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1 Úvod 

 

Daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob se řadí  

mezi nejdůležitější příjmy státního rozpočtu České republiky. Stát tímto výběrem  

získává prostředky na financování veřejného sektoru. Zároveň prostřednictvím daňových 

nástrojů ovlivňuje své cíle. 

 

Společnost s ručením omezeným se, díky své oblibě, považuje za nejčetnější formu 

obchodní společnosti v České republice. Její obliba tkví především v možnostech omezeného 

ručení, ochrany majetku a vyšší důvěryhodnosti právnické osoby. Hlavní cíle společnosti jsou 

maximalizace zisku a minimalizace daňového zatížení za použití platných legislativních 

požadavků. 

 

Podnětem pro tuto práci se stala otázka, jež byla položena nejedním společníkem 

společnosti s ručením omezeným. Otázka zněla: „Je pro mne výhodnější, aby mi společnost 

vyplácela podíl na zisku nebo se mám stát jejím zaměstnancem?“ Pod touto otázkou  

se skrýval motiv optimalizace svých příjmu, s co možná nejnižší daňovou zátěží.  

 

Bakalářská práce je sestavena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na základní 

charakteristiku kapitálových obchodních společností, kde se následná pozornost věnuje pouze 

společnosti s ručením omezeným. Vysvětleno je postavení společníka ve společnosti 

s ručením omezeným a jsou analyzovány jeho možnosti odměňování. Daňovou soustavou  

a daní z příjmů se zabývá druhá kapitola. Pozornost je věnována nejen výkladu základních 

pojmů této problematiky, ale i variantám zdanění na úrovni společnosti i společníka. Poslední 

třetí kapitola tvoří praktickou část této bakalářské práce. Tato stěžejní kapitola je zaměřena  

na zjištění, zda vybraná společnost, jež poskytla svá data pro účely této práce, má disponibilní 

prostředky pro vyplácení podílů na zisku. Zároveň jsou k problematice postavení společníka 

ve společnosti s ručením omezeným vytvořeny modelové situace, které jsou následně 

sestaveny do přehledných tabulek.  

 

Cílem bakalářské práce je analyzovat možné situace společníka ve společnosti 

s ručením omezeným a následně tyto teoretické poznatky aplikovat na modelové příklady 

konkrétní společnosti. Tyto modelové situace následně určí výhodnost daných možností 
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pobírání mzdové odměny nebo případného vyplaceného podílu na zisku. Dalším cílem  

je zjistit, zda má vybraná společnost disponibilní prostředky pro výplatu podílů na zisku. 

 

Při zpracování bakalářské práce jsou aplikovány metody deskripce, komparace  

a analýzy. 
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2 Společnost s ručením omezeným a její formy odměňování 

společníků 

Cílem kapitoly je analyzovat možnosti odměňování společníků ve společnosti 

s ručením omezeným. Společníci vkládají do společnosti vklad, který jim zakládá účast  

na společnosti. Tato skutečnost společníkům zakládá právo na podíl na zisku. Mezi další 

možnosti odměňování patří příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů na základě 

pracovněprávního či obchodněprávního vztahu. 

2.1 Charakteristika kapitálových společností 

Český právní řád upravuje kapitálové společnosti jako jedny z možných právních 

forem obchodních společností. Kapitálové obchodní společnosti jsou právnickými osobami 

založenými především za účelem podnikání. Mezi takto vymezené obchodní společnosti  

patří: 

a) akciová společnost, 

b) společnost s ručením omezeným. 

2.1.1 Akciová společnost 

Jedná se o čistě kapitálovou společnost prakticky bez přítomnosti osobních prvků. 

Společnost může být založena jedním zakladatelem, ale musí se jednat o právnickou osobu,  

která podepíše zakladatelskou listinu. Zakládají-li společnost fyzické osoby, musí být 

minimálně dva zakladatelé. V tomto případě je založení akciové společnosti platné uzavřením 

zakladatelské smlouvy. Zakladatelská listina i smlouva musí obsahovat všechny náležitosti 

podle § 163 obchodního zákoníku. Založení dále probíhá dvojím způsobem, kdy: 

a) základní kapitál společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit 

alespoň 20 000 000 Kč, přičemž nesmí být upisovány nepeněžité vklady nebo 

b) základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit 

alespoň 2 000 000 Kč. [9] 

 

Za vznik akciové společnosti se považuje den zápisu do obchodního rejstříku. 

Před podáním návrhu na zápis, musí být splaceny veškeré nepeněžité vklady, případné celé 

emisní ážio a minimálně 30 % každého upsaného peněžitého vkladu. 
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Za porušení svých závazků odpovídá společnost celým svým majetkem, 

naopak akcionář za závazky společnosti neručí. Akciová společnost má tři orgány. Nejvyšším 

orgánem je valná hromada, která se podílí na volbě a odvolávání představenstva i dozorčí 

rady. Statutární orgán reprezentuje představenstvo. Představenstvo řídí činnosti společnosti 

a jedná za tuto společnost. Kontrolu hospodaření společnosti zajišťuje dozorčí rada, 

jež je povinna seznamovat účastníky valné hromady s výsledky své kontrolní činnosti. [9] 

 

Akciová společnost má povinnost vytvářet základní kapitál. Tento základní kapitál 

je rozdělen na určitý počet shodných podílů, takzvaných akcií o určité jmenovité hodnotě. 

Majiteli akcie vzniká obchodní podíl v akciové společnosti, se kterým jsou spjaty práva, 

ale i povinnosti, viz Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 - Práva a povinnosti akcionáře 

PRÁVA POVINNOSTI 

 podílet se na zisku společnosti, které 

valná hromada určila k rozdělení podle 

výsledku hospodaření, 

 podílet se na likvidačním zůstatku po 

zrušení společnosti s likvidací, 

 účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, 

požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat 

návrhy. 

 zaplatit společnosti celý emisní kurs 

upsaných akcií v době určené ve 

stanovách, nejpozději však do jednoho 

roku od zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku, 

 po dobu trvání společnosti ani v případě 

jejího zrušení není oprávněn požadovat 

vrácení svých majetkových vkladů. 

Zdroj: Šebestíková (2011, str. 15)  

2.1.2 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným (dále jen ,,spol. s.r.o.“ nebo pouze „s.r.o.“)  

se historicky považuje za nejmladší formu obchodních společností, avšak je nejčastěji  

zakládána podnikatelskými subjekty. I když je řazena mezi kapitálové společnosti, v praxi 

často mívá větší osobní složku, kde se jedná například o práci společníka pro společnost.  

 

Tato kapitálová společnost může být založena pouze jedním zakladatelem, 

ale je limitována horní hranicí padesáti společníků. Pokud ji zakládá pouze jedna osoba, 

platí podmínka splacení celého základního kapitálu. Zároveň jedna fyzická osoba může  

být jediným společníkem nejvýše ve třech společnostech s ručením omezeným.  

Přičemž společnost s jediným zakladatelem nesmí být společností s jediným společníkem. 

Jako doklad o založení společnosti v případě jednoho zakladatele se uvádí zakladatelská 
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listina, která musí mít formu notářského zápisu. V případě zakládání s.r.o. s účastí více osob  

je zakládajícím dokumentem společenská smlouva. Tento základní dokument ve formě 

notářského zápisu obsahuje povinné náležitosti
1
. [12] 

 

S.r.o. povinně vytváří základní kapitál, který se skládá z předem stanovených vkladů 

společníků. Základní kapitál má ve společnosti tři hlavní funkce: 

a) první funkce představuje určitý základ majetku, kterou má společnost po celou 

dobu své existence, 

b) druhá funkce plní funkci prostředků vložených k nastartování společnosti a  

c) třetí význam je, že základní kapitál udává účast jednotlivých společníků  

na společnosti. 

Výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku a zároveň do zakladatelské 

smlouvy. Minimální výše základního kapitálu je 200 000 Kč, kde každý společník vkládá 

peněžitý či nepeněžitý vklad ve výši alespoň 20 000 Kč.
2
 Přičemž nepeněžité vklady musí být 

splaceny v plné výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku  

a peněžité vklady uhrazeny nejméně 30 % z každého peněžitého vkladu. Zároveň celková 

hodnota splacených vkladů musí před podáním návrhu činit nejméně 100 000 Kč. Maximální 

výše vkladu společníka do společnosti není omezena. Pokud je společnost založena jedním 

zakladatelem, může být s.r.o. zapsána do obchodního rejstříku pouze v případě splacení 

celého upsaného základního kapitálu. Zároveň společníci s.r.o. ručí společně a nerozdílně  

za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků  

podle stavu zápisu v obchodním rejstříku
3
. Zápisem do obchodního rejstříku vzniká 

společníkovi obchodní podíl. Ve vztahu k obchodnímu podílu plynou společníkovi  

s.r.o. určitá práva a povinnosti, viz Tab. 2.2. [9] 

 

Dále společnost vytváří povinně rezervní fond vždy v minimálním rozsahu stanoveným 

zákonem, viz podkapitola 2.2. 

 

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada, kterou tvoří 

všichni společníci. Na této valné hromadě se mohou podílet svými hlasy, kde každému 

společníkovi přísluší jeden hlas na každých 1 000 Kč jejich vkladu. Zároveň si případný zisk 

                                                 
1
 § 110 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 

2
 § 108 - § 109 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 

3
 § 106 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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společníci rozdělují také podle poměrné výše svých vkladů. Kontrolní funkci zastává dozorčí 

rada a společnost vede její statutární orgán. [9] 

2.2 Rozdělení výsledku hospodaření ve společnosti s ručením omezeným 

Cílem a výsledkem každého podnikatelského snažení v účetním období by měl být 

zisk. Skutečný výsledek hospodaření běžného účetního období zjištěný a vykázaný při účetní 

závěrce se stává samostatnou složkou vlastního kapitálu, která je plně k dispozici společnosti. 

Účetní závěrka společnosti musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti nejpozději  

do 6 měsíců po skončení účetního období. O jeho rozdělení v případě zisku nebo úhradě 

ztráty rozhoduje valná hromada, která musí proběhnout nejméně jednou ročně. Návrh  

na rozdělení výsledku hospodaření je v kompetenci jednatele, a pokud existuje dozorčí rada, 

musí návrh přezkoumat. Dané rozdělení výsledku hospodaření musí respektovat  

nejen příslušná ustanovení obchodního zákoníku, jako je například povinná tvorba rezervního 

fondu, ale i ustanovení uvedená v zakladatelských dokumentech. Po povinném přídělu  

do rezervního fondu obvyklými způsoby rozdělení jsou: 

 příděl do statutárních fondů tvořených ze zisku, 

 úhrada ztráty minulých let, 

 převod do základního kapitálu, 

 výplata odměn jednatelů a členů dozorčí rady, 

 výplata podílů společníků ze zisku, 

 příděl do ostatních fondů ze zisku, 

 převod na účet nerozděleného zisku minulých let. [1] 

 

Rezervní fond je nástrojem zamezujícím rozdělení celého čistého zisku. Společnost  

jej tvoří již při svém vzniku, což je méně častá varianta. Další možnost již společnost využívá 

častěji, a to tvorbu rezervního fondu během svého fungování, kdy dosáhne čistého zisku 

v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé tvoří čistý zisk. V roce, kdy společnost poprvé 

dosáhne zisku, tvoří rezervní fond ve výši nejméně 10 % ze zisku běžného účetního období  

po zdanění, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně 

doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, kdy se jedná o částku 

nejméně 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určeného ve společenské 
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smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % základního kapitálu.
4
  

Tyto prostředky použije společnost buď na úhradu ztráty nebo na zvýšení základního kapitálu, 

kdy o tomto použití rozhodne valná hromada, neurčují-li stanovy společnosti jinak. Kromě 

rezervního fondu, společnost není povinna zřizovat žádný jiný fond. [9] 

2.3 Společník ve společnosti s ručením omezeným 

Společníci společnosti s ručením omezeným se zapisují do obchodního rejstříku,  

kde společnost zapisuje i každou změnu v osobě společníka. Společník se svým vkladem  

do společnosti zavazuje tento vklad splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, 

nejdéle však do 5 let. Účast společníka ve společnosti s ručením omezeným plyne ze třetí 

hlavní funkce základního kapitálu a je představována obchodním podílem. Z této účasti 

plynou společníkovi práva a povinnosti, které se dále dělí na majetková a nemajetková práva, 

viz Tab.2.2. 

Tab. 2.2 - Práva a povinnosti společníka s.r.o. 

PRÁVA POVINNOSTI 

 

a) Majetková práva jsou: 

 právo podílet se na zisku 

společnosti, 

 právo na majetkové vypořádání 

při ukončení účasti společníka 

v s.r.o., … 

b) Nemajetková práva jsou: 

 právo společníka ovlivňovat 

řízení společnosti rozhodováním 

na valné hromadě, 

 právo požadovat po jednatelích 

informace o společnosti, … 

 

a) Majetková povinnost je: 

 zejména povinnost každého 

zakládajícího společníka s.r.o. 

splatit vklad do základního 

kapitálu, 

 

b) Nemajetková povinnost je: 

 např. povinnost vlastní činností 

realizovat účel založení 

společnosti. 

Zdroj: Běhounek (2009, str. 16) 

 

Společník společnosti s.r.o. má v neposlední řadě několik možností svého postavení  

ve firmě. Samozřejmě je čistě na společnosti, kterou variantu pro svého společníka uskuteční. 

Proto společník může pobírat základní tři druhy odměn: 

a) podíly na zisku s.r.o. vyplývající z držení obchodního podílu této společnosti, 

b) odměnu za práci společníka pro s.r.o., jež se považuje za příjem ze závislé 

činnosti a  

                                                 
4
 § 124 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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c) odměnu za práci jednatele s.r.o. pro tuto společnost, která se také zařazuje 

mezi příjmy ze závislé činnosti. 

2.3.1 Výplata podílů na zisku 

Společníci v s.r.o. mají právo na podíl na zisku společnosti. O tom, jaká část zisku 

bude rozdělena, rozhodne valná hromada. Tomuto rozhodnutí předchází schválení účetní 

závěrky, ve které byl předmětný výsledek hospodaření vykázán. Podíl na zisku vchází  

v splatnost do tří měsíců po schválení jeho výše valnou hromadou, přičemž výplata záloh  

je výslovně zakázána. Sraženou daň společnost s ručením omezeným odvádí příslušnému 

správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,  

ve kterém měla povinnost provést srážku. Nevýhodou je, že obchodní zákoník nestanovuje 

termín pro konání valné hromady, ale ve většině případů se stává, že o výplatě podílů není 

rozhodnuto před schválením účetní závěrky valnou hromadou. Zároveň rozhodnutí  

o rozdělení zisku nemusí vykonávat tatáž valná hromada, která schvaluje účetní závěrku. 

Zpravidla je však o výplatě podílu rozhodnuto dnem, kdy valná hromada společnosti 

schvaluje účetní závěrku. Výplata podílů na zisku, prováděná zpravidla jednou ročně,  

se obvykle váže na poměr obchodních podílů společníků. [5] 

 

Jsou zde však určitá omezení vyplácení podílů na zisku. Podíl může být vyplacen  

až po povinných přídělech do rezervního fondu podle zákona, společenské smlouvy  

či dokumentů společnosti. Pokud stanovy společnosti obsahují i jiná ustanovení o povinných 

přídělech do jiných fondů, společnost je povinna povinné příděly respektovat a přednostně 

tyto povinnosti uskutečnit. Po splnění těchto striktních podmínek je společnost omezena 

dalšími omezeními, které mohou zabránit výplatě podílů na zisku. „První základní podmínkou 

je, že vlastní kapitál s.r.o., zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, není v důsledku 

rozdělení zisku nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o: 

a) upsanou jmenovitou hodnotu podílů, která nebyla ke dni sestavení účetní závěrky 

zapsána do obchodního rejstříku, 

b) tu část rezervního fondu, kterou společnost nesmí podle zákona nebo podle stanov 

použít k plnění společníkům.“ [12] 

Není-li tato podmínka splněna, s.r.o. není oprávněna rozdělit zisk, ani jiné vlastní zdroje. 

Další omezující podmínka se týká omezení výše vyplácených podílů na zisku. „Celková 
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částka určená k vyplacení jako podíl na zisku nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek 

společnosti za příslušné účetní období vykázaný v účetní závěrce: 

a) snížený o: 

 povinný příděl do rezervního fondu, 

 neuhrazené ztráty minulých let a 

b) zvýšený o: 

 nerozdělený zisk minulých let, 

 fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít podle svého volného 

uvážení.“ [12] 

Společnost ani v tomto případě není oprávněna rozdělit zisk ani jiné zdroje, pokud nesplňuje  

tuto podmínku. Omezení, které je výše popsáno, by mělo vést spíše k důležitější úhradě ztráty 

minulých let, pokud dosáhne zisku. Nicméně podmínka umožňuje valné hromadě rozhodnout 

o výplatě podílů v případě, že společnost má dostatečně vysoký zůstatek nerozděleného zisku 

minulých let. Posledním mantinelem, který zabraňuje vyplácení podílů na zisku, je existence 

neodepsaných zřizovacích výdajů.  Zřizovací výdaje zařazené do dlouhodobého nehmotného 

majetku musí s.r.o. do pěti let od vzniku společnosti účetně odepsat. Pokud majetek stále není 

účetně odepsán, nesmí společnost vyplácet podíly na zisku. Blokace neplatí, má-li společnost 

disponibilní zdroje minimálně ve stejné výši jako je jejich neodepsaná hodnota zřizovacích 

výdajů. Za disponibilní zdroje společnosti jsou považovány: 

 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, 

 fondy ze zisku určené pro podíly na zisku a  

 nerozdělený zisk minulých let.  

Splněním všech výše uvedených podmínek a rozhodnutím valné hromady o vyplácení podílů 

na zisku společnost přizná a vyplatí společníkům podíly na zisku. [12] 

2.3.2 Příjmy ze závislé činnosti 

Druhá varianta nabízí možnost zaměstnat společníka na základě pracovněprávního 

vztahu. To znamená, že má společník se společností podepsanou pracovní smlouvu,  

případně dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Příjmy společníků  

na základě pracovněprávního vztahu jsou považovány za příjmy ze závislé činnosti  

podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ,,ZDP“). Vedle rozdělování podílů na zisku či účasti v pracovněprávním 

vztahu může společník s.r.o. pobírat odměnu za práci pro společnost podle § 6 odst. 1 písm. 
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b)  ZDP, a to například na základě zakladatelské smlouvy. Odměna je jedinou složkou platu, 

kde není její výše zákonem limitována. V případě vyplacené odměny zaměstnavatel uváží,  

zda se v daném případě jednalo o zvlášť závažný či mimořádný úkol, a v návaznosti  

na tyto poznatky rozhodne o přiznání odměny. [7] Odměna je nenárokovou složkou mzdy,  

ale pokud již zaměstnavatel zaměstnance rozhodne o jejím přiznání, stává se složkou 

nárokovou a vymahatelnou. Dá se také konstatovat, že poskytování odměn znamená určité 

zvýhodňování nebo naopak i znevýhodňování určitých zaměstnanců. S.r.o. zároveň může 

poskytovat jednorázové odměny i pravidelné odměny, například za kvalitní výkon práce.  
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3 Daňová soustava a daň z příjmů 

Pro nastínění bližších souvislostí je nutné definovat základní pojmy z oblasti daňové 

teorie. Tyto zásadní informace jsou poskytnuty v úvodu této kapitoly. Za další neméně 

významnou problematiku této kapitoly považujeme daňové zatížení společnosti s ručením 

omezeným. Čtenář je zde seznámen s variantami zdanění na úrovni společnosti a společníka, 

který se svým podílem na společnosti účastní. Dále jsou zde popsány striktní postupy  

při výpočtech daňových povinností. V závěru kapitoly uvádíme základní charakteristiky 

zdravotního a sociálního pojištění. 

3.1 Daňový systém 

Každá země je představována svým charakteristickým daňovým systémem. Konkrétní 

daňová soustava odráží příslušné ekonomické podmínky země, a proto se daňové zákony  

ve všech zemích řadí mezi nejčastěji novelizované. Česká republika je svým daňovým 

systémem v hlavních znacích podobná ostatním vyspělým zemím, zejména evropským. 

 

Ve výkladu je daňový systém považován za mnohem širší pojem, než-li daňová 

soustava. Daňovou soustavu můžeme charakterizovat jako souhrn daní vybíraných v daném 

státě, v určitém místě, které jsou upravené příslušným zákonem. Zatímco daňový systém  

je tvořen: 

 soustavou předpisů, 

 soustavou subjektů, které se podílejí na vybírání a kontrolování daní a 

 soustavou subjektů využívající vybrané daně. 

 

Daňová soustava představuje nejdůležitější složku finanční soustavy státu a existence 

státního rozpočtu je fungováním daňového systému podmíněna. Finanční zdroje státu 

představují jednu z nejdůležitějších a také historicky nejstarších funkcí, která je označována 

jako fiskální. Jedná se o schopnost naplnění veřejného rozpočtu. Mezi další důležité funkce  

se řadí například: 

 alokační funkce - jedná se o cílené umisťování finančních prostředků do míst, 

kde již nepůsobí tržní alokace, například v případech nedokonalé konkurence, 
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 redistribuční funkce - přesunuje část důchodů od bohatších jedinců 

k chudším, kde se snaží cíleně zmírňovat rozdíly v příjmech jednotlivých 

subjektů a 

 stabilizační funkce - má za úkol zmírňovat cyklické výkyvy v ekonomice,  

kdy využití této funkce závisí na konkrétní ekonomické politice státu. [11] 

 

Daň je povinná, nenávratná, nedobrovolná a vynutitelná platba fyzických  

nebo právnických osob do veřejného rozpočtu. Tímto výběrem stát přerozděluje vybrané 

prostředky, zejména pro veřejnou spotřebu státu, jako je například bezpečnost či obrana.  

Další alokace se spojují s úhradou nevýdělečných služeb či transferů. V neposlední řadě  

se také jedná o jednu z hlavních výdajových složek obchodních společností, které tímto 

ovlivňují i výsledné ceny výrobků a služeb. Dá se říci, že  působí nepřímo jako nástroj řízení 

společnosti. [11] 

 

Existuje několikero členění daní. Nejrozšířenější a nejzákladnější je bezpochyby 

členění podle způsobu placení. Hlavními podskupinami tohoto členění jsou daně přímé a daně 

nepřímé.  

 Daně přímé - se charakterizují tím, že poplatník je zároveň i plátcem.  

Je povinen tuto daň odvést s ohledem na velikost svého důchodu či vlastního 

majetku. Podle tohoto popisu lze dále přímé daně rozdělit na dvě skupiny,  

a to na daně důchodové a daně majetkové. Zároveň přímé daně odvádí 

poplatník příslušnému finančnímu úřadu na základě písemného daňového 

přiznání poplatníka.  

 Nepřímé daně - jsou součástí cen při nákupu zboží nebo služeb. V žádném 

případě se neohlíží na majetkovou situaci toho, kdo daň platí. Kupující je tedy 

ten, kdo daň hradí. V oblasti nepřímých daní proto existují subjekty  

dva, a to poplatník a plátce. Plátce je zodpovědný za odvod daně, kdežto 

poplatník daň odvádí přímo ze svého důchodu. Tuto daň, jak již bylo zmíněno, 

přiznává a odvádí finančnímu úřadu plátce této daně. [11] 

 

Pro státní rozpočet jsou objemově významnější nepřímé daně, nicméně třetí největší 

příjem má stát u daní z příjmů právnických a fyzických osob. Souhrn všech daní tvoří daňový 

systém. Daňový systém České republiky znázorňuje Obr. 3.1. 
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Silniční daň 

 Obr. 3.1 - Daně v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.1.1 Základní pojmy 
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sraženou. Z pojmového hlediska se tedy jedná o poplatníka a plátce,  

popř. poplatník je plátcem současně, 

 daňový objekt - objektem je důchod, majetek či úkon, který podléhá zdanění. 

Musí se tedy jednoznačně stanovit předmět zdanění. Ve vymezených případech 

totiž předmět daně vymezené skutečnosti není nebo se může jednat  

o osvobození od daně. Pokud je předmět daně peněžně vymezen, je označován 

jako základ daně, který následně rozlišujeme na upravený a neupravený základ 

daně. Tyto úpravy se provádějí za pomocí nezdanitelných částí základu daně. 

V případě, že tento předmět je vymezen i časově, je toto období označováno  

a považováno za zdaňovací období, 

 daňová sazba a výše daně - sazba daně určuje výši daně. Pro tento výpočet  

je nutno znát postup pro její vyčíslení. Jedná se o relativní sazbu daně 

z daňového základu uváděné v procentech či částka vyjádřená v penězích 

z měřící fyzické jednotky příslušného daňového základu, 

 správa daní - správcem daní je místně příslušný finanční úřad,  

který má za úkol kontrolovat správnost výpočtu a odvádění daní. Výjimku 

tvoří pouze dovoz zboží, kde je správcem celní úřad. Ukládá pokuty a sankce 

v případě neplnění daňových povinností a tuto daň následně i vymáhá. [11] 

3.2 Daně z příjmů 

Daně z příjmů jsou zařazovány mezi nejdůležitější a nejsložitější daně, ze kterých stát 

hradí své výdaje. Týká se všech ekonomicky aktivních obyvatel, které podle plátců této daně 

dále členíme na fyzické či právnické osoby. Označují se také jako daně důchodové,  

jelikož jejich výše závisí právě na příjmu konkrétního poplatníka. Právní úpravou daní 

z příjmů je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento zákon upravuje daň z příjmů 

fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. [10] 

 

Tyto daně se zejména liší výší daňové sazby. Během několika let prošly znatelným 

vývojem a stát tímto prostředkem ovlivňuje svou daňovou politiku. Daně z příjmů  

se zpravidla rozdělují do tří hlavních kategorií: 

 progresivní daň - je zde zavedena vyšší daňová sazba u majetnějších osob  

a platí, že čím vyšší je daňový základ, tím vyšší je také procentuální sazba, 
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 regresivní daň - pro osoby s nižšími příjmy je zavedena nižší procentuální 

daňová sazba, kde je i nižší daňový základ, 

 proporcionální daň - se charakterizuje svou stabilní daňovou sazbou,  

která je pro všechny stejná. [11] 

3.2.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob je řazena mezi nejsložitější daně. Je to způsobeno tím,  

že se přímo dotýká příjmů konkrétních poplatníků. Zároveň musí zahrnout veškeré příjmy, 

které poplatník v rámci své ekonomické činnosti uskutečnil.  

 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob lze rozdělit do dvou hlavních skupin,  

a to na daňové rezidenty a daňové nerezidenty: 

a) daňovým rezidentem je poplatník, který má bydliště na území České 

republiky nebo se zde zdržuje alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, 

b) daňový nerezident je poplatník, který nevyhovuje výše uvedené definici 

daňového rezidenta nebo se na území České republiky zdržuje pouze  

za účelem studia nebo léčení. [8] 

V případě daňových rezidentů se daňová povinnost vztahuje jak na veškeré příjmy  

jim plynoucí z České republiky, tak na příjmy ze zahraničí. Daňový nerezident zdaňuje pouze 

příjmy, které mu plynou z České republiky. Může se jednat jak o příjem peněžní, nepeněžní  

či příjem dosažený směnou. 

 

Předmětem daně jsou: 

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 ZDP, 

b) příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP, 

c) příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP, 

d) příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP, 

e) ostatní příjmy podle § 10 ZDP
5
. [8] 

 

Zároveň jsou také položky, které jsou od této daně osvobozeny či vůbec nejsou 

předmětem daně z příjmů fyzických osob. Za osvobozené příjmy považujeme  

například stipendia, dotace ze státního rozpočtu či odměny vyplacené dárcům krve. 

                                                 
5
 § 6 - § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, kde nejzazší termín pro podání daňového 

přiznání za rok 2012 je 2. dubna 2013, pokud si daňové přiznání podává sama fyzická osoba.  

Pokud však fyzické osobě zpracovává přiznání daňový poradce, je tato lhůta posunuta  

do 1. července 2013. Fyzická osoba však zde má povinnost předložit finančnímu úřadu plnou 

moc, která se vztahuje k daňovému poradci do 2. dubna 2013. 

 

Daň z příjmů fyzických osob je určena procentuální sazbou ze souhrnu výše 

uvedených příjmů za celé zdaňovací období. Úhrada probíhá formou záloh a na konci roku  

se provede zúčtování daně. Přesnější výpočet a stanovení příslušné sazby daně je upřesněno  

a uvedeno v následujících kapitolách. 

3.2.2 Daň z příjmů právnických osob 

Jedná se o historicky mladší daň z příjmů, nežli daň z příjmů fyzických osob. Řadíme 

zde poplatníky, které nejsou fyzickými osobami a také netvoří organizační složky státu  

podle zvláštního právního předpisu.
6
 Za zdaňovací období je zpravidla považován kalendářní 

rok. Případně jim může být hospodářský rok, případně účetní období, pokud je toto období 

kratší, než dvanáct nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců. 

 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob lze rozdělit obdobně, jako tomu bylo  

u daně z příjmů osob fyzických, a to na: 

 daňové rezidenty - kde řadíme poplatníky mající na území České republiky 

sídlo, případně místo vedení. Mají neomezenou daňovou povinnost,  

to znamená, že tito poplatníci zdaňují své příjmy plynoucí jak z České 

republiky, tak i ze zahraničí a 

 daňové nerezidenty - kde se řadí poplatníci, kteří na území České republiky 

sídlo nemají. Dani podléhají pouze příjmy, které jim plynou pouze ze zdrojů  

na území České republiky. [8] 

 

Dále lze poplatníky daně z příjmů právnických osob rozčlenit na základě účelu 

založení či zřízení, a to na: 

 podnikatelský subjekt - který byl založen za účelem dosahování zisku a 

                                                 
6
 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
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 nepodnikatelský subjekt - který nebyl založen či zřízen za účelem podnikání. 

[11] 

 

Předmětem daně jsou obecně příjmy z veškeré činnosti a příjmy plynoucí z nakládání 

s veškerým majetkem. Zároveň je nutné se zmínit o poplatnících nezřízených či nezaložených 

za účelem podnikání. U těchto poplatníků jsou předmětem daně příjmy z reklam, z nájemného 

či členských příspěvků. Zároveň zde neřadíme příjmy vyplývající z poslání těchto osob, 

pokud výdaje na zajištění těchto činností jsou vyšší, nežli příjmy. Mezi vyňaté příjmy  

ze základu daně právnických osob řadíme přijaté dary, a to bez výjimky. Za osvobozené 

příjmy považujeme například úroky z přeplatku na dani zaviněného orgánem správy 

sociálního zabezpečení či správcem daně.  

 

Pro určení základu daně se vychází z předpokladu, že každá právnická osoba je 

účetní jednotkou, která je povinna vést účetnictví. Samozřejmě i zde existují výjimky,  

kterými se nebudeme zabývat. Základem daně je tedy výsledek hospodaření před zdaněním.  

Zároveň musí být očištěn od vlivu mezinárodních účetních standardů. Úprava tohoto výsledku 

hospodaření na žádaný základ daně a příslušný výpočet daně, jsou podrobně popsány 

v následujících podkapitolách. [11] 

 

Výpočet daně musí poplatník uvést v daňovém přiznání, které sestavuje do 1. dubna, 

v případě, že je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Pokud daňové přiznání za poplatníka 

podává daňový poradce, je tato lhůta prodloužena do 1. července za příslušné zdaňovací 

období. Za den splatnosti je považován poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. 

Tato částka se případně snižuje o zaplacené zálohy poplatníka. Vznik povinnosti odvádět 

zálohy je uvedena v podkapitole 3.3.1. 
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3.3 Zdanění společnosti s ručením omezeným 

Důležitou otázkou při zakládání společnosti s ručením omezeným je vyčíslení celkové 

daňové zátěže. Společnost s ručením omezeným musí povinně podávat daňové přiznání 

k dani z příjmů právnických osob. Zisk vyprodukovaný společností je, respektive může být 

zdaněn, a to: 

a) na úrovni společnosti daní z příjmů právnických osob sazbou 19 %, 

b) u společníka tuzemské fyzické osoby jako podíl na zisku zdaňovaný sazbou daně 

z podílu na zisku 15 %, 

c) u společníka, který je tuzemskou právnickou osobou, případně osobou se sídlem 

v Evropské unii, je podíl na zisku za splnění zákonných podmínek osvobozen  

od daně. [7] 

Nejedná se tedy o pouhé vyčíslení daňové zátěže daní z příjmů, ale o celkový pohled  

na daňové zatížení s.r.o., která se váže k čistému vyprodukovanému zisku společnosti.  

Toto daňové zatížení je v neposlední řadě určitou indicií pro daňovou optimalizaci činností 

společnosti. 

3.3.1 Zdanění na úrovni společnosti 

Daň z příjmů právnických osob upravuje ZDP. Zdaňovací obdobím je kalendářní, 

případně hospodářský rok. Společnost podává daňové přiznání ze zákona do tří měsíců  

od skončení zdaňovacího období. V případě zpracování tohoto přiznání daňovým poradcem 

nebo pokud společnost má povinnost schválit účetní závěrku auditorem, podává společnost 

daňové přiznání do 6 měsíců od konce zdaňovacího období. Sazba daně z příjmů právnických 

osob v roce 2013 činí 19 %, kdy vývoj této sazby daně je v posledních čtyřech letech 

neměnný. Tuto částku je společnost povinna odvést, bez ohledu na to, zda vyprodukovaný 

zisk společnosti bude rozdělován mezi společníky. Zároveň je společnost povinna odvádět 

zálohy na daň z příjmů právnických osob z  poslední známé výše daňové povinnosti. Zálohy 

se neplatí, pokud tato výše nepřesáhne částku 30 000 Kč. Pokud však tuto hodnotu překročí, 

vzniká společnosti povinnost odvádět zálohy. Pokud se poslední známá povinnost bude 

nacházet v rozmezí mezi 30 000 Kč a 150 000 Kč, platí zálohy ve dvou termínech,  

a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. V případě, že poslední známá povinnost 

přesahuje částku 150 000 Kč, hradí čtyři zálohy, kde každá je ve výši ¼ poslední známé 

daňové povinnosti. [3] 
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Dalším důležitým postupem je zjištění základu daně pro správné vykázání daně 

právnických osob. Abychom se dopracovali k výsledné daňové povinnosti společnosti,  

je třeba výsledek hospodaření před zdaněním výrazně upravit. Postup úprav  

znázorňuje Tab. 3.1. 

Tab. 3.1 - Výpočet daňové povinnosti s.r.o. 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 

+ daňově neuznatelné náklady - § 25 ZDP 

- příjmy, které nejsou předmětem daně 

- příjmy, které jsou od daně osvobozeny 

- příjmy, které se nezahrnují do základu daně 

= upravený základ daně 1 

- položky odčitatelné od základu daně - § 34 ZDP 

= upravený základ daně 2 

- hodnota poskytnutých darů 

= upravený základ daně 3 

≐ na celé tisíce Kč dolů 

· sazba daně 19 % 

= daňová povinnost před slevami na dani 

- slevy na dani 

= výsledná daňová povinnost 

                           Zdroj: vlastní zpracování 

 

Za daňově neuznatelné náklady jsou považovány například odměny členům orgánů 

společnosti, zákonné sociální pojištění, pokud je zaplaceno nejpozději do 31. ledna 

následujícího roku a další položky.  

 

Mezi položky odčitatelné od základu daně se řadí: 

 daňová ztráta - která byla poplatníkovi vyměřena za předchozí zdaňovací 

období. Lze uplatnit jako odpočet v maximálně pěti následujících zdaňovacích 

obdobích po tom období, za které byla daň vyměřena. Není vyloučeno,  

aby tuto ztrátu společnost uplatnila celou v jediném období či po libovolných 

částech. Vše záleží na poplatníkovi a jeho postoji k optimalizaci základu daně. 

 dary - poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu a právnickým 

osobám, které byly vynaloženy na financování školství, vzdělávání, kultury, 
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vědy, na podporu a ochranu mládeže atd. Hodnota daru musí činit minimálně 

2 000 Kč jednomu oprávněnému subjektu a nejvýše lze odečíst 5 % ze základu 

daně sníženého podle § 34 ZDP
7
. 

 výzkum a vývoj - zde si může poplatník odečíst 100 % výdajů (nákladů),  

které vynaložil při realizaci projektů. Podmínkou je, že se musí jednat 

současně o daňově uznatelné náklady (výdaje) a zároveň na realizaci těchto 

projektů nesmí být poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. [11] 

 

Dále si společnost může uplatnit slevy na dani, kde se v rámci daně z příjmů 

právnických osob využívá pouze jediná podle § 35 ZDP. Jedná se o slevu, kterou je: 

 částka 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením. Výjimku 

tvoří zaměstnanec s těžším zdravotním pojištěním, kde se výše slevy zvyšuje 

na 60 000 Kč, ale pouze v případě, že zdaňovací období trvalo 12 měsíců. 

V rámci výpočtu se vychází z přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním 

postižením (v druhém případě se jedná o počet zaměstnanců s těžším 

zdravotním postižením) zaokrouhleného na dvě desetinná místa. [11] 

3.3.2 Zdanění příjmů společníků ze závislé činnosti 

Dalším zdaňovacím procesem je zdanění mezd společníků. V prvním případě budeme 

předpokládat vykonávání práce společníka na základě pracovní smlouvy, kde společník 

podepsal daňové prohlášení, přičemž toto prohlášení smí podepsat pouze jediné.  

Tímto podpisem se zaměstnanci naskýtá možnost využít slevy na dani v rámci měsíčního 

zúčtování, a později odečtení nezdanitelných částí základu daně (§ 15 ZDP) v rámci ročního 

zúčtování. Tyto skutečnosti zobrazuje Tab. 3.2. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 V některých případech je maximální hranice 10 % ze základu daně sníženého o zbývající odpočty, a to 

například v případě darů vysokým školám či veřejně výzkumným institucím.  
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Tab. 3.2 – Měsíční a roční zúčtování společníka s.r.o. 

Měsíční zúčtování Roční zúčtování 

HRUBÁ MZDA HRUBÁ MZDA 

+ 
sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 
+ 

sociální a zdravotní pojištění hrazené       

zaměstnavatelem 

= superhrubá mzda (základ daně) = superhrubá mzda (základ daně) 

≐ na celé stokoruny nahoru - nezdanitelné části základu daně 

· sazba daně 15 %, příp. dalších 7 % z HM = 
základ daně upravený o nezdanitelné části 

základu daně 

= záloha na daň před slevami na dani ≐ na celé stokoruny dolů 

- slevy na dani · sazba daně 15 %, příp. dalších 7 % z HM 

= daňová povinnost po odečtení slev na dani = daňová povinnost před slevami na dani 

- daňové zvýhodnění na vyživované děti - slevy na dani 

= záloha na daň nebo daňový bonus = daňová povinnost po odečtení slev na dani 

 ČISTÁ MZDA 

- daňové zvýhodnění na vyživované děti 

= výsledná daňová povinnost po zvýhodnění 

- zaplacené zálohy na daň 

= daň nebo daňový bonus 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % základu daně. Přičemž pro rok 2013  

se zavádí takzvané solidární zvýšení daně, kdy § 16 písm. a) ZDP, říká: „Při výpočtu  

podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně a solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného 

rozdílu mezi: 

a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího 

základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné  

na sociální zabezpečení.“ 

Zároveň se tato solidární daň týká i záloh ze závislé činnosti, pokud měsíční úhrn 

zdanitelných příjmů překročí u zaměstnance při zúčtování mezd zaměstnavatelem 

čtyřnásobek průměrné mzdy, který činí 103 536 Kč.
8
 Tato solidární daň zakládá povinnost 

podat daňové přiznání za rok 2013, i v případě, kdy se o solidární zvýšení daně zvýší za dané 

zdaňovací období alespoň jedna záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků. Rozhodná výše pro výpočet solidární daně je tedy 48násobek průměrné mzdy 

 ve výši 1 242 432 Kč.  

 

                                                 
8
 § 38 písm. ha) ZDP 
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Příjmy ze závislé činnosti podléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. 

Hlavními výhodami této formy pobírání mzdy jsou uplatnění slev na dani. Pro přiznání slevy 

na dani je nutné zohlednění sociální situace zaměstnance, případně sociální situace týkající  

se celé jeho rodiny. Tyto výhody zaměstnance tkví zejména v úspoře nákladů, které odvádí  

do státního rozpočtu. Slevy na dani a daňová zvýhodnění snižují již vypočtenou daň a mohou 

se uplatnit buď měsíčně nebo až v ročním vyúčtování daně z příjmů. [8] 

 

a) Sleva na poplatníka - sleva se uplatňuje měsíčně podpisem tiskopisu Prohlášení 

poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování zaměstnavatele či podaným daňovým 

přiznáním. Jedná se o slevu na dani, která přísluší všem poplatníkům, kteří podepsali 

zmíněné prohlášení k dani, a to bez výjimky. Pro oba roky 2012 a 2013 činí tato sleva 

24 840 Kč, tedy 2 070 Kč měsíčně. Výhodou této slevy je možnost uplatnění plného 

nároku na slevu, a to i v případě, že zdanitelné příjmy pobírali pouze z části roku. 

Jediné omezení nastává v roce 2013 pro pracující důchodce. Pokud pobírá starobní 

důchod a zároveň si přivydělává, nebude si moci tuto slevu uplatnit.  

 

b) Sleva na manželku (manžela) - v případě splnění stanovených podmínek si lze 

uplatnit slevu na manželku (manžela) žijící ve společné domácnosti. Sleva v roce 2012 

i 2013 činí 24 840 Kč. V případě, že je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, 

zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Pokud v roce, ve kterém chceme uplatnit tuto slevu 

na dani, došlo ke sňatku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc,  

ve kterém byla uplatněná osoba k 1.dni manželkou (manželem). Zároveň, aby mohla 

být sleva uplatněna, nesmí příjmy protějšku přesáhnout částku 68 000 Kč za rok.
9
  

Od roku 2013 však nastává změna i v souvislosti s touto slevou na dani. Tuto slevu  

si nemohou uplatnit podnikatelé, které využívají výdajové paušály a mají příjmy 

pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Pokud je OSVČ i zaměstnána, slevu 

si bude moci uplatnit, pokud základ daně s využitím paušálu bude nižší  

než 50 % celkového základu daně, 

 

                                                 
9
 Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky sociální podpory, sociální péče, 

příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění, na 

stavební spoření či stipendium a také příjem, který manželce (manželovi) plyne za péči o osobu blízkou nebo 

jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, který je osvobozen od daně. 
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c) Sleva na studenta - pokud se jedná o osobu, která se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem či předepsaným výcvikem. Dále se tato sleva uplatňuje do 26 let 

věku poplatníka, případně 28 let, pokud studuje prezenční formu doktorského studia 

na vysoké škole. Výše této slevy je 4 020 Kč pro rok 2012 i 2013. Uplatnit se dá vždy 

za měsíc, kde byl poplatník vždy k 1.dni v měsíci studentem. Aby byla sleva 

uplatněna, musí poplatník doložit platné potvrzení o studiu, 

 

d) Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu - pro rok 2012 i 2013 činí sleva  

na invaliditu I. a II. stupně 2 520 Kč ročně. Pro třetí stupeň platí částka 5 040 Kč 

ročně. Zde také platí podmínka, že slevu lze uplatnit pouze ročně, a to ve výši 1/12  

za každý měsíc, ve kterém byl poplatník k 1. dni uznán pro pobírání invalidního 

důchodu. Pokud je poplatník držitelem průkazu ZTP/P, tak má nárok na slevu na dani 

ve výši 16 140 Kč. Tato výše je platná pro rok 2012 i 2013. Opět zde platí, že její výše 

činí 1/12 z částky za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitel průkazu 

ZTP/P. 

 

e) Daňové zvýhodnění na dítě - výše slevy je 13 404 Kč pro rok 2012 i pro rok 2013. 

Uplatnit lze opět 1/12 z částky na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo  

či splnilo podmínky podle § 35 písm. c ZDP. V situaci, kdy vypočtená daňová 

povinnost je nižší než nárok na slevu na dítě, vzniká takzvaný daňový bonus. Tímto  

se liší od ostatních slev na dani. Jeho výše je však omezena roční částkou  

60 300 Kč a zároveň si jej může uplatnit pouze poplatník, který v příslušném 

zdaňovacím období dosáhl příjmu minimálně ve výši 6násobku minimální mzdy.  

Také musí být dodržena podmínka uplatnění slevy pouze u jednoho z rodičů. 

 

Další výhodou jsou nezdanitelné části základu daně, které lze odečíst od základu 

daně. Výše těchto nezdanitelných částí je individuální a jedná se například o tyto položky: 

 nezdanitelná část základu daně ve výši poskytnutého úvěru, 

 nezdanitelná část základu daně ve výši příspěvku na penzijní připojištění, 

 nezdanitelná část základu daně ve výši pojistného na soukromé životní 

pojištění, 

 odpočet úhrady za zkoušky, 

 odpočet dárců krve, 
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 nezdanitelná část základu daně ve výši úroků z úvěrů použitých  

na financování bytových potřeb, 

 nezdanitelná část základu daně ve výši příspěvku odborové organizaci. [11] 

Tyto položky podle § 15 ZDP lze na straně zaměstnance odečíst pouze od ročního základu 

daně. 

 

V neposlední řadě příjmy ze závislé činnosti společníků tvoří ve společnosti složku 

mzdových nákladů. Tyto náklady snižují výši zisku společnosti, tedy i základ pro výplatu 

podílů na zisku. Výše vyplácených mezd tak přímo ovlivňuje výši hospodářského  

výsledku. [15] 

 

V dalším případě společník nepodepíše daňové prohlášení a hrubá mzda buď převýší 

nebo nepřevýší částku 5 000 Kč. Přičemž tyto rozdíly jsou znázorněny pomocí  

Tab. 3.3. Výsledkem těchto zdanění jsou srážková a zálohová daň. 

 

Tab. 3.3 - Zdanění společníka v případě nepodepsání prohlášení 

HRUBÁ MZDA > 5 000 Kč HRUBÁ MZDA ≤ 5 000 Kč 

+ sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 

+ sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 

= superhrubá mzda = superhrubá mzda 

≐ na celé stokoruny nahoru
10

 ≐ na celé koruny dolů 

· sazba daně 15 %, příp. dalších 7 % z HM · sazba daně 15 % 

= zálohová daň = srážková daň 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dalšími možnostmi práce společníka pro společnost jsou dohoda o provedení práce  

či dohoda o provedení činnosti, kde: 

a) dohoda o provedení práce umožňuje zaměstnanci vykonání práce u jednoho 

zaměstnavatele v jednom kalendářním roce v rozsahu maximálně 300 hodin. 

Důležitým charakteristickým rysem této dohody je, že zaměstnavatel  

ani zaměstnanec nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění, pokud je výše 

odměny nižší nebo rovna 10 000 Kč za měsíc, 

                                                 
10

 ZD se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru v případě příjmů dle § 6 odst. 1 písm. a)  + § 6 odst. 1 

písm. d) , kdy se jedná například o odměny společníků. 
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b) pracovní poměr na základě dohody o provedení činnosti nesmí v průměru 

překročit rozsah poloviny týdenní pracovní doby. Pokud jsou splněny podmínky 

týkající se sjednání dohody na maximálně 14 dní po sobě jdoucích a příjmu 

nižšího než 2 500 Kč za kalendářní měsíc, není nutno provádět srážku sociálního  

a zdravotního pojištění. [14] 

3.3.3 Zdanění podílů na zisku 

Hlavním zájmem každého společníka společnosti s ručením omezeným je,  

aby společnost svůj vyprodukovaný zisk rozdělila mezi jednotlivé společníky formou výplaty 

podílů na zisku. Tento cíl může být i dlouhodobého charakteru. Pro společníka,  

jakožto fyzickou osobu, představuje podíl na zisku s.r.o. příjem z kapitálového majetku 

podle § 8 odst. 1 písm. a) ZDP zdaněný zvláštní sazbou daně upravenou podle § 36 ZDP. 

Podle § 36 ZDP je tato sazba 15 %, a to z podílů na zisku z účasti na společnosti s ručením 

omezeným. Tuto daň je povinna vypočítat, srazit a odvést společnost jako plátce daně,  

nikoliv společníci. Výhodou vyplácení podílu na zisku společníkovi - fyzické osobě je,  

že u něj nedochází k dalšímu zdanění a nemusí tak tuto skutečnost uvádět do svého daňového 

přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Podíly na zisku vypláceny fyzické osobě  

nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Podíly na zisku vypláceny  

společníkovi - právnické osobě podléhají shodnému režimu zdanění srážkovou daní,  

ale po splnění určitých podmínek může být od daně osvobozena. [1] Přijatý podíl právnickou 

osobou je zúčtován jako finanční výnos, který se vyloučí z výsledku hospodaření  

před zdaněním v rámci úprav základu daně.  

 

Z pohledu nákladů společnosti se podíly na zisku za náklad společnosti nepovažují. 

Nevýhoda spočívá v nemožnosti uplatnit si daňová zvýhodnění a slevy na dani. Celkové 

daňové zatížení společnosti s ručením omezeným činí 31,15 %. Jedná se o prvotní zdanění  

na úrovni společnosti ve výši 19 %, jelikož společnost vyplácí podíly ze zisku po zdanění. 

Druhotné zdanění probíhá formou 15 % sazby srážkové daně. [7] 
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3.4 Sociální a zdravotní pojištění 

Sociální a zdravotní pojištění v případě společnosti s ručením omezeným hradí z větší 

části společnost a menší část je strhávána zaměstnancům přímo ze mzdy. V případě dohody  

o provedení práce se pojištění neplatí a neodvádí, pokud měsíční odměna činí  

méně než 10 000 Kč. Dohoda o provedení činnosti určuje také podmínky pro odvádění 

pojistného, viz podkapitola 3.3.2. Obě pojištění se platí za jednotlivé kalendářní měsíce  

a jsou splatné nejpozději do 20. dne, ve kterém vznikla povinnost srazit zálohy. 

3.4.1 Sociální pojištění 

Samotné sociální pojištění vzniklo s myšlenkou poskytnout lidem v nepříznivé životní 

situaci finanční prostředky, které si z určitých důvodů nejsou schopni částečně nebo plně 

zajistit. Tyto osoby musí být účastníci sociálního pojištění a řádně odvádět pojistné.  

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti upravuje rozsah a znění sociálního pojištění.  

 

Hlavním správním centrem sociálního pojištění je státní instituce Okresní správa 

sociálního zabezpečení (dále jen ,,OSSZ“). Jedná se o příjem do státního rozpočtu.  

Sociální pojištění se člení na: 

a) pojistné na nemocenské pojištění, 

b) pojistné na důchodové pojištění a 

c) pojistné na státní politiku zaměstnanosti. 

Při splnění určitých podmínek má pojištěnec nárok na úhradu stanovených dávek. 

Nemocenské pojištění zahrnuje ošetřovné, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství  

a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Z důchodového pojištění, které zajišťuje 

pojištěnce ve stáří, se vyplácí starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Státní politika 

zaměstnanosti zajišťuje podporu pro případ nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. V neposlední 

řadě je pojistné určeno i k výdajům OSSZ a úřadů práce. [13] 

 

Každý zaměstnanec společnosti s ručením omezeným se účastní celého sociálního 

pojištění, ale sám si platí pouze složku důchodového pojištění, ostatní za něj hradí 

zaměstnavatel. Zaměstnavatel sám povinně pojistné vypočte a odvede na účet příslušné 

OSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen ,,OSVČ“) nemusí platit složku 

nemocenského pojištění, ale mohou se jí dobrovolně účastnit, avšak další dvě složky jsou opět 
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povinné. Zde řadíme i společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným, jestliže mimo 

pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností 

odměňováni. Tyto osoby jsou účastny pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl 

zúčtován příjem alespoň ve výši rozhodného příjmu, který v roce 2012 činí 2 500 Kč. [13] 

 

Pro zakládání účasti na nemocenském nebo jen důchodovém pojištění je vyměřovacím 

základem u zaměstnavatelů a zaměstnanců úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů 

fyzických osob. Zároveň tyto příjmy nesmí být od daně osvobozeny a také je zaměstnavatel 

musí zúčtovat zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním. Do tohoto základu daně zákon 

nezahrnuje vybrané položky. Mezi tyto položky patří například náhrada škody podle zákoníku 

práce či odstupné, odchodné a odbytné poskytované na základě zvláštních právních předpisů. 

Za tyto položky zaměstnanec ani zaměstnavatel není povinen odvádět pojistné. Minimální 

vyměřovací základ v tomto případě není vymezen. OSVČ rozdělujeme na dvě hlavní oblasti, 

a to zda vykonávají hlavní nebo vedlejší činnost. OSVČ vedlejší je účastna na nemocenském 

pojištění, pokud její rozhodný příjem v roce 2012 přesáhl rozhodnou částku 60 329 Kč  

a v roce 2013 přesáhne částku 62 121 Kč, která představuje 2,4násobek průměrné mzdy  

před jejím zaokrouhlením.
11

 Zároveň tyto částky platí pro OSVČ, která podnikala ve všech  

12 kalendářních měsících, jinak se tyto hodnoty ještě nadále upravují. Vyměřovací základ  

si OSVČ určují samy, nesmí být však nižší než 50 % daňového základu. Minimální 

vyměřovací základ hlavní činnosti činí nejméně 25 % průměrné mzdy, která představuje 

částku 25 137 Kč měsíčně za rok 2012 a pro rok 2013 se jedná o hodnotu 25 884 Kč.  

Z minimálního vyměřovacího základu se pak určí minimální výše zálohy. Ta je pro OSVČ 

hlavní v roce 2012 1836 korun měsíčně a částka 1890 Kč určuje výši minimální výši zálohy 

pro rok 2013. U vedlejší OSVČ se minimální vyměřovací základ stanoví ve výši  

10 % průměrné mzdy. Z této vedlejší činnosti OSVČ hradí zálohy v minimální výši 735 Kč  

za měsíc v roce 2012 a 756 Kč v roce 2013. [16]  

 

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného 

za rozhodné období. Výsledné pojistné se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru. Sazby 

pojistného jsou: 

a) u zaměstnavatele 25 %, z toho: 

 21,5 % na důchodové pojištění, 

                                                 
11

 § 10 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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 2,3 % na nemocenské pojištění, 

 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

b) u zaměstnavatele do 25 zaměstnanců, kteří si tímto mohou od sociálního pojištění 

odečíst polovinu náhrady mzdy vyplacenou zaměstnancům, a kteří si tuto možnost 

zvolí, je sazba 26 %, kde se odvádí: 

 21,5 % na důchodové pojištění, 

 3,3 % na nemocenské pojištění, 

 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, 

c) u zaměstnance se jedná pouze o příspěvek na důchodové pojištění ve výši 6,5 %, 

d) u osob samostatně výdělečně činných bez nemocenského pojištění 29,2 %,  

z toho: 

 28 % na důchodové pojištění, 

 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, 

e) u osob samostatně výdělečně činných účastných nemocenského pojištění 31,5 %, 

kde se odvádí: 

 28 % na důchodové pojištění, 

 2,3 % na nemocenské pojištění, 

 1,2 % je příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. [18] 

 

Výše sociálního pojištění je omezena i shora. Maximálním vyměřovacím základem 

sociálního pojištění je pro rok 2013 48násobek průměrné mzdy, tedy částka 1 242 432 Kč. 

V roce 2012 byl maximální vyměřovací o 35 856 Kč nižší. Tato částka je určující  

i pro OSVČ. Pokud jsou tyto vyměřovací základy překročeny, z částky přesahující strop  

již pojištěnci pojistné neplatí. [8]   

3.4.2 Zdravotní pojištění 

Veřejné zdravotní pojištění upravují dva hlavní zákony. Prvním je zákon  

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

§ 1 ZPZP definuje účel tohoto zákona, který říká, že: „Tento zákon upravuje výši pojistného 

na všeobecné zdravotní pojištění, penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení evidence 

plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění.“  

Druhým neméně významným zákonem je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zdravotní pojištění je povinné, přičemž pojištěnec má nárok na základní bezplatnou 

zdravotní péči. Tato péče je poskytnuta s myšlenkou zachovat, případně zlepšit zdravotní stav 

pojištěnce. Nevztahuje se ale na některé druhy léků a speciální služby.  

 

Plátci pojistného jsou: 

 stát za definované skupiny osob, 

 zaměstnavatelé, kteří odvádí pojistné za své zaměstnance, 

 zaměstnanec, 

 osoba bez zdanitelných příjmů, tzv. samoplátci či 

 osoba samostatně výdělečně činná. 

 

Pozici správce a zprostředkovatele pojištění zastávají zdravotní pojišťovny,  

kdy se pojistné odvádí v české měně na účet Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 

nebo jiné zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěnec pojištěn. 

 

Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období,  

nejméně však hodnota z minimálního vyměřovacího základu, která je rovna minimální mzdě, 

pro rok 2012 i 2013 ve výši 8 000 Kč. Proto minimální výše pojistného je pro dané roky 

shodná, a to ve výši 1 080 Kč za měsíc. Tato platba platí také u osob bez zdanitelných příjmů. 

Výjimky tvoří například nezaopatřené děti či ženy na mateřské a rodičovské dovolené,  

kde daná minimální hranice neplatí. Zároveň existuje možnost minimální vyměřovací základ 

snížit, například pokud zaměstnání netrvalo celý měsíc. Když je vyměřovací základ nižší  

než minimální mzda, je zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele povinen zaplatit 

13,5 % z rozdílu těchto základů. Za vyměřovací základu zaměstnanců se považuje úhrn 

příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů  

fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny. Do tohoto vyměřovacího základu  

se například nezahrnují náhrada škody podle zákoníku práce nebo věrnostní přídavek 

horníkům. Celkovou výši pojistného je povinen plátce sám vypočítat a následně zaokrouhlit 

na celé koruny směrem nahoru
12

. Zaměstnavatel odvádí 9 % sazby pojistného a zaměstnanci 

se ze mzdy sráží 4,5 % sazba, a to i bez souhlasu zaměstnance. [4] Minimální vyměřovací 

základ OSVČ představuje hodnotu dvanáctinásobku 50 % průměrné měsíční mzdy. 

                                                 
12

 § 2 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
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Následnými propočty se dostaneme k částce minimální zálohy, která je pro rok 2013 ve výši  

1 748 Kč. V případě plateb pojistného státem, je vyměřovacím základem pro platbu částka 

5 355 Kč pro rok 2012 i pro rok 2013. Za tyto osoby stát měsíčně odvede pojistné ve výši  

723 Kč. 

 

Omezení pojistného je i shora, kdy se jedná v roce 2012 o 72násobek průměrné mzdy, 

která činí 25 137 Kč. Maximální vyměřovací základ má tedy hodnotu 1 809 864 Kč.  

Pokud úhrn vyměřovacích základů přesáhne tento strop, neplatí zaměstnavatel  

ani zaměstnanec pojistné z částky přesahující maximální hranici. Maximální záloha  

na pojistné činila 20 361 Kč. Podle nového zákona č. 500/2012 Sb. již maximální  

vyměřovací základ pro OSVČ i zaměstnance, v roce 2013, neplatí. Tento proces popisuje  

§ 3 písm. d) tohoto zákona. Zmiňovaný balíček opatření platí pro rozhodná období,  

která budou platná v letech 2013 až 2015, tedy 3 roky. [4] V praxi to znamená, že v roce 2012 

zaměstnanci neodváděli zdravotní pojistné z částky překračující maximální vyměřovací 

základ, zatímco v roce 2013 budou hradit pojistné z celého příslušného vyměřovacího 

základu. V modelové Tab. 3.4 jsou pro ujasnění situace zobrazeny skutečnosti platné pro roky 

2012 a 2013.  

 

Tab. 3.4 - Rozdíl výše pojistného na zdravotního pojištění let 2012 a 2013 

  

Zdravotní pojištění sražené ze mzdy zaměstnanci 
  

Roční vyměřovací základ 2012 2013 Rozdíl let 2012/2013 

1 809 864 Kč 81 444 Kč 81 444 Kč 0 Kč 

1 900 000 Kč 81 444 Kč 85 550 Kč 4 056 Kč 

3 000 000 Kč 81 444 Kč 135 000 Kč 53 556 Kč 

6 000 000 Kč 81 444 Kč 270 000 Kč 188 556 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z Tab. 3.4 je patrná rozdílná srovnatelná hodnota sledovaných dvou let. V případě stanovení 

maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 809 864 Kč je výsledný rozdíl nulový.  

Pokud však dojde k navýšení ročního vyměřovacího základu, rozdílná částka  

se výrazně zvyšuje. Příčinou tohoto rozdílu je zrušení maximálního vyměřovacího základu  

u pojistného na zdravotní pojištění. 
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Rozhodným obdobím pro stanovení vyměřovacího základu je kalendářní měsíc,  

za který se hradí pojistné. V případě osob samostatně výdělečně činných se za rozhodné 

období považuje kalendářní rok. [17] 
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4 Stanovení optimální kombinace výplaty podílu na zisku  

a mzdy společníka 

Tato stěžejní kapitola je praktickou částí bakalářské práce. V následujících odstavcích 

staví na základech teorie z předchozích kapitol a snaží se o co nejpřesnější vyjádření 

problému, který je cílem práce. Praktická část je zaměřena na konkrétní společnost s ručením 

omezeným. Cílem této kapitoly je stanovit předpoklad výhodnosti vyplácení dané odměny. 

4.1 Představení společnosti 

Vybraná společnost, která poskytla data pro zpracování praktické části práce, si přála 

zůstat v anonymitě. Na základě této dohody mezi autorem práce a společností nedojde  

ke zveřejnění obchodního jména, pro lepší orientaci je zvolen název X s.r.o.. 

 

Účetní jednotce zpracovává účetnictví účetní a daňový poradce a daňové přiznání  

za rok 2012 podává nejpozději 30.6.2013. Vzhledem k této skutečnosti nejsou autorovi práce 

poskytnuty údaje za rok 2012. Z důvodu aktuálnosti práce rovněž nejsou dostupná data  

pro rok 2013. Proto autor práce záměrně zamění účetní data roků 2009, 2010 a 2011  

za kalendářní období let 2011, 2012 a 2013. Zároveň je žádané respektovat aktuální daňové 

sazby a povinnosti připadající k příslušným zdaňovacím obdobím. Proto ve výsledku dojde  

ke změnám některých údajů, které byly společností X s.r.o. poskytnuty. 

4.1.1 Základní a podstatné údaje společnosti 

Název společnosti:     X s.r.o. 

Právní forma:      společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:     poskytování služeb 

Rok vzniku:      2004 

Základní kapitál:      2 000 000 Kč (splaceno 100 %) 

Údaje o společnících:     1 společník (100 % obchodní podíl) 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  38 

Ostatní údaje: 

- účetním a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, 

- nebyly žádné poskytnuté ani přijaté půjčky, 

- společnost nemá podíl na základním kapitálu v jiné společnosti,   
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- společnost odpisuje hmotný majetek pořizovací cenou, 

- odpisy daňové jsou shodné s účetními, 

- společnost nevykazuje za předcházející období účetní ztrátu, a proto neuplatňuje 

odpočet daňové ztráty, 

- společnost neuplatňuje žádné slevy na dani v souvislosti s § 35 ZDP. 

 

Tab. 4.1 - Výpočet daně z příjmů a disponibilních prostředků společnosti X s.r.o. 

Položky 

Částka za 

rok 2011 

(v Kč) 

Částka za 

rok 2012 

(v Kč) 

Částka za 

rok 2013 

( v Kč) 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED 

ZDANĚNÍM 
26 810 000 19 380 000 22 090 000 

+ daňově neuznatelné náklady  0 0 0 

- příjmy, které nejsou předmětem daně 0 0 0 

- příjmy, které jsou od daně osvobozeny 0 0 0 

- 
příjmy, které se nezahrnují do základu 

daně 
0 0 0 

= upravený základ daně 1 26 810 000 19 380 000 22 090 000 

- položky odčitatelné od základu daně  0 0 0 

= upravený základ daně 2 26 810 000 19 380 000 22 090 000 

- hodnota poskytnutých darů 0 0 0 

= upravený základ daně 3 26 810 000 19 380 000 22 090 000 

≐ na celé tisíce Kč dolů 26 810 000 19 380 000 22 090 000 

· sazba daně 19 % 5 093 900 3 682 200 4 197 100 

= daňová povinnost před slevami na dani 5 093 900 3 682 200 4 197 100 

- slevy na dani 0 0 0 

= výsledná daňová povinnost 5 093 900 3 682 200 4 197 100 

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY X s.r.o. 21 716 100 15 697 800 17 892 900 

           Zdroj: vlastní zpracování na základně poskytnutých dat 

 

Na základě údajů z Tab. 4.1, daňová povinnost společnosti X s.r.o. za rok 2011 činí  

5 093 900 Kč, 3 682 200 Kč za rok 2012 a v roce 2013 by z předpokládaných údajů 

společnosti měla činit 4 197 100 Kč. Nesmíme však opomenout povinnost tvorby zákonného 

rezervního fondu. Tuto povinnou náležitost má společnost X s.r.o. ukotvenou ve stanovách 

společnosti a doplňuje hodnotu rezervního fondu vždy o 5 % z čistého zisku příslušného roku. 

 

Pro stanovená období jsou částky připadající na tvorbu rezervního fondu následující:   

 2011 - 1 085 805 Kč, 

 2012 - 784 890 Kč, 
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 2013 -  894 645 Kč. 

Společnost nemá ve stanovách zakotvenou tvorbu žádných jiných fondů. Abychom zjistili 

konečnou částku disponibilních prostředků, které již jsou konečné pro přerozdělení  

mezi společníky, musíme povinné příděly do rezervního fondu od této částky odečíst. 

Výsledné disponibilní prostředky tak činí: 

 2011 - 20 630 295 Kč, 

 2012 - 14 912 910 Kč, 

 2013 - 16 998 255 Kč. 

4.2 Společník jako zaměstnanec 

Pro účely této práce je společník společnosti X s.r.o. zařazen do několika mezních 

situací, aby byly výsledky propočtů znatelné. Společník bude zaměstnancem společnosti  

s ručením omezeným a nebudou mu vypláceny podíly na zisku. V prvním případě bude 

pobírat pouze mzdu bez odměn a v dalších případech s odměnou, které mu budou vyplaceny 

v prosinci na konci příslušného roku. V průběhu výpočtu se použije pouze jediná sleva  

na dani, a to sleva na poplatníka, která činí 24 840 Kč pro sledovaná období let 2012 a 2013.  

4.2.1 Čistá mzda společníka - zaměstnance bez odměny 

Aby bylo dosaženo, co nejobjektivnějších výsledků, musíme si vymezit základní 

podmínky a kritéria, která budeme při výpočtech a srovnáních využívat a respektovat. 

Zaměstnanci společnosti X s.r.o. bude na základě pracovní smlouvy stanovena hrubá mzda  

ve výši 180 000 Kč měsíčně. Ročně se tedy jedná o částku ve výši 2 160 000 Kč. Práci 

společník vykonává na základě hlavního pracovního poměru. Dále zaměstnanec podepsal 

daňové prohlášení, přičemž na základě tohoto podpisu mu bude pro modelový příklad 

uplatněna pouze jediná sleva na dani, a to na poplatníka, v hodnotě 24 840 Kč ročně. 

Zaměstnanci společnosti v modelové situaci nebudou od základu daně odečteny žádné 

odčitatelné položky. Zároveň je třeba uvést, že si společník - zaměstnanec nespoří na důchod. 

V následujících Tab. 4.2 a Tab. 4.3 vypočteme modelovou situaci zaměstnance X s.r.o.,  

kde nás bude zajímat zejména čistá mzda a celkové mzdové náklady za sledovaná období let 

2012 a 2013.  
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Tab. 4.2 - Modelace mzdových nákladů společnosti X s.r.o. pro rok 2012 

  

2012 

Měsíčně Ročně 

Pracovník Podnik Pracovník Podnik 

Hrubá mzda 180 000 Kč   2 160 000 Kč   

Pojištění : zdravotní 6 787 Kč 13 574 Kč 81 444 Kč 162 888 Kč 

                  sociální 6 536 Kč 25 137 Kč 78 432 Kč 301 644 Kč 

Základ daně z příjmů 218 800 Kč   2 624 500 Kč   

Daň před slevami a zvýhodněním 32 820 Kč   393 675 Kč   

Sleva na dani: poplatník 2 070 Kč   24 840 Kč   

Daň z příjmů 30 750 Kč   368 835 Kč   

Čistá mzda 135 927 Kč   1 631 289 Kč   

Podíl ČM na HM 75,52 %   75,52 %   

Náklady na mzdu   218 711 Kč   2 624 532 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.3 - Modelace mzdových nákladů společnosti X s.r.o. pro rok 2013 

  

2013 

Měsíčně  Ročně 

Pracovník Podnik Pracovník Podnik 

Hrubá mzda 180 000 Kč   2 160 000 Kč   

Pojištění : zdravotní 8 100 Kč 16 200 Kč 97 200 Kč 194 400 Kč 

                  sociální 6 730 Kč 25 884 Kč 80 760 Kč 310 608 Kč 

Základ daně z příjmů 222 100 Kč   2 665 000 Kč   

Daň před slevami a zvýhodněním 33 315 Kč   399 750 Kč   

Sleva na dani: poplatník 2 070 Kč   24 840 Kč   

Daň z příjmů 31 245 Kč   374 910 Kč   

Solidární daň  5 352,48 Kč   64 229,76 Kč   

Celková daň (≐Kč nahoru) 36 597 Kč   439 140 Kč   

Čistá mzda 128 572 Kč   1 542 900 Kč   

Podíl ČM na HM 71,43 %   71,43 %   

Náklady na mzdu   222 084 Kč   2 665 008 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Během roku 2012 společnost X s.r.o. srazila zaměstnanci ze mzdy celkem  

81 444 Kč na zdravotní pojištění ve výši 4,5 % z hrubého příjmu a sama převedla na účet 

zdravotní pojišťovny příslušného zaměstnance částku 162 888 Kč, která je představována  

9 % sazbou z hrubé mzdy. V roce 2012 působí kladně maximální vyměřovací základ,  

jinak by zaměstnanci bylo ze mzdy strženo o 15 756 Kč více a také podnik by musel odvést  

o 31 512 Kč více za rok 2012. Tento stropní mantinel byl překročen v listopadu roku 2012. 

Zdravotní pojištění v roce 2013 činí 13,5 % z částky 2 160 000 Kč, čili v celkové výši 

představuje částku 291 600 Kč ročně. Maximální vyměřovací základ týkající se zdravotního 

pojištění byl zaveden v roce 2008, kde jeho maximální hranice byla nejnižší. Postupem let 
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se stále zvyšoval a v roce 2013, díky vládnímu úspornému balíčku, bylo schváleno zrušení 

tohoto maximálního vyměřovacího základu. Proto v roce 2013 neplatí strop maximálního 

vyměřovacího základu a díky tomuto vládnímu opatření je hodnota pojistného, která je za rok 

2013 odvedena zdravotní pojišťovně maximálně možná.  

 

Od roku 2008 je zaveden maximální vyměřovací základ i u sociálního pojištění. 

Maximální hodnoty se od zmiňovaného roku do roku 2011 zvyšovaly, avšak v roce 2012 byla 

stoupající tendence pozastavena. Pro rok 2012 je hodnota maximálního vyměřovacího 

základu představována výší 1 206 576 Kč. Tento maximální vyměřovací základ působí kladně 

i na modelový příklad, kde vyměřovací základ již v červenci překročil částku maximální. 

Vůči OSSZ tak společnosti za rok 2012 vznikl závazek v hodnotě 301 644 Kč a zaměstnanec 

odvedl prostřednictvím srážek ze mzdy na účet OSSZ 78 432 Kč. Pokud by zmiňované 

maximální vyměřovací základy neplatily, velikost sociálního pojištění by vzrostla  

o 300 324 Kč, což není zanedbatelná hodnota. Částka 391 368 Kč představuje výši sociálního 

pojištění pro rok 2013. V tomto roce je maximální vyměřovací základ stanoven  

na 1 242 432 Kč. Zaměstnanec tuto horní hranici pro výpočet pojistného překračuje v měsíci 

červenci, kdy za další měsíce mu již pojistné není sráženo a zároveň zaměstnavatel nemusí 

nadále odvádět pojistné za tohoto zaměstnance. Pokud by v tomto roce maximální 

vyměřovací základ neplatil, roční sociální pojištění by bylo představováno částkou  

680 400 Kč. Rozdíl ve výši 289 032 Kč je jistě znatelný. Také náklady na sociální pojištění 

by byly podstatně vyšší. Pro společnost X s.r.o. v roce 2013 jsou tyto náklady ve výši  

310 608 Kč. Pokud by však maximální vyměřovací základ neplatil, činily by 540 000 Kč,  

kde rozdíl mezi těmito hodnotami představuje částku 229 392 Kč. Opět se jedná o nemalou 

sumu peněz, která by se tímto společnosti X s.r.o. odrazila v nákladových položkách. 

 

Daň z příjmů zaměstnance společnosti X s.r.o. za rok 2012 představuje hodnotu  

368 835 Kč a pro rok 2013 374 910 Kč. Ta se stanoví 15 % sazbou daně z příjmů fyzických 

osob ze základu daně a odečte se jediná uplatněná sleva, a to na poplatníka ve výši 24 840 Kč. 

Tato částka je shodná pro oba sledované roky. Nicméně v roce 2013 se musí k dani z příjmu 

připočíst i takzvané solidární zvýšení daně. Výpočet je uveden v podkapitole  

3.3.2. Zaokrouhluje se na dvě desetinná místa a za rok 2013 toto solidární zvýšení daně činí 

64 229,76 Kč. Celková výsledná daň je potom 439 140 Kč. Vzhledem k tomu, že se v roce 
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2013 setkáváme poprvé s pojmem solidární daň, je vytvořena Tab. 4.4, kde je tato novinka 

názorně vypočtena. Uvedené údaje jsou převzaty z modelového příkladu podle Tab. 4.3. 

 

Tab. 4.4 – Výpočet ročního solidárního zvýšení daně daného příkladu 

Roční solidární zvýšení daně 

48násobek průměrné mzdy 1 242 432 Kč 

Součet hrubých příjmů v roce 2013 2 160 000 Kč 

Kladný rozdíl těchto částek 917 568 Kč 

Solidární zvýšení daně ve výši 7 % 64 229,76 Kč 

                         Zdroj: vlastní zpracování 

 

Čistá mzda zaměstnance měsíčně v roce 2012 činila 135 927 Kč a v roce 2013 bude 

činit 128 573 Kč. Zaměstnanec tak v roce 2013 bude ohodnocen čistou mzdou o 7 354 Kč 

nižší než tomu bylo v roce předcházejícím. Snížení mzdy oproti předchozímu  

roku je způsobeno vládními úspornými opatřeními, které zapříčinilo zrušení  

maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění a zavedení solidární daně.  

Zároveň zde také působí zvýšení maximálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění. 

Pokud by se jednalo o zaměstnance s ještě většími příjmy, rozdíl by byl ještě markantnější. 

V tomto vypočteném příkladě můžeme také vidět podíl čisté mzdy na hrubé mzdě. V roce 

2013 podíl poklesl oproti roku 2012 o 4,09 %. 

 

Další významnou položkou z modelových Tab. 4.2 a Tab. 4.3 jsou náklady na mzdu. 

Pro podnik je hrubá mzda zaměstnance, zdravotní pojištění ve výši 9 % z HM a sociální 

pojištění procentuálně v hodnotě 25 % z HM zaměstnance, nákladem společnosti X s.r.o. 

Zdravotní a sociální pojištění hrazené společností za zaměstnance je daňově uznatelným 

nákladem, pokud bylo uhrazeno, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí 

zdaňovacího období. [6] Zároveň mezi daňově uplatitelné náklady řadíme i mzdové náklady. 

Tyto celkové náklady společnosti X s.r.o. činí v roce 2012 2 624 532 Kč a v roce 2013 by 

měli činit 2 665 008 Kč. 

4.2.2 Čistá mzda společníka - zaměstnance s odměnou 

Také v tomto případě je žádané, aby byly stanoveny základní kritéria a požadavky  

pro výpočet čisté mzdy zaměstnance a celkových mzdových nákladů společnosti X s.r.o.. 

Společnost se rozhodne vyplatit v měsíci prosinci mimořádnou peněžní odměnu. V prvním 

případě se bude jednat o částku 2 000 000 Kč, ve druhém o 6 000 000 Kč. Společnosti jde 
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v tomto případě zejména o možnosti úspory mzdových nákladů. Dále bere v úvahu výhodné 

daňové podmínky. Zároveň je pro zaměstnance společnosti odměna zdanitelným příjmem, 

která podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.  

 

Příklad 1 

V tomto modelovém příkladu bude společníkovi X s.r.o. vyplácena hrubá měsíční 

mzda ve výši 180 000 Kč. Zaměstnanec bude pracovat na plný pracovní úvazek a v měsíci 

prosinci se k výše uvedené mzdě vyplatí mimořádná odměna 2 000 000 Kč. Přiložené 

podepsané daňové prohlášení zaměstnance znamená, že si může uplatnit příslušné slevy  

na dani. V úvodu této podkapitoly však byla uvedena podmínka, která stanovuje možnost 

uplatněná slevy pouze na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně. Společník si ani v tomto 

případě nespoří na důchod a nejsou mu od základu daně odečteny žádné odčitatelné položky. 

Tab. 4.5 a Tab. 4.6 znázorňují příslušné výpočty, které budou následně okomentovány. 

 

a) rok 2012 

 

Tab. 4.5 - Výpočet čisté mzdy společníka - zaměstnance s odměnou ve výši 2 000 000 Kč 

pro rok 2012 

  

2012 (v Kč) 

Leden-Listopad Prosinec Ročně 

Pracovník Podnik Pracovník Podnik Pracovník Podnik 

Hrubá mzda 180 000    2 180 000   4 160 000   

Pojištění : zdravotní 6 787 13 574 6 787 13 574 81 444 162 888 

                  sociální 6 536 25 137 6 536 25 137 78 432 301 644 

Základ daně z příjmů 218 800   2 218 800   4 624 500   

Daň před slevami a zvýhodněním 32 820   332 820   693 675   

Sleva na dani: poplatník 2 070   2 070   24 840   

Daň z příjmů 30 750   330 750   668 835   

Solidární daň 0   0   0   

Celková daň ( ≐ Kč nahoru ) 30 750   330 750   668 835   

Čistá mzda 135 927   1 835 927   3 331 289   

Podíl ČM na HM 75,52 %   84,22 %   80,08 %   

Náklady na mzdu   218 711   2 218 711   4 624 532 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Společník během ledna až listopadu roku 2012 pobírá hrubou mzdu ve výši  

180 000 Kč. Vzhledem k tomu, že tato situace je už konkrétněji popsána v podkapitole  

4.2.1, vztahující se k Tab. 4.2, nebude se následující výklad předchozí situaci blíže věnovat. 

Pozornost je zde věnována zejména měsíci prosinci, kde je zaměstnanci k hrubé  
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mzdě, za splnění mimořádných požadavků společnosti X s.r.o., vyplacena odměna ve výši  

2 000 000 Kč.  

 

Hodnota zdravotního a sociálního pojištění bude v nezměněné podobě  

oproti předchozímu modelovému příkladu, a to ve výši 52 034 Kč za každý kalendářní měsíc. 

Opět zde působí kladně maximální vyměřovací základy, které se pro rok 2012 týkají 

zdravotního i sociálního pojištění. 

 

Poplatník - společník si opět uplatní pouze jedinou slevu na dani v hodnotě  

2 070 Kč měsíčně. Díky tomuto odpočtu je výsledná daňová povinnost v prosinci  

330 750 Kč. Pokud dosadíme do příslušné Tab. 3.2 konkrétní hodnoty, čistá mzda 

společníka X s.r.o. bude v roce 2012 činit 3 331 289 Kč. Za měsíc prosinec zaměstnanci 

připadne částka 1 835 927 Kč. 

 

Závěrem je nutno podotknout, že v roce 2012 ještě není zavedeno solidární zvýšení 

daně, dále kladně působí maximální vyměřovací základy a v neposlední řadě i příslušná sleva 

na dani. Proto se podniku X s.r.o. v roce 2012 zvýší celkové náklady na mzdu, jež se pojí 

k tomuto společníkovi, pouze o hodnotu vyplacené odměny, tedy o částku 2 000 000 Kč. 

 

b) rok 2013 

Tab. 4.6 - Výpočet čisté mzdy společníka - zaměstnance s odměnou ve výši 2 000 000 Kč 

pro rok 2013 

  

2013 (v Kč) 

Leden - Listopad Prosinec Ročně 

Pracovník Podnik Pracovník Podnik Pracovník Podnik 

Hrubá mzda 180 000   2 180 000   4 160 000   

Pojištění : zdravotní 8 100 16 200 98 100 196 200 187 200 374 400 

                  sociální 6 730 25 884 6 730 25 884 80 760 310 608 

Základ daně z příjmů 222 100   2 402 100   4 845 000   

Daň před slevami a zvýhodněním 33 315   360 315   727 200   

Sleva na dani: poplatník 2 070   2 070   24 840   

Daň z příjmů 31 245   358 245   702 360   

Solidární daň 5 352,48   145 352,48   204 229,76   

Celková daň ( ≐ Kč nahoru ) 36 598   503 598   906 590   

Čistá mzda 128 572   1 571 572   2 985 450   

Podíl ČM na HM 71,43 %   72,10 %   71,77 %   

Náklady na mzdu   222 084   2 402 084   4 845 008 

Zdroj: vlastní zpracování 



44 

 

Rok 2013 je už na výpočet složitější. V tomto roce se zavádí, již výše zmiňovaná, 

solidární daň. Dále již neplatí maximální vyměřovací základ u zdravotního pojištění,  

což radikálně mění výslednou nákladovou situaci pro společnost X s.r.o.. Tyto aspekty  

se samozřejmě projeví i v čisté mzdě společníka. 

 

I v následujícím výkladu se opět nebudeme zabývat situací, která je popsána 

v předchozích kapitolách, a to na situaci společníka v období od ledna do listopadu,  

kde společnost vyplácí hrubou mzdu společníkovi ve výši 180 000 Kč měsíčně.  

Nicméně srovnání jakéhokoli měsíce v roce 2013 s měsícem prosincem je znázorněno  

Tab. 4.6. 

 

V měsíci prosinci bude zaměstnanci vyplacena odměna ve výši 2 000 000 Kč,  

což je velice důležité pro vyměřovací základ zdravotního pojištění. Pro rok  

2013 totiž neplatí maximální vyměřovací základ a na účet příslušné zdravotní  

pojišťovny zaměstnance bude odvedena plná částka 294 300 Kč za měsíc prosinec. 

Společnosti se tak náklady vyplývající z povinnosti hradit za zaměstnance pojistné  

na zdravotní pojištění radikálně zvednou, a to o 180 000 Kč. Tento měsíc bude pro společnost 

znamenat zvýšení nákladů za daného společníka. 

 

Sociální pojištění měsíce prosince bude ve stejné výši jako v ostatních  

předchozích měsících sledovaného roku. Zásluhu na tom má maximální vyměřovací základ,  

kde se z částky přesahující tuto hranici pojistné neodvádí. 

 

Také ve zmiňovaném měsíci bude muset společník uhradit tzv. solidární daň. 

Znamená to, že se daň z příjmů v hodnotě 358 245 Kč navýší o 145 352,48 Kč. Celková daň 

měsíce prosince bude proto představována částkou 503 598 Kč. 

 

Čistá mzda společníka - zaměstnance v měsíci prosinci nabude po provedení 

příslušných kroků hodnoty 1 571 572 Kč. 

 

Společnosti se v tomto měsíci zvýší náklady jednak o výši odměny vyplacené 

společníkovi, ale také o 180 000 korun představované zdravotním pojištěním, jež je podnik 

povinen zaplatit. 
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Příklad 2 

Zde budeme brát v úvahu veškeré předpoklady, jež byly uvedeny v úvodu příkladu 1. 

Tyto skutečnosti se budou lišit pouze v jediné informaci. Společníkovi bude v měsíci prosinci 

vyplacena odměna ve výši 6 000 000 Kč. Pouze touto částkou se zadání příkladu 2 odlišuje 

od příkladu 1. 

 

a) rok 2012 

Tab. 4.7 - Výpočet čisté mzdy společníka - zaměstnance s odměnou ve výši 6 000 000Kč 

pro rok 2012 

  

2012 (v Kč) 

Leden-Listopad Prosinec Ročně 

Pracovník Podnik Pracovník Podnik Pracovník Podnik 

Hrubá mzda 180 000   6 180 000   8 160 000   

Pojištění : zdravotní 6 787 13 574 6 787 13 574 81 444 162 888 

                  sociální 6 536 25 137 6 536 25 137 78 432 301 644 

Základ daně z příjmů 218 800   6 218 800   8 624 500   

Daň před slevami a zvýhodněním 32 820   932 820   1 293 675   

Sleva na dani: poplatník 2 070   2 070   24 840   

Daň z příjmů 30 750   930 750   1 268 835   

Solidární daň 0   0   0   

Celková daň ( ≐ Kč nahoru ) 30 750   930 750   1 268 835   

Čistá mzda 135 927   5 235 750   6 731 289   

Podíl ČM na HM 75,52 %   84,72 %   82,49 %   

Náklady na mzdu   218 711   6 218 711   8 624 532 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z Tab. 4.7 by měly být zřejmé rozdíly, jež vznikly přiznáním vyšší odměny. Zejména 

je to patrné z podílu čisté mzdy na mzdě hrubé, která je v roce 2012 představována 82,49 %. 

V roce 2012 působí kladně maximální vyměřovací základy zdravotního i sociálního 

pojištění. Na účet OSSZ bude během roku připsána částka 380 076 Kč. Hodnota zdravotního 

pojištění tohoto zaměstnance bude ve výši 244 332 Kč, jež bude připsána na příslušný účet 

zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn. Tyto částky by byly odvedeny  

i v případě odměny nižší než 6 000 000 Kč, jež v součtu s hrubou mzdou zaměstnance 

překračují hodnoty maximálních vyměřovacích základů pro sociální i zdravotní pojištění. 

 

V roce 2012 bude společníkovi vyplacena čistá mzda 6 731 289 Kč. Během roku  

si odečte pouze jedinou slevu, a to na poplatníka, ve výši 24 840 Kč. Náklady na mzdu 

společnosti budou 8 624 532 Kč, jež jsou představovány zdravotním a sociálním pojištěním, 

které odvádí společnost za příslušného zaměstnance a hrubou mzdou navýšenou  
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o prosincovou odměnu. Není zde zavedeno solidární zvýšení daně, což také působí kladným 

způsobem.  

 

Dá se konstatovat, že čím vyšší odměna, tím se náklady společnosti navyšují pouze  

o výši vyplacené odměny. Částka, kterou bude společnost odvádět na zdravotní a sociální 

pojištění tohoto zaměstnance je totiž konstantní. Dochází tak v důsledku překročení 

maximálních vyměřovacích základů. Společnost odvede vždy částku 464 532 Kč na sociální  

a zdravotní pojištění zaměstnance - společníka. Dále si společník uplatňuje pouze jedinou 

slevu na dani, která je ve výši 24 840 Kč neměnná.  

 

b) rok 2013 

Tab. 4.8 - Výpočet čisté mzdy společníka - zaměstnance s odměnou ve výši 6 000 000Kč 

pro rok 2013 

  

2013 (v Kč) 

Leden - Listopad Prosinec Ročně 

Pracovník Podnik Pracovník Podnik Pracovník Podnik 

Hrubá mzda 180 000   6 180 000   8 160 000   

Pojištění : zdravotní 8 100 16 200 278 100 556 200 367 200 734 400 

                  sociální 6 730 25 884 6 730 25 884 80 760 310 608 

Základ daně z příjmů 222 100   6 762 100   9 205 000   

Daň před slevami a zvýhodněním 33 315   1 014 315   1 380 750   

Sleva na dani: poplatník 2 070   2 070   24 840   

Daň z příjmů 31 245   1 012 245   1 355 910   

Solidární daň 5 352,48   425352,48   484229,76   

Celková daň ( ≐ Kč nahoru ) 36 598   1 437 598   1 840 140   

Čistá mzda 128 572   4 457 572   5 871 900   

Podíl ČM na HM 71,43 %   72,13 %   71,96 %   

Náklady na mzdu   222084   6 762084   9 205008 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V roce 2013 je zavedeno, již výše zmíněné, solidární zvýšení daně. Dále je zrušen 

maximální vyměřovací základ u zdravotního pojištění, jež v konečném výsledku mění situaci 

společnosti X s.r.o. 

 

Oproti předchozímu roku, společnost X s.r.o. odvede na zdravotním pojištění částku 

734 400 Kč, což je o 571 512 Kč více. O tuto hodnotu stoupnou náklady společnosti, 

vzhledem k roku 2012. Co se týče sociálního pojištění, zde působí stále kladně maximální 

vyměřovací základ, který má pro rok 2013 hodnotu 1 242 432 Kč. Při překročení této  

hranice se již pojistné neodvádí. Na účet OSSZ se připíše během roku 2013 částka  
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391 368 Kč, což je o 11 292 Kč více, než-li v roce 2012. K tomuto rozdílu došlo vlivem 

zvýšení maximálního vyměřovacího základu. 

 

Základem daně před slevami a zvýhodněním je 1 380 750 Kč, od této částky 

následně odečteme pouze jedinou slevu na dani, a to na poplatníka. Daň z příjmů má hodnotu 

1 355 910 Kč. V tomto roce je zavedeno, díky úspornému balíčku, solidární zvýšení daně.  

O částku 484229,76 Kč se proto daň navýší na výsledných 1 840 140 Kč, jež se zaokrouhlí  

na celé koruny nahoru. Oproti předchozímu roku je daňová povinnost o 571 305 Kč vyšší. 

 

V měsíci prosinci, díky vyplacené odměně, připadne zaměstnanci - společníkovi čistá 

mzda 4 457 572 Kč. Vhodné je procentuální srovnání poměru čisté mzdy na mzdě hrubé,  

které v měsíci prosinci roku 2013 činí 72,13 %, kdežto v roce 2012 činilo 84,72 %. Těchto 

necelých 12 % je důsledek zavedení solidárního zvýšení daně, zrušení maximálního 

vyměřovacího základu zdravotního pojištění a částečné zvýšení maximálního vyměřovacího 

základu pojištění sociálního. 

 

4.2.3 Srovnání situace společníka bez odměny a s odměnou 

Pokud bychom se zaměřili na rok 2012, tak společnosti vzniknou v souvislosti  

se zaměstnancem - společníkem náklady 2 624 532 Kč ročně. Tato situace nastane  

za předpokladu, kdy společník bude pobírat pouze mzdu ve výši 180 000 Kč měsíčně.  

Další případy nastanou tehdy, v nichž se  společnost rozhodne přiznat a uhradit společníkovi 

odměnu ve výši 2 000 000 Kč a 6 000 000 Kč. Vyplacené odměny se následně také projeví 

v nákladových položkách společnosti. Ve své podstatě se nákladové položky změní  

pouze o částky vyplacených odměn, čili výsledné částky budou 4 624 532 Kč a 8 624 532 Kč. 

 

Jiná situace však nastane v roce 2013. Zde, díky vládním opatřením, je již zrušen 

maximální vyměřovací základ. Pokud bude společnost zaměstnávat společníka na hlavní 

pracovní poměr bez vyplacení jakékoli odměny, náklady na tohoto společníka v roce  

2013 budou 2 665 008 Kč. V situaci, kdy se společnost X s.r.o. rozhodne zaměstnanci přiznat 

a vyplatit odměnu ve výši 2 000 000 Kč, náklady společnosti vzrostou o 2 180 000 Kč.  

Dále se společnost rozhodne přiznat a uhradit společníkovi odměnu ve výši 6 000 000 Kč,  

což má za následek zvýšení nákladů společnosti o 6 540 000 Kč. Náklady společnosti  
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tak vzrostou o výši vyplacené odměny, ale také 9 % sazbu zdravotního pojištění,  

které má společnost povinnost odvést. V případě vyplacené odměny ve výši 2 000 000 Kč,  

se náklady společnosti navýší o 180 000 Kč. Odměna v částce 6 000 000 Kč znamená  

pro společnost navýšení nákladů o 540 000 Kč. Za tuto stoupající tendenci může zrušení 

maximálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění. 

 

Závěr těchto modelových příkladů lze proto jednoznačně určit. Zatímco během roku 

2012 došlo k růstu nákladů společnosti pouze o výši vyplácené odměny, tak v roce 2013 

mzdové náklady vzrostly i o výši pojistného, které bylo díky vládnímu opatření týkajícího  

se maximálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění, zrušeno. 

4.3 Podíl na zisku vyplacený společníkovi X s.r.o. 

Společnost X s.r.o. se v tomto případě rozhodne pro vyplácení odměny společníkovi 

pouze ve formě podílu na zisku. Hlavním předpokladem bude, že společník bude mít v rámci 

své účasti na společnosti 100 % podíl na zisku. Tento podíl bude zcela splacen.  

 

Pro vyplácení podílu na zisku musí společnost X s.r.o. splnit podmínky, které jsou 

uvedeny v podkapitole 2.3.1. Propočet uvedených podmínek provedeme na základě 

poskytnutých údajů z výkazu zisku a ztráty společnosti X s.r.o., tzn. z Tab. 4.9 a rozvahy 

společnosti, viz Tab. 4.10. Poskytnuté údaje jsou pro přehlednost sestavené do tabulek  

podle příslušných zdaňovacích období. Pro tuto práci nám postačí pouze základní údaje,  

které byly vyňaty z původních poskytnutých dat. 

 

Tab. 4.9 - Výkaz zisku a ztráty společnosti X s.r.o. v období 2011 až 2013 

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) 

Text 

Skutečnost v účetním 

období 

2011 2012 2013 

Provozní výsledek hospodaření 29 050 21 320 23 010 

Finanční výsledek hospodaření -2 240 -1 940 -920 

Daň z příjmů za běžnou činnost 5 560 3 720 4 290 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 21 250 15 660 17 800 

Výsledek hospodaření za účetní období 21 250 15 660 17 800 

Výsledek hospodaření před zdaněním 26 810 19 380 22 090 

                   Zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů 
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Tab. 4.10 - Rozvaha společnosti X s.r.o. v období 2011 až 2013 

ROZVAHA (v celých tisících Kč) 

Označení Aktiva 

Běžné účetní období  

Netto 

2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 48 760 63 240 47 570 

B. Dlouhodobý majetek 10 310 4 140 780 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 310 4 140 780 

C. Oběžná aktiva 33 140 56 020 45 330 

C. III. Krátkodobé pohledávky 23 600 25 110 26 880 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 9 540 30 910 18 450 

D. I. Časové rozlišení 5 310 3 080 1 460 

Označení Pasiva 
Běžné účetní období 

2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM 48 760 63 240 47 570 

A. Vlastní kapitál 24 930 40 250 21 710 

A. I. Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 

A. III.  Rezervní fond 1 590 1 250 1 820 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 90 21 340 90 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 21 250 15 660 17 800 

B.  Cizí zdroje 23 700 22 990 25 850 

B. II. Dlouhodobé závazky 10 840 0 0 

B. III.  Krátkodobé závazky 12 860 22 990 25 850 

C. I.  Časové rozlišení 130 0 10 

Zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů 

 

Pro vysvětlení problematiky použijeme pouze rok 2012. V roce 2012 tak společnost 

bude chtít vyplatit podíly na zisku. Nicméně údaje, ze kterých se vychází, jsou vykázány 

v účetní závěrce za účetní období roku 2011.  

a) První podmínka podle § 178 odst. 2 OBZ je splněna, neboť vlastní kapitál 

společnosti činí 24 930 000 Kč a je tedy vyšší než hodnota základního  

kapitálu zvýšená o zákonný rezervní fond ve výši 3 590 000 Kč. Tyto údaje 

nám poskytla rozvaha společnosti X s.r.o. Z úvodního představení společnosti 

X s.r.o. zároveň vyplývá, že všechny upsané jmenovité hodnoty podílů byly  

ke dni sestavení účetní závěrky zapsány do obchodního rejstříku.  
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b) Další omezující podmínka podle § 178 odst. 6 OBZ je také splněna. Valná 

hromada v roce 2012 hodlá vyplatit podíl na zisku ve výši 2 160 000 Kč 

v jednom ilustrativním příkladu a v dalších 4 160 000 Kč a 8 160 000 Kč. 

Splnění této podmínky lze jednoduše vyčíst z  Tab. 4.9 a Tab. 4.10,  

tedy z výkazu zisku a ztráty a rozvahy společnosti X s.r.o.. 

c) Poslední omezení je také splněno, jelikož X s.r.o. má veškeré zřizovací výdaje 

odepsány.  

Splněním všech uvedených striktních podmínek a rozhodnutím valné hromady o přídělu 

podílu na zisku, společnost může společníkovi vyplatit příslušný podíl na zisku.  

Při projednávání účetní závěrky společnost určí disponibilní prostředky roku 2012. Celou 

tuto hodnotu může případně použít k rozdělení mezi společníky formou podílů na zisku.  

Naše uvedená společnost má pouze jediného společníka a může disponovat s prostředky  

v hodnotě 20 630 295 Kč. Uvedený údaj nalezneme v podkapitole 4.1.1. Splněním zákonných  

podmínek pro rok 2013 se již nebudeme dále zabývat. Výpočet by byl obdobný a společnost 

tyto podmínky v roce 2013 taktéž splňuje. 

 

V následujících příkladech si opět uvedeme případy, kde se valná hromada společnosti 

X s.r.o. rozhodne vyplatit příslušný podíl na zisku. Pro srovnatelnost údajů se společnost 

rozhodne pro vyplacení částek 2 160 000 Kč, 4 160 000 a 8 160 000 Kč. Jedná se o roční 

částky, které byly společníkovi - fyzické osobě vyplaceny ročně v rámci pracovního poměru. 

Srovnávání let 2012 a 2013 není zapotřebí, jelikož se sazba daně nezměnila. Zároveň platí 

předpoklad, že společník bude pobírat pouze tento podíl na zisku.  

 

Příklad 1 

Valná hromada společnosti rozhodla o vyplacení podílu na zisku společníkovi - 

fyzické osobě. Tímto rozhodnutím stanovila částku 2 160 000 Kč z čistého zisku podniku. 

 

Tab. 4.11 - Výpočet výše vyplaceného podílu na zisku - příklad 1 

Výše podílu na zisku 2 160 000 Kč 

Sazba daně 15 % 

Daň 324 000 Kč 

Výsledný vyplacený podíl na zisku 1 836 000 Kč 

                     Zdroj: vlastní zpracování 
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Výsledný vyplacený podíl na zisku zdaněný zvláštní sazbou daně ve výši 15 %,  

činí 324 000 Kč, což je patrné z Tab. 4.11. Reálné zdanění podílu společníka je však ve výši  

31,15 %, což odpovídá částce 672 840 Kč.  

 

Příklad 2 

V tomto příkladě valná hromada společnosti X s.r.o. rozhodla o vyplacení podílu 

společníkovi ve výši 4 160 000 Kč z dostupných disponibilních prostředků společnosti. 

Výpočet podílu na zisku je znázorněn níže, viz Tab. 4.12. 

 

 

Tab. 4.12 - Výpočet  vyplaceného podílu na zisku - příklad 2 

Výše podílu na zisku 4 160 000 Kč 

Sazba daně 15 % 

Daň 624 000 Kč 

Výsledný vyplacený podíl na zisku 3 536 000 Kč 

                    Zdroj: vlastní zpracování 

 

Konečný podíl na zisku vyplacený společníkovi je představován částkou 3 536 000 Kč. 

Nicméně je třeba brát v úvahu fakt, že podíl na zisku je reálně zdaněn 31,15 %, což odpovídá 

částce 1 295 840 Kč. 

 

Příklad 3 

V příkladě 3 bude společníkovi přiznána a následně vyplacena odměna ve výši 

8 160 000 Kč. Výpočet výsledného podílu je přehledně znázorněn v Tab. 4.13. 

 

Tab. 4.13 - Výpočet  vyplaceného podílu na zisku - příklad 3 

Výše podílu na zisku 8 160 000 Kč 

Sazba daně 15 % 

Daň 1 224 000 Kč 

Výsledný vyplacený podíl na zisku 6 936 000 Kč 

      Zdroj: vlastní zpracování 

 

Společník obdrží částku 6 936 000 Kč z podílu, který mu byl přiznán valnou 

hromadou a následně zdaněn srážkovou daní. Pro společnost je však tento podíl reálně zdaněn 

31,15 %, jež odpovídá hodnotě 2 541 840 Kč. 
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4.4 Zhodnocení uvedených situací 

Tab. 4.14 byla sestrojena na základě údajů z Tab. 4.2, Tab. 4.3, Tab. 4.5 až Tab. 4.8  

a Tab. 4.11 až Tab. 4.13. Ve všech případech byla společníkovi vyplacena buď hrubá mzda  

či podíl na zisku, který byl určen valnou hromadou společnosti. Z výsledků vyplývá,  

že z pohledu zaměstnance je výhodnější výplata podílů na zisku, než-li výplata mzdy. 

Nicméně se jedná o strohý pohled na problematiku. 

 

Tab. 4.14 - Zhodnocení výplaty mzdy a podílu na zisku 

Vyplacený podíl na 

zisku / 
Čistá mzda 

Výsledný vyplacený podíl na zisku 

společníkovi 

Hrubá mzda (rok) 2012 2013 2012,2013 

2 160 000 Kč 1 631 289 Kč 1 542 900 Kč 1 836 000 Kč 

4 160 000 Kč 3 331 289 Kč 2 985 450 Kč 3 536 000 Kč 

8 160 000 Kč 6 731 289 Kč 5 871 900 Kč 6 936 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Daňové zatížení společnosti je do určité výše vyplácených podílů na zisku  

nižší než v případě odměn společníků na základě pracovněprávního či obchodněprávního 

vztahu. Nevýhoda vyplácených podílu na zisku však tkví zejména v nemožnosti uplatnění 

slev na dani. Zároveň podíl u společníka nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního 

pojištění, což je jistě pro daného zaměstnance bráno jako zápor této výplaty. Tuto daň odvádí 

společnost za svého společníka, který jej již dále neuvádí do svého daňového přiznání.  

 

Mzda podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění, dále odvodům daně z příjmů. Tyto 

odvody jsou mnohem vyšší než v případě podílu na zisku, i když jsou mzdový náklad  

a náklad v podobě odvodů zdravotního a sociálního pojištění odváděné zaměstnavatelem  

za zaměstnance, náklady daňovými. Zároveň v podstatě dochází k úspoře na dani  

ve výši 19 %. Dále zde působí kladně slevy na dani a maximální vyměřovací základ,  

při jehož překročení pojistné odváděno není. Společník - zaměstnanec je navíc zdravotně  

i sociálně pojištěn. Mzdové náklady společnosti snižují výši zisku, tedy i základy pro výplatu 

podílů na zisku, tzn. že výše vyplácených mezd přímo ovlivňuje výši hospodářského 

výsledku. 
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V případě, že se jedná o společníka s možností nadstandardních příjmů, je situace 

zcela odlišná. Daňová zátěž v případě vyplácení podílů na zisku se stává pro společnost  

vyšší nežli v případě výplaty v podobě mzdy. Pro společníka je výhodnější být zaměstnancem 

s.r.o. a zříci se vyplácených podílů na zisku. Dochází zde k využívání maximálních 

vyměřovacích základů, při jejichž překročení se pojistné již neodvádí. Samozřejmě  

tato situace byla značněji výhodnější v roce 2012, než-li 2013, jelikož v roce  

2013 došlo ke zrušení maximálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění  

a zároveň se zavedlo solidární zvýšení daně. 

 

Je třeba také upozornit na skutečnost, jež se váže k vyplácení vysokých odměn. 

V případě využívání stropů pro odvody pojistného sloužící jako forma optimalizace příjmů 

společníka, je nutné doložit toto jednání a zároveň časovou souvislost příslušnému správci 

daně. Musí se totiž jednat o odměnu související s dosažením, zajištěním a udržením 

zdanitelných příjmů.  Správci daně mohou následně vyloučit z daňových nákladů vysoké 

odměny. 

 

Za pomocí vhodné kombinace výplaty podílu na zisku a mzdy lze vhodně 

optimalizovat čistý příjem společníka s.r.o. s ohledem na daňovou zátěž společnosti. Firmám 

lze zejména doporučit, aby docházelo ke kombinaci výplaty podílu na zisku a mzdy 

společníkovi. Jedině touto kombinací lze docílit, aby si mohl společník uplatnit slevy na dani 

a nezdanitelné části základu daně. Zároveň si touto možností společník uplatňuje odvody 

zdravotního a sociálního pojištění. 
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5 Závěr 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat možné situace výplaty odměn a mezd 

společníka ve společnosti s ručením omezeným a za pomocí modelových příkladů tyto 

teoretické poznatky aplikovat. Následně vyhodnotit klady a zápory daných situací.  

 

První kapitola se zabývala společností s ručením omezeným a postavením společníka 

v této společnosti. Další kapitola objasnila informace týkající se zdanění na úrovni  

společníka a společnosti, jež tvoří nedílnou součást daňové soustavy České republiky. 

Poslední praktická část byla zaměřena na modelové situace společníka. Došlo ke stanovení 

disponibilních prostředků společnosti, s nimiž mohla společnost nakládat. Dále byly 

stanoveny tři hlavní částky, jež byly společníkovi vyplaceny formou mzdy, odměny ke mzdě 

a formou podílu na zisku. Tyto situace byly na závěr práce porovnány a zhodnoceny. Jedná  

se o vztah pracovněprávní, obchodněprávní nebo může společnost přiznat a vyplatit 

společníkovi podíly na zisku. Samozřejmě vždy záleží na rozhodnutí společnosti,  

kterou variantu pro svého společníka zvolí. Každá společnost při rozhodování porovnává 

výhody podle svého úsudku, předpokladů či vlastních zájmů. V praxi dokonce nastávají 

situace, kdy společnost o možnostech zaměstnávání společníka nemá úplné informace. 

 

Ve vybrané společnosti s ručeným omezeným byly zjištěny a prokázány dostatečné 

disponibilní prostředky ve sledovaných obdobích, jež se mohou rozhodnutím valné hromady 

rozdělit formou podílu na zisku společníkovi. Zároveň byly splněny zákonné podmínky  

pro danou výplatu. Následně je čistě na společnosti, zda zaměstnanci - společníkovi vyplatí 

hrubou mzdu na základě vztahu pracovněprávního, obchodněprávního či se rozhodne  

pro vyplacení  podílu na zisku. K analýze se použily údaje za roky 2012 a 2013. Rok 2012  

se vyznačoval příznivěji pro přiznávání nadstandardních odměn, než-li rok 2013. Tuto 

výhodnost zapříčinily nižší maximální vyměřovací základy u zdravotního a sociálního 

pojištění a neexistence solidárního zvýšení daně. V roce 2013 se tato hranice výhodnosti 

posunula, jelikož maximální vyměřovací základ u zdravotního pojištění byl zrušen, 

u sociálního pojištění byl zvýšen a došlo k zavedení solidárního zvýšení daně.  

Z pohledu zaměstnance - společníka se jevila nejvýhodnější situace vyplácení podílu  

na zisku. Jednalo se však o možnost, kde by společník nebyl zdravotně ani sociálně  

pojištěn, a zároveň by mu bylo znemožněno uplatnění slev na dani. Dospělo se k závěru,  
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že nejvýhodnější variantou pro společníka je optimální kombinace výplaty mzdy a podílu  

na zisku. Tato varianta umožňuje společníkovi uplatnění výhodných slev na dani a daňových 

zvýhodnění. Zároveň výhodnost tkví v účasti na zdravotním a sociálním pojištění, jež je touto 

variantou částečně hrazena zaměstnavatelem. 
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