zákon o dani z příjmu, zákon 

sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a zákoníku práce.  

Výpočty v diplomové práci jsou prováděny v ročním objemu všech příjmů společníka 

pomocí programu EXEL. Prezentace výsledků výpočtů jsou v práci uvedeny formou 

tabulek a grafů. 

Při analýze nákladů mezd a odměn se předpokládá, ţe obchodní společnost hospodaří se 

ziskem a nemá problémy s likviditou. Úspora jednotlivých návrhů je vyčíslena v čistém 

příjmu společníka a při zachování stejné výše nákladů pro obchodní společnost.  

K porovnání návrhů slouţí skutečnost roku 2010, tedy celkové náklady obchodní 

společnosti na mzdu společníka a čistá mzda společníka. U příjmů společníka, které 

sniţují daňový základ k dani z příjmu právnických osob obchodní společnosti, se o 19 

% sniţuje náklad obchodní společnosti. U příjmů (benefitů), vyplácených ze zdaněného 

zisku, není tato úspora na dani z příjmu právnických osob zohledněna.    
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1. Teoretická východiska práce 
V České republice se vyplacení jakéhokoliv druhu příjmu musí podrobit různým 

sráţkám v podobě daní, odvodů správě sociálního zabezpečení a odvodů zdravotní 

pojišťovně. Na všechno jsou vytvořeny zákony, které se většinou kaţdý rok i několikrát 

mění a doplňují. Je tedy nutno počítat s tím, ţe teorie zde popsaná, bude během 

krátkého času v mnoha bodech zcela odlišná.    

1.1. Daňové odvody z příjmů  

Tato teoretická část především čerpá ze Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento zákon prošel v roce 2010 čtyřmi novelizacemi. Naše 

vláda je v neustálém novelizování zákonů opravdu nepřekonatelná. Pro obyvatele České 

republiky a především pro účetní, daňové poradce a auditory je kaţdoroční nutností, 

absolvovat různá školení se zaměřením na změny v daních z příjmů, odvodů sociálního 

a zdravotního pojištění a dalších zákonů. 

1.1.1. Vysvětlení některých pojmů vztahujících se k dani z příjmů 

pro lepší porozumění zákona jsou na úvod vysvětleny základní pojmy, které se v zákoně 

o daních z příjmů objevují, proto je nutné jim při orientaci v této problematice 

porozumět.  

1.1.2. Daň z příjmu 

Tato daň patří mezi daně přímé a je uvalována na finanční příjem fyzických osob a 

právnických osob. V České republice je rovná daň z příjmu fyzických osob a zdaňuje ve 

většině případů veškerý příjem fyzických osob. 

1.1.3. Poplatník daně z příjmu fyzických osob 

Poplatník daně z příjmu je fyzická osoba. Podle toho jestli má v České republice (ČR) 

bydliště nebo kolik dní se v ČR zdrţuje, můţe být daňovým rezidentem a pak daní 

všechny celosvětové příjmy v ČR nebo v případě ţe je daňovým nerezidentem, tak daní 

jen příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Poplatníci, kteří se na území 

České republiky zdrţují za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, která se 

vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, ţe 

se na území ČR obvykle zdrţují.(10) 
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1.1.4. Plátce daně 

Plátcem daně je osoba, která pod vlastním jménem a pod vlastní majetkovou 

odpovědností musí daň správně vypočítat, srazit z vyplaceného příjmu a odvést tuto daň 

příslušnému správci daně na jeho účet. Nejčastěji zaměstnavatel.(10) 

 

1.1.5. Poplatník daně z příjmu právnických osob 

Poplatníky této daně jsou právnické osoby (například společnosti s ručením 

omezeným), které mají v ČR umístěno sídlo nebo místo svého vedení.(10) 

 

1.1.6. Zdaňovací období  

Zdaňovacím obdobím pro fyzické osoby je kalendářní rok, právnické osoby mají 

v tomto směru moţnost volby a mohou si zvolit hospodářský rok, který se nemusí 

shodovat s kalendářním.(10) 

 

1.1.7. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) 

je označení, které se pouţívá pro osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné 

samostatně výdělečné činnosti. Pokud podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

nazýváme takovou osobu ţivnostník, dále můţe být samostatným zemědělcem, 

umělcem, soudní znalcem, insolvenčním správcem, tlumočníkem, spisovatelem a 

podobně.  

 

1.1.8. Předmět daně z příjmu fyzických osob (FO) 

 

Předmětem daně jsou příjmy fyzických osob, které mohou mít podobu peněţní i 

nepeněţní
1
. Podle zdroje příjmu jsou rozděleny do pěti kategorií: 

-podle § 6 se jedná o příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky (většinou 

z pracovního poměru), 

-podle § 7 se jedná o příjmy z podnikání a z jiné výdělečné činnosti fyzické osoby, 

-podle § 8 se jedná o příjmy z kapitálového majetku, 

-podle § 9 se jedná o příjmy z pronájmu, 

                                                 
1
 Nepeněţní příjem se oceňuje podle Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
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podle § 10 se jedná o ostatní příjmy.(10) 

1.1.9. Základ daně  

Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období 

přesahují výdaje prokazatelně vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění a udrţení, pokud 

dále u jednotlivých příjmů podle § 6 aţ 10 není stanoveno jinak.(10) 

 

1.1.10. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6, ZDP) 

Jedná se o příjmy, které daňový poplatník dostal vyplaceny z: 

 

ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, sluţebního nebo 

členského poměru a obdobného poměru. Těmito příjmy se rozumějí 

i příjmy za práci ţáků a studentů z praktického výcviku, 

příjmy za práci členů druţstev, společníků a jednatelů společností 

s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, 

odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším 

výkonem závislé činnosti. 

při bezplatném poskytnutí vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci se za 

příjem zaměstnance povaţuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za 

kaţdý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.(10) 

 

 

1.1.11. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7, ZDP) 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

 příjmy ze ţivností 

 příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů 

 podíly společníků veřejné obchodní společnosti a 

komplementářů komanditní společnosti na zisku. 

 příjmy z jiné samostatné výdělečné (10) 

Dílčím základem daně u podnikání na ţivnostenské oprávnění jsou příjmy sníţené 

o výdaje vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění a udrţení. 
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Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení 

příjmu, můţe uplatnit výdaje tzv. procentem z příjmu (Tabulka 1). 

 

Druh živnosti Uplatnění výdajů 

Příjmy ze zemědělské výroby a ţivnosti řemeslné 80% 

Příjmy z ţivnosti ostatních (s výjimkou řemeslných) 60% 

Příjmy z jiného podnikání (autorská práva, nezávislé 

povolání, znalci, tlumočníci, podíly na veřejné obchodní 

společnosti, komplementáři komanditní společnosti, správci 

konkursní podstaty) 

40% 

Příjmy z pronájmu majetku, zařazeného v obchodním 

majetku 
30% 

Tabulka 1: Výdaje procentem z příjmu dle §7, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu  

 

Uplatní-li poplatník výdaje procentem z dosaţených příjmů, má se za to, ţe v částce 

výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaloţené v souvislosti s dosahováním 

příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Poplatník nemusí vést 

účetnictví ani daňovou evidenci a vede pouze záznamy o příjmech, majetku a evidenci 

pohledávek za kalendářní rok.(10) 

 

1.1.12. Příjmy z kapitálového majetku (§8, ZDP) 

Pro tento druh příjmu je důleţité zmínit pouze výplatu podílů na zisku z majetkových 

podílů ve společnosti s ručením omezeným. Od roku 2011 byla do příjmů 

z kapitálového majetku zařazena nově i státní podpora na příspěvek na stavební 

spoření.(10) 

 

1.1.13. Příjmy z pronájmu (§9, ZDP) 

Jedná se o příjmy získané z pronájmu nemovitostí nebo bytů a o příjmy z pronájmu 

movitých věcí. Pronájem, který je uskutečňován jen příleţitostně se zařazuje pod příjmy 

ostatní dle § 10, ZDP. 

Pro tento druh příjmů je upraveno stanovení základu daně. Lze ho zjistit tak, ţe od 

příjmů dosaţených z pronájmu odečteme skutečné výdaje, nebo se dá pouţít procento 
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z příjmu a vést záznamy jen o příjmech a evidenci pohledávek souvisejících 

s pronájmem.(10)  

Příjmy z pronájmu movitých věcí, nemovitostí nebo bytů 30% 

Tabulka 2: Výdaje procentem z příjmu dle §9, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

1.1.14. Příjmy ostatní (§10, ZDP) 

 

Tyto příjmy jak uţ sám název napovídá, zahrnují příjmy ostatní. Pro tuto práci je 

potřeba se zmínit, ţe sem patří příjmy z převodu účasti společníka na společnosti 

s ručením omezeným, podíl společníka na likvidačním zůstatku společnosti a 

vypořádací podíl společníka při zániku společnosti. 

Výdajem u těchto příjmů je podíl společníka na základním kapitálu společnosti 

s ručením omezeným.(10) 

 

1.1.15. Sazba daně z příjmu fyzických osob 

 

Sazba daně je pro všechny druhy příjmů fyzických osob stejná ve výši 15% ze základu 

daně, který je ale potřeba ještě sníţit o nezdanitelné poloţky a o odčitatelné 

poloţky.(10) 

 

1.1.16. Sazba daně z příjmu právnických osob 

 

Sazba daně z příjmu právnických osob se počítá ze základu daně z příjmu právnických 

osob a pro rok 2011 činí 19 %. Základem daně je souhrn všech příjmů sníţený o 

uznatelné náklady, o odčitatelné poloţky dle § 34, a dary.(10) 

 

 

1.1.17. Zvláštní sazba daně 

 

O této zvláštní sazbě daně je nutno se zmínit z důvodu ţe výplata podílu ze zisku 

společníka společnosti s.r.o. podléhá sráţkové dani ve výši 15% z vyplacené 

částky.(10)  



13 

 

1.1.18. Nezdanitelné položky dle § 15, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu 

Nezdanitelné poloţky mohou uplatnit fyzické osoby, zaměstnanci a také OSVČ. 

 

Nezdanitelné části podle § 15 Podmínky, případně hodnota 

Hodnota darů 
Musí splňovat účel dle § 15, odst. (1)  

                nad 2% ze základu daně, nebo min. 1.000 Kč, 

maximálně 10% ze základu daně   

Úroky z úvěrů  
Pouze na financování bytových potřeb (přesněji § 15, 

odst. 3, písm. a - h. 

Příspěvek na penzijní připojištění 

(smlouva mezi poplatníkem a 

penzijním fondem) 

Odečítá se úhrn zaplacených příspěvků, který je 

sníţený o 6.000 Kč, maximálně však 12.000 Kč 

Penzijní pojištění (smlouva mezi 

poplatníkem a institucí penzijního 

pojištění) 

Výplata po 60 měsících, nejdříve v 60 letech, odečítá se 

celá zaplacená částka 

Soukromé ţivotní pojištění 
Výplata po 60 měsících, nejdříve v 60 letech, od 5 do 

15 let sjednáno min. 40.000 a nad 15 let min. 70.000 

Kč, odečítá se celá zaplacená částka 

Členské příspěvky 
Příspěvky odborové organizaci, do výše 1,5 % 

zdanitelných příjmů podle § 6, max. však 3.000 Kč 

Zkoušky ověřující výsledky dalšího 

vzdělávání 

Jen pokud nebyly proplaceny zaměstnavatelem a max. 

do výše 10.000 Kč, osoba se zdravotním postiţením 

max. 13.000 Kč a osoba s těţším zdravotním 

postiţením aţ 15.000 Kč 

Tabulka 3: Nezdanitelné položky podle § 15, Zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
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1.1.19. Odčitatelné položky dle § 34, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu 

Odčitatelné poloţky sniţují základ daně fyzické osoby i právnické osoby. 

 

Odčitatelné položky dle § 34 Podmínky, případně hodnota 

Daňová ztráta 
Nejdéle v pěti daňových období následujících po 

období, kdy ztráta vznikla 

Výdaje vynaloţené při realizaci 

projektů výzkumu a vývoje 
100 % výdajů, oddělená evidence od ostatních výdajů 

Tabulka 4: Odčitatelné položky podle § 34, Zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

 

1.1.20. Slevy na dani dle § 35, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

 

Slevy na dani dle § 35 si můţe uplatnit zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance se 

zdravotním postiţením. 

Slevy na dani dle § 35  Podmínky, případně hodnota 

Zdravotně postiţený zaměstnanec 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců s postiţením 

je desetinné číslo, sleva je 18.000 Kč za rok 

Zdravotně postiţený zaměstnanec s 

těţším postiţením 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců s postiţením 

je desetinné číslo, sleva je 60.000 Kč 

Tabulka 5: Slevy na dani podle § 35, Zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

 

1.1.21. Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně 

Tyto příjmy zaměstnanci obdrţí od svého zaměstnavatele a nemusí z nich odvádět daň. 

Jsou proto příjmem velice oblíbeným a často i zneuţívaným, hlavně v oblasti cestovních 

náhrad. 
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Příjmy nevstupující do základu daně 

(§6, odst. 7) 
Podmínka 

Uznatelný výdaj u 

zaměstnavatele 

Cestovní náhrady 
Vyúčtování pracovní 

cesty 
ANO 

Osobní ochranné pomůcky, pracovní 

oděvy, obuv a podobně 
Oděv označený názvem 

(logem) zaměstnavatele 
ANO 

Vyplacené zálohy  NE 

Náhrady za opotřebované vlastní nářadí 
Nářadí musí být určeno 

pro výkon práce 
ANO 

Platby za odborný rozvoj související s 

předmětem činnosti zaměstnavatele 
Nepeněţní plnění ANO 

Hodnota stravování, stravenky Nepeněţní plnění 

ANO( max. 55 %  z 

hodnoty stravenky do 94 

Kč) 

Hodnota nealkoholických nápojů Nepeněţní plnění NE 

Nepeněţní plnění z fondu kulturních a 

sociálních potřeb na rekreaci, sport, 

kulturu a jiné 

Nepeněţní plnění ANO do 20.000 za rok 

Příjem ve formě daňového bonusu  ANO 

Přechodné ubytování zaměstnanců Nepeněţní plnění  
ANO do 3.500 Kč 

měsíčně 

Dary do 2.000 Kč za rok  Nepeněţní plnění NE  

Bezúročná návratná půjčka do 100.000 Na bytové účely NE 

Bezúročná návratná půjčka do 20.000 
K překlenutí tíţivé 

finanční situace 
NE 

Odstupné 
Podle vyhlášky. č. 

19/1991 Sb. 
ANO 

Sociální výpomoc do 500.000 Kč 
K překlenutí tíţivé 

finanční situace v 

důsledku ţivelní pohromy 

NE 

Příspěvek na penzijní připojištění, 

penzijní pojištění a ţivotní pojištění 

Platnost min. na 60 

měsíců a výpověď 

nejdříve v 60 letech věku 

ANO 

Tabulka 6: Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně dle § 6, odst. 9, Zákona číslo 

586/1992 Sb., o daních z příjmu 
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1.2. Odvody z příjmů na sociální zabezpečení  

Odvody do fondu sociálního zabezpečení jsou u některých příjmů násobkem odvodů 

daně z příjmu fyzických osob a neexistují zde ţádné odčitatelné poloţky. Od ledna 

2008 se navíc pojistné placené zaměstnavatelem na sociální a zdravotní pojištění 

připočítává k daňovému základu zaměstnanců. Reforma, která je v platnosti od 

ledna 2008 zavedla nový termín „Superhrubá mzda“.     

Výpočet superhrubé mzdy je následovný: 

SHM   =  HM + 34% Z HM 

SHM =  superhrubá mzda 

HM   =  hrubá mzda 

25%  = sociální pojištění  placené zaměstnavatelem 

9%    = zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem 

Je potřeba však přiznat, ţe i kdyţ nám vláda ČR neustále hospodaří se schodkem 

státního rozpočtu a dluh ČR neustále narůstá, tak odvody ze sociálního zabezpečení 

klesají. Tento pokles byl největší v roce 2009, kdy bylo do zákona o sociálním 

zabezpečení uzákoněno, ţe prvních čtrnáct dní nemocenské bude zaměstnanci platit 

zaměstnavatel.(11)  

Přehled vývoje sazeb od roku 1993 do roku 2011 nám ukazuje tabulka číslo 7.(1) 

Platnost předpisu od 
Zaměstnanec - 

odvod z HM v % 

Zaměstnavatel - 

odvod z HM v % 
Celkem  

1. 1. 1993 9 27 36% 

1. 7. 1993 8,75 26,25 35% 

1. 1. 1996 8 26 34% 

1. 1. 2009 6,5 25 32% 

1. 1. 2011 6,5 25 (26) 32% (33%) 

Tabulka 7: Přehled procentní výše odvodů na sociální zabezpečení od roku 1993 do 2011 
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V roce 2011 jsou u zaměstnavatele uvedeny sazby dvě. Je to z toho důvodu, ţe 

v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a 

sociálních věcí se prodluţuje u zaměstnavatele doba poskytování náhrady mzdy 

a odměny ze 14 kalendářních dnů na prvních 21 dnů dočasné pracovní 

neschopnosti. Pokud zaměstnavatelé budou chtít, aby polovinu náhrady mzdy si 

uplatnili zpět od správy sociálního zabezpečení, musí se přihlásit 

k dobrovolnému pojistnému ve výši 26 %. Platí to pouze pro tzv. malé 

zaměstnavatele
2
. K superhrubé mzdě se bude vţdy přičítat jen pojištění ve výši 

25 %, i kdyţ zaměstnavatel bude odvádět 26 % HM. 

Důchodové a nemocenské pojištění je zaloţeno na pojistném principu, tj. na 

pravidelném placení příspěvku – pojistného. Peníze, které ČSSZ na pojistném 

vybere, tvoří více neţ třetinu příjmů státního rozpočtu. Pojistné na sociální 

zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

1.2.1. Popis složek pojistného na sociální zabezpečení 

Jako hlavní nástroj sociální politiky slouţí k vyrovnání sociálních nerovností. 

Sociální zabezpečení je příjmem i výdajem státního rozpočtu. Výběrem 

pojistného od občanů a povinných subjektů jsou zajištěny prostředky pro 

 důchodové pojištění (zabezpečení občanů ve stáří, při ztrátě 

ţivotního partnera, ţivitele, při invaliditě a částečné invaliditě), 

 nemocenské pojištění (zabezpečí občany v době nemoci, při 

ošetřování nemocného člena rodiny a v mateřství při rodičovské 

dovolené), 

 státní politika zaměstnanosti (zabezpečení v době ztráty 

zaměstnání formou podpor, rekvalifikací, pomoc při hledání 

nového zaměstnání ve formě poskytování informací, poradenství 

a zprostředkování na trhu práce).(11) 

 

                                                 
2
 Malý zaměstnavatel   - firma do 25 zaměstnanců. 
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1.2.2. Důchodové pojištění 

 

Účastníky českého důchodového pojištění jsou i cizí státní příslušníci s trvalým 

nebo přechodným pobytem na území České republiky (ČR), kteří jsou na území ČR 

v pracovním nebo obdobném poměru k zaměstnavateli se sídlem v ČR, pracovníci 

v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů a cizí státní 

příslušníci samostatně výdělečně činní na území ČR. Některé podmínky účasti na 

důchodovém pojištění (včetně výplat dávek z důchodového pojištění) mohou být 

navíc upraveny mezinárodními bilaterálními smlouvami o sociálním 

zabezpečení.(18) 

 

1.2.3. Poplatníci důchodového pojištění 

Následující výdělečně činné osoby jsou účastny důchodového pojištění za předpokladu, 

ţe výdělečná činnost svým rozsahem zakládá účast na nemocenském pojištění. 

Především stojí za zmínku:  

 zaměstnanci v pracovním poměru,  

 příslušníci Policie České republiky, Vězeňské sluţby České 

republiky, Bezpečnostní informační sluţby, Úřadu pro 

zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky 

a Hasičského záchranného sboru České republiky, vojáci 

z povolání a státní zaměstnanci podle sluţebního zákona,  

 členové druţstva v druţstvech, kde podmínkou členství je 

jejich pracovní vztah k druţstvu, jestliţe mimo 

pracovněprávní vztah vykonávají pro druţstvo práci, za 

kterou jsou jím odměňováni,   

 osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo 

voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do 

funkce statutárního  orgánu právnické osoby zřízené 

zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto 

vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto 

vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a 



19 

 

jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní 

nebo sluţební, a osoby, které podle zvláštního zákona 

vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo sluţební 

poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve 

stanoveném rozsahu zákoník práce  

 zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní 

činnosti.(11) 

Některé osoby jsou účastny pouze důchodového pojištění, nikoliv nemocenského 

pojištění. Jsou to: 

 společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a 

komanditisté komanditní společnosti, jestliţe mimo 

pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou 

jsou touto společností odměňováni,  

 členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech 

druţstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíţ výše 

je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle 

stanov druţstva povaţován za  výkon práce pro 

druţstvo.(11)  

Tyto osoby jsou účastny pojištění v těch kalendářních měsících, v nichţ jim byl 

zúčtován příjem alespoň ve výši rozhodného příjmu:  

Rok Měsíční rozhodný příjem 

2009 5 900 

2010 6 000 

2011 6 200 

Tabulka 8: Přehled výše rozhodných příjmů v letech 2009 až 2011 

Zjednodušeně řečeno společník s příjmem do 6.199 Kč měsíční hrubé mzdy v roce 

2011 nemá povinnost odvádět pojistné na důchodové zabezpečení. 
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 osoby samostatně výdělečně činné 

Pro osoby samostatně výdělečně činné je, při splnění zákonem stanovených 

podmínek, povinná účast na důchodovém pojištění a platba příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Z nemocenského 

pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské a peněţitá pomoc v mateřství.(18) 

  Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Důchodové pojištění 29,2% 29,2% 

Minimální pojistné  1 807 723 

Měsíční vyměřovací 

základ 
50 % daňového základu 50 % daňového základu 

Minimální roční 

vyměřovací základ 
71 136 28 452 

Tabulka 9: Odvod OSVČ na sociální zabezpečení pro rok 2011 

Povinná účast na důchodovém pojištění nastane: 

 v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní 

samostatnou výdělečnou činnost, od 1. 1. 2011 je OSVČ 

povaţována za vykonávající hlavní samostatnou 

výdělečnou činnost v kalendářních měsících, ve kterých je  

účastna nemocenského pojištění OSVČ i jen po část 

měsíce.  

 v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z 

vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl v 

kalendářním roce aspoň tzv. rozhodné částky. Příjmem se 

rozumí daňový základ stanovený podle § 7 zákona o daních 

z příjmů po úpravě podle § 5 a § 23 zákona o daních 

z příjmů. Rozhodná částka je proměnlivá a činí 2,4 násobek 

částky, která se stanoví jako součin všeobecného 

vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky 
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předchází kalendářnímu roku, za který se účast na 

důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího 

koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího 

základu. Uvedená rozhodná částka platí při výkonu 

samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.(11)  

Rok Rozhodná částka pro OSVČ 

2010 56 901 

2011 59 374 

Tabulka 10: Přehled rozhodných částek u OSVČ v letech 2010 a 2011 

 

Rozhodná částka se sniţuje o jednu dvanáctinu za kaţdý kalendářní měsíc, v 

němţ po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, a 

za kaţdý kalendářní měsíc, v němţ měla OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu 

nemocenského nebo peněţité pomoci v mateřství jako OSVČ. Za období nároku 

na výplatu nemocenského se přitom povaţuje téţ období prvních 21 

kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se 

nemocenské OSVČ nevyplácí. Dvanáctina se zaokrouhluje na celé koruny 

směrem nahoru. 

 v kalendářním roce po dobu, po kterou 

vykonávala vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost, pokud se přihlásila k 

účasti na důchodovém pojištění. 

 dobrovolná účast občanů na 

důchodovém pojištění (18) 

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je moţná u osob starších 18 let. 

K dobrovolné účasti se přihlašují nezaměstnaní lidé, kteří chtějí, aby se jim doba 

započítala do odpracované doby pro výpočet starobního důchodu. 
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Jedná se o tyto případy: 

 občan je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeče o 

zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleţí podpora 

v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci (§6 odst. 1 

písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.). 

 občan se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem 

na střední nebo vysoké škole v ČR, případně v cizině, pokud 

podle rozhodnutí MŠ je postaveno naroveň studia na středních a 

vysokých školách v ČR, s výjimkou prvních 6 let studia po 18. 

roce věku  počínaje dnem 1. 1. 1996 (§6 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 155/1995 Sb.).  

 občan, který je výdělečně činný v cizině, je tam v pracovním 

poměru jako zaměstnanec, je členem druţstva nebo členem 

druţstva v druţstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní 

vztah k druţstvu, jestliţe mimo pracovněprávní vztah vykonávají 

pro druţstvo práci, za kterou jsou odměňováni, nebo je osobou 

samostatně výdělečně činnou (OSVČ). 

 občan vyslaný k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby
3
 

 činnosti v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-

li o osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele a 

jsou činní v ČR v jeho prospěch
4
 

 občan, který byl zvolen do funkce poslance Evropského 

parlamentu
5
 

 pobyt manželky v cizině pokud následuje svého manţela po 

dobu jeho působnosti v cizině v diplomatických sluţbách
6
 

 dobrovolné pojištění – bez udání důvodu lze uzavřít nejvýše 

na 10 let 

                                                 
3
 § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

4
 § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

5
 §6 odst. 1 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

6
 §6 odst. 1 písm. g) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
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1.2.4. Nemocenské pojištění
7
 

Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní 

občany v okamţiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. Účast na 

nemocenském pojištění zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Výjimku tvoří 

osoby samostatně výdělečně činné, které mohou platit nemocenské pojištění 

dobrovolně. 

Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem České 

republiky nebo jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, 

které pracují v České republice pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky.  

Zaměstnanci, kteří jsou činní pro zaměstnavatele, kteří nemají na území ČR sídlo, jsou 

v ČR pojištěni, pokud má zaměstnavatel sídlo na území státu EU nebo na území státu, 

s nímţ ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. 

1.2.5. Účast na nemocenském pojištění a podmínky účasti 

Nemocenského pojištění jsou všechny osoby vyjmenované v důchodovém pojištění a 

navíc jsou pojištěni i státní zaměstnanci podle sluţebního zákona. 

Povinně účastni nemocenského pojištění jsou téţ smluvní zaměstnanci (při splnění 

stanovených podmínek). 

Smluvním zaměstnancem se rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehoţ sídlo je 

v „nesmluvní cizině“, tedy ve státu mimo území Evropské unie nebo některého ze států, 

s nímţ má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, 

pokud je pracovně činný v České republice u zaměstnavatele se sídlem na území České 

republiky (tzv. smluvní zaměstnavatel). 

Je-li smluvní zaměstnanec povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má 

sídlo jeho zaměstnavatel a zároveň splňuje podmínku trvání zaměstnání (aspoň 15 kal. 

dnů) a jeho započitatelný příjem dosahuje nebo je sjednán ve výši rozhodného příjmu  

                                                 
7
 Zákon  č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
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(2.000,-Kč), pak je účasten na nemocenském pojištění po uplynutí doby 270 

kalendářních dnů trvání zaměstnání na území ČR. Do tohoto počtu dnů se započítávají 

všechny kalendářní dny, kdy vykonával zaměstnání na území ČR v období 2 let přede 

dnem zahájení výkonu posledního zaměstnání na našem území. 

Podmínkou účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců je výkon činnosti na území 

České republiky. Vykonává-li však zaměstnanec přechodně práci mimo území České 

republiky, nemá to vliv na jeho pojištění. Pojištěni jsou i zaměstnanci, kteří vykonávají 

zaměstnání v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud 

místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění 

podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na 

území České republiky nebo jiného členského státu EU.  

Druhou podmínkou je  rozsah zaměstnání, který je určen minimálním počtem dnů 

(zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů). Účast na nemocenském 

pojištění nezakládá krátkodobé zaměstnání,  tj. zaměstnání kratší neţ 15 kalendářních 

dnů po sobě jdoucích, pokud je jednorázovým nahodilým zaměstnáním. Pokud by se 

však takovéto krátkodobé zaměstnání mělo v období alespoň 6 měsíců od skončení 

předchozího zaměstnání, a to i kratšího 15 kalendářních dnů, opakovat, pak další 

krátkodobé zaměstnání jiţ účast na pojištění zaloţí,  bude-li  splněna podmínka 

rozhodného příjmu. 

Další podmínkou je minimální výše sjednaného příjmu (jedná se o tzv. rozhodný 

příjem, jehoţ hranice je stanovena na 2.000 Kč; počítá se s jejím zvyšováním podle 

vývoje průměrné mzdy, přičemţ nový rozhodný příjem má v takovém případě stanovit 

vláda svým nařízením). 

U zaměstnání malého rozsahu, kterým je míněno zaměstnání, kde sjednaná částka 

započitatelného příjmu je niţší neţ rozhodný příjem, tj. 2.000,-Kč, anebo příjem nebyl 

sjednán vůbec, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichţ dosáhl 

započitatelného příjmu alespoň 2.000,- Kč.  

Z účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců jsou vyňati: 
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cizí státní příslušníci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky a kteří jsou 

činní v České republice pro zaměstnavatele, kteří poţívají diplomatických výsad a 

imunit, pokud mohou být účastni nemocenského pojištění v jiném státě,  

zaměstnanci vykonávající zaměstnání v ČR pro mezinárodní organizaci, pokud 

jsou účastni pojištění prostřednictvím této mezinárodní organizace a písemně prohlásí 

orgánu nemocenského pojištění, ţe chtějí být z tohoto důvodu vyňati z pojištění v České 

republice 

1.2.6. Nemocenské pojištění OSVČ 

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Z nemocenského pojištění 

OSVČ je poskytováno nemocenské a peněţitá pomoc v mateřství. 

OSVČ je účastna nemocenského pojištění za současného splnění dvou podmínek. 

První podmínkou je, ţe vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR 

anebo mimo území ČR, avšak  na  základě oprávnění vyplývajících z právních 

předpisů ČR. Uvedené platí v případech, kdy není příslušnost k právním předpisům 

řešena mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení nebo koordinačními 

nařízeními. 

Druhou podmínku splní, pokud podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění. 

Od 1. 1. 2009 je nemocenské pojištění OSVČ odděleno od důchodového pojištění, 

tzn. OSVČ má moţnost být pojištěna aniţ by byla povinna platit zálohy na 

důchodové pojištění. Od 1. 1. 2011 se opět vrátila provázanost mezi zálohou na 

důchodové pojištění a platbou na nemocenské pojištění. Znamená to, ţe měsíční 

základ určený platbou pojistného na nemocenské pojištění nemůţe být vyšší neţ 

měsíční vyměřovací základ, ze kterého hradí záloha na důchodové pojištění. 

Nemocenské pojištění OSVČ je v roce 2011 ve výši 2,3 % a minimální platba 

nemocenského pojištění je 92 Kč. Pokud se OSVČ dobrovolně účastní 

nemocenského pojištění, tak je automaticky bráno, ţe podnikání je hlavní 

samostatnou výdělečnou činností a musí platit minimálně 1.807 Kč na důchodové 

pojištění. 
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  Hlavní činnost 

Nemocenské pojištění 2,3% 

Minimální pojistné  92,- Kč měsíčně 

Tabulka 11: Přehled nemocenského pojištění OSVČ pro rok 2011 

1.3. Veřejné zdravotní pojištění 

Veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zdravotní pojištění“) je druh zákonného 

pojištění, na jehoţ základě je plně nebo částečně hrazena zdravotní péče poskytnutá 

pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Rozsah poskytované 

zdravotní péče je dán zákonem č. 48/1997 Sb., v platném znění. 

1.3.1. Účastníci zdravotní péče 

 Zdravotní pojištění je v ČR podle zákona povinné: 

 pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní 

občanství), 

 pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u 

zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. 

 Dále se účastníky pojištění stávají osoby, na něţ se vztahují evropská 

Nařízení.(14) 

1.3.2. Výše pojistného 

Za rozhodné měsíční období činí výše pojistného 13,5 % z vyměřovacího 

základu. Pojistné má povinnost vypočítat plátce a zaokrouhluje se na celé 

koruny směrem nahoru. Většinou zaměstnavatel postupuje tak, ţe třetinu (4,5 %) 

srazí zaměstnanci ze mzdy a zaokrouhlí na celou korunu směrem nahoru a sám 

ze svých prostředků doplatí rozdíl mezi celkovou výší pojistného a pojistným 

placeným zaměstnancem.(14) 

1.3.3. Vyměřovací základ u zaměstnance a jeho hranice 

Vyměřovacím základem, z kterého se zdravotní pojištění odvádí je úhrn všech 

příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků, které jsou podle zákona o dani 
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z příjmu předmětem daně z příjmu fyzických osob a které mu byly 

zaměstnavatelem zúčtovány, jak v peněţní tak v nepeněţní podobě.  

Vyměřovací základ má své minimum, které se odvíjí od minimální mzdy, která 

v současnosti představuje 8.000 Kč = minimální pojistné ve výši 1.080,- Kč.  

Maximální vyměřovací základ byl zaveden od počátku roku 2008, je tvořen 

součtem všech vyměřovacích základů zjištěných v kalendářním roce od všech 

zaměstnavatelů. Pokud má zaměstnanec jednoho zaměstnavatele a dosáhne 

maxima, tak uţ pojistné neodvádí, u více zaměstnavatelů si musí zaměstnanec o 

vrácení přeplatku písemně poţádat a doloţit od všech zaměstnavatelů potvrzení 

o výši vyměřovacího základu. Pro rok 2011 je určen maximální vyměřovací 

základ ve výši 1.781.280,- Kč (je dán sedmdesátidvounásobkem průměrné mzdy 

pro rok 2011 = 24.740 Kč * 72).(14) 

Zaměstnanec, kterému byl přiznán invalidní důchod a jeho zaměstnavatel 

zaměstnává více jak padesát procent osob se zdravotním postiţením z celkového 

počtu zaměstnanců, má jiný vyměřovací základ. V tomto případě je pro rok 2011 

vyměřovací základ stanoven částkou, která přesahuje 5.355 Kč.(14)  

Výše pojistného 
4,5 % z vyměř. základu 

zaměstnanci 

9 % z vyměřovacího 

základu zaměstnavatel 

Min. vyměřovací 

základ 
Z částky 8.000 Kč Pojistné min. 1.080,- Kč 

Max. vyměřovací 

základ 
Od 1.781.820,- Kč Bez odvodu pojistného 

Průměrná mzda pro 

rok 2011 
24.740 Kč   

Invalidní důchodce 
Vyměřovací základ z částky 

nad 5.355,-Kč 
  

Tabulka 12: Přehled výše odvodů zdravotního pojištění pro rok 2011 
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1.3.4. Stanovený vyměřovací základ pro OSVČ 

U osob samostatně výdělečně činných je minimálním vyměřovacím základem 

dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy (jiţ výše zmiňovaná částka pro 

rok 2011 je 24.740,- Kč). Maximální vyměřovací základ je stejný, jako u 

zaměstnanců.(14)  

Min. vyměřovací základ Z částky 12.370,- Kč 
Pojistné min. 1.670,- 

Kč 

Max. vyměřovací základ Od 1.781.820,- Kč 
Bez odvodu 

pojistného 

Maximální měsíční pojistné 20.040,- Kč   

Tabulka 13: Zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2011 

 

1.3.5. Vyměřovací základ pro osoby bez zdanitelných příjmů 

Zdravotní pojištění si musí platit i osoby, které mají v ČR trvalé bydliště a 

nejsou zaměstnanci a OSVČ, ani za ně neplatí pojištění stát. Jejich povinnost je 

odvozena od výše minimální mzdy. Tedy pro rok 2011 z výše 8.000,- Kč je 

minimální platby na zdravotní pojištění ve výši 1.080,- Kč.(14) 

1.3.6. Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 

V ČR platí pojistné stát za více jak polovinu populace. Jedná se především o 

nezaopatřené děti, důchodce, ţeny a muţe na mateřské a rodičovské dovolené, 

uchazeče o zaměstnání, invalidní osoby a další osoby vyjmenované v § 7 odst. 1 

Zákona č. 48/1997 Sb. (14) 

Vyměřovací základ Z částky 5.355,- Kč Pojistné ve výši 723,- Kč 

Tabulka 14: Zdravotní pojištění placené státem 

 Stát tedy za své pojištěnce platí mnohem méně neţ OSVČ, nebo zaměstnavatel. 
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1.4. Obchodní společnosti  

Obchodní společnost je zákonem označena jako právnická osoba, která bývá 

zaloţena za účelem podnikání. Všechny typy podnikatelských subjektů a pravidel 

pro jejich zaloţení jsou v ČR přesně určeny v Zákoně číslo 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento obchodní zákoník v § 56 aţ § 92e 

definuje společná obecná ustanovení a základní ustanovení platná pro obchodní 

společnosti.(12) 

V základním rozdělení dělíme obchodní společnosti na:  

Osobní - zakladatelé obchodní společnosti ručí celým svým osobním majetkem. 

Tyto osobní společnosti nejsou v ČR příliš oblíbené. Jedná se o komanditní 

společnosti a veřejně obchodní společnosti.(12) 

Kapitálové - společníci ručí jen do výše souhrnu nesplacených části vkladů všech 

společníků. Společnost ručí celým svým majetkem. Pro svou niţší kapitálovou 

náročnost jsou nejvíce v ČR zakládány společnosti s ručením omezeným. Dále mezi 

kapitálové společnosti patří akciová společnost a druţstva.(12) 

1.4.1. Obchodní firma - společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
8
 

Obchodní firma zaloţená jako společnost s ručením omezeným musí obsahovat 

označení „s.r.o.“, „spol. s.r.o.“ nebo „společnost s ručením omezeným“. 

Společnost s ručením omezeným můţe být zaloţena právnickou nebo fyzickou 

osobou.(12) 

 

1.4.2. Základní ustanovení 

Společnost s ručením omezeným přesto ţe je společnost kapitálová, tak 

zároveň vykazuje některé rysy společnosti osobní. Kapitálovou společností 

je, ţe základní povinností společníků společnosti s ručením omezeným je 

povinnost vnést určitý vklad do povinně vytvářeného základního kapitálu. 

Rysem osobní společnosti je zejména způsob ručení společníka,  moţnost 

společnosti domáhat se u soudu zrušení účasti společníka ve společnosti, ve 

                                                 
8
 Definováno v Obchodním zákoníku v díle IV, § 105-153e 
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vyloučení společníka ze společnosti a o moţnost ustanovit přímo do 

společenské smlouvy, ţe nelze převádět či dědit obchodní podíl bez souhlasu 

valné hromady. 

Společnost s ručením omezeným neodpovídá za porušení svých závazků jen 

svým základním kapitálem, ale celým svým majetkem. 

Společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně. Ručení 

společníků zaniká, jakmile jsou všechny vklady společníků splaceny 

a zapsány do obchodního rejstříku.(12) 

1.4.3. Základní kapitál 

Společnost s ručením omezeným musí povinně vytvořit základní kapitál. 

Minimální základní kapitál, coţ je zajištěno vklady společníků. Po sloţení 

vkladu do společnosti jsou všechny vklady majetkem společnosti. 

Minimální základní kapitál 200.000,- Kč 

Minimální výše vkladu jednoho 

společníka 
20.000,- Kč 

Minimální výše splacených 

vkladů - více společníků 
100.000,- Kč 

Minimální výše splacených 

vkladů - jeden společník 
100% základního kapitálu 

Minimální počet společníků 1 

Maximální počet společníků 50 

Tabulka 15:  Podmínky pro založení společnosti s ručením omezeným 

 

Uzavřená společenská smlouva nebo zakladatelská listina určují výši vkladu 

kaţdého společníka a celková výše vkladů musí být stejná s výší základního 

kapitálu společnosti. 

Vklady mohou být peněţité a nepeněţité. Celé emisní áţio
9
 musí být splaceno 

před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.(12) 

                                                 
9
 emisním áţiem u společnosti s ručením omezeným, je rozdíl mezi hodnotou vkladu 

a splacenou částkou 
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1.4.4. Náležitosti společenské smlouvy 

Kromě názvu firmy a uvedení sídla společnosti je ve společenské smlouvě 

uveden předmět podnikání, výše základního kapitálu, jména a bydliště jednatelů, 

společníků a členů dozorčí rady (pokud se zřizuje), správce vkladu a jiné.(12) 

 

1.4.5. Náležitosti návrhu na zápis 

Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku musí 

být doloţen listinami o skutečnostech, které mají být zapsány do obchodního 

rejstříku, a listinami, které se zakládají do sbírky listin.  

Přílohy návrhu na zápis do obchodního rejstříku jsou: 

 notářsky ověřená společenská smlouva nebo zakladatelská listina 

 ţivnostenské oprávnění (ţivnostenský list nebo koncesní listina) 

 doklad osvědčující oprávnění společnosti uţívat prostory, v nichţ má 

umístěno svoje sídlo 

 doklad o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů nebo 

banky, znalecké posudky u nepeněţních vkladů 

 čestné prohlášení jednatelů s úředně ověřenými podpisy, ţe jsou 

způsobilí k právním úkonům a splňují podmínky provozování ţivnosti 

K návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku 

musí být připojen podpis všech jednatelů. 

Zápisem do obchodního rejstříku vzniká společnost s ručením omezeným a 

tímto dnem jí začíná povinnost vést účetnictví.(12) 

 

1.4.6. Povinnosti a práva společníků s.r.o. 

Pokud má společnost více společníků, tak se o svá práva a povinnosti dělí na 

základě velikosti obchodního podílu, který se určuje poměrem vkladů 

společníků k celkovému základnímu kapitálu. Můţe to však být společenskou 

smlouvou upraveno odlišně. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, 

jejímiţ členy jsou všichni společníci. Společníci si můţou svoje práva a 

povinnosti upravit společenskou smlouvou.  
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Základní povinností společníků je splatit vklad, ke kterému se zavázali ve 

společenské smlouvě. Kromě vkladu mohou mít povinnost příplatkovou
10

. 

V případě rozhodnutí valné hromady se společníci musí podílet na uhrazení 

ztráty z podnikání. 

 

Hlavním právem společníka je právo na výplatu podílu z vytvořeného 

zdaněného zisku.  

Dalším právem společníka je, ţe můţe svůj obchodní podíl zastavit, prodat a 

převést na jinou osobu. Na vedení společnosti se podílejí nepřímo, prostřednictví 

valné hromady. Mohou poţadovat od jednatelů informace o záleţitostech 

společnosti, mají moţnost nahlíţet do dokladů a smluv společnosti a jiných 

obchodních smluv. 

Kaţdý společník má právo se domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení 

valné hromady, pokud je toto usnesení v rozporu s právními předpisy, 

společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou. Také má společník právo 

podat ţalobu o náhrady škody proti jednateli.(12) 

 

1.4.7. Povinnosti a práva jednatelů s.r.o. 

Jednatelé jsou jmenováni valnou hromadou a jsou statutárním orgánem 

společnosti. Můţe být určen jeden nebo více jednatelů a způsob jejich jednání a 

rozsah pravomocí bývá často upraven společenskou smlouvou. Omezení jsou 

však vůči třetím osobám neúčinné. 

K základním povinnostem jednatelů patří vedení společnosti, vedení 

předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, svolání valné 

hromady a poskytování důleţitých informací společníkům. 

Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, tak mají zákaz podnikat ve stejném 

nebo obdobném oboru společnosti a nesmí vstupovat se společností do 

obchodních vztahů. Jednatelé nesmí zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné 

osoby obchody společnosti, ani se účastnit na podnikání jiné společnosti, jako 

společník s neomezeným ručením. Dále jednatelé nesmí vykonávat činnost jako 

                                                 
10

 takto získané vklady slouţí k překonání okamţitého nepříznivého stavu v hospodaření společnosti 
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statutární orgán nebo být členem statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické 

osoby se stejným druhem podnikání
11

. 

Za práci statutárního orgánu pokud je prováděna dobře, má jednatel právo 

dostat odměnu.(12) 

 

1.4.8. Dělba zisku 

Společníci společnosti s.r.o. si dělí zisk většinou dle velikosti svých podílů. 

Rozdělení zisku schvaluje valná hromada. Zisk, který je dělen, je ziskem 

účetním. Zdroje, které lze pouţít k rozdělení části zisku mezi společníky, 

stanovuje obchodní zákoník v § 123 a v § 178. Zisk můţe být vyplacen, pokud je 

vlastní kapitál vyšší neţ základní kapitál, pokud částka k vyplacení zisku je 

menší neţ hospodářský výsledek aktuálního roku sníţený o povinný příděl do 

rezervního fondu, sníţený o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o 

nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku dle svobodného 

uváţení společníků. Poslední omezení je jen tehdy, pokud nejsou odepsány 

zřizovací výdaje nejpozději do pěti let od vzniku společnosti. 

 

1.5. Druhy pracovních poměrů  

Pracovní poměr je uzavírán podle platných právních norem ustanovených 

v zákoníku práce. Můţe být uzavřen na dobu určitou a neurčitou. Účastníky 

pracovněprávního vztahu jsou zaměstnavatel a zaměstnanec. Zaměstnancem můţe 

být fyzická osoba starší 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou. 

Zaměstnanec vykonává na základě pracovní smlouvy pro zaměstnavatele určitou 

závislou činnost. Závislá činnost je osobní výkon zaměstnance pro zaměstnavatele 

podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, na náklady a odpovědnost 

zaměstnavatele za mzdu, plat nebo odměnu za práci.   

Zaměstnavatel můţe být právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou 

osobu v pracovněprávním vztahu.  

Pracovní poměr je smluvní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je 

sjednán písemnou pracovní smlouvou. V této pracovní smlouvě se zaměstnanec 

                                                 
11

 § 136, (1), Zákon číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele pracovní činnost za finanční odměnu. 

Mzdový výměr bývá většinou přílohou pracovní smlouvy. Vznik pracovního 

poměru nastává dnem nástupu do práce.(13) 

1.5.1. Pracovní poměr na základě uzavření pracovní smlouvy 

Pracovní smlouva uzavřená mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí 

obsahovat povinné náleţitosti
12

: 

druh práce (funkci, na kterou je zaměstnanec přijímán) 

místo výkonu práce (stačí obec, pracoviště nebo jinak určené místo) 

den nástupu do práce  

Pracovní smlouvu aspoň v jednom vyhotovení musí obdrţet zaměstnanec. Měly by být 

v ní uvedeny nejdůleţitější práva a povinnosti v pracovním poměru. Vymezením 

základních údajů, jako je místo výkonu práce a druh práce jsou důleţité z hlediska 

nároku zaměstnance na náhradu cestovních nákladů při pracovních cestách a omezují 

zaměstnavatele v přeloţení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště. 

Jednatelé a společníci společnosti s.r.o. mohou mít sjednán pracovní poměr na základě 

pracovní smlouvy. Sjednaný druh práce však nesmí spadat do kompetence jednatele 

nebo společníka. Jednatel můţe mít v pracovní smlouvě např. druh práce finanční 

ředitel, ale ne generální ředitel. Funkce generální ředitel koliduje s pravomocí jednatele 

společnosti.(13) 

 

1.5.2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

U těchto dohod nemá zaměstnavatel povinnost rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 

Odměna zaměstnance musí odpovídat minimální výši hodinové sazby 48,10 Kč za 

hodinu, maximální výše není omezena. Průměrný výdělek se zjistí podílem vyplacené 

odměny z dohody a počtem odpracovaných hodin celé doby trvání dohody. 

 

1.5.3. Dohoda o provedení práce
13

 

 

Dohoda o provedení práce je velice oblíbena u zaměstnavatelů. Hlavním důvodem 

obliby je, ţe z této odměny nevyplývá zákonná povinnost zaměstnavatele ani 

                                                 
12

 Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce § 34 
13

Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, § 75  
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zaměstnance odvádět z vyplacené mzdy sociální a zdravotní pojištění. Dohoda o 

provedení práce je omezena počtem odpracovaných hodin za rok, kdy nesmí překročit 

hranici 150 hodin ročně. Od začátku roku 2011 musí být sjednána písemnou formou. 

Výše odměny není nijak omezena a zaměstnanec nemá z tohoto pracovního vztahu 

nárok na nemocenskou, ani na dovolenou. Pracovní úkol, který se sjednává na základě 

dohody o provedení práce, by měl mít charakter ojedinělého úkolu.(13) 

 

1.5.4. Dohoda o pracovní činnosti
14

 

Tato dohoda můţe být sjednána na dobu určitou nebo neurčitou. Musí být sjednána 

písemně se stanovením pracovní doby. 

Je omezena rozsahem odpracované průměrné týdenní doby na 20 hodin týdně (polovina 

stanovené týdenní pracovní doby) a nejvýše můţe trvat 52 týdnů. I tato dohoda musí být 

sepsána písemně. Nevyplývá-li způsob zrušení přímo z uzavřené dohody, můţe být 

zrušena dohodou nebo jednostrannou výpovědí s patnáctidenní výpovědní lhůtou. 

Uzavření dohody o pracovní činnosti můţe v některých případech zakládat podmínku 

účasti na nemocenském pojištění, ne však na důchodovém pojištění.  

Podmínky založení účasti na nemocenském pojištění: 

 pokud doba od předchozího zaměstnání mezi stejným zaměstnavatelem a 

zaměstnancem byla kratší neţ šest měsíců 

 Pokud příjmy z tohoto zaměstnání činí alespoň 2.000 Kč za kalendářní měsíc. 

Rozhodný příjem se musí automaticky zvyšovat na celé pětisetkoruny nebo na 

tisíci koruny. 

 

1.5.5. Smlouva mandátní
15

 

O tomto smluvním ujednání je zmíněno proto, ţe v praxi bývá často mezi 

společností a   jednatelem (příp. společníkem) společnosti, uzavřena mandátní 

smlouva
16

. Součástí mandátní smlouvy je stanovení výše odměny pro mandatáře.  

Předmětem smlouvy mandátní je, ţe mandatář se zavazuje pro mandanta na jeho 

účet zařídit určenou obchodní záleţitost uskutečněním potřebných právních a 

                                                 
14

 Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, § 76 
15

 Zákon číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 566-576 
16

 vzorový příklad mandátní smlouvy Příloha č. 1 



36 

 

faktických úkonů. Mandatář nemusí dosáhnout ţádných určitých výsledků a nárok 

na odměnu mu vzniká bez ohledu na to, jestli poţadovaný a očekávaný výsledek 

nastal. 

Zákon ukládá mandatáři povinnost postupovat při plnění úkolů vyplývajících 

z mandátní smlouvy s odbornou péčí, profesionálně a zodpovědně a má povinnost 

mandanta o všem informovat. Mandatář je dále omezen přímými pokyny mandanta 

a můţe se od těchto pokynů mandanta odchýlit jen při současném splnění těchto 

dvou podmínek: 

 rozhodnutí je učiněno naléhavě a je nezbytné v zájmu mandanta 

 mandant nebyl při rozhodování k dostiţení, nebylo moţno včas získat jeho 

souhlas 

Mandant by měl mandatáři poskytnout veškeré podklady a informace potřebné pro 

výkon činnosti uvedené ve smlouvě. Rovněţ by měl s mandatářem spolupracovat. 

Mandant má povinnost vybavit mandatáře písemnou plnou mocí v případech, kdy 

má mandatář uskutečnit jménem mandanta právní úkony. 
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2. Analýza problému a současné situace  
 

V této kapitole jsou popsány základní informace o obchodní společnosti s ručením 

omezeným, které je potřeba znát k analýze vyplácených příjmů společníkovi.  

Rozborem vyplacených mezd a odvodů z nich za roky 2008 aţ 2010 zjistíme, jak se 

vyvíjely příjmy společníka, jak změna v legislativě v průběhu těchto tří let měnila 

nákladovost vyplácených příjmů. V dalších podkapitolách bude následovat analýza 

moţností vyplácení peněz společníkovi a měření, porovnávání jednotlivých variant 

z hlediska zátěţe odvodů daně, sociálního a zdravotního pojištění. 

 

2.1. Představení obchodní společnosti 

Analyzovaná obchodní společnost byla zapsána u obchodního soudu v roce 2005. 

Předmět podnikání:  

 velkoobchod 

 specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným 

zbožím 

Společnost s.r.o. zaloţili dva společníci. Majoritním společníkem se stala 

zahraniční firma s ručením omezeným, se sídlem ve Velké Británii. Druhým 

společníkem je rezident České republiky, zkušený prodejce, který ve stejném druhu 

podnikání jiţ podnikal v minulosti a vlastnil obchodní společnost s ručením 

omezeným.  

Ve firmě jsou společenskou smlouvou jmenováni dva jednatelé. Jeden je 

zaměstnancem zahraniční společnosti s ručením omezeným a druhý jednatel, 

daňový rezident ČR, je zároveň společníkem obchodní firmy s ručením omezeným. 

Základní kapitál společnosti s.r.o. je celkem 3 600 000 Kč. 

Zahraniční majitel vloţil 2.700.000 Kč a vlastní 75 procent obchodního podílu. 

Český společník vloţil do firmy vklad ve výši 900.000 Kč a vlastní 25 - ti procentní 

obchodní podíl ve společnosti. 

Obchodní společnost je výhradním dovozcem zboţí, které dodává mateřská firma. 

Společnost hospodařila se ztrátou pouze v roce zaloţení. V dalších letech jiţ 

pravidelně vykazuje kladný hospodářský výsledek. 
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Ve společnosti má uzavřeno pracovní smlouvu pět zaměstnanců. Za poslední tři 

roky nebyl ţádný zaměstnanec nemocen.  

Dle směrnic mateřské firmy se veškerý majetek kupuje na finanční leasing (jedná se 

především o osobní auta), kancelářský prostor o výměře 73 m
2
 je také zajištěn 

formou nájmu od pronajímatele. Cena sjednaná činí 204 400 Kč ročně. Společník, 

rezident ČR nakoupil v roce 2010 auta formou úvěru od leasingové společnosti. Tím 

toto nařízení trochu obešel. Výhodou je, ţe auta jsou od počátku v majetku firmy a 

likvidita obchodní společnosti není ohroţena. Úvěrové smlouvy na koupi aut jsou 

sjednány se splatností pět let rovnoměrně. 

2.2. Přehled vybraných dat z účetního výkazu Rozvaha za roky 2008 

až 2010 

Z údajů výkazu Rozvaha lze zjistit výši a strukturu aktiv a ze strany pasiv pak 

informace, z jakých zdrojů byla aktiva pořízena.  

 

Rozvaha (v tis. Kč) 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 6 904 7 376 7 689 

Dlouhodobý majetek 201 92 1 090 

Oběţná aktiva 6 517 7 177 6 163 

Časové rozlišení 186 107 436 

Pasiva celkem 6 904 7 376 7 689 

Vlastní kapitál: 6 054 6 492 4 825 

     Základní kapitál 3 600 3 600 3 600 

     Rezervní fond zákonný 188 248 360 

     Výsledek hospodaření minulých let 1 053 2 202 32 

     Výsledek hospodaření běţného 

období 
1 213 442 833 

Cizí zdroje 850 884 2 864 

Časové rozlišení 0 0 0 

Tabulka 16: Rozvaha 2008 až 2010 

 

Vyplácení zisku společníkům je omezeno podmínkami, které jsou ustanoveny 

v obchodním zákoníku (ObchZ). V aktivech společnosti zřizovací výdaje nejsou. Proto 
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se nemusí zřizovací výdaje porovnávat, jestli je jejich zůstatková cena niţší neţ 

rozdělovaný zisk.
17

  

Další podmínkou, pro vyplacení zisku společníkům je, ţe základní kapitál dohromady 

s rezervním fondem je niţší neţ vlastní kapitál. Tato podmínka je splněna.  

Poslední podmínkou je, ţe zisk můţe být vyplacen jen do výše součtu výsledku 

hospodaření za předchozí rok, nerozděleného zisku minulých let, fondů tvořených dle 

uváţení plus odpočet neuhrazené ztráty minulých let. 

 Zákonný rezervní fond je pravidelně navyšován a v roce 2010 byl navýšen do 

poţadované výše (10 % základního kapitálu), dle společenské smlouvy. Tím je splněna 

povinnost daná společenskou smlouvou a ObchZ. 

Dle údajů v rozvaze je vidět, ţe v roce 2010 došlo k výplatě zisku při schvalování účetní 

závěrky za rok 2009. Zisk byl rozdělen poměrem obchodních podílů následovně: 

 

  
Společník ČR Společník z Velké Británie 

Výplata zisku 531 250 1 875 000 

Sráţková daň z výplaty 

zisku 
93 750 0 

   

 

Přehled výplaty společníka ze závislé činnosti 

Jednatel, který je daňovým rezidentem Velké Británie nepobírá za svoji funkci plat 

v České republice a je zaměstnancem zahraničního společníka (mateřské firmy ve Velké 

Británii). Společník a jednatel z České republiky uzavřel se společností klasickou 

pracovní smlouvu od 1. 6. 2005, s uvedeným druhem práce ředitel, coţ muselo být na 

protest ze strany správy sociálního zabezpečení opraveno, v červenci téhoţ roku na 

obchodní zástupce (druh práce ředitel koliduje s funkcí jednatel – mají stejná 

rozhodovací práva). 

Za tuto práci mu byl přiznán plat. Za práci společníka a za výkon funkce jednatele 

ţádnou odměnu nedostává. Přehled výše mzdy z pracovního poměru v letech 2008 – 

2010 je přehledně uspořádán v tabulce 17. 

 

                                                 
17

 Zákon číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 65a, 
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Řádek 

číslo   
2008 2009 2010 

1. Hrubá mzda  1 244 633 1 317 422 1 333 646 

2. 
Úspora na dani z příjmu právnických 

osob  
339 114 341 966 341 065 

3. 
Vyměřovací základ sociálního a 

zdravotního pojištění 
1 034 880 1 130 640 1 333 646 

4. 
Odvod na sociální zabezpečení -

zaměstnanec 
82 794 73 492 86 690 

5. 
Odvod na sociální zabezpečení -

zaměstnavatel 
269 068 282 660 333 412 

6. 
Odvod na zdravotní pojištění -

zaměstnanec 
46 578 50 879 60 016 

7. 
Odvod na zdravotní pojištění -

zaměstnavatel 
93 136 101 758 120 029 

8. Daň z příjmu fyzických osob 203 810 190 260 220 062 

9. 
Příspěvek na ţivotní pojištění 

zaměstnavatel 
7 992 7 992 7 992 

10. Čistá mzda  911 451 1 002 733 966 878 

11. Náklady zaměstnavatele 1 275 715 1 367 866 1 454 014 

12 Náklady zaměstnance 333 182 314 631 366 768 

13. Náklady celkem 1 608 897 1 682 497 1 820 782 

14. Rozdíl čistá mzda a náklady celkem 697 446 679 764 853 904 

15. Procentní zatížení výplaty mzdy  43 40 47 

Tabulka 17: Přehled výše vyplacených mezd z pracovního poměru společníka v letech 2008-2010
18

 

 

Komentář k tabulce 16: 

Řádek č. 1 - Hrubá mzda se kaţdý rok zvýšila. V roce 2009 oproti roku předchozímu 

o 72 789 Kč a v roce 2010 oproti roku 2009 o 16 224. Menší růst hrubé mzdy v roce 

2010 byl zřejmě způsoben světovou hospodářskou krizí, kdy většina firem zmrazila růst 

                                                 
18

 Údaje převzaty ze mzdových listů za roky 2008 aţ 2010 
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mezd. Podle tabulky číslo 17 je však vidět, ţe niţší růst hrubé mzdy je zřejmě způsoben 

výší hospodářského výsledku v roce 2009 oproti roku 2008 se zisk sníţil o 60 procent.  

Řádek č. 2 - Úspora na dani z příjmu PO = (Hrubá mzda + Odvod na sociální a 

zdravotní pojištění zaměstnavatel + platba na ţivotní pojištění zaměstnance)/100 x 19. 

Úspora na dani se v jednotlivých letech příliš nemění, procentní sníţení daně se 

vykompenzovalo vyšší hrubou mzdou. 

Řádek č. 3 - Vyměřovací základ = Roční hrubá mzda nebo maximální vyměřovací 

základ.  

U vyměřovacích základů je vidět velké zvýšení, způsobené změnou v legislativě, kdy 

došlo v roce 2010 ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního 

a zdravotního pojištění na částku 1 781 280 Kč. Ke změně vláda zřejmě přistoupila 

v důsledku velkého výpadku příjmů státního rozpočtu ke konci roku.   

Řádek č. 4 – V odvodu sociálního zabezpečení zaměstnance je vidět sníţení v roce 

2009 oproti roku 2008 o 9 302 Kč způsobené sníţením sazby nemocenského u 

zaměstnanců o 2 procenta. V roce 2010 je jiţ z důvodu zvýšení maximálního 

vyměřovacího základu nárůst o 13 198 Kč oproti roku 2009.  

Řádek č. 5 - Odvod sociální zabezpečení zaměstnavatel. Za zmínku stojí velké 

zvýšení odvodu v roce 2010 o 50 752 Kč z důvodu zvýšení maximálního vyměřovacího 

základu pro odvod sociálního zabezpečení. 

Řádek č. 6 a 7 - Odvod na zdravotní pojištění zaměstnanec a zaměstnavatel. Nárůst 

v jednotlivých letech odpovídá růstu hrubých mezd a v roce 2010 opět vyšší odvod 

oproti roku 2009 o 27 408 Kč z důvodu zvýšení maximálního vyměřovacího základu a 

zvýšení hrubé mzdy.  

Řádek č. 8 - Daň z příjmu fyzických osob. V roce 2009 oproti roku 2008 pokles na 

odvodu daně z příjmu z důvodu narození druhého dítěte a odpočtu zaplacených úroků 

při ročním zúčtování daně zaměstnavatelem. V roce 2010 došlo ke zvýšení oproti roku 

2009 o 29 802 Kč. Důvodem je také zvýšení superhrubé mzdy z důvodu vyšší 

maximální hranice pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. 

Řádek č. 9 – Platba zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance se nemění a 

není vyuţito maximální hranice 24 000 Kč ale pouze 7 992 Kč.  

Řádek č. 10 - Čistá mzda zaměstnance je v roce 2009 vyšší oproti roku 2008 o 91 282 

Kč, ale v roce 2010 oproti roku 2009 nastal pokles o 35 855 Kč. Pokles je ovlivněn 



42 

 

změnou v legislativě, kdy byl zvýšen maximální vyměřovací základ na sociální a 

zdravotní pojištění od roku 2010. 

Řádek č. 11 Náklady zaměstnavatele = HM + SP zaměstnavatel + ZP zaměstnavatel + 

příspěvek na ţivotní pojištění zaměstnance. Náklady zaměstnavatele v roce 2009 

vzrostly o 92 151 Kč a v roce 2010 o 86 148 Kč v porovnání s rokem předchozím. 

Řádek č. 12 - Náklady zaměstnance = SP zaměstnanec + ZP zaměstnanec + Daň 

z příjmu FO. V roce 2009 jsou odvody zaměstnance o 18 551 Kč menší neţ v roce 2008 

ale další rok je odvod o 52 137 Kč vyšší oproti roku 2009.  

Řádek č. 13 - Náklady celkem = náklady zaměstnavatele + náklady zaměstnance. 

Řádek č. 14 -  Rozdíl náklady celkem a čistá mzda  

Řádek č. 15 - Procentní zatížení vyplacených mezd = Rozdíl náklady celkem : 

(náklady celkem:100). V roce 2009 procentní zatíţení z výplaty mezd vykazuje sníţení 

o 3% oproti roku 2008 vlivem sníţení procentní sazby odvodů na nemocenské pojištění. 

V roce 2010 je však skok nahoru o 7 % oproti roku 2009, způsobený zvýšením 

maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.  

 

 

Graf 1: Porovnání základních ukazatelů příjmů společníka z pracovního poměru za roky 2008 až 

2010   

 

Grafické znázornění jiţ jen potvrzuje výše uvedené skutečnosti kdy růst hrubé mzdy je 

mnohem niţší neţ růst celkových nákladů a u čisté mzdy je z toho důvodu v roce 2010 

pokles oproti roku 2009 i kdyţ hrubá mzda vykazuje růst.  
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2.3. Analýza daňového přiznání společníka za rok 2010 

Společník si v roce 2010 nenechal provést roční zúčtování daně u svého zaměstnavatele 

a sestavil si vlastní přiznání k dani z příjmu fyzických osob z důvodu souběhu 

podnikání a zaměstnání. V tabulce číslo 18 jsou údaje z podaného přiznání označeny 

číslem řádku z daňového přiznání.  

Řádek 

přiznání 
  

 ROK 2010 

31. Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 1 333 646 

32. 
Úhrn povinného pojistného podle § 6, odstavec 13 

ZDP 
453 442 

34., 36.,36 a., 

42. 
Dílčí základ daně podle § 6 ZDP (základ daně) 1 787 088 

47. Odvod na sociální zabezpečení zaměstnanec 86 690 

47. Odečet úroků dle § 15, odst. 3 a 4 ZDP (12 měsíců) 261 081 

48. Odečet penzijní připojištění dle § 15, odst. 5 ZDP 12 000 

49. Odečet ţivotní pojištění dle § 15, odst. 6 ZDP 12 000 

54. 
Úhrn nezdanitelných částí základu daně a 

odčitatelných poloţek 
285 081 

55. 
Základ daně sníţený o nezdanitelné části základu 

daně 
1 502 007 

56. Základ daně zaokrouhlený na celá sta dolů 1 502 000 

57., 58., 60. Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru 225 300 

64. Sleva na poplatníka dle § 35, písm. a ZDP 24 840 

65a. Sleva na manţelku dle § 35, písm. b ZDP 24 840 

70. Úhrn slev na dani 49 680 

71. Daň po uplatnění slev 175 620 

72.,73. 
Daňové zvýhodnění na vyţivované dítě dle § 35, 

písm. c ZDP 
23 208 

74. Daň po uplatnění slevy podle § 35c ZDP 152 412 

84. Úhrn sraţených záloh na daň z příjmu plátcem daně 220 062 

91. Zbývá doplatit ( -zaplaceno více) -67 650 

Tabulka 18: Údaje převzaty z přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2010 
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Z tabulky číslo 18 vyplynula pohledávka poplatníka vůči příslušnému finančnímu úřadu 

ve výši 67 650 Kč. Vysoký přeplatek na dani je způsoben zaplacenými úroky z úvěru a 

uplatněním slevy na manţelku, která je s druhým dítětem doma a nemá vlastní příjmy 

vyšší, neţ je povolený limit 68 000 Kč za rok. 

Společník má uzavřenu úvěrovou smlouvu na koupi rodinného domu se splatností 20 let 

a sjednanou úrokovou sazbou 5,39 %. Platnost výše úrokové sazby je do listopadu roku 

2011. 

I kdyţ má poplatník ţivnostenské oprávnění, tak v roce 2010 na ně nepodnikal.  
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3. Varianty řešení problému a jejich vyhodnocení 
V této kapitole diplomové práce následují propočty jednotlivých příjmů společníků a 

jednatelů obchodní společnosti za roční období dle § 6 aţ § 10, Zákona číslo 586/1992 

Sb., zákona o daních z příjmů. Při výpočtech nebudou zohledněny ţádné odpočty na 

poplatníka. Společník obchodní společnosti s ručením omezeným je současně i 

jednatelem a zaměstnancem. 

 

3.1. Vyplacení příjmů dle § 6, zákona o dani z příjmu (ZDP) – 

příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

 

Společníci a jednatelé společnosti vykonávají pro společnost práci, za kterou by 

měli dostat odměnu. Obě tyto činnosti nemohou být vykonávány v pracovním 

poměru. Příjmy za tyto funkce se povaţují za příjmy ze závislé činnosti a nelze je 

zdanit sráţkovou daní (§6, odst. 4, ZDP), i kdyţ jejich výše nepřekročí limit 5.000 

Kč a nepodepsali prohlášení daňového poplatníka. Z těchto příjmů, které nejsou 

uzavřeny na základě pracovní smlouvy, však nejsou společníci a jednatelé pojištěni 

pro případ nemoci. Proto většinou mají s obchodní společností uzavřenu i klasickou 

pracovní smlouvu. Sjednaný druh práce však nesmí spadat do kompetence 

společníka a jednatele.  

3.1.1. Příjmy za práci společníků a jednatelů obchodní společnosti s.r.o. 

Analýza příjmů začíná od částky 6.199 Kč měsíčně z důvodu výpočtu odvodů u 

hrubé mzdy v limitu pod rozhodným příjmem, kdy se neodvádí ani důchodové 

pojištění. Tabulka číslo 19 ukazuje roční výši nákladů obchodní společnosti a 

společníka nebo jednatele. Při výpočtu se vychází z domněnky, ţe obchodní 

společnost vykazuje zisk. Je tam tedy zohledněna i daňová úspora z nákladů na 

vyplacenou odměnu ve výši 19 %
19

.  

Zdravotní pojištění: zaměstnanci je strţeno ze mzdy ve výši 4,5 %  vyměřovacího 

základu a zaměstnavatel odvádí ve výši 9% z vyměřovacího základu. 

 

                                                 
19

 Výše daně z příjmu právnických osob za rok 2011 
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Pojistné na sociální zabezpečení: společník i obchodní společnost platí aţ od 

vyměřovacího základu 6.200 Kč měsíčně 6,5 % z vyměřovacího základu a obchodní 

společnost ve výši 21,5% z vyměřovacího základu.  

Maximální roční vyměřovací základ pro rok 2011 je pro zdravotní i sociální 

pojištění 1.781.280,- Kč. 

Popis  
HM<6.199 

Kč 

měsíčně 

HM = 

100.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

200.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

500.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

1.000.000 

Kč měsíčně 

HM = 

1.800.000 

Kč měsíčně 

Hrubá mzda (HM) 74 388 1 200 000 2 400 000 6 000 000 12 000 000 21 600 000 

Úspora na dani z příjmu 

právnických osob  
15 406 297 540 559 225 1 243 225 2 383 225 4 207 225 

Vyměřovací základ 

sociální a zdravotní 

pojištění 

74 388 1 200 000 1 781 280 1 781 280 1 781 280 1 781 280 

Odvod na SP společník 0 78 000 115 783 115 783 115 783 115 783 

Odvod na SP 

zaměstnavatel 
0 258 000 382 975 382 975 382 975 382 975 

Odvod na ZP společník 3 347 54 000 80 158 80 158 80 158 80 158 

Odvod na ZP 

zaměstnavatel 
6 695 108 000 160 315 160 315 160 315 160 315 

Daň z příjmu fyzických 

osob 
12 162 234 900 441 494 981 494 1 881 494 3 321 494 

Čistá mzda 58 878 833 100 1 762 566 4 822 566 9 922 566 18 082 566 

Náklady zaměstnavatele 65 677 1 268 460 2 384 065 5 300 065 10 160 065 17 936 065 

Náklady zaměstnance 15 510 366 900 637 434 1 177 434 2 077 434 3 517 434 

Náklady celkem 81 187 1 635 360 3 021 500 6 477 500 12 237 500 21 453 500 

Rozdíl čistá mzda a 

náklady celkem 
22 309 802 260 1 258 934 1 654 934 2 314 934 3 370 934 

Procentní zatížení 

vyplacených mezd 
27 49 42 26 19 16 

Tabulka 19:  Roční výpočet výplaty mezd společníka a jednatele bez uzavřeného pracovního 

poměru 
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Komentář k tabulce 19, sloupec HM 100.000 Kč měsíčně: 

Hrubá mzda = 100.000 x 12 = 1 200 000 

Úspora na dani z příjmu PO = (Hrubá mzda + Odvod na sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnavatel)/100 x 19 = (1 200 000+258 000+108 000)/100 x 19 = 297 540 Kč 

Vyměřovací základ = Roční hrubá mzda = 1 200 000 Kč  

Odvod sociální zabezpečení zaměstnanec = (Vyměřovací základ) :100x6,5 = 78 000 Kč 

Odvod sociální zabezpečení zaměstnavatel = (Vyměřovací základ) :100x21,5=258 000 

Kč 

Odvod zdravotní pojištění zaměstnanec = (Vyměřovací základ) : 100 x 4,5 = 54 000 Kč 

Odvod zdravotní pojištění zaměstnavatel = (Vyměřovací základ) : 100 x 9 = 108 000Kč 

Daň z příjmu fyzických osob = (HM + sociální a zdravotní zaměstnavatel)/100 x 15 = 

(1 200 000 + 258 000 + 108 000) / 100 * 15 = 234 900 Kč 

Čistá mzda = HM – SP zaměstnanec – ZP zaměstnanec – Daň z příjmu FO =  

= 1 200 000 – 78 000 – 54 000 – 234 900 = 833 100 Kč 

Náklady zaměstnavatele = HM + SP zaměstnavatel + ZP zaměstnavatel = 

 =  1 200 000 + 258 000+ 108 000 = 1 268 460 Kč 

Náklady zaměstnance = SP zaměstnanec + ZP zaměstnanec + Daň z příjmu FO = 

= 78 000 + 54 000 + 234 900 = 366 900 Kč 

Náklady celkem = náklady zaměstnavatele + náklady zaměstnance =  

= 1 268 460 + 366 900 = 1 635 360 Kč 

Rozdíl náklady celkem a čistá mzda = 1 635 360 – 833 100 = 802 260 Kč 

Procentní zatíţení vyplacených mezd = 802 260 : (1 635 360/100) = 49 % 

Podle posledního řádku v tabulce číslo 19 je vidět, jak se procentní zatíţení z výplaty za 

práci společníka mění v závislosti na velikosti příjmů. Při grafickém zobrazení (Graf č. 

2) je dobře vidět strmý nárůst zatíţení od příjmu 6.200 Kč. Se zvyšujícími se příjmy 

nastává pozvolný pokles zatíţení, kdy se začíná projevovat vliv maximálního 

vyměřovacího základu u sociálního a zdravotního pojištění. Při měsíčním příjmu do 

6.199 Kč je daňové zatíţení 27%, při příjmu 100 000 Kč měsíčně zatíţení vzroste na 49 

%. Se zvyšujícím se příjmem se zatíţení sniţuje aţ na 16 % při roční mzdě 21,6 miliónů 

korun. Málokterá společnost s ručením omezeným však vyplácí svému společníkovi tak 

vysokou odměnu. Dle www.novinky.cz má Martin Roman (šéf ČEZu) roční příjem 

http://www.novinky.cz/
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dvacet miliónů českých korun. V článku ale není uvedeno, v jaké formě mu byl příjem 

vyplácen.
20

    

 

 

Graf 2: Procentní zatížení výplaty odměny společníka s ohledem na výši roční odměny 

 

Je potřeba připomenout, ţe zaměstnavatel při výplatě společníkovi sice ušetří na 

platbách nemocenského pojištění a na odvodu příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ale společník není chráněn pro případ nemoci. Porovnání 

výhodnosti být a nebýt pojištěn pro případ nemoci je v podkapitole 3.1.3.  

 

3.1.2. Příjmy společníků a jednatelů s uzavřenou pracovní smlouvou dle 

zákoníku práce 

 

Při tomto druhu příjmu je společník jako běţný zaměstnanec v závislé činnosti a 

odvádí ze svých příjmů odvody na zdravotní pojištění, na sociální pojištění 

včetně nemocenského pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Zdravotní pojištění: zaměstnanci je strţeno ze mzdy ve výši 4,5 % 

 vyměřovacího základu a zaměstnavatel odvádí ve výši 9% z vyměřovacího 

základu. 

 

                                                 
20

 Zdroj - http://www.novinky.cz/ekonomika/233846-svuj-majetek-rozdam-prohlasil-sef-cezu-martin-

roman.html 
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Pojistné na sociální pojištění: zaměstnanci je ze mzdy strţeno a odvedeno 6,5 % 

z vyměřovacího základu a zaměstnavatel odvede za svého zaměstnance pojištění 

ve výši 25% z vyměřovacího základu.  

Popis  
HM 

6.199 Kč 

měsíčně 

HM = 

100.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

200.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

500.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

1.000.000 

Kč měsíčně 

HM = 

1.800.000 

Kč měsíčně 

Hrubá mzda (HM) 74 388 1 200 000 2 400 000 6 000 000 12 000 000 21 600 000 

Úspora na dani z příjmu 

právnických osob  
18 939 305 520 571 071 1 255 071 2 395 071 4 219 071 

Vyměřovací základ 

sociální a zdravotní  
74 388 1 200 000 1 781 280 1 781 280 1 781 280 1 781 280 

Odvod na SP zaměstnanec  4 835 78 000 115 783 115 783 115 783 115 783 

Odvod na SP 

zaměstnavatel 
18 597 300 000 445 320 445 320 445 320 445 320 

Odvod na ZP zaměstnanec 3 347 54 000 80 158 80 158 80 158 80 158 

Odvod na ZP 

zaměstnavatel 
6 695 108 000 160 315 160 315 160 315 160 315 

Daň z příjmu fyzických 

osob 
14 952 241 200 450 845 990 845 1 890 845 3 330 845 

Čistá mzda 51 253 826 800 1 753 214 4 813 214 9 913 214 18 073 214 

Náklady zaměstnavatele 80 741 1 302 480 2 434 565 5 350 565 10 210 565 17 986 565 

Náklady zaměstnance 23 135 373 200 646 786 1 186 786 2 086 786 3 526 786 

Náklady celkem 103 875 1 675 680 3 081 351 6 537 351 12 297 351 21 513 351 

Rozdíl čistá mzda a 

náklady celkem 
52 622 848 880 1 328 137 1 724 137 2 384 137 3 440 137 

Procentní zatížení 

vyplacených odměn 
51 51 43 26 19 16 

Tabulka 20: Roční výpočet procentního zatížení firmy a zaměstnance u běžného pracovního 

poměru 

Komentář k tabulce 20, sloupec HM 100.000 Kč měsíčně: 

Hrubá mzda = 100.000 x 12 = 1 200 000 
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Úspora na dani z příjmu PO = (Hrubá mzda + Odvod na sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnavatel)/100 x 19 = (1 200 000+300 000+108 000)/100 x 19 = 305 520 Kč 

Vyměřovací základ = Roční hrubá mzda = 1 200 000 Kč (pozor na limit) 

Odvod sociální zabezpečení zaměstnanec = (Vyměřovací základ) :100x6,5 = 78 000 Kč 

Odvod sociální zabezpečení zaměstnavatel = (Vyměřovací základ) :100x25=300 000 Kč 

Odvod zdravotní pojištění zaměstnanec = (Vyměřovací základ) : 100 x 4,5 = 54 000 Kč 

Odvod zdravotní pojištění zaměstnavatel = (Vyměřovací základ) : 100 x 9 = 108 000Kč 

Daň z příjmu fyzických osob = (HM + sociální a zdravotní zaměstnavatel)/100 x 15 = 

(1 200 000 + 300 000 + 108 000) / 100 * 15 = 241 200 Kč 

Čistá mzda = HM – SP zaměstnanec – ZP zaměstnanec – Daň z příjmu FO =  

= 1 200 000 – 78 000 – 54 000 – 241 200 = 826 800 Kč 

Náklady zaměstnavatele = HM + SP zaměstnavatel + ZP zaměstnavatel = 

 =  1 200 000 + 300 000+ 108 000 = 1 302 480 Kč 

Náklady zaměstnance = SP zaměstnanec + ZP zaměstnanec + Daň z příjmu FO = 

= 78 000 + 54 000 + 241200 = 373 200 Kč 

Náklady celkem = náklady zaměstnavatele + náklady zaměstnance =  

= 1 302 480 + 373 200 = 1 675 680 Kč 

Rozdíl náklady celkem a čistá mzda = 1 675 680 – 826 800 = 848 880 Kč 

Procentní zatíţení vyplacených mezd = 848 880 : (1 675 680/100) = 51 % 

Výsledky tabulky 20, procentní zatíţení v závislosti na výši vyplácených příjmů je 

znázorněno grafem číslo 3.  

 
Graf 3: Grafické znázornění procentního zatížení výplaty zaměstnance s ohledem na výši 

odměny 
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Stejné zatíţení ve výši 51 % je jiţ od nejniţší částky a pokles nastává aţ po 

dosaţení maximálního vyměřovacího základu sociálního a zdravotního pojištění. 

Celkově je však zatíţení vyšší neţ u příjmu za práci společníků a jednatelů 

společnosti. Rozdíl ve výši zatíţení je způsoben odvodem na nemocenské 

pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, který u výplaty za 

výkon funkce společníka a jednatele společnosti nebyl součástí odvodů. 

3.1.3. Porovnání odvodů na sociální zabezpečení při výkonu funkce 

společníka a při práci na pracovní poměr 

 

Výpočet ušetřených finančních prostředků při neplacení nemocenského pojištění 

a příspěvku na politiku zaměstnanosti nám poslouţí k vyčíslení úspory obchodní 

společnosti. Vzhledem k tomu, ţe i při placení nemocenského pojištění za své 

zaměstnance musí zaměstnavatel první tři týdny nemocenské zaměstnanci platit 

ze svých zdrojů, je potřeba posoudit výhodnost odvodů na nemocenské pojištění. 

Nemocenskou poskytuje OSSZ od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní 

neschopnosti. Maximální nemocenské
21

 v roce 2011 činí za 31 kalendářních dnů 

25.327 Kč ( 31x 817 Kč). 

Z tabulky číslo 21 vyplývá úspora pro obchodní společnost při roční výplatě 

mzdy 1.200.000 Kč společníkovi oproti zaměstnanci ve výši 34.020 Kč.  Od 

roční mzdy 2.400.000 Kč je jiţ úspora stejná ve výši 50.499 Kč.  

 

Z toho vyplývá, ţe je výhodné platit nemocenskou při délce trvání nemoci více 

neţ 62 dní nepřetrţitě, při mzdě ve výši 100.000 Kč měsíčně. 

 

Výpočet počtu dní: 21 + (34.020 : 817) = 62 dní 

Pří mzdě ve výši 200.000 Kč měsíčně a více by musel být zaměstnanec nemocen 

skoro 83 dní, aby se společnosti vyplatilo nemocenskou za společníka platit. 

 

Výpočet počtu dní: 21 + (50.499 : 817) = 83 dní  

 

                                                 
21

 Kalkulačka pro výpočet nemocenské na http://www.mpsv.cz/cs 
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Popis  
HM<6.199 

Kč 

měsíčně 

HM = 

100.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

200.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

500.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

1.000.000 

Kč měsíčně 

HM = 

1.800.000 

Kč měsíčně 

Hrubá roční mzda  74 388 1 200 000 2 400 000 6 000 000 12 000 000 21 600 000 

Odvody bez 

nemocenského pojištění: 
            

Odvod na sociální 

zabezpečení společník 
0 78 000 115 783 115 783 115 783 115 783 

Odvod na sociální 

zabezpečení obchodní 

společnost 

0 258 000 382 975 382 975 382 975 382 975 

Celkem 0 336 000 498 758 498 758 498 758 498 758 

Odvody s nemocenským 

pojištěním: 
            

Odvod na sociální 

zabezpečení zaměstnanec 
4 835 78 000 115 783 115 783 115 783 115 783 

Odvod na sociální 

zabezpečení zaměstnavatel 
18 597 300 000 445 320 445 320 445 320 445 320 

Celkem 23 432 378 000 561 103 561 103 561 103 561 103 

Rozdíl mezi odvody na 

SP 
23 432 42 000 62 345 62 345 62 345 62 345 

Odpočet zvýšení daně z 

příjmu PO 
3 533 7 980 11 846 11 846 11 846 11 846 

Úspora na snížených 

procentních sazbách SP 
19 899 34 020 50 499 50 499 50 499 50 499 

Tabulka 21:  Výpočet úspory při neplacení nemocenského pojištění a příspěvku na podporu 

v nezaměstnanosti 

 

Komentář k tabulce 21, sloupec HM 100.000 Kč měsíčně: 

Odvody bez nemocenského pojištění. 

 

Hrubá roční mzda = 100.000 x 12 = 1 200 000Kč 

Odvod na soc. zabezpečení společník = (Vyměř. Základ pro SP) :100x6,5 = 78 000 Kč 

Odvod na soc. zabezpečení OS = (Vyměřovací základ pro SP) :100x21,5= 258 000 Kč 
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Celkem = Odvod na sociální zabezpečení společník + odvod na sociální zabezpečení 

obchodní společnost = 78 000 + 258 000 = 336 000 Kč 

Odvody s nemocenským pojištěním: 

Odvod na soc. zabezpečení zaměstnanec =(Vyměř. Základ pro SP) :100x6,5=78 000 Kč 

Odvod na soc. zabezpečení OS = (Vyměřovací základ pro SP) :100x25= 300 000 Kč 

Celkem = Odvod na sociální zabezpečení společník + odvod na sociální zabezpečení 

obchodní společnost = 78 000 + 300 000 = 378 000 Kč 

Rozdíl mezi odvody na SP = 378 000 – 336 000 = 42 000 Kč 

Odpočet zvýšení daně z příjmu PO = (Rozdíl mezi odvody SP : 100 ) x 19 = 

= (42 000 : 100) x 19 = 7 980 Kč 

Úspora na nemocenském pojištění = Rozdíl mezi odvody SP – Odpočet zvýšení daně 

z příjmu PO = 42 000 – 7 980 = 34 020 Kč 

 

Záleţí na rozhodnutí společníka, jestli bude mzda vyplácena na základě pracovního 

poměru nebo z titulu výplaty společníkovi za výkon této funkce. V případě, ţe je 

společník zdráv a není často a dlouho nemocen je určitě výhodnější pracovní smlouvu 

neuzavírat. 

Platba příspěvku na politiku zaměstnanosti je v případě společníka, který má uzavřený 

pracovní poměr, úplně zbytečná. Jako společníku obchodní společnosti s ručením 

omezeným, by mu podpora v nezaměstnanosti od úřadu práce nebyla přiznána. 

V základním poučení uchazeče o zaměstnání jsou v bodě 7, písm. c), společník i 

jednatel vyloučeni z moţnosti stát se uchazečem o zaměstnání.
22

   

 

 

3.1.4. Příjem na dohodu o provedení práce 

 

Práce sjednaná na dohodu o provedení práce se společníkem musí být sjednána na zcela 

speciální pracovní úkol, který svou povahou je zcela odlišný od povinností které přísluší 

společníkům a jednatelům obchodní společnosti nebo z jeho popisu práce dle 

uzavřeného pracovního poměru.  

                                                 
22

 Zdroj - https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKprace.Obcan 
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Popis  
HM 

6.199 Kč 

měsíčně 

HM = 

100.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

200.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

500.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

1.000.000 

Kč měsíčně 

HM = 

1.800.000 

Kč měsíčně 

Hrubá mzda  74 388 1 200 000 2 400 000 6 000 000 12 000 000 21 600 000 

Úspora na dani z příjmu 

právnických osob  
14 134 228 000 456 000 1 140 000 2 280 000 4 104 000 

Daň z příjmu fyzických 

osob 
11 158 180 000 360 000 900 000 1 800 000 3 240 000 

Čistá mzda 63 230 1 020 000 2 040 000 5 100 000 10 200 000 18 360 000 

Náklady zaměstnavatele 60 254 972 000 1 944 000 4 860 000 9 720 000 17 496 000 

Náklady zaměstnance 11 158 180 000 360 000 900 000 1 800 000 3 240 000 

Náklady celkem 71 412 1 152 000 2 304 000 5 760 000 11 520 000 20 736 000 

Rozdíl čistá mzda a 

náklady celkem 
8 183 132 000 264 000 660 000 1 320 000 2 376 000 

Daňové zatížení 

vyplacených odměn v % 
11 11 11 11 11 11 

Tabulka 22: Daňové zatížení příjmů u sjednání dohody o provedení práce 

 

Zatíţení pro tento druh příjmu je stejné pro různé výšky vyplácených hrubých mezd a je 

velice nízké ve výši 11 % z vyplacené odměny. Nevýhodou je omezení v hodinách, 

moţnost uplatnění jen ve specifických případech. Protoţe se neodvádí z tohoto 

pracovního poměru sociální a zdravotní pojištění, tak zaměstnanec není pojištěn.  

 

3.1.5. Ostatní příjmy společníků a jednatelů z pracovněprávního vztahu 

nebo za práci společníků a jednatelů
23

 

U těchto ostatních příjmů je nutno od sebe oddělit příjmy, které jsou pro obchodní 

společnost uznatelným nákladem a příjmy, které mohou být vyplaceny ze zdaněného 

zisku společnosti nebo jsou nedaňovým nákladem, tedy nesniţují daňový základ. 

Kromě cestovních náhrad by všechny příjmy společníka nebo zaměstnance měly být 

nepeněţním plněním. Jen jako nepeněţní plnění jsou daňově uznatelné a mohou 

                                                 
23

 Dle § 6 odst. 6 aţ odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 
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sniţovat daňový základ pro výpočet daně obchodní společnosti. Je moţno je platit i nad 

stanovený limit, ale v tom případě je příjemce musí většinou přičíst ke svému 

vyměřovacímu základu pro odvod sociálního, zdravotního pojištění a následně i zdanit. 

Proto následující přehled bude souhrnem pouze příjmů do zákonných limitů.  

Výdaje daňově uznatelné pro obchodní společnost a zároveň příjmy osvobozené od 

zdanění u společníků (zaměstnanců): 

 Proplacení cestovních výdajů – jedná se o proplacení všech výdajů, které 

souvisí s pracovní cestou a zároveň pracovní cesta musí být uskutečněna za 

účelem, který souvisí s výkonem práce. Cestovní náhrady jsou peněžitým 

příjmem a kromě vykázaných výdajů zahrnují i stravné, jehoţ výše se odvíjí 

od délky pracovní cesty, a jestli se jedná o pracovní cestu uskutečněnou 

v tuzemsku nebo v zahraničí. K cestovním náhradám se také počítají výdaje 

za pouţití vlastního dopravního prostředku na pracovní cestu. 

 Příspěvek na penzijní a ţivotní pojištění do výše 24.000 Kč za rok
24

. 

 Úhrada nákladů souvisejících s odborným rozvojem zaměstnanců
25

. 

Odborný rozvoj musí souviset s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

 Poskytnutí stravenek
26

 do výše 55% z nominální hodnoty stravenky, 

maximálně však 51,80 Kč (0,7*74). Hodnota stravenky pro rok 2011 můţe 

být aţ do výše 94 Kč (51,8/55*100).  

 Zaplacení přechodného ubytování společníkům a zaměstnancům do výše 

3.500 Kč měsíčně
27

. 

Příspěvky vyplacené obchodní společností ze zdaněného zisku, které jsou 

příjmy osvobozenými od zdanění u společníků (zaměstnanců): 

 Příspěvek společníkovi a zaměstnanci na rekreaci zde platí omezení do výše 

20.000 Kč za rok) a příspěvky na sportovní a kulturní vyţití
28

. 

 Obdarování společníků a zaměstnanců do hodnoty 2.000 Kč za rok
29

. 

 Poskytování nealkoholických nápojů ke spotřebě na pracovišti
30

. 

                                                 
24

 Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6, odst. (9), písmeno p 
25

 Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6, odst. (9), písmeno a) 
26

 Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6, odst. (9), písmeno b) 
27

 Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6, odst. (9), písmeno i) 
28

 Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6, odst. (9), písmeno d) 
29

 Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6, odst. (9), písmeno g) 
30

 Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6, odst. (9), písmeno c) 
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 Půjčení finanční hotovosti ve výši 100.000 Kč na bytové účely, 20.000 Kč na 

tíţivou finanční situaci, částku aţ do výše 1.000.000,- Kč na bydlení a 

200.000 Kč na překlenutí tíţivé finanční situace v případě ţivelné 

pohromy
31

.  

 V případě nouzového stavu můţe činit půjčka na překlenutí tíţivé situace 

500.000 Kč
32

.  

Výše uvedené ostatní příjmy jsou realizovány ve společnostech formou tzv. 

benefitů. Pro obchodní společnost mohou v některých případech sníţit vyměřovací 

daňový základ pro daň z příjmu právnických osob a pro zaměstnance jsou motivací 

k lepším výkonům. 

3.2. Varianty řešení u příjmů dle § 7, ZDP – příjmy z podnikání a 

jiné samostatné výdělečné činnosti 

Je zcela běţné, ţe společník, jednatel nebo zaměstnanec podnikají souběţně 

s výkonem povolání také samostatně na ţivnostenské oprávnění. Společník a 

jednatel mohou mít zákaz podnikání přímo stanovený ve společenské smlouvě 

(zakladatelské listině v případě společnosti s jedním společníkem). Zaměstnanec 

můţe mít ustanoven zákaz podnikání v pracovní smlouvě. 

Pokud společník, který je zároveň jednatelem společnosti poskytuje této své 

společnosti dodávky zboţí nebo sluţby je potřeba vzít do úvahy §136 Obchodního 

zákoníku, ve kterém je zákaz konkurence celkem přísně nastaven pro jednatele. 

Pokud se společník stává dodavatelem své vlastní firmě, vystavuje se nebezpečí, ţe 

správce daně zahájí tzv. vytýkací řízení. V tomto řízení posoudí, jestli se opravdu 

jednalo o podnikatelskou činnost dle § 7, ZDP nebo o činnost dle § 6, ZDP (závislou 

činnost).  

Potom společník musí dokázat, ţe nevyuţívá k podnikání dle § 7, ZDP prostory, 

které patří nebo jsou v nájmu společnosti, ţe nevyuţívá majetek a zaměstnance 

svého s.r.o. apod. 

Výpočet v tabulce číslo 23 se týká pronájmu nebytových prostor, které společník 

pronajímá své obchodní společnosti.    

                                                 
31

 Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6, odst. (9), písmeno l) 
32

 Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6, odst. (9), písmeno l, o) 
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Společník (OSVČ) pronajímá nebytový prostor o výměře 73 m
2
 za cenu 20.000 Kč 

měsíčně a dodává sluţby a energie za 5.000 Kč měsíčně. Ve sluţbách je zahrnut 

úklid, dodávka vody, elektrické energie, hlídací sluţba a internetové připojení. Aby 

mohl příjem z pronájmu nebytového prostoru zdanit podle § 7 ZDP, musí mít tento 

majetek vloţený do svého podnikání, aby se nebytový prostor stal tzv. obchodním 

majetkem dle § 4, odst. (4), ZDP. Pokud majetek nevloţí do svého podnikání, tak by 

měl být příjem z pronájmu zdaněn dle § 9 ZDP. Je to z důvodu, ţe pronájem 

nemovitostí, nebytových prostor a bytů není ţivností dle Ţivnostenského zákona, § 

3, odst. (3), písm. ah. 

Náklady z podnikání jsou ve výpočtu uplatněny procentem z příjmu. V tabulce číslo 

23 a jsou vypočteny tři varianty, které však bylo moţno pouţít jen do konce roku 

2010. Rozdíl v procentní sazbě je dán skutečností na jaké ţivnostenské oprávnění 

společník podniká jako osoba samostatně výdělečně činná.  

 

Popis 

Vloženo do 

podnikání 

společníka (paušál 

80%) 

Vloženo do 

podnikání 

společníka (paušál 

60%) 

Vloženo do 

podnikání 

společníka (paušál 

40%) 

Příjem z pronájmu a sluţeb 

ročně 
300 000 300 000 300 000 

Paušální výdaje procentem 

z příjmu 
240 000 180 000 120 000 

Daňový základ 60 000 120 000 180 000 

Vyměřovací základ sociální 

a zdravotní pojištění 
30 000 60 000 90 000 

Odvod na sociální a 

zdravotní zabezpečení 
12 810 25 620 38 430 

Daň z příjmu FO 9 000 18 000 27 000 

Čistý příjem 

pronajímatele 
218 190 196 380 174 570 

Celkové zatížení příjmu  27% 35% 42% 

Tabulka 23: Výpočet příjmu OSVČ z pronájmu majetku, vloženého do podnikání 
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Komentář k tabulce 23, sloupec 80 % paušál: 

Příjem z pronájmu a sluţeb za rok = 240.000 + 60.000 (nájem+ sluţby) = 300.000 

Paušální výdaje procentem z příjmu = (300.000 : 100) x 80 = 240.000 

Daňový základ (zisk) = 300.000 – 240.000 = 60.000 

Vyměřovací základ sociální a zdravotní pojištění = (60.000 : 100) x 50 = 30.000 

Odvod na sociální a zdravotní pojištění = (30 000 : 100) x 42,7 = 12.810 

(sociální pojištění 29,2 % + zdravotní pojištění 13,5 % = 42,7 %) 

Daň z příjmu fyzických osob (FO) = (60.000 : 100) x 15 = 9.000 

Čistý příjem pronajímatele (OSVČ) = 300.000 – 60.000 – 12.810 – 9.000 = 218.190 

Celkové zatížení příjmu = (300.000- 218.190) : 3.000 = 27 % 

 

 Dle výsledků procentního zatíţení příjmů je vidět, ţe nejlépe vychází podnikání na 

řemeslnou ţivnost, kdy je procentní celkové zatíţení příjmů OSVČ pouze 27 

procent z obratu. U paušálních výdajů 40% je procentní zatíţení příjmu jiţ ve výši 

42 procent z obratu.  

 

Od 1. 1. 2011 jiţ tento výpočet v tabulce číslo 23 nelze brát do úvahy. Od ledna 

roku 2011 lze pouţít pro pronájem majetku vloţeného do podnikání paušální výdaje 

jen ve výši 30 % z příjmů z pronájmu. Proto je výhodnější nemovité věci do 

podnikání nevkládat a příjem zdanit dle § 9, ZDP. Daňové zatíţení vyjde niţší, 

protoţe tento příjem nepodléhá povinným odvodům sociálního a zdravotního 

pojištění. 

 

U výpočtu v tabulce číslo 24 je porovnána úspora ze sníţení daňového základu pro 

daň z příjmu právnických osob mezi nájmem nebytových prostor od společníka a při 

vloţení nebytového prostoru přímo do majetku společnosti s ručením omezeným. 

Odpisy jsou odvozeny z pořizovací ceny nemovitosti ve výši 2,1 miliónů korun 

českých. Předpokládá se odpisování po dobu 30 let rovnoměrně.  
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Nájemce (společnost 

s.r.o.) 

Nájem 

nebytového 

prostoru od 

společníka 

Vloţení nebytového 

prostoru do majetku s.r.o. 

Náklady na kancelář 300 000 60 000 

Odpisy při pořizovací 

ceně 2,1 mil. 
  70 000 

Ostatní náklady 20 000 20 000 

Sníţení daňového 

základu PO 
320 000 150 000 

Úspora na dani z příjmu 

PO 
60 800 28 500 

Tabulka 24: Porovnání variant nájmu nebytového prostoru a vlastnictví nemovitosti 

 

 

Komentář k tabulce 24: 

 

Náklady na kancelář: u nájmu nebytového prostoru jsou v celé výši a u vlastnictví 

kanceláře pouze náklady za sluţby. 

Odpis při pořizovací ceně 2,1 miliónů Kč = 2 100 000 : 30 let = 70 000 

Ostatní náklady = ve smlouvě o nájmu je ujednání, ţe opravy si hradí nájemce. 

Sníţení daňového základu = náklady + odpisy + ostatní náklady 

Úspora na dani = (sníţení daňového základu : 100) x 19 

 

Výsledek porovnání ukazuje nevýhodnost vloţení majetku do společnosti. Navíc je 

potřeba brát do úvahy nebezpečí, ţe nákup nemovitosti můţe ohrozit likviditu 

společnosti. Společník by potom s vysokou pravděpodobností neměl na vyplacení 

podílu ze zisku, moţná by musel naopak společnosti půjčit svou vlastní hotovost 

nebo by si společnost vzala úvěr od banky. Další moţností je koupě nemovitosti na 

leasing.  

Naproti tomu nákup nemovitosti společníkem se jeví výhodnější a skýtá pro 

společníka pravidelný příjem.  

Výpočet ročního zhodnocení investice společníka 

Investice na nákup nebytového prostoru je 2,1 mil., roční příjem společníka při 

zdanění dle § 9 ZDP  je 208 500 Kč (údaj z tabulky číslo 26).  
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Ukazatel míry zisku, rentability vloţeného kapitálu = zisk : vloţený kapitál 

 ROI = (208 500 : 2 100 000) x 100 = 9,93 % 

Vzhledem k výsledku rentability lze investici, koupi nebytového prostoru, 

společníkovi doporučit. Podmínky nájemní smlouvy můţe měnit dle aktuální 

situace. Alternativní zhodnocení finančních prostředků na termínovaném vkladu je 

ve výši kolem 4 % p.a.  

Společník však by měl dodržovat u fakturovaných služeb cenu obvyklou na 

trhu, tedy zjistit si v lokalitě kde podniká průměrnou cenu za m
2
 pronajímané 

plochy. 

3.3. Varianta řešení příjmu dle § 8, ZDP, především nákladů 

spojených s výplatou zisku společníkům 

 

Výpočet je proveden pouze pro společníka, který je daňovým rezidentem ČR. 

Zahraniční společník (společnost s ručením omezeným z Velké Británie) dostane 

rozdělený zisk v plné výši a daň z výplaty zisku plátce daně neodvádí.
33

 Daňové 

zatíţení je tedy vţdy rovno sazbě daně z příjmu právnických osob. V roce 2008 byl 

základ daně tedy zároveň odvedená daň v sazbě 21 % a v roce 2009 byla sazba 20%. 

V tabulce je pro výpočet pouţita sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 20 %. 

Daňové zatíţení není proto úplně přesné, protoţe se rozděloval zisk, který byl vytvářen 

od roku 2006. 

 

Rok 2010 Společník ČR 

Výplata zisku 531 250 Kč 

Sráţková daň z výplaty 

zisku společníkovi 
93 750 Kč 

Zdaněný rozdělovaný 

zisk 
625 000 Kč 

Základ daně PO 781 250 Kč 

Daň z příjmu PO (20 %) 156 250 Kč 

Daňové zatížení 32 % 

Tabulka 25: Výpočet daňového zatížení při výplatě zisku  

                                                 
33

 Dle § 19, odst. (3) a (4) Zákona o dani z příjmu – osvobození od daně z příjmu 
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Vyplacení zdaněného zisku je pro společníka bezproblémový příjem, který uţ 

nemusí uvádět do svého daňového přiznání a nepodléhá odvodům na sociální a 

zdravotní pojištění. 

3.4. Řešení varianty příjmů dle § 9, ZDP – příjmů z pronájmu 

 

V tabulce číslo 26 je provedeno porovnání procentního zatíţení dle platné 

legislativy roku 2011. Je porovnán příjem z pronájmu majetku vloţeného 

společníkem do podnikání s příjmem z pronájmu majetku, který není vloţen do 

podnikání a je tedy zdaňován dle § 9, ZDP.  

Popis 
Vloženo do podnikání 

společníka DLE § 7, 

ZDP (paušál 30%) 

Pronájem dle § 9, 

ZDP (paušál 30%) 

Příjem z pronájmu a sluţeb za rok 300 000 300 000 

Paušální výdaje procentem z příjmu 90 000 90 000 

Daňový základ 210 000 210 000 

Vyměřovací základ sociální a 

zdravotní pojištění 
105 000   

Odvod na sociální a zdravotní 

zabezpečení 
44 835   

Daň z příjmu FO 31 500 31 500 

Čistý příjem pronajímatele 163 665 208 500 

Celkové zatížení příjmu  45% 31% 

            Tabulka 26: Porovnání pronájmu majetku dle § 7 a dle § 9, ZDP od roku 2011 

 

Komentář k tabulce číslo 26 

Příjem z pronájmu a sluţeb za rok = 240.000 + 60.000 (nájem+ sluţby) = 300.000 

Kč 
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Paušální výdaje procentem z příjmu = (300.000 : 100) x 30 = 90.000 Kč 

Daňový základ (zisk) = 300.000 – 90.000 = 210.000 Kč 

Vyměřovací základ sociální a zdravotní pojištění (jen u sloupce vloţení nebytového 

prostoru do podnikání) = (210 000 : 100) x 50 = 105 000 Kč 

Odvod na sociální a zdravotní pojištění (jen u sloupce vloţení nebytového prostoru 

do podnikání) = (105 000 : 100) x 42,7
34

 = 44 835 Kč 

Daň z příjmu fyzických osob (FO) = (210 000 : 100) x 15 = 31 500 Kč 

Čistý příjem pronajímatele dle § 7, ZDP  = 300.000 – 60.000 – 44 835 – 31 500 = 

163 665 Kč 

Čistý příjem pronajímatele dle § 9, ZDP  = 300.000 – 60.000 – 31 500 = 208 500 Kč 

 

Celkové zatížení příjmu dle § 7, ZDP = (300.000- 163 665) : 3.000 = 45 % 

Celkové zatížení příjmu dle § 9, ZDP = (300.000- 208 500) : 3.000 = 31 % 

 

Pokud společník podniká na ţivnost dle § 7, ZDP a vloţí majetek do podnikání je 

daňové zatíţení příjmu z pronájmu vyšší o 14 % neţ u pronájmu majetku zdaněného dle 

§ 9 ZDP. Vyšší zatíţení je způsobeno odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Porovnáním tedy vyplývá, ţe je výhodnější majetek do podnikání nevkládat a příjmy 

z pronájmu zdanit dle § 9, ZDP.  

U příjmu z pronájmu je stejně tak jako u příjmu z podnikání OSVČ nutno zváţit, jestli 

je výhodnější uplatňovat skutečně vynaloţené výdaje nebo uplatňovat výdaje procentem 

z příjmu. Pokud jsou skutečné výdaje vyšší, tak se od příjmu odečtou skutečné výdaje. 

Záleţí na technickém stavu nebytového prostoru.   

 

3.5. Propočet u ostatních příjmů dle § 10, ZDP 

Daňové zatíţení z těchto příjmů se vztahuje pouze na společníka. Proto není potřeba 

nějakých sloţitých propočtů. Můţe to být například příleţitostný pronájem, zrušené 

penzijní nebo ţivotní pojištění, vypořádací podíl při zániku účasti společníka nebo při 

likvidaci obchodní společnosti apod. 

 

                                                 
34

sociální pojištění 29,2 % + zdravotní pojištění 13,5 % = 42,7 % 
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Popis Poznámka Odpočet výdajů 

Příjem z příleţitostné 

činnosti, příleţitostného 

pronájmu, zemědělské 

výroby 

Do 20 000 Kč za rok 

je osvobozen od 

zdanění 

Prokazatelně vynaloţené ale max. do 

výše příjmů 

Příjem z převodu vlastní 

nemovitosti, bytu, movité 

věci 

  
Cena nabytí, nebo v případě daru dle 

znaleckého posudku 

Příjem z převodu účasti na 

společnosti, podíl 

společníka obchodní 

společnosti a vypořádací 

podíl při zániku společnosti 

  Nabývací cena podílů 

 

Příjmy po odpočtu prokazatelných výdajů jsou zdaněny sazbou 15 %. 

3.6. Shrnutí dosažených výsledků z různých variant 

 

Společník měl v roce 2010 příjem, který je nejblíţe variantě, kdy je propočítáno daňové 

zatíţení pro příjem 100 000 Kč měsíčně, proto srovnání zatíţení je ve stejné výši 

příjmu. 

 Příjmy s nulovým zatížením 

  
Do výše zákonného 

limitu  

Cestovní náhrady 0% 

Příspěvek na penzijní 

připojištění a ţivotní 

pojištění 

0% 

Odborný rozvoj  0% 

Stravování formou 

poskytnutí stravenek 
0% 

Přechodné ubytování 0% 

 Příjem s 11 % zatížením 

Příjem na dohodu o 

provedení práce 
11% 

 

 Příjmy s 19 % zatížením (dle aktuální sazby daně z příjmu PO) 
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Příspěvek na rekreaci, 

sportovní a kulturní vyţití 
19% 

Dar do 2 000 Kč 19% 

Nealkoholické nápoje 19% 

  

 

 Příjem s 27 % zatížením 

Příjem za práci společníků 

a jednatelů do 6 199 Kč 

měsíčně 

27% 

 

 Příjem s 31 % zatížením 

Příjem z pronájmu dle § 9 31% 

 

 Příjem s 32 % zatížením 

Výplata zdaněného zisku 32% 

 

 Příjem s 49 % zatížením 

Příjem za práci společníků 

a jednatelů 
49% 

 

 Příjem s 51 % zatížením 

Příjem na základě 

uzavřené pracovní 

smlouvy 

51% 

 

Přehled daňového zatíţení jednotlivých příjmů je seřazen od méně nákladných aţ po 

nejhorší variantu, kdy se jedná o příjem na základě uzavřené pracovní smlouvy. Pokud 

však dojde ke srovnání příjmů vyšších neţ 100 000 Kč měsíčně, tak se procentní 

zatíţení vlivem maximálního vyměřovacího základu sociálního a zdravotního pojištění 

sníţí a příjmy na základě uzavřené pracovní smlouvy mohou mít niţší zatíţení 

v odvodech neţ například výplata zdaněného zisku. 
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Popis  
HM<6.199 

Kč 

měsíčně 

HM = 

100.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

200.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

500.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

1.000.000 

Kč 

měsíčně 

HM = 

1.800.000 

Kč 

měsíčně 

Procentní zatížení - příjem z 

pracovního poměru 
51 51 43 26 19 16 

Procentní zatížení - příjem 

bez pracovního poměru 
27 49 42 26 19 16 

Procentní zatížení 

vyplacených odměn- dohoda 

o provedení práce  
11 11 11 11 11 11 

Procentní zatížení  - výplata 

zisku 
32 32 32 32 32 32 

Tabulka 27: Porovnání procentního zatížení příjmů dle výše příjmu 

 

Dle tabulky číslo 27 je poznat, ţe u příjmu 500 000 Kč měsíčně se procentní zatíţení 

změnilo ku prospěchu za funkci společníka a jednatele a příjmu za práci na základě 

uzavřené pracovní smlouvy.  

 

Graf 4: Porovnání procentního zatížení příjmů dle výše příjmu 

V grafu číslo 4 je vidět splynutí zatíţení u příjmu z pracovního poměru a příjmu za 

výkon funkce společníka a jednatele a pokles zatíţení u nejvyššího příjmu 1,8 miliónů 
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korun českých aţ na 16 %. Procentní zatíţení příjmů – výplata zisku se nemění a je 

stejné u všech výší příjmu.  
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4. Návrhy a doporučení 
 

Po provedených výpočtech a srovnání všech druhů příjmů dle procentní výše všech 

odvodů je potřeba sestavit návrh na optimální rozdělení příjmu od obchodní společnost. 

Vychází se z údajů mzdového listu společníka, skutečně vyplacených příjmů roku 2010, 

přičemţ se výše nákladů obchodní společnosti ponechají ve stávající výši. Cílem 

navrţené optimální varianty je, dosáhnout co nejvyšší čistý příjem společníka při 

nezměněných nákladech obchodní společnosti. 

Výchozím údajem je tedy celkový náklad obchodní společnosti pro výplatu mzdy 

společníkovi za rok 2010 = 1 454 014 Kč, který bude pro všechny varianty ve stejné 

výši. 

Čistá mzda společníka za rok 2010 = 966 878 Kč 

4.1. Úprava skutečně vyplacené čisté mzdy společníka za rok 2010 

V předchozích výpočtech různých variant řešení nejsou slevy zahrnuty a proto je 

nutno z důvodu správnosti výpočtu čistou mzdu upravit.  

 Úprava o slevu na poplatníka = 966 878 - 24 840 = 942 038 Kč 

 Úprava o daňové zvýhodnění na dvě děti = 942 038 – 23 208 = 918 830 Kč 

V následujícím návrhu jsou přesunuty některé platby, které společník platil 

z vyplacené čisté mzdy. Další předpoklad je, ţe je dostane od zaměstnavatele jinak 

neţ formou hrubé mzdy. 

 Úprava o příspěvek na penzijní připojištění placené společníkem z čisté 

mzdy = 918 830 – 16 008 = 902 822 Kč  

 Úprava o platbu na kurz výuky anglického jazyka, který společník platil 

z čisté mzdy = 902 822 – 10 000 = 892 822 Kč 

 Úprava o platbu na úhradu stravování. Společník je zhruba polovinu 

pracovních dnů na pracovní cestě a tak kalkulace pro výpočet zahrnuje 10 

stravenek za měsíc, hrazených zaměstnavatelem 51,8 Kč, po celý rok stejně. 

Úprava = 892 822 – 6 216 = 886 606 Kč 

 Úprava o platbu na rodinnou dovolenou = 886 606 – 20 000 = 866 606 Kč 

 Úprava o dar = 866 606 – 2 000 = 864 606 Kč 

 Úprava o poskytnutou návratnou půjčku na bydlení ve výši 100 000 Kč, o 

uspořené úroky z úvěrové smlouvy = 864 606 – 5390 = 859 216 Kč 
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Porovnáním čisté mzdy skutečně obdrţené společníkem v roce 2010 a výsledků 

čistých mezd dle jednotlivých variant návrhů zjistíme, o kolik více by společník 

dostal v čisté mzdě, kdyby příjmy byly rozloţeny dle návrhu. 

4.2. Optimalizace čisté mzdy o příjmy ve formě tzv. „benefitů“ 

V návrhu zlepšení jsou přesunuty příjmy placené společníkem z čisté mzdy do části 

příjmů, které nejsou předmětem daně. Obchodní společnost je tedy za společníka 

přímo uhradí dodavateli sluţby nebo zboţí a ještě si v některých případech sníţí 

základ daně pro daň z příjmu právnických osob. 

Popis příjmu 
Návrh 

řešení 

Náklady 

obchodní 

společnosti 

Úspora na 

dani z příjmu 

PO 

Počáteční stav      

1 454 014 Kč 

Čistý 

příjem 

Příspěvek na penzijní 

připojištění  
16 008 16 008 3 042 1 441 048 13 607 

Odborný rozvoj  10 000 10 000 1 900 1 432 948 10 000 

Stravování formou 

stravenek 
6 216 6 216 1 181 1 427 913 6 216 

Příspěvek na rekreaci, 

sportovní a kulturní 

vyţití 

20 000 20 000 0 1 407 913 20 000 

Dar 2 000 2 000 0 1 405 913 2 000 

Návratná půjčka na 

bydlení  
100 000 0 0 1 405 913 5 390 

Stavy po úpravách   54 224 6 123 1 405 913 57 213 

        Tabulka 28: Doporučení ohledně příjmů, které nejsou předmětem daně 

 

 Příspěvek na penzijní připojištění je vypočítán v maximální výši, protoţe 

obchodní společnost jiţ přispívá na ţivotní pojištění částkou 7 992 Kč, tak 

zbývá do částky 24 000 Kč 16 008 Kč. Společník pouze provede změnu ve 

smlouvě penzijního připojištění a přesune vlastní zátěţ na zaměstnavatele. 

 Společník musí poţádat jazykovou školu o vystavení daňového dokladu, kde 

bude příjemcem sluţby obchodní společnost a ta také zaplatí tuto sluţbu. 

Výše není omezena. 
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  U nákupu stravenek je potřeba uzavřít smlouvu o odběru stravenek 

s dodavatelem a vést si evidenci o nárocích na stravenky dle skutečně 

odpracovaných hodin. 

 Ohledně příspěvku na rekreaci, případně na kulturní a sportovní akce platí 

zásada, ţe doklad musí být vystaven na obchodní společnost, jako odběratel 

sluţby. Příspěvek na rekreaci je za rok omezen částkou 20 000 Kč. 

 Jako dar se můţe u příleţitosti narozenin, nějakého svátku a podobně koupit 

jakýkoliv dárek do výše pořizovací ceny 2 000 Kč. Musí se jednat o 

nepeněţní dar. 

 Návratná bezúročná půjčka ve výši 100 000 Kč není odečtena jako náklad 

obchodní společnosti, protoţe bude v plné výši společníkem vrácena zpět. 

Jsou pouze vyčísleny ušetřené úroky z úvěru na pořízení bydlení společníka. 

4.3. Návrh číslo 1 - rozdělení příjmů za práci společníka a jednatele  

Tento návrh je sloţený z příjmů, které zohledňují i následky rozdělení příjmů do 

budoucna. Poplatník je v produktivním věku, má rodinu a je potřeba aby se mu 

odpracované roky počítali pro důchod, aby byl pojištěn na zdravotní a důchodové 

pojištění.  

Popis příjmu Návrh HM 

Náklady 

obchodní 

společnosti 

Úspora na dani 

z příjmu PO 

Počáteční stav      

1 405 913 Kč 

Čistý 

příjem 

Benefity         57 213 

Příjem za funkci 

jednatele do 6 199 Kč 

měsíčně 

74 388 81 083 15 406 1 340 236 58 878 

Příjem za funkci 

společníka  
1 267 900 1 654 610 314 376 2 880 240 

Celkem dle návrhu         996 331 

Skutečnost roku 2010   
      859 216 

Navýšení čisté mzdy díky návrhu   137 115 

Tabulka 29: Návrh číslo 1 

 

Aby mohly být příjmy takto rozloţeny, je potřeba aby společník rozvázal pracovní 

smlouvu na druh práce obchodní zástupce. Dále uzavře mandátní smlouvu se 
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společností na odměnu za práci jednatele ve výši 6 199 Kč měsíčně. Za funkci 

společníka mu obchodní společnost vyplatí hrubou roční mzdu ve výši 1 267 900 Kč. 

Dle této varianty vzroste roční čistý příjem společníka o 137 115 Kč. 

 

4.4. Návrh číslo 2 - rozdělení příjmů za práci společníka a jednatele 

a z pracovního poměru  

 

 

Od předchozího návrhu se liší pouze tím, ţe zůstává zachován pracovní poměr 

společníka ve výši hrubé mzdy 600 000 Kč ročně a o tuto částku se mu sniţuje hrubá 

mzda výplaty za práci jednatele. 

 

Popis příjmu 
Návrh 

HM 

Náklady 

obchodní 

společnosti 

Úspora na dani 

z příjmu PO 

Počáteční stav      

1 405 913 Kč 

Čistý 

příjem 

Benefity         57 213 

Příjem za funkci 

jednatele do 6 199 Kč 

měsíčně 

74 388 81 083 15 406 1 340 236 58 878 

Příjem za funkci 

společníka nad 6 199 

Kč měsíčně 

651 809 850 611 161 616 651 241 452 518 

Příjem z uzavřené 

pracovní smlouvy 
600 000 804 000 152 760 1 413 400 

Celkem dle návrhu         982 009 

Skutečnost roku 2010   
      859 216 

Navýšení čisté mzdy díky návrhu   122 793 

Tabulka 30: Návrh číslo 2 

 

Navýšení čisté mzdy je oproti skutečnosti roku 2010 vyšší o 122 793 Kč. Oproti 

předchozímu návrhu je niţší o 14 322 Kč za rok. Výhodou této varianty je, ţe společník 

je v této variantě pojištěn i pro případ nemoci a v první variantě pojištěn není.  
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4.5. Návrh číslo 3 - příjem na základě dohody o provedení práce 

Tento návrh nám ukáţe, jak vysokou by společník obdrţel čistou mzdu, kdyby příjem 

obchodní společnost vyplatila na základě uzavřené dohody o provedení práce. 

 

Popis příjmu Návrh HM 

Náklady 

obchodní 

společnosti 

Úspora na 

dani z 

příjmu PO 

Počáteční stav      

1 405 913 Kč 

Čistý 

příjem 

Benefity       1 405 913 57 213 

Výplata formou 

DOPP 
1 735 695 1 735 695 329 782 0 1 475 341 

Celkem dle návrhu         1 532 554 

Skutečnost roku 2010 

  

      859 216 

Navýšení čisté mzdy díky návrhu   673 338 

Tabulka 31: Návrh číslo 3 – příjem na dohodu o provedení práce 

 

 

Příjmy na dohodu o provedení práce jsou velmi výhodné pro nízké daňové zatíţení. 

Sazba daně z příjmu fyzické osoby je niţší oproti sazbě daně z příjmu fyzických osob o 

4 %. Čistý příjem je tedy u společníka vyšší o 673 338 Kč oproti skutečně vyplacenému 

čistému příjmu společníka v roce 2010. Společník však by nebyl z této dohody nijak 

pojištěn, neměl by odpracované roky pro výpočet důchodu a zřejmě by čelil i postihům 

od správce daně.  

 

4.6. Návrh číslo 4 – příjem ve formě výplaty zdaněného zisku 

 

Návrh této varianty předpokládá, ţe jednatel dostane část příjmu (6 199 Kč měsíčně 

hrubé mzdy) na základě mandátní smlouvy a zbytek je vyplacen, jako výplata 

zdaněného zisku.   
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Popis příjmu 
Návrh 

HM 

Náklady 

obchodní 

společnosti 

Úspora na 

dani z 

příjmu PO 

Počáteční 

stav      1 405 

913 Kč 

Čistý příjem 

Benefity       1 405 913 57 213 

Příjem za funkci 

jednatele do 6 199 

Kč měsíčně 

74 388 81 083 15 406 1 340 236 58 878 

Výplata zisku 0 1 340 236 0 0 1 139 201 

Celkem dle návrhu         1 255 292 

Skutečnost roku 2010   
      859 216 

Navýšení čisté mzdy díky návrhu   396 076 

Tabulka 32: Návrh číslo 4 – výplata zisku a příjem za funkci jednatele 

 

Stejně jako u předchozího návrhu není společník pojištěn, nebude se mu rok započítávat 

do odpracovaných let pro důchod. Odměna za funkci jednatele je přidána z důvodu, ţe 

zatíţení je niţší neţ u výplaty zisku a rozdíl je ve výši 3 053 Kč ve prospěch čistého 

příjmu společníka. Při případné aplikaci tohoto návrhu do praxe by se měla změnit 

společenská smlouva, kde by se výše výplaty ustanovila společníkovi s menším podílem 

na základním kapitálu rozdílně. Problém by také nastal, pokud by obchodní společnost 

nevytvořila pro výplatu podílu na zisku, dostatečně velký zisk. Společník by musel 

zvolit pro výplatu jinou variantu.  

4.7. Porovnání návrhů dle rozdílu návrhu a skutečnosti a dle výše 

čisté mzdy 

 

V této podkapitole jsou porovnány všechny čtyři varianty dle výše čisté mzdy 

společníka, přičemţ náklad na výplatu u obchodní společnosti zůstává u všech variant 

ve stejné výši. 

V levé části grafu číslo 5 jsou čisté příjmy seřazeny dle jejich výše od nejmenšího po 

největší.  

V pravé části jsou znázorněny rozdíly mezi čistým příjmem dle jednotlivých návrhů a 

skutečností roku 2010. Proto tam není vidět sloupeček pro skutečnost. 
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Graf 5: Seřazení příjmů dle výše čisté mzdy a znázornění rozdílu mezi návrhem a skutečností roku 

2010 

 

 

 

       Graf 6: Porovnání čistého příjmu společníka u návrhů řešení dle jednotlivých složek příjmu 
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Pro kaţdou variantu je čistá mzda tvořena různými druhy příjmů. Skladba příjmů je 

znázorněna v grafu číslo 6. Všechny návrhy nového rozloţení příjmů vedly k celkem 

velkému navýšení čisté mzdy. Navýšení čisté mzdy se pohybuje od 122 793 Kč u 

návrhu číslo 2 aţ po neuvěřitelných 673 338 Kč u návrhu číslo 3. Jinou skladbou příjmů 

lze dosáhnout vyšší čisté mzdy, aniţ by se změnily celkové náklady obchodní 

společnosti na tyto příjmy. Záleţí tedy na společníkovi, jak si skladbu příjmů zvolí. 

V našem případě, kdy je menšinovým vlastníkem společnosti s ručením omezeným 

bude muset toto rozhodnutí o jiné skladbě příjmů schválit společník z Velké Británie, 

který má vyšší rozhodovací pravomoc. Pokud je ale společník jeden, je rozhodnutí 

jednodušší a optimalizaci jeho příjmů nic nebrání.  
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5. Závěr 
 

Cíl práce byl splněn. Díky provedeným analýzám bylo zjištěno, jak vysoké jsou odvody 

z jednotlivých příjmů společníka od obchodní společnosti. U ročního příjmu 1,2 milionu 

nejhůř dopadl příjem společníka na základě uzavřené pracovní smlouvy, kde procentní 

zatíţení příjmu vyšlo ve výši 51 %.Nejméně zatíţeny jsou příjmy z dohod o provedení 

práce, pro všechny počítané varianty činí zatíţení pouze 11%. Ministr práce Jaromír 

Drábek však dle nejnovějších informací
35

 chystá změnu u dohod o provedení práce od 

ledna roku 2012. Návrh se týká zvýšení odpracovaných hodin ze 150 na 300 hodin a 

zavedení odvodu sociálního a zdravotního pojištění z hrubé mzdy vyšší neţ 5 000 Kč. 

Touto úpravou se má zamezit zneuţívání dohod o provedení práce a také má pomoci 

zaměstnancům aby byli zabezpečeni a pojištěni. V současnosti nejsou z dohod o 

provedení práce nijak chráněni.  

Po provedení legislativních změn v dohodách o provedení práce se stane pro společníka 

nejvýhodnějším příjmem výplata zdaněného zisku se zatíţením 32 %. Stejného zatíţení 

lze dosáhnout u příjmu za práci společníka a jednatele od výše hrubé mzdy 320 000 Kč 

měsíčně a za práci na uzavřený pracovní poměr od výše měsíční hrubé mzdy 340 000 

Kč. Od těchto hranic hrubé mzdy se jiţ více vyplatí tedy získat příjmy za práci 

společníka nebo z pracovního poměru.  

Niţší zatíţení příjmů ve výši 27 %, je u příjmu za výkon funkce společníka a jednatele 

do výše hrubé mzdy 6 199 Kč.  

Při rozhodování o optimální variantě sloţení příjmů rozhoduje především výše 

plánovaného příjmu, kterou je schopna obchodní společnost svému majiteli vyplatit. 

S vyšším příjmem klesá výše odvodů u příjmů z klasického pracovního poměru. Je tedy 

nutno návrh pro příznivé rozdělení příjmů vţdy individuálně řešit dle výše příjmu, dle 

potřeby být pojištěn pro případ nemoci, dle rozhodnutí přispívat si na důchod a mít 

odpracované roky nebo ţít jen dneškem a vyplácet si podíl na zisku a budoucí příjmy a 

zabezpečení ve stáří si zajistit jiným způsobem, neţ starobním důchodem od státu.  

V návrhové části je hlavním doporučením vyuţít v maximální výši příjmy, které 

nepodléhají odvodům na straně zaměstnance (společníka) a obchodní společnost je 

vyplácí ze zdaněného zisku, v některých případech jsou dokonce nákladem sniţujícím 

                                                 
35

Zdroj:  http://www.novinky.cz/ekonomika/233567-drabek-chce-dostat-vice-penez-z-dohod-o-

provedeni-prace.html 
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daňový základ pro daň z příjmu právnických osob. Všechny návrhy sloţení příjmů pro 

společníka a jednatele ukázaly, ţe změnou sloţení příjmů mohl společník a jednatel 

obchodní společnosti obdrţet mnohem vyšší čistou mzdu, neţ jaká mu byla ve 

skutečnosti vyplacena v roce 2010. Při skladbě příjmu dle návrhů čistá mzda vyšší u 

návrhu číslo 1 o 137 115 Kč, u návrhu číslo 2 o 122 793 Kč, u návrhu číslo 3 o 

673 338Kč a u návrhu číslo 4 o 396 076 Kč. Náklady obchodní společnosti na výplatu 

příjmů společníka byly pro všechny návrhy ve stejné výši. 

Pronájem nebytových prostor je analyzován v podkapitolách 3.2. a 3.4. Výhodnější je, 

nevkládat nemovitost do obchodního majetku společnosti s ručením omezeným ani do 

osobního podnikání společníka. Ještě v roce 2010 bylo výhodnější vloţit nemovitý 

majetek do podnikání při řemeslné ţivnosti s uplatněním paušálních výdajů 80 % 

z příjmů. Procentní zatíţení příjmu bylo pouze 27 %. Od roku 2011, kdy při pronájmu 

nemovitosti lze uplatnit uţ jen 30 % paušálních výdajů z příjmu z pronájmu uţ je 

výhodnější nemovitý majetek zdanit dle § 9, ZDP, kde je procentní zatíţení příjmů 

z pronájmu 31 %. Příjmy z tohoto pronájmu mohou být pro společníka právě tou 

alternativou k přilepšení k důchodu na stáří.  

Jak je uţ v úvodu uvedeno, změnou zákonů se úplně změní výsledky analýz a je proto 

neustále potřeba sledovat změny v zákonech a reagovat na tyto změny při dělení příjmů 

společníka. Jedná se tedy o nikdy nekončící proces. Naší vládě se bohuţel nedaří naplnit 

státní kasu a tak lze očekávat změny, které odvody z příjmu společníka radikálně zvýší 

procentní zatíţení všech příjmů. „Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době 

připravuje novelu zákona o nemocenském pojištění, ve které počítá s tím, že statutární 

zástupci a členové statutárních orgánů budou účastni nemocenského i důchodového 

pojištění“.
36

)   

Dle mého názoru by vláda neměla zvyšovat výši odvodů pro právnické osoby, měla by 

se více zaměřit na podnikání osob samostatně výdělečně činných. Ke zlepšení 

rozpočtové bilance státu by asi nejvíc pomohlo zavedení povinnosti platit všechno 

bezhotovostně a hotové peníze vydávat pouze v omezeném mnoţství. Zamezilo by se 

tímto opatřením práci načerno, nelegálním a nepřiznaným prodejům, úplatkům a 

zneuţívaní sociálních dávek. 

 

                                                 
36

 Zdroj: BUDOVEC, Práce, Mzdy a Odvody bez chyb, pokut a penále  5/2011.  s. 34. 
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Příloha 1: Smlouva mandátní  

 

Společnost:             …………..…………..………….. 

IČ:                                …………..…………..………….. 

DIČ:   …………..…………..………….. 

sídlem:                          …………..…………..………….. 

zastoupená:                 …………..…………..………….. 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl 

......., vloţka č. ........... 

   (dále jen "mandatář") 

 

a 

 

Společnost:             …………..…………..………….. 

IČ:                                …………..…………..………….. 

DIČ:   …………..…………..………….. 

sídlem:                          …………..…………..………….. 

zastoupená:                 …………..…………..………….. 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl 

......., vloţka č. ........... 

   (dále jen "mandant") 

 

uzavírají dle ustanovení § 566 - 576 Obchodního zákoníku tuto 

mandátní smlouvu  

 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek mandatáře, který pro mandanta jeho jménem a na 

jeho účet uskuteční všechny potřebné právní a faktické úkony směřující k uplatnění, 

realizaci:  

 

 

II. Práva a povinnosti mandatáře 
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Mandatář je povinen postupovat při zajišťování předmětu smlouvy s odbornou péčí, 

pracovat na profesionální úrovni a chránit zájmy mandanta. Mandatář bude důsledně 

zajišťovat celý předmět smlouvy včetně souvisejících věcí. Můţe se odchýlit od pokynů 

mandanta, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůţe včas 

obdrţet jeho souhlas. O takovém postupu je však mandatář povinen mandanta 

informovat dodatečně v nejbliţším termínu. Mandatář se zavazuje, ţe bude pravidelně 

mandanta informovat o svém postupu při zajišťování předmětu smlouvy. Mandatář je 

povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistí při zajišťování předmětu 

smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Veškeré údaje a 

informace, poskytnuté mandatáři v souvislosti s jeho činností, bude mandatář povaţovat 

za důvěrné a zachová je v tajnosti. Zavazuje se, ţe tyto údaje či informace nebude dále 

rozšiřovat, s výjimkou případů, kdy je jejich vyuţití nezbytné nebo uţitečné za účelem 

splnění této smlouvy. Mandatář můţe ke splnění této smlouvy pouţít jiné osoby, 

povaţuje-li to za vhodné a účelné, odpovídá však v takovém případě, jako by jednal 

sám. To se týká zejména zachování mlčenlivosti o informacích poskytnutých 

mandantem a profesionální úrovně práce. 

 

III. Práva a povinnosti mandanta 

Mandant je povinen předat včas mandatáři veškeré podklady, dokumenty a informace, 

jeţ jsou nutné a uţitečné ke splnění smlouvy, zejména předat úplnou, správnou a 

přesnou specifikaci pro řešení předmětu této smlouvy. Současně se zavazuje na ţádost 

mandatáře s ním spolupracovat. Při podpisu této smlouvy bude mandantem mandatáři 

vystavena univerzální plná moc. Mandant je povinen zaplatit mandatáři odměnu 

uvedenou v čl. IV této smlouvy. Kromě této odměny je mandant povinen uhradit 

veškeré soudní či správní poplatky spojené s uplatněním a realizací plnění této smlouvy. 

Mandant se dále zavazuje uhradit mandatáři mimořádné náklady, nutně nebo účelně 

vynaloţené při plnění této smlouvy a přesahující běţné výlohy mandatáře. Jejich rozsah 

a účel však musí být předem oběma stranami písemně odsouhlasen. V případě, ţe 

mandant bez váţného důvodu nespolupracuje s mandatářem a ztíţí tak svou nečinností 

uplatnění nebo realizaci předmětu plnění této smlouvy, můţe mandatář poţadovat 

náhradu, jako kdyby svůj úkol splnil a jehoţ uplatnění či realizace bude takto ztíţena, 
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byla uhrazena v penězích. Mandant se zavazuje nejpozději do ….. dnů informovat 

mandatáře o veškerých platbách, které byly poukázány na jeho účet. 

 

IV. Smluvní odměna 

Smluvní strany se dohodly na smluvní odměně ve výši 

…………..…………..………….. za provedení předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. 

Úhrada smluvní odměny bude provedena převodem na bankovní účet mandatáře 

uvedený v této smlouvě. Termín úhrady se povaţuje za splněný připsáním částky na 

jeho účet. Je-li mandant v prodlení s výplatou smluvní odměny mandatáři, je povinen 

současně uhradit úrok z prodlení ve výši ..... % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva je uzavírána na dobu určitou a zaniká splněním činnosti mandatáře nebo 

vzájemnou dohodou obou stran. V případě závaţného a podstatného porušení podmínek 

této smlouvy má smluvní strana, která je takovým jednáním na svých právech dotčena, 

právo od této smlouvy odstoupit. V takovém případě jí vzniká nárok na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši ………….. Kč (slovy …………..………….. korunčeských). 

Nárok na náhradu případně vzniklé škody tím není dotčen. Pokud v této smlouvě není 

stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními 

Obchodního zákoníku. Smlouva můţe být změněna nebo doplněna pouze písemným 

dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve 

dvou stejnopisech, po jednom pro kaţdou ze smluvních stran. Jako souhlas s obsahem 

smlouvy a důkaz své pravé a svobodné vůle připojují účastníci své vlastnoruční 

podpisy. 

Datum a místo:   .................................................... 

 

 

Podpisy: …………..…………..…………..……… 

 

 

  …………..…………..…………..……… 
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