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1 Úvod 
 
Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější právní formou kapitálové společnosti 

v České republice. A díky tomu postavení společníka s.r.o. je aktuální téma.  

 

V první části bakalářské práce jsou detailně popsány základní pojmy týkající se tématu. 

Nejprve podrobná definice společnosti s ručením omezeným, poté vymezení pojmu 

společník, upřesněním jeho práv a povinností a hlavně způsobu rozdělování zisku 

společnosti. Vzhledem k tomu, že ziskové organizace jsou primárně zakládány za 

účelem dosažení zisku, je optimalizace daňové povinnosti při rozdělování zisku 

společnosti velmi žádoucí. 

 

Navazuje stručné nastínění způsobu zdanění příjmů právnických osob v České 

republice, které je dále konkretizováno na podmínky s.r.o. 

 

V poslední části bude představena společnost Prádelny Fišer s.r.o. Hradec Králové 

a uvedeny konkrétní návrhy optimalizace daňové zátěže.  

Cílem práce bude aplikovat teoretické poznatky z předešlé části a výstupem nastínění 

možností optimalizace příjmů společníka této s.r.o.  
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2 Společnost s ručením omezeným 

2.1 Základní informace 
 

Společnost s ručením omezeným je kapitálová obchodní společnost, jedna z forem 

právnických osob v České republice a i jiných zemích. Společnost, jejíž základní kapitál 

je tvořen vklady společníků a která odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

majetkem. V Česku je nejrozšířenější formou obchodní společnosti. Tabulka č.1 

viz příloha. 

 

2.2 Dějinný vývoj 
 

Společnost s ručením omezeným byla poprvé uzákoněna jako forma obchodní 

společnosti v Německu roku 1892. Pod německým vlivem byl v Rakousku přijat 

6. března 1906 Zákon č. 58/1906 ř. z. o společnostech s ručením obmezeným, který 

platil i v Československu až do roku 1950, kdy společnost s ručením omezeným 

přestala v Česku existovat; v Rakousku tento zákon platí dodnes. Společnost s ručením 

omezeným se do československého právního řádu vrátila až novelou Hospodářského 

zákoníku roku 1990. Dnes je upravena Obchodním zákoníkem. 

 

2.3 Obchodní firma 
 

Obchodní firma společnosti s ručením omezeným musí obsahovat označení "společnost 

s ručením omezeným", postačí však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o.". Obchodní firma 

společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být 

zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě.  

 

2.4 Charakter společnosti 
 
Společnost s ručením omezeným stojí na pomezí mezi kapitálovou a osobní obchodní 

společností. Pro kapitálovou svědčí povinné vytváření základního kapitálu, většinový 

princip rozhodování či skutečnost, že každý společník nemusí být statutárním orgánem 
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společnosti. Pro osobní pak omezení počtu společníku na 50, částečně pak konstrukce 

omezeného ručení společníků a omezená převoditelnost obchodních podílů. 

 

2.5 Základní kapitál a vklady společníků 
 

Výše základního kapitálu s.r.o. musí činit alespoň 200.000 Kč a výše vkladu společníka 

musí být přinejmenším 20.000 Kč. Na základním kapitálu společnosti se může každý 

společník účastnit pouze jedním vkladem. Výše vkladu může být pro jednotlivé 

společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce.  

Jsou-li poskytnuty nepeněžité vklady na splacení vkladu, musí být ve společenské 

smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o převzetí 

vkladu uveden předmět nepeněžitého vkladu a částka, kterou musí ocenit znalec. 

 

2.6 Vznik společnosti 
 

Před podáním návrhu na zápis do O.R. musí být splaceno nejméně 30 % každého 

vkladu peněžitého a celková výše splacených peněžitých vkladů a hodnota splacených 

nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 100.000 Kč. Celý vklad musí být splacen 

nejpozději do 5ti let. Společnost je založena v okamžiku, kdy se všichni její vlastníci 

dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší jí. Mezi založením a vznikem 

ještě společnost nemá právní subjektivitu. Společnost pak vznikne zápisem do 

obchodního rejstříku.  

 

2.7 Společnost s jediným společníkem 
 

V případě založení společnosti jediným společníkem existují jisté odlišnosti. Takováto 

společnost nemůže být založena jinou jednoosobní společností s ručením omezeným a 

jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří těchto společností. 

Společnost je založena sepsáním zakladatelské listiny u notáře a do podání návrhu na 

zápis do obchodního rejstříku musí být splacen základní kapitál v plné výši. 
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2.8 Právní odpovědnost 
 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci pak 

společně a nerozdílně ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Ručí tedy 

i společník, který svou část vkladu již splatil.  

Zaplacením kterémukoliv z věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. 

Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení společníků zaniká. 

 

2.9 Obchodní podíl 
 

Obchodní podíl představuje účast společníka na s.r.o. a z toho plynoucí práva 

a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu 

kapitálu s.r.o. Obchodní podíl může být zastaven na základě zástavní smlouvy 

v písemné formě. Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj 

obchodní podíl na jiného společníka, převod na jinou osobu je dále podmíněn 

příslušným ustanovením společenské smlouvy. 

 

2.10 Orgány společnosti 

2.10.1 Valná hromada  
 

Jedná se o nejvyšší orgán společnosti. Koná se nejméně jedenkrát ročně.  

Do působnosti jejího rozhodování spadají některé podstatné skutečnosti, zejména se 

jedná o: 

� schvalování účetní závěrky, 

� schválení a jednání učiněných jménem společnosti před jejím 

vznikem, 

� rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

� schválení stanov a jejich změn,  

� rozhodování o změně obsahu spol.smlouvy, 

� rozhodování o snížení základního kapitálu,  
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� jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

� vyloučení společníka, 

� jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

 

Co se týče schválení účetní závěrky nebo rozdělení zisku, pak v případě, že společnost 

má pouze jednoho společníka, stačí „Rozhodnutí jediného společníka“ a není třeba 

svolávat valnou hromadu. Ale jeho rozhodnutí musí být písemná a jím 

podepsaná.Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na 

základě plné moci. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří 

mají alespoň polovinu všech hlasů.  

 

Každý společník má 1 hlas na každých 1000,- Kč svého vkladu, neurčí-li společenská 

smlouva jinak. Valná hromada rozhoduje aspoň prostou většinou hlasů přítomných 

společníků, nevyžaduje-li zákon či společenská smlouva jiný počet hlasů. K rozhodnutí 

o zrušení společnosti s likvidací je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 všech hlasů 

společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů; o těchto 

rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis. Snižuje-li se základní kapitál tak, že se 

snižují vklady společníků nerovnoměrně, pak se vyžaduje souhlas všech společníků. 

 

2.10.2 Statutární orgán  

 

Jeden, nebo několik jednatelů jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných 
fyzických osob 

� povinností jednatele je zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 

vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. 

� je-li jednatelů více je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich 

samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak 

� pro jednatele platí zákaz konkurence 

 

Má-li s. r. o. pouze jednoho jednatele odpovídá ten za veškerý „ chod firmy‘‘ a nese 

plnou odpovědnost za právní a jiné povinnosti specifikované v účetním zákoně. 
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2.10.3 Dozorčí rada  
 

Zřizuje se, stanoví-li tak společenská smlouva, je nepovinná. Členové dozorčí rady jsou 

voleni valnou hromadou, členem nemůže být jednatel. Dozorčí rada musí mít alespoň 

3 členy. 

 

Práva a povinnosti dozorčí rady: 

� dohlíží na činnost jednatelů, 

� nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené 

údaje, 

� přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá 

své vyjádření valné hromadě, 

� podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak 

jednou ročně. 

 

2.11 Nárok na zisk a jeho dělba 
 

Nárok na účasti při dělbě zisku se dědí jako součást zděděného obchodního podílu, 

pokud to však společenská smlouva nezamítne.O rozdělení určité částky určené 

k výplatě mezi společníky rozhoduje valná hromada. Za případné chyby, při kterých by 

museli společníci peníze vrátit odpovídají společně a nerozdílně jednatelé, kteří 

k výplatě dali souhlas.Společníci se o zisk podělí v poměru svých obchodních podílů, 

který se odvíjí od velikosti vkladu jednotlivého společníka. K výplatě peněz mezi 

společníky nesmí být použity prostředky ze základního kapitálu, rezervního fondu 

a ostatních kapitálových fondů a ani nesmí být použity prostředky sloužící podle zákona 

na doplnění těchto fondů. 
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2.12 Pravidla pro rozdělování zisku 
 

Společnost za každé účetní období vykáže určitý výsledek hospodaření (zisk či ztrátu). 

Tento výsledek hospodaření je počátečním zůstatkem účtu účtové skupiny 43- výsledek 

hospodaření.  

 

Každá společnost se musí s částkou zisku (ztráty) za předchozí období zachycenou na 

účtu 431 vypořádat. Jedná-li se o společnost, která nemá vytvořený rezervní fond 

v zákonné výši 10% základního kapitálu (tedy pokud nebyl naplněn např. příděly ze 

zisku minulých let), musí být ze zisku proveden povinný příděl do zákonného 

rezervního fondu. Případné odchylky mohou vyplynout z toho, že by byla tvorba 

rezervního fondu upravena přísněji ve společenské smlouvě. 

 

Příděl do rezervního fondu se neprovádí, pokud : 

� Byl rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, anebo 

� Byl již naplněn do výše 10% základního kapitálu povinnými příděly ze zisku 

předchozích let. 

 

Pokud společnost nevytvořila rezervní fond v zákonné výši 10% základního kapitálu již 

při vzniku společnosti podle §67 odst. 2 OBCHZ, je povinna jej vytvořit z čistého zisku 

vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve 

výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního 

kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku v minimální výši 5% z čistého zisku až 

do dosažení zákonné výše rezervního fondu. Společenská smlouva, popř. stanovy, by 

mohly stanovit vyšší doplňování rezervního fondu v dalších letech, resp. Doplňování 

do vyšší částky než je 10% základního kapitálu. 
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2.13 Výhody a nevýhody s.r.o. 
 

2.13.1 Výhody 
 

Výhoda spočívá v omezeném ručení za závazky společnosti, relativně nízké hodnotě 

minimálního základního jmění a malé administrativní náročnosti. Jistým způsobem 

společnost s ručením omezeným subjektivně posunuje úroveň podnikání od fyzické 

osoby výše k profesionálnějšímu přístupu. Do daňových výhod patří například to, 

že zisk je zdaněn jednotnou sazbou, a to 24%. 

Dále tam můžeme zařadit to, že od základu daně lze odčítat dary, ztrátu, výdaje na 

výzkum, apod.  

2.13.2 Nevýhody 
 

Částečnou nevýhodou pro podnikatele je v tomto případě nutnost vedení podvojného 

účetnictví, výše posunutá laťka v jednání s úřady a povinný základní kapitál. Další 

nevýhodou je společné ručení společníků do doby celkového splacení vkladů. Za 

daňovou nevýhodu lze považovat to, že v momentě, kdy se vyplácí zisk FO, musí být 

znovu zdaněn (15%). 
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Tabulka 1: Srovnání společností 
  Veřejná 

obchodní 
společnost 

Komanditní 
společnost 

Společnost s 
ručením 
omezeným 

Akciová 
společnost 

účel podnikání Podnikání podnikání i jiné podnikání i jiné 
Min./max. 
počet 
společníků 

minimálně 2 
společníci 

minimálně 1 
komanditista a 1 
komplementář 

Maximálně 50 Pokud fyzická 
osoba, tak alespoň 
2 

ručení 
společníků 
za závazky 
společnosti 

každý plně komanditista jen 
do splacení, 
komplementář 
plně 

jen do zápisu 
splacení vkladů 

ne 

základní 
kapitál  

ne Ano ano, minimálně 
200.000 Kč 

ano, minimálně 
20.000.000 Kč s 
veřejnou nabídkou 
2.000.000 Kč bez 
veřejné nabídky 

minimální 
vklad 

ne komanditista 
5.000 Kč 

20.000 Kč ano 

statutární 
orgán 

společníci komplementáři jednatelé představenstvo 

další orgány ne Ne valná hromada a 
event. dozorčí 
rada 

valná hromada a 
dozorčí rada 

povinný 
audit 

Ano, pokud za 
poslední dvě 
účetní období 
splnila alespoň 2 
ze 3 kritérií: 
1) úhrn rozvahy 
nad 40.000.000 
Kč 
2) čistý obrat 
nad 80.000.000 
Kč 
3) průměrný stav 
zaměstnanců 
nad 50 

Ano, pokud za 
poslední 
dvě účetní 
období splnila 
alespoň 2 ze 
3 kritérií: 
1) úhrn rozvahy 
nad 40.000.000 
Kč 
2) čistý obrat nad 
80.000.000 
Kč 
3) průměrný stav 
zaměstnanců nad 
50 

Ano, pokud za 
poslední dvě 
účetní období 
splnila alespoň 2 
ze 3 kritérií: 
1) úhrn rozvahy 
nad 40.000.000 
Kč 
2) čistý obrat 
nad 80.000.000 
Kč 
3) průměrný stav 
zaměstnanců 
nad 50 

Ano, pokud za 
poslední dvě účetní 
období splnila 
alespoň 1 ze 3 
kritérií: 

1) úhrn 
rozvahy nad 
40.000.000 
Kč 
2) čistý obrat nad 
80.000.000 
Kč 
3) průměrný stav 
zaměstnanců nad 
50 

povinný 
rezervní 
fond 

ne Ne ano ano 

Tabulka 1: Srovnání společností 
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3 Společníci 

3.1 Základní předpoklady pro vznik účasti 
 

„Společníky společnosti s ručením omezeným mohou být jako osoby fyzické, tak i 

osoby právnické. Jako jediná obchodní společnost v režimu českého právního řádu 

může být společnost s ručením omezeným založena i jen jednou fyzickou nebo jen 

jednou právnickou osobou. Přestože se za právnickou osobu podle ustanovení §21 

ObčZ, §1odst. 2 ObchZ považuje i stát, ustanovení §28 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. 

brání tomu, aby byl zakladatelem spol. s r.o.. 

 

Společníkem s.r.o. je možno se stát: 

� založením, jako účastník společenské smlouvy, 

� převzetím vkladu na zvýšení základního kapitálu, 

� převodem obchodního podílu podle §115 ObchZ, zvláštním 

způsobem převodu je přijetí obchodního podílu na úhradu dluhu 

podle §117a odst.7 ObchZ, 

� děděním obchodního podílu, 

� v důsledku fúze, převodu jmění na společníka či rozdělení, 

� příklepem ve veřejné dražbě, 

� koupí podniku (nebo jeho části), jehož součástí je obchodní podíl. 

3.2 Ručení 
 

Společnost s ručením omezeným bývá někdy označována jako smíšená společnost, tedy 

jako jakýsi mezistupeň mezi osobními a kapitálovými společnostmi. Tomu odpovídá 

i úprava ručení společníků. Podle ustanovení §106 odst.2 ObchZ společníci této 

společnosti sice ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti, ale jen do výše 

souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním 

rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká.  

 

Tím, že společník zaplatí z titulu ručení dluh společnosti některému z jejích věřitelů, 

jeho ručení nezaniká a nesnižuje se ani jeho rozsah. Plnění, které společník za 
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společnost poskytl z důvodu ručení, se ale započítává na splacení jeho vkladu do 

základního kapitálu společnosti, a není-li to možné, může společník požadovat náhradu 

od společnosti. Jestliže mu společnost náhradu neposkytne, může požadovat náhradu od 

kteréhokoli společníka, jehož vklad dosud nebyl splacen. Jestliže již byly splaceny 

vklady všech společníku, může požadovat náhradu od každého ze společníků v rozsahu 

jeho účasti na základním kapitálu společnosti.“ (1, str. 102 ) 

 

3.3 Práva a povinnosti společníků  

1 zákonem upravené povinnosti 

3.3.1 Povinnost splatit vklad 
 

„Mezi základní povinnosti každého společníka patří splatit vklad, který se zavázal vložit 

do základního kapitálu společnosti. Lhůta pro splácení vkladů je určena jednak 

společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou, jednak obchodním zákoníkem. 

V souvislosti se splácením vkladů je třeba upozornit na znění §108 odst. 2 ObchZ - 

nelze nárok společnosti na zaplacení nesplacené části vkladu započíst proti jakémukoli 

nároku společníka vůči společnosti ( např. proti nároku na výplatu podílu na zisku). 

 

Pokud společník nesplatí svůj peněžitý (jeho část) ve lhůtě stanovené obchodním 

zákoníkem nebo společenskou smlouvou, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% 

z nesplacené částky (§113 odst. 2 OBchZ). Sazba může být upravena společenskou 

smlouvou. Při prodlení splácení nepeněžitých vkladů obchodní zákoník majetkové 

sankce nestanoví, ale opět mohou být určeny ve společenské smlouvě (např. smluvní 

pokutou ).“ (1, str. 133 ) 

 

3.3.2 Povinnost převzít uvolněný vklad 
 

„Tato povinnosti vyplývá z §113 odst. 6 ObchZ. Společník je povinen převzít za 

zákonem stanovených podmínek část obchodního podílu společníka, jehož účast ve 

společnosti skončila bez právního nástupce. O postupu rozhoduje valná hromada a ve 

většině případů postihuje společníky v poměru jejich obchodních podílů.  
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K přijetí rozhodnutí o postupu stačí prostá většina hlasů přítomných společníků. Po 

přijetí usnesení přecházejí odpovídající části uvolněného obchodního podílu na všechny 

společníky, takže výše jejich obchodního podílu se nemění, pouze se odpovídajícím 

způsobem zvyšuje jejich vklad do základního kapitálu společnosti. 

 

3.3.3 Povinnost při nesplacení nepeněžitého vkladu 
 

Při nepřevedení majetkových práv k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se 

nepeněžitý vklad považuje za splacený, je společník, který se k poskytnutí tohoto 

vkladu zavázal, povinen zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích.  

 

3.3.4 Příplatková povinnost 
 

Dle § 121 dost. 1 ObchZ může společenská smlouva vytvořit právo valné hromady 

uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu společnosti 

příplatkem mimo základní kapitál, a to pouze peněžitým plněním ( příplatková 

povinnost).Tento příspěvek se nestává součástí vkladu společníka do základního 

kapitálu. Obchodní zákoník ovšem omezuje výši příplatku uloženého společníkům a to 

pouze do výše poloviny základního kapitálu. O zaplacený příplatek se nezvyšuje vklad 

společníka ani základní kapitál společnosti. V zákoně není stanovena žádná sankce za 

zaplacení příplatku, tato situace může být modifikována společenskou smlouvou.  

 

2 další povinnosti společníků  

3.3.5 Povinnost osobní účasti na společnosti 
 

V obchodním zákoníku nenalezneme povinnost společníka se osobně podílet na 

podnikatelské činnosti společnosti. S takovou možností se zde, ale počítá a v § 116 odst. 

2 ObchZ ji také za určitých okolností reguluje. Tato povinnost může být dána 

společenskou smlouvou a je to v českých podmínkách obvyklé.“ (1, str. 135 ) 
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3.3.6 Povinnost přispět na vytvoření rezervního fondu 
 

„Vytvo ření rezervního fondu při vzniku společnosti je možné, nikoli povinné. Obchodní 

zákoník nestanoví lhůtu pro splacení příplatku společníků na vytvoření rezervního 

fondu, nestanoví-li jej společenská smlouva.  

 

Pokud bude ve společenské smlouvě zřízen rezervní fond předtím než společnost bude 

schopna zajišťovat ho ze svých zdrojů, bude poskytnutí daného příplatku nad hodnotu 

vkladu povinností společníků. Za neposkytnutí tohoto příplatku nemůže valná hromada 

společníka vyloučit, ale má právo podat žalobu nebo příplatek soudně vymáhat. 

V obchodním zákoníku není lhůta zakotvena, tu upravuje společenská smlouva.  

 

3.3.7 Povinnost zaplatit emisní užil 
 

Společník může nabýt obchodní podíl minimálně za hodnotu vkladu. V praxi se 

společnosti snaží získat maximum. Tak při zvýšení základního kapitálu nebo při nabytí 

obchodního podílu se společníci na dohody většinou doložky ke společenské smlouvě 

jsou povinni společníci zaplatit tzv. emisní ážio. 

 

Obecná definice emisního ážia zní – rozdíl mezi výší vkladu společníka (budoucího) do 

základního kapitálu a hodnoty daného podílu společnosti. Rozdíl mezi hodnotou 

nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie pro nabyvatele podílu se označuje 

emisním ážiem pokud společenská smlouva nebo ostatní listiny společnosti neurčují, 

že tento rozdíl nemusí společnost zaplatit vkladateli nebo se nejedná o tvorbu 

rezervního fondu. 

 

Při zvýšení základního kapitálu, především pro získávání potřebných prostředků, pro 

vyrovnání rozdílu mezi hodnotou obchodního podílu stávajících a budoucích 

společníků, se obvykle využívá emisního ážia. Při zaplacení emisního ážia pro zvýšení 

základního kapitálu se obchodní zákoník nevztahuje.“ (1, str.139 ) 
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3 Zákonem upravená práva společníků 

3.3.8 Práva k řízení společnosti a ke kontrole její činnosti 
 

„Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové a je řízena prostřednictvím 

příslušného orgánu. Jedná se o valnou hromadu a společníky, jejich úlohy jsou 

zakotveny ve společenské smlouvě. Obchodní zákoník připouští i variantu rozhodování 

společníků mimo valnou hromadu. Každý společník má právo zúčastnit se valné 

hromady (osobně nebo v zastoupení), hlasovat a vznášet dotazy, připomínky v rozsahu 

povolené zákonem. Pokud je společníkem právnická osoba, lze považovat za účast 

přítomnost statutárního orgánu společnosti. Nejlépe zastoupenou osobou oprávněnou 

plnou mocí jednat za právnickou osobu.  

 

3.3.9 Právo podílet se na zisku společnosti 
 

Způsob rozdělování zisku a podíly jednotlivých společníků na zisku stanoví zpravidla 

společenská smlouva nebo zakladatelská listina. Pro případ, že společenská smlouva 

rozdělování zisku neupravuje, stanoví způsob rozdělování obchodní zákoník §123.  

Obchodní zákoník bere při určení způsobu rozdělení zisku mezi společníky za základní 

kritérium poměr obchodních podílů společníků – zisk se rozděluje mezi společníky 

v poměru odpovídajícím tomuto poměru. 

 

Obchodní zákoník nestanoví, a ani nemůže stanovit, jaká část zisku se v konkrétním 

případě použije k rozdělení mezi společníky a jakou část použije společnost k realizaci 

svých rozvojových a dalších záměrů a nestanoví ani žádná pravidla pro toto stanovení. 

Na základě usnesení valné hromady o tom, jaká část zisku se rozdělí mezi společníky, 

pak vzniká jednotlivým společníkům právo na výplatu podílu na zisku v rozsahu, který 

vyplývá ze společenské smlouvy, popřípadě ze zákona. Valná hromada tedy rozhoduje 

pouze o tom, zda mezi společníky bude rozdělen celý zisk, či o tom, jaká část zisku 

bude k rozdělení použita. Nerozhoduje však již o tom, jaký podíl připadá na toho 

kterého společníka, ledaže by rozhodla ( kvalifikovanou většinou) o změně společenské 

smlouvy v tom směru.  
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Obchodní zákoník výslovně určuje, že k výplatě podílu na zisku nelze použít základní 

kapitál, rezervní fond ani ostatní kapitálové fondy ani prostředky určené podle zákona. 

Z uvedeného negativního vymezení lze dovodit, že všechny další vlastní zdroje 

společnosti mohou být k výplatě podílu na zisku použity. Půjde zejména o zisk, 

tj. hospodářský výsledek za předchozí účetní období, popřípadě o nerozdělený zisk 

minulých let. V úvahu připadá i rozdělení prostředků fondů vytvořených ze zisku, 

ovšem pouze těch, jejichž rozdělení zákon nezakazuje.Valná hromada může stanovit ze 

zisku schváleného k rozdělení podíl jednatelů, popřípadě členů dozorčí rady, na zisku. 

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, mohou se ve shodě se společenskou 

smlouvou, popřípadě stanovami, podílet na rozdělení zisku zaměstnanci společnosti. 

 

Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je 

hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný 

příděl do rezervního fondu podle §124 odst. 1 ObchZ a o neuhrazené ztráty minulých let 

a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost 

může použít dle svého volného uvážení. Nestanoví-li stanovy nebo rozhodnutí valné 

hromady něco jiného, je podíl společníků, popřípadě jednatelů č členů dozorčí rady na 

zisku splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení vlané hromady 

o rozdělení zisku.“ (1, str. 142) 

 

3.3.10  Právo na vypořádací podíl 
 

„Z ustanovení §150 ObchZ vyplývá právo společníka, jehož obchodní podíl přešel na 

při zániku jeho účasti ve společnosti na společnost, na vypořádací podíl. ( To platí i pro 

dědice společníka anebo právního nástupce právnické osoby, na které nepřešel obchodní 

podíl po smrti zůstavitele či zániku právního předchůdce.)  

 

3.3.11 Právo na podíl na likvidačním zůstatku 
 

Jestliže se společnost zrušuje s likvidací, má každý společník podle ustanovení 

§53 ObchZ právo na podíl na likvidačním zůstatku. Podíl na likvidačním zůstatku 
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se určuje poměrem obchodních podílů společníků, nestanoví-li společenská smlouva 

něco jiného. Podle §36 odst. 2 písm.a) bod 2 a §22 odst. 1 písm. g) bod 6 zákona 

č. 586/1992 Sb. se podíl společníků na likvidačním zůstatku zdaňuje zvláštní sazbou 

daně, která činí 15% a která se vybírá srážkou. 

 

3.3.12 Právo na přednostní převzetí vkladů na zvýšení základního kapitálu 
 

Podle ustanovení §143 odst. 1 ObchZ mají společníci, zvyšuje-li se základní kapitál 

peněžitými vklady, přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu převzetím 

závazku ke zvýšení vkladu ( a tím ke zvýšení vkladu dosavadního) jsou oprávněni 

převzít společníci v poměru podle výše svých obchodních podílů, neurčuje-li 

společenská smlouva jinak. Přednostní právo společníků k účasti na zvýšení základního 

kapitálu může společenská smlouva vyloučit. 

 

Ustanovení §143 odst.2 ObchZ přednostní právo dosavadních společníků k převzetí 

nových vkladů časově omezuje, a to uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy se 

společníci dověděli o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu- nestanoví-

li společenská smlouva jinou lhůtu. Takové omezení je nezbytné k zajištění jistoty 

o výši základního kapitálu. Zákon stanoví lhůtu pro výkon přednostního práva jako 

lhůtu subjektivní, když váže její počátek na okamžik, kdy se společník o zvýšení 

základního kapitálu dozvěděl. Pokud se tedy i jen jeden ze společníků o rozhodnutí 

valné hromady z jakéhokoli důvodu nedozví, nepočne mu lhůta běžet. Z uvedeného 

důvodu je proto velmi žádoucí lhůtu upravit ve společenské smlouvě. Práva na 

přednostní převzetí vkladů na zvýšení základního kapitálu se společník může vzdát a to 

pouze písemnou formou s úředně ověřeným podpisem.“ (1, str. 148 ) 

 

3.3.13 Právo na vrácení vkladu 
 

„V obchodním zákoníku je výslovně stanoven zákaz vrácení vkladu společníkům po 

dobu trvání společnosti. Platby poskytnuté společníkům při snížení základního kapitálu, 



  

 27 

ani výplata vypořádacího podílu při zániku společníka ve společnosti či výplata podílu 

na likvidačním zůstatku se za vrácení peněz nepovažují. 

 

3.3.14 Právo na svolání valné hromady 
 

Obchodní zákoník přiznává za určitých podmínek společníkům právo vynutit si svolání 

valné hromady. Toto právo však nemá každý společník, ale pouze společník, jehož 

vklad dosahuje alespoň 10% základního kapitálu. Společníci, kteří nemají vklad do 

základního kapitálu v potřebné výši, se mohou dohodnout a požádat o svolání vlané 

hromady společně- jestliže dohromady dosahují jejich vklady požadované částky. 

Jednatelé jsou povinni svolat valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení žádosti 

o její svolání. Jestliže jednatelé tuto povinnost nesplní, může svolat valnou hromadu 

společník či společníci, kteří požádali o její svolání.  

 

3.3.15 Právo podat žalobu jménem společnosti 
 

Podle ustanovení §131a Obchoz je každý společník oprávněn podat jménem společnosti 

žalobu o náhradu škody proti jednateli, který odpovídá společnosti za škodu, kterou jí 

způsobil porušením svých povinností. Takovou žalobu nepodává společník vlastním 

jménem, ale jako zákonný zástupce společnosti. Každý společník může též podat 

jménem společnosti žalobu o splacení vkladu proti společníkovi, který je v prodlení 

s jeho splacením. Možnost společníka podat žalobu v uvedených případech je však 

omezena tím, že vymáhá-li splacení vkladu jednatel nebo jestliže valná hromada 

rozhodla o vyloučení společníka, který je v prodlení, žalobu podat nelze. 

 

3.3.16 Právo podat žalobu na prohlášení neplatnosti usnesení valné hromady 
soudem 

 
Jedním z práv společníka je i právo domáhat se u soudu prohlášení usnesení valné 

hromady za neplatné.“ (1, str. 150) 
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3.4 Odměňování společníků, jednatelů a členů dozorčí rady 

3.4.1 Odměna jednatele a společníka 
 

„Žádná společnost nemůže existovat bez jednatele. První jednatel je ustanoven 

společenskou smlouvou, k následné změně jednatelů dochází na základě rozhodnutí 

valné hromady. Základní obsah vztahu společnosti a jednatele není vztahem smluvním 

a společnost obvykle může bezproblémově fungovat, aniž by si společnost vztah 

k jednateli nějak speciálně ošetřovala. 

 

Povinnosti jednatele plynou z OBCHZ a jednatel je nemůže měnit – např. uzavřením 

pracovní smlouvy na výkon funkce jednatele (z hlediska pracovního práva by se 

nepochybně jednalo o smlouvu neplatnou) nelze dosáhnout toho, že by se odpovědnost 

jednatele za výkon funkce způsobí, dle úpravy obsažené v OBCHZ. Vztah jednatele 

a společnosti z titulu výkonu funkce je totiž vztahem obchodněprávním, což od 

1.1.2001 jednoznačně určuje §261 odst. 3 písm. f) OBCHZ, kde je vztah mezi 

společností a jejími jednateli podřízen části třetí OBCHZ: Zásadní důsledky faktu, že se 

jedná o vztah obchodněprávní (na rozdíl od vztahu pracovněprávního), jsou právě 

v otázce odpovědnosti jednatele za škodu způsobenou společnosti. 

 

3.4.2 Daňová hlediska odměny jednatele a společníka, sociální a zdravotní 
zabezpečení 

 

Odměna vyplácená na základě pracovněprávního vztahu je příjmem ze závislé činnosti 

podle §6 odst. 1 písm. a) ZDP. Odměna společníka nebo jednatele na základě 

obchodněprávního vztahu je příjmem ze závislé činnosti podle §6 odst. 1 písm. b) ZDP 

( zákon zde používá pojem „příjem za práci společníků a jednatelů s.r.o.“). Podepíše-li 

tedy společník či jednatel u společnosti prohlášení k dani podle §38k odst. 4 ZDP, jsou 

mu z vyplácených odměn sráženy standardním způsobem zálohy na DZP ( podle 

tabulky uvedené v §38h odst. 2 ZDP). Pokud by prohlášení k dani podepsáno nebylo, 

srážela by se tabulková záloha k dani, avšak v minimální výši 20% (§38h odst. 3 ZDP).  
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Pokud by prohlášení k dani podepsáno nebylo, a jednalo by se o příjem podle §6 odst. 

1 písm. a) ZDP (příjem z pracovněprávního vztahu) do 5 000 Kč hrubého měsíčně, 

nesrážela by se záloha na daň, ale srážková daň ve výši 15%. 

 

Odměna vyplácená společníkovi za práci pro společnost na základě obchodněprávního 

vztahu (stejně jako odměna vyplácená jednateli) by byla příjmem podle §6 odst. 1 písm. 

b) ZDP. U příjmu pekel §6 odst. 1 písm. b) ZDP nepřipadá uplatnění srážkové dně 

v úvahu (§6 odst. 4 ZDP). Z hlediska zdanění odměny DZPFO tedy není rozdílu mezi 

odměnou z pracovněprávního vztahu nebo odměnou společníka či jednatele ze vztahu 

obchodněprávního, s výjimkou případného uplatnění srážkové daně. V daňové praxi se 

lze setkat se snahou vykládat vymezení příjmů ze závislé činnosti ve vazbě na termíny 

použité ZDP (příjem za práci, odměna člena statutárního orgánu) a na termíny 

používané v praxi (úplata za výkon funkce). 

 

Odměna vyplácená za práci společníka pro společnost (ať na základě pracovněprávního 

či obchodněprávního vztahu) je daňovým nákladem společnosti, včetně souvisejícího 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 

Nákladem je jen složka pojistného, která jde k tíži zaměstnavatele. Aby však bylo 

pojistné daňovým nákladem musí být splněna podmínka daňové znatelnosti zakotvená 

v §24 odst. 2 písm. f) ZDP (pojistné musí být uhrazeno do konce měsíce následujícího 

po uplynutí zdaňovacího období). 

 

Stejným způsobem jako daňová znatelnost odměny a souvisejícího pojistného 

vypláceného společníkovi se posuzuje i daňová znatelnost odměny vyplácené jednateli 

za výkon funkce. Na odměnu jednatele se nevztahuje ustanovení §25 odst. 1 písm. d) 

ZDP, podle kterého jsou nedaňovým odměny vyplácené členům statutárních orgánů 

a dalších orgánů právnických osob. Jednatel je sice statutárním orgánem, ale ustanovení 

§25 odst.1 písm.d) ZDP se na něho nevztahuje, protože je přímo statutárním orgánem 

nikoli jeho členem. To také platí i v případě, kdy je více jednatelů. Skutečnost, 

že jednatel není členem statutárního orgánu přímo potvrzuje i ZDP, když v §6 

odst.1 písm. b) uvádí příjmy za práci jednatelů a v písm. c u stejného ustanovení uvádí 

odměny členů statutárních orgánů.  



  

 30 

Ustanovení §25 odst. 1 písm.d) ZDP by se však vztahovalo na odměnu vyplácenou 

členům dozorčí rady, pokud by byla zřízena.“ (2, str. 90) 

 

„Odměna jednatele podléhá stejnému zdanění DZPFO a stejným odvodům pojistného 

bez ohledu na to, zda se jedná o odměnu účtovanou do daňových nákladů společnosti 

nebo o tantiému ( podíl na zisku náležející jednateli podle rozhodnutí valné hromady). 

Tantiéma však není účetním nákladem a proto nemůže být ani nákladem daňovým 

(navíc tomu brání i ustanovení § 25 odst. 1 písm.e) ZDP). Přiznávání tantiém je tedy 

v s.r.o. daňově nevýhodné. U jednatele je totiž tantiéma zdaněna stejně jako 

např. odměna vyplácená jednateli na základě smlouvy o výkonu funkce, ale na rozdíl od 

ní nemůže snižovat daňový základ společnosti. 

 

Hrozí zde, že část podílu na zisku bude daňově posouzena jako tantiéma (jako příjem 

za práci jednatele pro společnost) a nikoli jako podíl společníka na zisku z majetkového 

podílu na společnosti (tedy jako příjem z kapitálového majetku podléhající srážkové 

dani 15%). Odměna za práci společníka, stejně jako odměna za výkon funkce jednatele, 

podléhá odvodům pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 

zabezpečení. Ani z tohoto pohledu se tedy uvedené odměny neliší od mzdy 

z pracovněprávního vztahu. 

 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, stanovuje pro „zaměstnance v pracovním poměru“ výši pojistného 

na 13,5% příjmů zúčtovaných v souvislosti s výkonem zaměstnání (9% jde k tíži 

zaměstnavatele a 4,5% jde k tíži zaměstnance). Podle §5 písm. a) bod 4 zákona 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se 

přitom za „zaměstnance v pracovním poměru“ považuj i společníci a jednatelé, jestliže 

nejsou k s.r.o. v pracovněprávním vztahu, ale vykonávají pro společnost práci, za kterou 

jsou odměňování. Obdobně jako předpisy pro všeobecné zdravotní pojištění považují za 

„zaměstnance v pracovním poměru“ i společníky a jednatele odměňované za práci, 

považují se podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, za 
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„zaměstnance“ i společníci a jednatelé s.r.o., kteří mimo pracovněprávní vztah 

vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni.  

 

Odměna za práci společníka či jednatele pro s.r.o. podléhá také odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení ve výši 34% vyplácené odměny (26% jde k tíži zaměstnavatele, 

8% jde k tíži zaměstnance). Pro úplnost je třeba uvést, že předpisy o pojistném na 

zdravotní pojištění pamatují jen na případy, kdy jednatelé nejsou ke společnosti 

v pracovněprávním vztahu. Při doslovné výkladu by tedy odměna společník, resp. 

Jednatele podléhala odvodům pojistného na zdravotní pojištění jen v případě, kdy není 

souběh pracovněprávním vztahem. Existuje-li tedy souběh výkonu funkce jednatele 

a pracovněprávního vztahu k dané společnosti, tak z odměny jednatele by při doslovné 

interpretaci pojistné na zdravotní pojištění odváděno být nemělo.  

 

Stejně jako byla tato „legislativní díra“ odstraněna od 1.1.2004 předpisy důchodového 

zabezpečení, lze očekávat,že do budoucna dojde k jejímu odstranění i v případě 

zdravotního pojištění. Při stanovení výše odměny za práci společníka nelze opomenout 

hlediska sociálního a zdravotního zabezpečení. Pokud by odměna nebyla společníkovi 

vyplácena vůbec, nebyl by společník z titulu účasti na společnosti, popř. z titulu práce 

pro společnost, účasten sociálního zabezpečení z jiného důvodu (např. z titulu 

pracovního poměru k jinému zaměstnavateli, než je společnost, z titulu dosahování 

zisku z podnikání fyzické osoby), nepřibývaly by mu tzv. odpracované roky pro vznik 

nároku na starobní důchod a žádný příjem by se mu nezapočítával do osobního 

vyměřovacího základu pro výpočet procentní složky.Společníkovi by nevznikal nárok 

na dávky nemocenského pojištění. 

Pokud odměna za práci společníka bude vyplácena, podléhá odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení a zakládá účast na sociálním zabezpečení. Sociální zabezpečení je 

přitom částečně založeno na principu, že výše poskytovaných dávek závisí na výši 

zaplaceného pojistného.„ (2, str.113) 
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4 Úvod do problematiky zdanění s.r.o. 
 

„Zisk vyprodukovaný s.r.o. je, resp. Může být, zdaněn ve dvou stupních: 

� U společnosti daní z příjmů právnických osob, 

� U společníka jako podíl na zisku (daní z příjmů právnických či fyzických osob 

podle toho, zda je společník právnickou či fyzickou osobou – dále jen DZPPO 

a DZPFO). 

 

Zisk vyprodukovaný s.r.o. podléhá po příslušných úpravách (např. po zvýšení 

o nedaňové náklady) DZPPO. V tomto směru se s.r.o. žádným způsobem neodlišuje 

např. od akciové společnosti či družstva. Také princip zdanění podílů na zisku (jakožto 

nároku společníka plynoucího z účasti na společnosti, nikoli teda např. jako tantiémy) 

je u s.r.o. stejný jako u akciové společnosti či u družstva. 

 

 Z hlediska daňového srovnání je tedy víceméně lhostejné, zda je např. fyzická osoba 

společníkem v s.r.o, od které jí plynou podíly ze zisku zdaněného DZPPO, anebo zda je 

akcionářem ve stejně prosperující akciové společnosti, od které pobírá dividendy 

(podíly na zisku akciové společnosti zdaněné podle stejného principu a stejnou sazbou 

daně jako u s.r.o.). 

 

Jedním z rozdílů zůstává odměňování jednatele s.r.o., jakožto jejího statutárního orgánu, 

je obdobnou situací jako odměňování člena statutárního orgán akciové společnosti, tedy 

člena představenstva. Přesto odměna vyplácená jednateli s.r.o. je daňovým nákladem 

s.r.o., zatímco obdobné odměny vyplácené členům představenstva akciové společnosti 

jsou nedaňovým nákladem akciové společnosti. Naprosto odlišně se zdaňuje dispozice 

s majetkovým podílem u s.r.o. oproti akciové společnosti. Obchodní podíl na akciové 

společnosti je spojen s vlastnictvím akcie, tj. cenného papíru. Převod akcií je tedy 

považován za převod cenného papíru. To je velmi důležité např. v případě prodeje akcií 

fyzickou osobou, kdy jsou často splněny podmínky pro osvobození od DZPFO podle §4 

odst. 1 písm. w) ZDP (pokud je doba mezi nabytím a převodem delší než 6 měsíců 

a pokud nebyly součástí obchodního majetku akcionáře).“ (2, str. 29) 
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„Pokud převádí obchodní podíl společník s.r.o. – fyzická osoba, posuzuje se nárok na 

osvobození od DZPFO podle §4 odst. 1 písm. r) ZDP, kde jsou stanoveny odlišné 

podmínky, než jaké platí pro osvobození příjmů z převodu cenných papírů- doba mezi 

nabytím a převodem delší než 5 let u obchodního podílu na s.r.o. (resp. 6 měsíců 

u akcií).  

 

Důležitou otázkou spojenou se založením s.r.o. je vyčíslení celkové daňové zátěže daní 

z příjmů, které podléhá zisk s.r.o. vyprodukovaný. Nejedná se přitom jen o vyčíslení 

daňové zátěže daní z příjmů, jejímž poplatníkem je s.r.o., ale celkové daňové zátěže, 

která se váže k zisku vyprodukovanému s.r.o.. Volba formy podnikání (jako fyzická 

osoba, jako právnická osoba prostřednictvím v.o.s. nebo prostřednictvím s.r.o.) by 

neměla být primárně ovlivněna výší daňové zátěže u jednotlivých forem podnikání, 

nicméně zejména v počátcích současné daňové soustavy zavedené od roku 1993 často 

právě daňové důvody vedly např. k založení v.o.s. 

 

Daň z příjmů právnických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Poplatníky daně z příjmu právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými 

osobami. To jsou např. poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem 

podnikání a daňové přiznání nepodávají, pokud nemají příjmy, které jsou předmětem 

daně, nebo mají pouze příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána 

srážkou podle zvláštní sazby daně, a nebo nemají povinnost uplatnit postup podle 

§23 odst. 3 písm. a) bodu 9 zákona. 

 

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů mají právnické osoby nejpozději do tří 

měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Daňové přiznání nepodávají veřejné obchodní 

společnosti. Daňová povinnost poplatníků, kteří mají své sídlo na území České 

republiky, se vztahuje jak na příjmy ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy 

plynoucí ze zahraničí. Daňová povinnost poplatníků, kteří nemají své sídlo na území 

České republiky, se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky. 
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Daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob se za zdaňovací období vymezená 

v § 17a zákona podávají nejpozději do tří měsíců po jejich uplynutí; bude-li zdaňovacím 

obdobím kalendářní rok 2006, podává se přiznání nejpozději do pondělí 2. dubna 2007. 

Jsou-li poplatníci povinni na základě zvláštního zákona mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem nebo překládá-li jejich daňové přiznání daňový poradce, podává se přiznání 

nejpozději do šesti měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období, z nich za 

zdaňovací období kalendářního roku 2006 nejpozději do pondělí 2. července 2007. 

 

Poplatník je povinen po uplynutí zdaňovacího období, za které se daň vyměřuje, podat 

daňové přiznání, daň si sám vypočítat a zaplatit ji místně příslušnému finančnímu 

úřadu, popřípadě tomuto správci daně uhradit rozdíl mezi zaplacenými zálohami na daň 

a daní vypočtenou v daňovém přiznání, je-li vypočtená daň vyšší, a to v zákonné lhůtě 

pro podání přiznání. Na úhradu skutečné výše daně se započtou pouze zálohy, jejichž 

lhůty splatnosti spadaly do příslušného zdaňovacího období, zaplacené před uplynutím 

zákonné lhůty pro podání daňového přiznání. 

 

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohovým obdobím se 

rozumí období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro 

podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro 

podání daňového přiznání za následující zdaňovací období. Při stanovení výše 

a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti. Za poslední známou 

daňovou povinnost se pro výpočet periodicity a výše záloh považuje rovněž částka, 

kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém (dodatečném) přiznání za období 

bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po 

dni podání do účinnosti další změny poslední známé daňové povinnosti.“ (2, str.  60 ) 

 

4.1 Zatížení zisku s.r.o. daněmi z příjmů 

4.1.1 Zdanění nevyplaceného zisku 
 

„Vy číslení DZPPO, kterou musí s.r.o. z vytvořeného zisku zaplatit bez ohledu na to, zda 

se vytvořený zisk bude či nebude rozdělovat mezi společníky.  
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Vyčíslení této daňové zátěže je však provedeno i pro případ, kdy je zisk mezi 

společníky rozdělen. Pro zjištění celkového daňového zatížení je však potřeba počítat 

sis daňovým zatížením, kterému podléhá přiznaný podíl společníků na zisku. Za každé 

zdaňovací období (v běžných případech se jedná o kalendářní rok nebo hospodářský 

rok) musí s.r.o. vypořádat svou povinnost k DZPPO. Sazba DZPPO je počínaje 

obdobím ukončeným v roce 2006 stanovena na 24%.“ (2, str. 29) 

 

Přehled základní sazby daně z příjmů právnických osob za jednotlivá zdaňovací období 

shrnuje následující tabulka: 

 

 

Rok 
1993 1994 1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 2005 2006 

Sazba DZPPO 45% 42% 41% 39% 35% 31% 28% 26% 
 

24% 

Tabulka 2: Vývoj sazeb DPPO (2, str.29 ) 
 

„Počínaje zdaňovacím období roku 2006 daňové zatížení s.r.o. daní z příjmů činí 24% 

výsledku hospodaření (dále jen VH) před zdaněním. To pochopitelně jen za 

předpokladu, že základ DZPPO bude totožný s VH s.r.o.. V mnohých případech 

(např. vlivem nedaňových nákladů) tomu tak nebude. Budeme-li uvažovat 

s připočitatelnými či odčitatelnými položkami zvyšujícími či snižujícími základ daně 

oproti VH, bude se daňové břemeno pochopitelně lišit. Pokud by si s.r.o. mohla od 

základu daně odečíst např. 10% VH (např. v důsledku nezdanění výnosů osvobozených 

od daně nebo v důsledku uplatnění odpočtu výdajů vynaložených na projekty vědy 

a výzkumu podle §34 odst. 4 a násl. ZDP), daňové zatížení by činilo pouhých 21,6% 

VH. Pokud by však byl základ daně s.r.o. oproti jejímu VH vyšší o 10% 

(např. v důsledku nedaňových nákladů), stouplo by daňové zatížení na 26,4% VH.“    

(2, str. 30) 

 

Citlivost na připočitatelné (odčitatelné) položky k základu daně za jednotlivá období 

ukazuje následující tabulka: 
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Připočitatelné položky  

k základu daně (% VH) 

-10% 0 10% 20% 30% 40% 50% 

Daňové zatížení (%VH) 

Za rok 1993 – sazba 

DZPPO 45% 

40,5% 45% 49,5% 54% 58,5% 63% 67,5% 

Daňové zatížení (%VH) 

Za rok 2003 – sazba 

DZPPO 31% 

27,9% 31% 34,1% 37,2% 40,3% 43,4% 46,5% 

Daňové zatížení (%VH) 

Za rok 2006 – sazba 

DZPPO 24% 

21,6% 24% 26,4% 28,8% 31,2% 33,6% 36% 

Tabulka 3: Daňové zatížení při různé míře připočitatelných položek (2, str. 30 ) 
 

„Z tabulky je zřejmý dopad snižování sazby daně z příjmů. Jestliže např. za období roku 

1993 měla společnost základ daně z příjmů o 50% vyšší než VH, zaplatila daň vyšší 

o 22,5% oproti základní sazbě 45%. Za rok 2003 stejná situace znamenala nárůst 

daňového zatížení o 12%. Jinými slovy, skutečnost, že je nějaký náklad daňově 

neuznatelný, je méně významná než tomu bylo dříve. 

 

Uvedená tabulka citlivosti daňového zatížení dále ukazuje, jak zavádějícím údajem 

může být posuzování daňového břemene v konkrétním teritoriu pouze podle výše sazby 

daně z příjmů, bez zohlednění dalších vlivů. Vliv sazby DZPPO lze vyjádřit i jinak – při 

sazbě daně 45% (za rok 1993) daňový náklad společnosti snížil zisk po zdanění o 55% 

tohoto nákladu, při sazbě daně 31% (za roky 2000 až 2003) již o 69% a při sazbě daně 

24% o 76%. Počínaje rokem 2006 teda nedaňovost určitého nákladu společnost stojí 

24% výše tohoto nákladu. Dalším faktorem ovlivňujícím daňové zatížení jsou slevy na 

dani podle §35 odst. 3 ZDP.  

 

Jedná se o slevy ve vazbě na zaměstnávání zdravotně postižených občanů a naposledy 

za období započaté v roce 2003 se jednalo o slevu na dani podle §35 odst. 3 ZDP ve 

výši jedné poloviny daně srážené v daném zdaňovacím období z podílů na zisku. 
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Jednalo se tedy o slevu zmírňující zdanění podílů na zisku byla jako významný prvek 

snížení daňového zatížení zahrnuta do ZDP poměrně záhy (zákonem č. 323(1993 Sb.), 

avšak s tím, že ji bylo možné poprvé uplatnit až za zdaňovací období roku 1995, bylo ji 

teda možno uplatnit za období let 1995 až 2003.“ (2, str.31 ) 

 

4.1.2  Zohlednění zdanění podílu na zisku 
 

„Daň z příjmů právnických osob musí s.r.o. zaplatit za každé zdaňovací období, za které 

vytvoří kladný základ daně. Cílem každého společníka, ať se jedná o fyzickou 

i právnickou osobu, je však výplata podílů na zisku. Tento cíl může být dlouhodobý 

a nemusí být realizován hned. Pokud je zisk průběžně vytvářen, avšak rozhodnutí 

o výplatě podílů na zisku se přesune do budoucnosti, plyne ze stávajícího systému 

zdanění, že ke zdanění dojde až v budoucnosti. 

 

Možnost odsunutí, a tím i zdanění výplaty podílů na zisku do budoucnosti, je velmi 

důležitým faktorem při porovnání zdanění s.r.o. (obdobně také akciové společnosti nebo 

družstva) se zdaněním fyzické osoby nebo v.o.s., kdy je dosažený zisk zdaňován bez 

ohledu na jeho výplatu. V rámci právní úpravy jiných zemí se může zdanění 

vypláceného podílu na zisku podstatně lišit a dokonce je možné dosáhnout i toho, 

že podíl na zisku české společnosti nebude zdaněn vůbec. Tohoto stavu by bylo možné 

však dosáhnout jen za předpokladu, že by společník nebyl českým rezidentem. V této 

kapitole se však budeme zabývat situacemi, kdy je společník českým rezidentem.  

 

Aby bylo daňové zatížení s.r.o. posouzeno komplexně, je nutné vzít v úvahu zdanění 

vypláceného podílu na zisku. V případě společníka, který je fyzickou osobou, 

představuje podíl na zisku s.r.o. (jedná se o podíl na zisku, na který má společník nárok 

podle §123 OBCHZ) příjem z kapitálového majetku podle §8 odst. 1 písm. a) ZDP. 

Podíl na zisku náležející společníkovi, který je právnickou osobou, podléhá stejnému 

režimu zdanění srážkovou daní (ta je upravena v §36 ZDP) jako podíl na zisku plynoucí 

společníkovi – fyzické osobě. Pokud jsou však splněny určité podmínky, je výplata 

podílu na zisku společníkovi, který je právnickou osobu, osvobozena od daně. Zákon 

o daních z příjmů v §36 tyto podíly na zisku nazývá podíly na zisku z účasti na s.r.o. 
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Zdanění podílu na zisku podléhá srážkové dani v sazbě 15%. V letech 1993 až 1999 

sazba srážkové daně činila podstatně více – 25%. Pro zdanění podílu na zisku je totiž 

nezajímavé, k jakému účetnímu období se přiznávaný, resp. Vyplácený podíl na zisku 

váže. Rozhodující je okamžik sražení srážkové daně z podílů na zisku. Jestliže je tedy 

v roce 2006 srážena daň vztahující se k podílu na zisku za rok 1999, použije se sazba 

srážkové daně platná ve zdaňovacím období roku 2006, tj. 15%. Obdobně i pro 

osvobození podílů na zisku vyplácených mateřské společnosti je rozhodující splnění 

kritérií platných pro osvobození v době rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku 

a nikoli v době vytvoření rozdělovaného zisku. Z hlediska budoucího politického 

vývoje není vyloučeno zrušení druhého stupně zdanění zisku, tedy zdanění podílů na 

zisku. I kdyby k tomuto zrušení došlo, je otázkou zda by přechodná ustanovení 

neomezila jeho použití až na nově vytvořené zisky. 

 

Dokud bylo možno uplatňovat slevu na dani zmírňující zdanění podílů na zisku (ve výši 

poloviny daně srážené z podílů na zisku), tedy v letech 1995 až 2003, bylo vyčíslení 

celkového daňového zatížení poměrně složité. V současné době je vyčíslení celkové 

daňové zátěže relativně jednodušší. Pokud je základ daně stejný jako výsledek 

hospodaření před zdaněním (VH), je celková daňová zátěž rovna součtu obecné sazby 

DZPPO (od roku 2006 tato činí 24% VH) se součinem sazby srážkové daně (15%) 

a rozdělovaného zisku po zdanění (až 100% VH -24% VH, tj. 76% VH).  

 

VH po zdanění za rok 2006 – (100% - 24%) .....................................................76% 

Podíl společníka na zisku roku 2006.……………………………………….až 76% 

Daň z podílu společníka na zisku roku 2006 = 15% x 76% …………………..11,4%  

 

Celkové daňové zatížení zisku dosaženého společností za rok 2006 a následně 

přiznaného jako podíl na zisku činí 35,4% VH (24%+11,4%VH) bez ohledu na to, kdy 

dojde k výplatě podílu na zisku (pochopitelně při zachování současného právního stavu, 

tj. 15% srážkové daně na rozdělované zisky). Podobně celkové daňové zatížení zisku 

dosaženého společností za rok 2005 a následně přiznaného jako podíl na zisku činí 

37,1% VH a v případě zisku za rok 2004 celkové daňové zatížení činí 38,8%. Pokud se 

týká právní úpravy účinné za období let 2000 až 2003 (sazba DZPPO 31%, sazba 
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srážkové daně 15%), činilo podle výše popsaného principu celkové daňové zatížení 

zisku a následně přiznaného podílu na zisku 41,4% VH ( 31%+15% x (100-31%). Ještě 

za období roku 2003 však bylo možné uplatnit slevu na dani zmírňující zdanění 

dividend, což pochopitelně snižovalo daňové zatížení.“ (2, str. 31 ) 

 

Pro celkové zdanění sestávajícího z daně z příjmů společnosti a 15% daně 

z vyplaceného podílu na zisku lze uvést pro zdanění zisku za jednotlivá období 

následující přehled: 

 

Zisk (VH) za rok  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Celkové zdanění z VH 

Před zdaněním (%) 
36,7- 41,4 37,6- 41,4 37,6- 41,4 41,4 38,8 37,1  35,4 

Tabulka 4: Celková míra zdanění společníka s.r.o. v jednotlivých letech (2, str. 33) 
 

„Z přehledu je zřejmé, že právní úprava založená novelou ZDP zákonem č. 438/2003 

Sb. celkové daňové zatížení od roku 2006 snížila jen minimálně a přechodně přinesla 

zvýšení daňového zatížení (zejména jde o daňové zatížení zisku vytvořeného za rok 

2004, ale protože zisk za rok 2003, popř. i zisku za léta předchozí, pokud nedošlo před 

1.1.2004 k jeho rozdělení). 

 

Celkové daňové zatížení lze interpretovat třeba i takto – daňový náklad vynaložený 

společností ve výši 100 sníží společníkovi v roce 2006 jeho čistý příjem o 64,6 

(společník a společnost odvedou na daních o 35,4% méně). Jinými slovy, tato publikace 

pořízená v roce 2006 v ceně přibližně 300 Kč stála společníka stejně, jako ho bude stát 

svazeček básní pořízený ze soukromých prostředků za 194 Kč. Případná daňová 

neznatelnost nákladu se do čistého příjmu společníka od roku 2006 promítá částkou 

20,4 % (85%x 24%). V roce 2006 tedy je pro společníka (z pohledu jeho čistého 

příjmu) nedaňový náklad 100 dražší o 20,4 než stejně vysoký náklad, který bude daňově 

uznatelný.“ (2, str.33 ) 
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4.1.3 Porovnání daňového břemene s ostatními formami podnikání 

4.1.4 Daňové zatížení podnikající fyzické osoby 
 

„Pokud chceme porovnávat daňové zatížení s.r.o. např. s daňovým zatížením 

u podnikající fyzické osoby, popř. v.o.s., jejímiž společníky jsou fyzické osoby, je nutné 

vysvětlit základní principy zdanění fyzické osoby, popř. v.o.s. a vyčíslit daňové zatížení 

pro tuto formu podnikání. 

 

U podnikající fyzické osoby je nutné brát v úvahu, že z dosaženého zisku bude placena 

progresivní DZPFO, dále pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 

(13,5% z vyměřovacího základu) a pojistné na důchodové zabezpečení (29,6% 

z vyměřovacího základu). Vlivem progresivity sazby DZPFO se liší daňové zatížení 

zisku vytvořeného podnikatelskou činností mezi jednotlivými podnikateli podle toho, 

jaké mají další příjmy zdaňované v daňovém přiznání. Protože DZPFO se počítá ze 

základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně ( např. příspěvek na penzijní 

připojištění) a o odčitatelné položky ( např. ztráta) a dále se snižuje o slevy na dani 

(např. na poplatníka, na vyživované dítě), bude se daňové zatížení lišit také s ohledem 

na tyto faktory (daňové zatížení poplatníka bude např. klesat s rostoucím počtem 

nezletilých dětí).  

 

To je rozdíl oproti zdanění zisku vytvořeného s.r.o., který podléhá podílu na zisku, který 

podléhá opět procentuálně konstantnímu zdanění DZPPO a zdanění následně 

vypláceného podílu na zisku, který podléhá opět procentuálně konstantnímu zdanění 

srážkovou daní. Pokud se však týká daňových výhod fyzických osob, jako je 

např. možnost uplatnit nezdanitelné části základu DZPFO ( např. ve výši úroků z úvěru 

ze stavebního spoření poskytnutého na bytové potřeby apod.), o tyto výhody fyzická 

osoba jakožto společník s.r.o. přijít nemusí. Například z toho důvodu, že bude od s.r.o. 

pobírat odměnu za práci pro společnost, že bude s.r.o. pronajímat svůj majetek. Tím 

sice bude klesat zisk vytvořený s.r.o., ale společníkovi budou plynout namísto podílů na 

zisku jiné příjmy podléhající progresivní sazbě DZPFO, s možností využít zmiňovaných 

výhod zdanění fyzických osob. Pro podnikající fyzickou osobu jsou velmi důležité také 

platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na důchodové pojištění. 
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Tyto platby mají vazbu na dosažený zisk z podnikání a pro podnikatele představují na 

jedné straně odvodovou povinnost a na druhé straně mohou zakládat nárok na jisté 

protiplnění- čím vyšší částku pojistného na důchodové pojištění podnikatel uhradí, tím 

vyšší bude částka jeho osobního vyměřovacího základu, ze kterého se stanovuje 

např. procentní složka starobního důchodu.Případná protiplnění jsou jednak obtížně 

vyčíslitelná (není jisté, podle jakých pravidel bude podnikateli stanoven starobní důchod 

v okamžiku vzniku nároku), jednak mohou být nezávislá na odvodech pojistného 

(pojistné na důchodové pojištění se odvádí podle stejných pravidel i u podnikatelů, 

kterým nárok na starobní důchod již vznikl, protiplnění ze všeobecného zdravotního 

pojištění je zcela nezávislé na výši placeného pojistného). 

 

Oproti zisku dosaženému podnikající fyzickou osobou není výplata podílu na zisku 

společníkovi- fyzické osobě spojena s odvodem pojistného na důchodové pojištění 

a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Negativem této skutečnosti potom je, 

že společník by nemohl využívat výhod plynoucích z důchodového pojištění 

(např. pobírat starobní důchod), a pokud by pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 

naplatil z nějakého jiného titulu (např. z pracovního poměru) nebo by za něho nebyl 

plátcem pojistného stát, nemusel by si společník pojistné na všeobecné zdravotní 

pojištění hradit sám. 

 

Východiskem z této situace může být sjednání pracovního poměru mezi s.r.o. 

a společníkem, popř. výplata odměny za práci společníka či jednatele pro s.r.o.. Tyto 

odměny odvodům pojistného na důchodové pojištění podléhají a zakládají účast na 

sociálním zabezpečení společníka či jednatele (včetně nemocenského pojištění, 

ze kterého mohou plynout dávky nemocenského pojištění – např. nemocenské, podpora 

při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství poskytovaná po dobu 28 týdnů 

mateřské dovolené ve stejné výši jako nemocenské od 15. dne pracovní neschopnosti).“ 

(2, str. 35) 
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„Budeme-li vyházet z předpokladu, že podnikající fyzická osoba, která : 

 

� Vede účetnictví ( od 1.1.2004 výhradně podvojnými zápisy), 

� Uplatňuje skutečně vynaložené výdaje na základě daňové evidence ( ta od 

1.1.2004 nahradila soustavu jednoduchého účetnictví) a pitom platí zálohy na 

pojistné ve stabilní výši tak, aby jí nevznikal přeplatek ani nedoplatek, 

� Můžeme provést porovnání daňového zatížení těchto forem podnikání. 

 

Zdanění zisku vytvořeného s.r.o. je provedeno v několika stupních. Nejprve je zisk 

zdaněn obecnou sazbou DZPPO 24% a pokud je přiznán společníkům, podléhá 

přiznaný, resp. Vyplacený podíl na zisku srážkové dani ve výši 15%. Tento systéme 

někdy napadán s odůvodněním, že se jedná o dvojí zdanění téhož zisku. Z druhého 

pohledu je zase bráněn s tím, že se jedná o dva různé poplatníky, a tudíž že se nejedná 

dvojí zdanění. Tyto argumenty nejsou v praxi k žádnému užitku, systém zdanění je 

legitimně založen a je nutné jej respektovat. Podstatný závěr znamená, že výplata podílů 

na zisku zvyšuje zdanění zisku na 35,4% VH před zdaněním vyprodukovaného s.r.o. 

Jestliže známe míru zdanění zisku vytvořeného s.r.o., je potřeba ji porovnat s mírou 

zdanění zisku vyprodukovaného podnikající fyzickou osobou (OSVČ). Míra zdanění 

zisku OSVČ je řešením následujícího příkladu, který je vyřešen pro podmínky roku 

2006 (vyměřovací základ pro pojistné 50% rozdílu příjmu na výdajů), za předchozí roky 

je míra zdanění o něco málo nižší ( do roku 2003 vyměřovací základ pro pojistné činil 

35% rozdílu příjmu a výdajů, za rok 2004 činil 40% a za rok 2005 45% rozdílu příjmu 

a výdajů). 

 

Z praktického hlediska nelze opomenout skutečnost, že zdanění zisku s.r.o. probíhá ve 

dvou stupních a druhý stupeň ( zdanění podílu přiznaného k výplatě společníkovi, 

popř.výplata vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku) může být 

realizován i s mnoholetým odstupem nebo dokonce v okamžiku, kdy bude společník 

rezidentem jiného státu s jinou mírou zdanění přijatých podílů na zisku ( ta pak může 

být dokonce nulová). U s.r.o. je tedy nutné průběžně odvádět jen prvý stupeň zdanění, 

tj. DZPPO (od roku 2006 sazbou 24%). Naproti tomu u fyzické osoby (OSVČ) je nutné 

veškeré odvody odvádět průběžně.  
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U fyzické osoby, která nevede účetnictví a vychází při stanovení základů daně z daňové 

evidence příjmů a výdajů (před 1.1.2004 vycházela z jednoduchého účetnictví), však 

mohou vyplynout určité výhody z tohoto faktu (např. zdanění až skutečně přijatého 

příjmu a nikoli jen vyfakturovaného výnosu).“ (2, str. 37) 
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5 Firma Prádelna Fišer s.r.o. 
Analýzu firmy jsem provedla z materiálů, které mi poskytla firma Prádelna Fišer s.r.o., 

dále z jejich webové prezentace www.pradelna-fiser.cz a z rozhovorů s majitelem a 

zaměstnanci firmy. 

 

5.1.1 Základní údaje  

 Datum zápisu: 28.ledna 2004 

Obchodní firma: Prádelna Fišer s.r.o. 

Sídlo: Hradec Králové, Labská Kotlina 960, PSČ 500 

02 

Identifika ční číslo: 260 03 686 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  

- Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 

- Čištění textilu a oděvů 

 

Statutární orgán : 

Jednatel: Jan Fišer, r.č. 591117/0177 

Česká Třebová, Křib čp. 2021 

den vzniku funkce: 28.ledna 2004 

Způsob jednání za společnost:   Jednatel jedná za společnost samostatně. 

Podepisování za společnost se děje tak, že jednatel připojí k napsanému či natištěnému 

názvu společnosti svůj podpis. 

Společníci: 

Jan Fišer, r.č. 591117/0177 

Pardubice – Studánka, Jana Zajíce čp.397 

Vklad: 180 000,- Kč 

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 90% 

 

 Andrea Fišerová, r.č. 845513/3346 

Česká Třebová, Křib čp. 2021 
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Vklad: 20 000,- Kč 

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 10%  

 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Společnost je největší komerční prádelnou a čistírnou ve východních Čechách. Zajišťuje 

komplexní služby praní prádla a chemického čištění oděvů, včetně běžných oprav a 

dopravy po celé ČR . 

 

Jejími zákazníky jsou hotely, lázně, průmyslové podniky, potravinářské provozy, 

vojenské útvary, nemocnice a zdravotnická zařízení. 

Např. Hotel Černigov Hradec Králové, hotel 

Dalibor a Zlatá Hvězda v Litomyšli, hotely 

Jezerka, Junior a Delta na Seči, Nemocnice 

Chrudim a Rychnov nad Kněžnou, Univerzita 

Pardubice a Univerzita Hradec Králové. 

 

Firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 

9001:2001 pro oblast praní, žehlení, opravy a 

údržbu prádla vč. dopravy. 

 

Prádlo je práno, čištěno a distribuováno v souladu s vyhláškou 440/ 2000 Sb. V 6 

měsíčních intervalech je pravidelně testována kvalita praní prádla textilním zkušebním 

ústavem Brno s kladným výsledkem.  

 

Společnost se skládá ze čtyř provozů a zaměstnává zhruba 80 zaměstnanců, kteří 

zabezpečují její chod, a to dělníky, řidiče, technicko-hospodářské a administrativní 

pracovníky. Jednateli je vyplácena odměna za jeho činnost na základě pracovní 

smlouvy a druhému společníkovy pouze podíly ze zisku, ten zatím těží ze statusu 

studenta. 
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Firma byla zapsána do obchodního rejstříku dne 28.1.2004, ale fakticky začala fungovat 

k 1.7.2007. A po celou dobu činnosti firmy se pohybuje výsledek hospodaření 

v černých číslech.  

5.1.2 Organizační struktura 
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5.2 Daňové porovnání 

Následující tabulka č. 5, udává rozdíl zdanění OSVČ a společníka s.r.o.  

 

Zisk podnikatele   Kč 500000 600 000 1 000 000 1 500 000 2 670 000 5 000 000 

Dílčí základ daně  

podle §7          Kč 
411 352 493 623   822 706 1 290 534  2 460 534 4 790 534 

Čistý příjem OSVČ Kč 331 708 387 643   611 414   929 546 1 725 146 3 309 546 

Odvody OSVČ    %   33,66   35,59     38,86     38,03    35,39     33,81 

Zisk s.r.o.         Kč 500 000 600 000 1 000 000 1 500 000 2 670 000 5 000 000 

Čistý podíl na zisku 

(64,6%)          Kč 
323 000 387 600 646 000   969 000 1 724 820 3 230 000 

Výhoda OSVČ   8 708       43 - 34 586  - 39 454      326    79 546 

 

Celkové daňové zatížení zisku vytvořené s.r.o. a následně rozděleného mezi společníky 

od roku 2006 činí 35,4% VH před zdaněním, odpovídá této míře zdanění zisk 

podnikající OSVČ 600 000Kč (dílčí základ daně podle §7 ve výši 493 623 Kč) a dále 

zisk 2 670 000 Kč (dílčí základ daně podle §7 ve výši 2 460 534 Kč). U zisku 

připadajícího na jednu OSVČ pod 600 000 Kč a nad 2 670 000 Kč je celkové daňové 

zatížení u podnikající OSVČ výhodnější, u zisku v rozmezí 600 000 Kč až 2 670 000 

Kč je příznivější daňové zatížení s.r.o. U zisku nad 2 670 000 Kč se rozdíl ve prospěch 

daňového zatížení limitně blíží 3,4% (rozdíl mezi daňovým zatížením zisku 

vytvořeného s.r.o. a rozděleného společníkům a maximální sazbou DZPFO 32%, 

pojistné se v procentuální hodnotě blíží nule). 

 

Celkové zatížení zisku vytvořeného podnikající OSVČ s rostoucím ziskem procentuálně 

roste, a to až do výše zisku, který odpovídá maximálním vyměřovacím základům pro 

pojistné 486 000 Kč ( od roku 2006 tomuto maximálnímu vyměřovacímu základu 

odpovídá rozdíl příjmů a výdajů 927 000 Kč).  

 

V praxi nemůžeme opomenout skutečnost, že druhý stupeň zdanění příjmů s.r.o. – tedy 

zdanění podílu společníka srážkovou daní, může být realizován i s několikaletým 

odstupem. S.r.o. má povinnost průběžně odvádět jen první stupeň zdanění tj. DZPPO 

(24%) což samozřejmě u fyzické osoby možné není. 
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Společník je odměňován za práci pro společnost (pracovně či obchodněprávního 

vztahu). Daňová optimalizace řeší, zda je výhodnější zdanění odměny za práci pro 

společnost (zdaněnou jako příjem ze závislé činnosti a podrobenou odvodům pojistného 

a uplatňovanou jako daňový náklad společnosti, anebo zdanění podílu na zisku 

z majetkového podílu na společnosti (srážková daň). 

 

Tento rozdíl převážně ovlivňuje :  

1) sazba pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel 

2) sazba daně z příjmů právnických osob 

 

Odvody na pojištění představují 35% odvodů k tíži zaměstnavatele. Takže každá 

odměna ve výši 100 Kč představuje náklad společnosti 135 Kč – daňový náklad 

společnosti a společnost tedy ušetří odpovídající sazbě DZPPO na dani z příjmů 

právnických osob. Pokud by společnost nevyplácela společníkovi odměnu a její VH 

před zdaněním ( pro zjednodušení i základ pro výpočet DZPPO) za rok 2007 činí 

135 000 Kč. Daň z příjmů právnických osob bude v tomto případě činit 32 400 Kč (24% 

x 135 000 Kč a VH po zdanění bude činit 102 600 Kč. Při rozdělení zisku společník 

obdrží po zdanění 15% srážkovou daní částku 87 210 Kč. 

 

Roční odměna společníka vyplácená společností v hrubé výši 100 000 Kč představuje 

pro společnost daňový náklad ve výši 135 000 Kč a byl by její VH před zdaněním 

přesně nulový a nemohla by již rozdělit zisk. 

 

Majetkově na tom ovšem společnost bude stejně jako kdyby odměnu společníkovi 

nevyplácela a rozdělila by zisk 102 600 Kč. Jde tedy o porovnání kolik společník 

z roční odměny v hrubé výši 100 000 Kč může obdržet čistý příjem. Z odměny je 

společníkovi sraženo pojistné 12,5%, tedy 12 500 Kč. Kdyby snad společník platil 

nulovou DZPFO (např. v důsledku uplatnění slev na dani), obdržel by čistý příjem 

87 500 Kč, tj. o 290 Kč více než by obdržel z vypláceného podílu na zisku. Kdyby však 

byl příjem společníka zdaněn mezní sazbou DZPFO 32% (např. by zdaňoval další 

příjmy),činila by DZPFO 28 000 Kč a čistý příjem společníka jen 59 500 Kč, tedy o 27 

710 Kč méně než by obdržel z vypláceného podílu na zisku.  
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Daňové zatížení odměny tedy může být až 28% „hrubé mzdy“ vyšší než je daňové 

zatížení podílů na zisku.  

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pro společníka je daňově výhodnější od 

společnosti dostávat vyplacený podíl na zisku než odměnu za práci.  

 

Problém nastává je-li společník zároveň jednatelem a pobírá pouze podíly na zisku. 

V tomto případě by mohla být výplata podílu na zisku částečně posouzena nikoli jako 

podíl na zisku přiznaný z titulu kapitálové účasti společníka na společnosti, ale právě 

z titulu práce pro společnost. Proto je lepší společníka-jednatele za práci pro společnost 

odměňovat alespoň na úrovni minimální mzdy, která nemusí být nutně vyplácena 

měsíčně. Pokud odměna bude relativně nízká v porovnání s ostatními mzdami 

vyplácenými firmou není třeba se obávat jakéhokoli dodanění do „běžné mzdy“. 

Domluva mezi jednatelem a společností je čistě individuální záležitost. 

 

Existuje také možnost a v praxi je velmi běžná, že společník samostatně podniká jako 

fyzická osoba a nezávisle na tomto podnikání se podílí na s.r.o., která podniká v jiném 

oboru. A společnost využije k některé činnosti jeho služeb a ten společnosti 

tzv. vyfakturuje. Společnost příslušné náklady uplatní jako náklady daňové, společník 

obdržený příjem zdaní jako příjem z podnikání podle §7 ZDP. Zde je nutné brát zřetel 

na ustanovení OBCHZ o zákazu konkurence jednatelů, které může společenská smlouva 

rozšířit i na společníky.  

 

To znamená, že i když pan Fišer podniká jako fyzická osoba, tak bohužel ve stejném 

oboru jako s.r.o. a firmy si nemůžou navzájem přefakturovávat služby, které se týkají 

stejného oboru. Ve firmě praktikovaný pronájem budovy se nepovažuje za stejný obor.  
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5.3 Postupu transformace výsledku hospodaření na základ daně 

poplatníků dzppo a výpočet daně 

1. Pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření zjištěného z 

účetnictví (§ 23 odst. 2 ZDP). 

2. Výsledek hospodaření se sníží o příjmy, které nejsou předmětem daně (podle 

§ 18) např. příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu nebo jsou od daně 

osvobozeny (podle § 19) např. příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem 

daně. 

3. Výsledek hospodaření se zvyšuje o částky podle § 23 odst. 3 písm. a) 

např. o částky neoprávněně zkracující příjmy, daňově neuznatelné výdaje 

(náklady), zaměstnancům sražené, ale do termínu neodvedené částky pojistného. 

4. Výsledek hospodaření se snižuje o částky podle § 23 odst. 3 písm. b) např. 

o v jiném zdaňovacím období doplacené částky pojistného, doplacené částky 

výdajů, které se uznávají pouze v případě, že jsou zaplaceny. 

5. Výsledek hospodaření lze snížit o částky podle § 23 odst. 3 písm. c) např. 

o vyšší rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, o vyšší rozdíl mezi daňovou 

zůstatkovou cenou a účetní zůstatkovou cenou. 

6. Výsledek hospodaření se sníží o částky, které se podle § 23 odst. 4 nezahrnují do 

základu daně např. o částky příjmů, z nichž byla daň vybrána srážkou daně 

podle § 36. 

7.  Provedou se další úpravy výsledku hospodaření nebo základu daně podle § 23 

odst. 5 až 16 např. v případě zahájení likvidace, při vzniku oceňovacího rozdílu 

při koupi podniku. 

8. Po provedení výše uvedených úprav dostaneme základ daně nebo daňovou 

ztrátu. 

9. Od základu daně lze odečíst položky odčitatelné od základu daně podle § 34  

a) daňovou ztrátu z předchozích zdaňovacích období, (nejdéle vzniklá 

v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se 

daňová ztráta vyměřuje) 
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b) 100% výdajů vynaložených na experimentálních či teoretických prací, 

projekčních či konstrukčních prací,výpočtů, návrhů technologií či výroby 

funkčního vzorku 

c) 30 % výdajů (nákladů) vynaložených na výuku učňů. 

d) 50% částky, kterou použil na vypořádání oprávněných osob za jejich 

majetkový podíl dle zákona č. 42/1992 Sb. 

10. Od základu daně sníženého o výše uvedené položky odčitatelné od základu 

daně podle § 34 lze podle § 20 odečíst: 

a) hodnotu poskytnutých darů (§ 20 odst. 8) pokud hodnota daru činí alespoň 

2000 Kč a pokud v úhrnu nepřesáhne částka 5 % základu daně snížené dle §34 

pouze při poskytnutí daru vysokým školám a veřejným výzkumným institucím 

lze základ snížit nejvýše o dalších 5 %. např. poskytnutých obcím, krajů, 

organizačním složkám státu  

b) až 30 % takto sníženého základu daně u poplatníků, kteří nejsou založeni 

nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 7) maximálně však o 1000 000 Kč. 

11. Základ daně snížený o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 se vynásobí 

příslušnou sazbou daně podle § 21 (pro rok 2007 24 %) a vypočte se daň. 

12. Vypočtená daň se snižuje o slevy na dani: 

a) podle § 35 (v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců se změněnou 

pracovní schopností), 

b) podle § 35a a 35b (v souvislosti s příslibem investiční pobídky). 

13. Na daň sníženou o slevy na dani se započte daň zaplacená v zahraničí 

(v souladu s § 38f ZDP a smlouvou o zamezení dvojího zdanění, je-li uzavřena) 

a vypočte se celková daňová povinnost. 
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14. Od celkové daňové povinnosti se odečtou zaplacené zálohy na daň podle 

§ 38a a částky zajištění daně sražené plátcem a podle § 38e a vznikne tak 

nedoplatek nebo přeplatek na dani. 

 

5.4 Konkrétní návrhy 

Mnou níže navrhnuté změny pro firmu Prádelna Fišer s.r.o. jsou rozčleněny dle toho, 

kde má firma největší nedostatky z hlediska daňově uznatelných nákladů. Dále uvádím i 

zevrubné vyčíslení, podle kterého se firma může rozhodnout, pro zavedení změn. 

 

5.4.1 Zaměstnanecké benefity 

Jednou z možností jak efektivně ovlivnit základ daně a spojit příjemné s užitečným je 

motivovat své zaměstnance nabízenými výhodami a přitom využít daňově uznatelných 

výdajů. V dnešní době je téměř nezbytné nabízet zaměstnancům různé benefity. 

Zaměstnanecké výhody se uplatňují jako součást personální strategie úspěšných firem, 

které se snaží přilákat, udržet a motivovat své zaměstnance. V České republice firmy 

vynakládají na zaměstnanecké výhody průměrně 4,4% mzdových nákladů. V západní 

Evropě tvoří nefinanční složka až 15% hrubého platu. Na základě průzkumu firmy 

Sodexho Pass bylo zjištěno, že u nás existuje jistý nesoulad mezi tím, co zaměstnavatel 

poskytuje a co zaměstnanci skutečně chtějí.  

Doporučuji tedy provedení průzkumu mezi zaměstnanci firmy Prádelna Fišer s.r.o., kdy 

se zjistí jejich prioritní zájmy a upraví se podle nich nabídka benefitů. Také bych 

navrhla konkrétní časové rozmezí, díky vysoké fluktuaci lidí, by měli mít zaměstnanci 

nárok na některé benefity až po určité odpracované době.  

Pro zaměstnavatele i zaměstnance jsou tyto nepeněžní odměny výhodné díky tomu, 

že se z nich často neodvádí daň z příjmu ani odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Předmětem daně jsou jen částky, o které je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za 

poskytnuté věci, služby nebo práva nižší, než je jejich cena obvyklá v daném čase 
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a místě (nebo kterou zaměstnavatel účtuje jiným osobám). Příslušné předpisy však 

stanoví řadu výjimek a limitů pro osvobození od daně. 

 

5.4.2 Poskytování závodního stravování  
 

Výhodné je například zajištění závodního stravování při kterém dochází ke zkrácení 

doby cesty na oběd a nedochází tak ke zbytečným prostojům. Konkrétně ve firmě 

Prádelna Fišer s.r.o. mají zaměstnanci zajištěno závodní stravování ve všech 

provozovnách. Zaměstnanci mají k dispozici již hotová jídla, která si ve vyhrazeným 

prostorách mohou o stanovených pauzách zkonzumovat. Pouze zaměstnanci ve 

vzdálenějších sběrnách prádla mají k dispozici stravenky. Bohužel tím skoro výhody 

zaměstnanců končí. V tomto ohledu má firma opravdu co dohánět. Vyčíslení částky, 

kterou firma Prádelna Fišer s.r.o. uplatňuje, nebylo možné, protože mi informace nebyly 

k dispozici.  

 

Co se týká daňové uznatelnosti účetního nákladu, musí splňovat : 

1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově, 

2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů, 

3) není náklad vyšší, než je stanoveno zákonem o dani z příjmu či zvláštním 

zákonem,  

4) není tento náklad uveden v §25 jako daňově neuznatelný, 

5) vynaložený náklad musí být subjektem prokázán 

 

Společnost si musí uvědomit, že důkazní břemeno je na straně poplatníka a pokud 

nebude schopna dokázat výše uvedené, správce daně mu při daňové kontrole uplatněné 

výdaje (náklady) neuzná. Pokud se stane, že nějaké vynaložené výdaje slouží, jak pro 

podnikání, tak pro soukromou potřebu, tak může firma uplatnit jako daňový výdaj 

pouze poměrnou část z takto vynaložených výdajů. Konkrétně u stravenek, které u nás 

patří k nejrozšířenějšímu benefitu jde o všestranně výhodný obchod. 

 

Zaměstnavatel může 55% hodnoty stravenky uplatnit jako daňový náklad (přesněji 55% 

z hodnoty jednoho hlavního jídla a nejvýše však 48,30 Kč na jednu , ale maximálně 



  

 54 

70% z hodnoty stravného stanoveného pro služební cesty trvající 5-12 hodin). 

Zaměstnanec získá poukázku vyšší nominální hodnoty za nižší cenu, obchod nebo 

restaurace získá další zákazníky, firma vydávající stravenky má zisk. 

5.4.3 Proplácení vstupenek na sportovní vyžití zaměstnanců 
 

Pokud budou pracovníci chodit do posilovny, do bazénu, nebo když budou mít více 

času na aktivní odpočinek, budou poté pravděpodobně zdravější a firma nebude 

doplácet na jejich absenci. Částku nelze vyčíslit, firma Prádelna Fišer s.r.o. zatím tento 

benefit nenabízí a není jasné v jakém rozsahu tomu tak v budoucnosti bude, protože 

firma doposud nezpracovala žádný systém benefitů. 

 

5.4.4 Vzdělávání zaměstnanců 
 
Další vzdělávání zaměstnanců je ve firmě podporováno, i když vzhledem k oboru 

činnosti jde především o vzdělávání zaměstnanců ekonomického oddělení a pravidelné 

povinné přeškolování řidičů. Zde by se určitě dalo najít více možností i pro jiné profese 

– např. kurzy pořádané Výzkumným textilním ústavem v Brně.  

 

Ke dni 1.8.2007 nabude účinnosti zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání, který do §15 ZDP doplní novou odčitatelnou položku. 

Od základu daně bude možné odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího 

vzdělávání. Pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj 

dle §24 ZDP poplatníkem s příjmy podle §7 ZDP. Maximální částka, kterou lze odečíst, 

činí 10 000 Kč, osoba se zdravotním postižením může za zdaňovací období odečíst až 

13 000 Kč. Poplatníci s příjmy podle §7 ZDP budou mít možnost uvedené úhrady 

uplatnit za stejných podmínek jako daňový výdaj (§24 odst.2 písm.zv) ZDP. Uvedená 

nezdanitelná částka může být uplatněna i u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování.  

 

Pravidelné školení řidičů lze vyčíslit ročně na 700 Kč na jednoho řidiče a řidičů firma 

Prádelna Fišer s.r.o. zaměstnává 7, celkem 4 900 Kč. K tomu nepravidelné proškolování 

ekonomických pracovníků k novelám zákonů průměrně za 7 000 Kč ročně. Na 

ekonomickém úseku pracují 2 lidé. K tomu v již zmíněném doporučení kurzy pod 
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záštitou Textilního zkušebního ústavu v Brně v hodnotě jednotlivého kurzu 3000 Kč 

zakončeného certifikátem za dalších 3500 Kč. Tyto kurzy by byly aktuální zhruba pro 

5 pracovníků prádelny, není nutné, aby školení proběhla pro všechny pracovníky během 

stejného období. Celkem tato varianta tedy firmu Prádelna Fišer s.r.o. bude stát 

32 000 Kč. 

 

Mezi další nabízené varianty, kdy bude alespoň z části uznán výdaj jako daňově 

uznatelný patří např.: 

5.4.5 Penzijní připojištění zaměstnance 
 
 U zaměstnance bude nově (poprvé při zúčtování mzdy za leden 2007) od daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků osvobozen příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, poukázaným na účet 

jeho zaměstnance u penzijního fondu maximálně do výše 5% částky stanovené 

postupem pro určení vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přičemž do této částky se 

nebude zahrnovat příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem.  

 

Zákon umožňuje zaměstnavatelům započítat příspěvek na penzijní připojištění 

zaměstnanců do nákladů, a tím si snížit daňový základ. Výše možného odpočtu je 

stanovena až do výše 3% vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet srážek na 

sociálním zabezpečení. Ona hranice 3% je proto také nejčastějším stropem, který 

zaměstnavatelé v praxi svým zaměstnancům nabízejí.  

 

5.4.6 Životní pojišt ění  
 
Svým zaměstnancům může zaměstnavatel přispět až 12 000 Kč ročně, do nákladů si 

přitom může dát až 8 000 Kč ročně. Opět zde platí, že z této platby nemusí 

zaměstnavatel odvádět sociální a zdravotní pojištění a zaměstnanec z něj neplatí daň 

z příjmu.Zde mají nevýhodu zaměstnanci státních organizací, kteří podle platných 

zákonů příspěvek na životní pojištění obdržet nemohou. 
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Dle mého názoru by firma Prádelna Fišer s.r.o. měla přispívat zaměstnancům na životní 

pojištění či penzijní připojištění, pokud si zaměstnanec vybere tento benefit z nabídky 

firmy. Odhadem 25 zaměstnanců, kterým by firma přispívala 500 Kč měsíčně, což by 

mělo splnit podmínku 3% z vyměřovacího základu u penzijního připojištění i 8 000 Kč 

ročně u životního pojištění. Tahle varianta by tedy firmu vyšla na 150 000,-, které si 

může kompletně uplatnit v nákladech.  

 

5.4.7 Nepeněžní dary  
 
Ze zisku po zdanění jsou na straně zaměstnance nepeněžní dary osvobozeny od daně do 

výše 2 000 Kč ročně od jednoho zaměstnavatele. V případě příspěvkových 

a rozpočtových organizací jsou přesně vymezeny příležitosti, k nimž lze tento dar 

poskytnout (významná pracovní a životní výročí, odchod do důchodu atd.). Nemusí se 

přitom jednat jen o dar - typu obraz Jeleni na louce, ale třeba o dárkový šek, který 

poskytují stravenkové firmy. Zaměstnanec si za něj u smluvně zajištěných prodejců 

může nakoupit zboží dle vlastního výběru. Tento typ dárků není pro zaměstnavatele 

daňově výhodný, ale hodí se pro zvláštní příležitosti. 

 

Průměrně můžeme předpokládat, že 5 zaměstnanců, což znamená 6,25% z celkového 

počtu, oslaví nějaké pracovní a životní výročí během jednoho kalendářního roku. 

Řekněme, že průměrná cena dárku se bude pohybovat kolem 1 500,- Kč, tak se celková 

suma vyšplhá na 7 500,- Kč, které si bohužel firma neuplatní. 

 

5.4.8 Peněžní dary 
 

Zákon o daních z příjmů sám nedefinuje co se darem rozumí, ale z občanského 

zákoníku a zákona o dani darovací lze odvodit, že dar je takový majetek (nemovitosti, 

movitý majetek a jiný majetkový prospěch), který je poskytován bezúplatně. To 

znamená, že při poskytnutí takového majetku není očekávána žádná protihodnota. 

 

Firmy uzavírají nejen smlouvy označené jako darovací, ale také různé smlouvy 

o sponzorování apod. Pokud bude z obsahu takové smlouvy zřejmé, že za tzv. 



  

 57 

sponzorský příspěvek společnosti nezisková organizace umožní umístit na svém 

stadionu nebo ve svých jiných prostorech jeho reklamu, tak bude mnohdy snahou firmy 

uplatnit celou částku sponzorského příspěvku jako daňový výdaj, protože to bude 

chápat jako výdaje na reklamu své podnikatelské činnosti.  

 

Nezisková organizace to zase bude chápat jako dar na svou sportovní a jinou činnost 

podle svého statusu, který zdaňovat nemusí (ani dani z příjmu ani daní darovací) 

a nikoliv jako příjem za reklamu, který je u neziskových organizací podle §18 ZDP 

předmětem daně. Zde je dilema zda není lepší uzavřít jednu konkrétní smlouvu 

o reklamě. Poté bude možno částku uplatnit jako daňový výdaj, protože podmínka 

uznatelnosti daňového výdaje podle §24 odst.1 ZDP je splněna a nikde ani v §25 ani 

dalších ustanoveních §24 ZDP nejsou výdaje na takovou reklamu regulovány. Pokud 

bude vedle toho firma Prádelna Fišer s.r.o. nezištně podporovat sportovní klub nebo 

jinou neziskovou organizaci v jejich činnosti, tak prostě uzavře smlouvu jinou, a to 

o darování (darovací smlouvu) a darovanou částku si za podmínek §15 odst.1 ZDP 

odečte od základu daně. Společnost Prádelna Fišer s.r.o. se rozhodla věnovat tento rok 

organizaci 10 000 Kč splňující podmínky §15 odst.1 ZDP.  

 

Firmě může daná reklama pomoci k povědomí u širší veřejnosti, jako součást správně 

vytvořené všestranně zaměřené marketingové kampaně.  

 

5.4.9 Reklamní předměty 
 
Jinou kategorii tvoří reklamní předměty.  

V ustanovení §25 odst. 1 písm.t) ZDP, které stanoví, že za výdaje (náklady) vynaložené 

k dosažení zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat: „výdaje na 

reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary.  

 

Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní 

firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem 

propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty 

nepřesahuje 500 Kč, a který není předmětem spotřební daně.“ V praxi se jedná 
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nejčastěji o různé druhy kancelářských potřeb (propisovací tužky, kalkulačky, diáře), 

ale i oblečení (čepice, trička), eventuálně o různé další předměty (klíčenky, nástěnné 

kalendáře, diáře, tašky) aj.  

 

Dokonce i rychlovarné konvice, parfémy i kytice (cedulka či samolepka 

s požadovanými náležitostmi musí být připevněna na květináč či u vázané kytice 

například připevněním kartičky se všemi náležitostmi sponou či svorkou ke stužce). 

Protože z §31 odst.9 zákona o správě daní a poplatků vyplývá, že důkazní povinnost při 

prokazování daňových výdajů je na straně poplatníka, je záhodno vést si přehled o tom, 

kdy a komu byly reklamní předměty poskytnuty (alespoň přibližně). Také je nutné si 

uschovat vzor samolepky s náležitostmi nebo ztvárnění náležitostí na daném reklamním 

předmětu. Hodnota těchto "dárků" je pro dárce vždy daňovým nákladem pokud jak již 

bylo zmíněno jeho hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500,- Kč/kus. 

Vyplatí se zůstat svým obchodním partnerům na očích. Což reklamní předměty s logem 

a případně i kontaktem plně splňují.  

 

Firma Prádelna Fišer s.r.o. nyní připravuje novou marketingovou strategii jejíž součástí 

budou i reklamní předměty. Na konkrétní podobě se stále pracuje. Firma má vyčleněno 

ze svého rozpočtu na marketingovou kampaň na letošní rok zhruba 130 000 Kč, z toho 

počítá, že přibližně 90 000,- Kč bude splňovat kritéria daňově uznatelných výdajů. 

I když podmínku prokázání o kolik se díky danému výdaji zvýšily příjmy společnosti, 

nebude ji lehké obhájit. Smysl této podmínky se dá chápat také tak, že se musí jednat 

o výdaje za účelem zvýšení zisku vynaložené.  

 

5.4.10 Zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností  
 
Stávající právní úprava zákona o zaměstnanosti s uplatněním od roku 2004 obsahuje 

zákonnou povinnost středních a velkých firem v ČR zaměstnat nejméně 4% 

s handicapem. Existují tři varianty řešení. Nejvyšší výhodu má logicky přímé 

zaměstnávání (s tím, že v budoucnu lze předpokládat i odstranění posledního opatření 

pracovněprávní ochrany- podmínky souhlasu ÚP s výpovědí, protože praxe prokazuje, 

že působí kontraproduktivně). 
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Druhou možností je odběr výrobků a služeb od některého ze zaměstnavatelů 

nadpolovičního počtu ZP osob (dnes již několik set malých, větších i velkých firem 

mnoha oborech činnosti) – nový zákon však již omezuje zápočet pouhého obchodního 

zprostředkování, které se stalo typickým českým způsobem, jak obejít smysl dnešní 

nepříliš dokonalé právní úpravy- od roku 2005 je možno započíst pouze dodávky od 

výrobce nebo zpracovatele v počtu osob omezeném skutečným počtem jeho 

zaměstnanců. Třetí možností, která zůstane zachována, je nepopulární „invalidní daň“ 

(odvod 2,5 násobku průměrné mzdy za osobu) pro ty, kterým se nepodaří plně pokrýt 

povinnost předchozími způsoby.  

 

Společnost prádelna Fišer s.r.o. se v loňském roce odebrala výrobky např. od výrobního 

družstva invalidů Orlík Česká Třebová. A to konkrétně pístový kompresor. Ale měla by 

se zaměřit na každoroční účelné naplánování splnění této povinnosti.  

 

Díky náročnosti provozu takovýchto pracovišť je největším problémem rychlost výroby, 

na konci roku si většina firem rozpomene na možnost náhradního plnění a výrobce není 

schopen pružně reagovat. Také s rozmyslem zvážit předmět dodávky a jeho faktickou 

užitnou hodnotu pro odběratele. Zde by firma mohla využít některou z firem pro tisk 

a závěrečné zpracování reklamních předmětů pro připravovanou novou marketingovou 

strategii. 

 

Zaměstnanec se změněnou pracovní schopností musí být zaměstnán v pracovním 

poměru, dle §35 odst.2 ZDP, který pojednává konkrétně o způsobu výpočtu slevy na 

dani. Kdyby byl takový zaměstnanec zaměstnán na základě dohody o pracovní činnosti 

nebo dohody o provedení práce, tak vypočtená sleva by byla nulová.  

 

Náročnost práce v provozu prádelny – vysoké teploty, nízká vlhkost a nutná rychlost 

snižují možnosti společnosti najít vhodného zařazení pro pracovníka se sníženou 

pracovní schopností, ale jsou zde pracoviště kde by se i tito pracovníci 

uplatnili. Doporučovala bych zvážení přijetí pracovníka se sníženou pracovní 

schopností například do expedice, šijovna, sklad. i kancelář.  



  

 60 

Zaměstnání člověka se změněnou pracovní schopností by pro společnost znamenalo 

slevu na dani ve výši 18 000 Kč ročně za každého zaměstnance. Pokud je aktuální stav 

ve firmě takový, že nezaměstnává ani jednoho takového zaměstnance musí dle zákona 

č. 435/2004 Sb. lze povinný podíl splnit následovně: 

1) zaměstnáním 3 osob se zdravotním postižením, 

2) nákupem výrobků od výrobců s více než 50% zaměstnanců se změněnou 

prac. schopností ve výši 439 824,- Kč v sledovaném období (kalendářní rok), 

3) odvodem částky 157 080,- Kč do státního rozpočtu. 

 

Nejedná se tedy o zanedbatelné částky a pokud bude náhradní plnění efektivně 

naplánováno může firma pouze získat. 

 

5.4.11  Vytváření rezerv 

Další z možností, jak optimalizovat daňovou povinnost v rámci podnikatelské činnosti 

právnických či fyzických osob, či při pronájmu (příjmy podle §9 zákona o daních 

z příjmů), je vytváření rezerv na opravy hmotného majetku podle zákona 

č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.  

 

Tvorba těchto rezerv je totiž daňově uznatelným výdajem a umožňuje rozdělit výdaje 

spojené se zásadními opravami hmotného majetku rovnoměrněji do více zdaňovacích 

období, přičemž výdaje se uplatňují ještě dříve, než je vlastní oprava hmotného majetku 

zahájena. To může přinést i další daňovou výhodu, dojde-li v průběhu tvorby rezervy ke 

snížení sazby daně z příjmu. V ustanovení §10a zákona č. 223/2006 Sb. O rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmu jsou stanovena pravidla pro uložení peněžních prostředků 

na krytí vytvořených rezerv a jejich čerpání.  

 

Od daně z příjmu jsou osvobozeny výnosy z prostředků uložených na zvláštním 

vázaném účtu v bance se sídlem na území ČR nebo v bance se sídlem na území jiného 

členského státu EU. Pro jednotlivý účel rezervy musí být zřízen pouze jeden zvláštní 

účet. Dále platí, že ve zdaňovacím období zaúčtovaná tvorba rezervy je daňově 
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účinným výdajem ve výši, v jaké byly peněžní prostředky převedeny na zvláštní vázaný 

účet, nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. 

Předpokladem uplatnění tvorby rezerv na opravy hmotného majetku do výdajů je ovšem 

striktní naplnění podmínek stanovených zákonem o rezervách, tj. dodržení postupů 

stanovených pro tvorbu a čerpání rezerv, správné zachycení tvorby a čerpání rezerv v 

účetnictví či daňové evidenci, řádné zdokumentování výše vytvářené rezervy i jejího 

následného čerpání.  

 

Účtování o rezervách může významně ovlivňovat daňovou povinnost poplatníka. 

Zatímco v době tvorby rezervy se daňové výdaje zvyšují a poplatník čerpá výhody 

příznivějšího zdanění, v době čerpání či rušení rezervy je tomu naopak.  

Tímto se výdaje na opravy hmotného majetku, které by byly jednorázovým výdajem 

jednoho zdaňovacího období, rozpustí do výdajů více zdaňovacích období. Tento 

postup je sice v daném časovém horizontu celkově daňově neutrální (za předpokladu, 

že nedochází ke změně sazby daně), z hlediska rozložení plateb daně je však pro 

poplatníka nesporně výhodnější. Přitom administrativní nároky spojené s dokumentací 

a evidencí rezerv jsou minimální. Bylo by tedy škoda, této možnosti nevyužít. 

Prádelna Fišer s.r.o. má ve svém obchodním majetku samostatné movité věci za 

9 500 000 Kč a pravidelně tvoří rezervy na opravy.V roce 2006 měla firma vytvořeny 

rezervy v hodnotě 1 900 000 Kč. V majetku jsou mandly a tunelová pračka většinou 

starší výroby, takže opravy jsou opravdu aktuální a nutné. Na příští rok jsou 

naplánovány ve výši 750 000 Kč.  

Za důležité je považována samozřejmě hlavně investiční činnost firmy a její další 

rozvoj. Společnost plánuje rozšíření činnosti o půjčovnu hotelového, zdravotnického 

prádla a pracovních oděvů. Což znamená větší investici do zásob a přijetí dalších 

pracovních sil. Zde je firma připravena flexibilně reagovat na poptávku po dané službě.  

Má propracovaný systém dodavatelů textilií, kteří jsou schopni provést i případný 

potisk prádla. Některé druhy prádla např. pracovní oděvy odebírá Prádelna Fišer s.r.o. 

již hotové v konkrétních velikostech a některé si šije sama nebo s pomocí externích 

spolupracovníků.  
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Pro činnost půjčovny prádla je třeba vyčlenit potřebné sklady, zaškolit zaměstnance 

a propracovat systém evidence. Je těžké vyčíslit konkrétně kolik finančních prostředků 

bude firma potřebovat pro zahájení provozu. Základní vybavení pro nové potřebné 

prostory firma Prádelna Fišer s.r.o. zhodnotila na částku 30 000 Kč. Základní zásoby 

prádla se budou minimální, především proto, že každá zakázka je specifická, takže se 

nelze téměř vůbec předzásobit.. Pouze výroba síta pro potisk textilu firemním 

logem Prádelnu Fišer s.r.o. vyjde 20 000 Kč.  

 

5.4.12 Daňová optimalizace při vyplácení podílů na zisku 
 
S ohledem na očekávanou daňovou reformu doporučuji firmě Prádelna Fišer s.r.o. 

plánovat a uskutečňovat větší investice a vytvářet rezervy nyní, aby v příštích letech 

kdy, sazby daně z příjmů právnických osob budou výhledově klesat až na 19% a dané 

zisky společnosti budou zdaněny méně a bude výhodnější vyplatit podíly společníkům 

než je tomu nyní. Pokud reformu parlament schválí bude se sazba daně z příjmů 

právnických osob postupně snižovat až na 19% v roce 2010. Pro rok 2008 je plánováno 

snížení na 22% a pro rok 2009 na 20%. Na rozdíl od dosavadní úpravy se použije vždy 

sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období.  

 

5.5 Celkové doporučení firmě Prádelna Fišer s.r.o.  

Chybějící systém zaměstnaneckých benefitů zbytečně oslabuje pozici firmy na trhu 

práce. Podle mého názoru, ale zatím nemá cenu podrobně zpracovávat tento systém, 

protože zatím není jasné, zda bude, což se stává připravovaná daňová reforma 

schválena. V každém případě by se i v letošním roce měla nějaká nová výhoda 

zaměstnancům nabídnout. Podpoří to jak jejich motivaci k práci a mínění o firmě, tak i 

navodí dobrý začátek pro příští změny. 

 

Nově vznikající marketingová strategie zajistí firmě konkurenční výhodu.Část strategie 

bude složena z nákladů na reklamu a reklamních předmětů.  

Oba dva zmíněné kroky zároveň snižují daňový základ, takže se jedná pouze o činnosti, 

které se mohou firmě vyplatit, pokud se dobře promyslí a propočítají. 
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Společnost Prádelna Fišer s.r.o. by neměla zapomínat na plánování splnění povinnosti 

náhradního plnění nebo vytvoření pracovního místa pro osobu se změněnou pracovní 

schopností a případně nejlépe obojí. I když zaměstnávání takového pracovníka skýtá i 

svá rizika např. vyšší nemocnosti nepředčí již zmíněné výhody. 

 

Firma by neměla podceňovat plánování na všech úrovních ať krátkodobé, střednědobé 

či dlouhodobé. Propracovaný systém rezerv a investiční plánování může chod firmy 

pouze zlepšit a podpořit její strategický vývoj.  

 

Tabulka vyčíslení výše zmíněných variant 

Varianta  Celková cena Z toho daňově neuznatelné 

Sport Firma není rozhodnuta 

Stravování Chybí podklady k vyčíslení 

Vzdělávání    32 000 Kč  

Živ. a důch. pojištění  150 000 Kč  

Nedaňové dary    7 500 Kč    7 500 Kč 

Peněžní dary   10 000 Kč 
Možno odečíst od základu  

sníženého dle § 34  

Marketingová kampaň 

Reklamní předměty  
 130 000 Kč   40 000 Kč 

Povinnost zaměstnat 

OSZPS 
  18 000 Kč Sleva na dani 

Rezervy   750 000 Kč  

Investice    50 000 Kč  

Celkem  1 147 500 Kč   47 500 Kč 

Tabulka 5: Vyčíslení navržených variant 
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6 Závěr  
 

 Díky pevně stanovené sazbě DPPO a pro vyplacení podílu určené sazbě srážkové daně 

je omezena možnost ovlivnění zdanění částky podílu. Co však ovlivnit můžeme je 

základ daně a to dle druhů a daňové uznatelnosti vynaložených výdajů, odčitatelných 

položek a slev na dani. Na základě množství přečtených odborných materiálů jsem 

dospěla k množství možných variant a možností koordinace základu daně. 

 

Je těžké určit optimální stav, zajisté maximální zisk, ale musíme přihlédnout k prioritám 

konkrétní společnosti. Na společnících, příp.majiteli firmy záleží zda chtějí expandovat 

či ocenit náležitě své zaměstnance a nabídnout jim co možná nejatraktivnější benefity 

nebo společnost využít k co nejrychlejšímu a nejvyššímu zisku. Zajisté o peníze jde až 

na prvním místě.  

 

V první části bakalářské práce jsou podrobně definovány všechny základní pojmy 

týkající se společnosti s ručením omezeným a postavení společníka této kapitálové 

společnosti, jeho práv a povinností. Postupně se zaměřuje podrobněji na odměnu 

společníků a jejího vyplácení. Daň z příjmů právnických osob a její platné znění se 

nalézá stručně popsáno v další části. V závěru byla představena společnost Prádelna 

Fišer s.r.o. Hradec Králové a konkrétní návrhy optimalizace jejího daňového základu. 

 

Výstupem bakalářské práce jsou návrhy obsahující výběr využití možností 

zaměstnaneckých benefitů, tvorby rezerv , zaměstnávání osob se změněnou pracovní 

schopností a celkově optimalizace zdanění podílu společníka s.r.o.  
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