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ÚČTOVÁNÍ V RŮZNÝCH  

PRÁVNÍCH FORMÁCH 
 

 

13.1 ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

 

Dne 20. 11. 2022 byla sepsána a notářsky ověřena společenská smlouva na založení společnosti s ručením 

omezeným „TAX, s.r.o.“, se dvěma společníky, a to Mojmírem Šafránkem (který je současně jednatelem 

společnosti) a Vladimírem Coufalem.  

Předmětem činnosti společnosti je účetní a daňové poradenství a pořádání odborných seminářů. Společnost 

je plátcem DPH. 
 

Základní kapitál společnosti je 1 000 000 Kč, který společníci uhradili takto: 

- Mojmír Šafránek celkem 500 000 Kč, z toho 250 000 Kč nepeněžním vkladem (vklad automobilu – 

hodnota dle znaleckého posudku) a 250 000 Kč peněžním vkladem (peníze byly vloženy na účet 

společnosti před jejím zápisem do OR) 

- Vladimír Coufal peněžním vkladem 500 000 Kč, z toho polovinu vložil na běžný účet před zápisem 

společnosti do OR, zbytek má uhradit do šesti měsíců od založení společnosti. 

V souvislosti se založením společnosti zaplatil p. Šafránek v listopadu 2022 notářovi 21 000 Kč. Tato 

částka zahrnuje odměnu za sepsání společenské smlouvy, za ověření podpisů, poplatek za živnostenské 

oprávnění a za kolky na zápis do obchodního rejstříku.  
 

Výdaje byly uhrazeny společníkem a po vzniku společnosti, tj. po zapsání do obchodního rejstříku byly 

přeúčtovány na společnost jako půjčka se splatností 3 měsíce. Společnost byla zapsána do obchodního 

rejstříku 30. 11. 2022.  
 

 Sestavte zahajovací rozvahu (zřizovací výdaje nejsou součástí zahajovací rozvahy) 
 

AKTIVA PASIVA 

  

  

  

Celkem Celkem 

 

Úkol č. 1: Zaúčtujte následující účetní případy v roce 2022  
 

u/1 Počáteční stavy aktiv a pasiv (pomocí účtu 701) 

 a) dlouhodobý hmotný majetek ………   

 b) běžný účet    

 c) pohledávka za společníkem – Vladimír Coufal ………   

 c) základní kapitál ………   
 

u/2 Přeúčtování zřizovacích výdajů společníkem na společnost: 

 Odměna notářovi 21 000,-   
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Pan Šafránek dále zapůjčil společnosti částku 100 000 Kč, kterou převedl na běžný účet společnosti. 

Zápůjčka byla sjednaná na období od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023 a je úročená (roční úroková sazba je  

9 %) a úrok je splatný současně se zápůjčkou. 
 

Pan Šafránek jako jednatel uzavřel se společností smlouvu o výkonu funkce, ve které je uvedena měsíční 

hrubá odměna za prosinec 2022 ve výši 3 400 Kč. Vzhledem k tomu, že měsíční hrubý příjem nedosáhl 

částky alespoň 3 500 Kč, jedná se o zaměstnání malého rozsahu, ze kterého poplatník není účasten 

sociálního pojištění (tj. neodvádí se pojistné na SP). Z této odměny se tedy odvádí „pouze“ daň z příjmů 

ve výši 15 % a zdravotní pojištění (4,5 % + 9 %) 

b/1 Z běžného účtu úhrada závazků společníkovi (viz u/2) 21 000,-   
 

p/1 Tržby v hotovosti za účetní a daňové semináře – bez daně 200 000,-   

 DPH 21 % 42 000,-   
 

b/2 Připsání zápůjčky na běžný účet společnosti 100 000,-   
 

u/3 Předpis úroku ze zápůjčky za rok 2022 *) ……..   
 

f/1 Za účetní a daňové poradenství 600 000,-   

 DPH 21 % 126 000,-   
 

u/4 Hrubá měsíční odměna jednatele za prosinec 2022 3 400,-   

 Daň ze mzdy 510,-   

 Zdravotní pojištění zaměstnance (4,5 %) 153,-   

     
u/5 Zdravotní pojištění zaměstnavatele (9 %) 306,-   

 

F/1 
Faktura od přednášejících za výuku v seminářích 

cena bez daně 
40 000,-   

 DPH 21 % 8 400,-   
 

u/6 
Daň z příjmů právnických osob  

(na základě podaného daňového přiznání k DPPO) 
……..   

 

*) Úrok ze zápůjčky nebude v roce 2022 daňově uznatelným nákladem, a to z důvodu, že poskytovatelem půjčky 

je fyzická osoba, která není účetní jednotkou a úrok nebyl v roce 2022 vyplacen.  

 

Úkol č. 2: Vypočítejte účetní VH, upravte jej na ZD. Vypočítejte a zaúčtuje daňovou povinnost. 

Účetní výsledek hospodaření před zdaněním …..…….. Kč 

Úprava na základ daně o nedaňové náklady – účet ……………………………. …..…….. Kč 

Základ daně …..…….. Kč 

Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 (sazba 19 %) …..…….. Kč 

Použitelný zisk (tj. zisk po zdanění) …..…….. Kč 

 

Úkol č. 3:  Zaúčtujte následující účetní případy, ke kterým došlo v oblasti zúčtovacích vztahů  

v prvním pololetí 2023  
 

I. Splacení vkladů 

Na běžný účet společnosti byla splacena zbývající část vkladu Vladimírem Coufalem (doklad b/1) 
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II. Valná hromada společnosti (doklad  u/1) 

Valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení disponibilního zisku za rok 2022 následovně: 

- zvýšit základní kapitál společnosti o 400 tis. Kč navýšením podílu každého společníka o 200 tis. Kč 

-  vyplatit podíly na zisku každému společníkovi 50 000 Kč 

-  zbývající část zisku převést do nerozděleného zisku 
 

Valná hromada dále rozhodla o navýšení vlastního kapitálu příplatkem společníků mimo ZK 180 000 Kč: 

-  Mojmír Šafránek – peněžitým vkladem na běžný účet – 90 000 Kč (doklad b/2) 

- Vladimír Coufal – vkladem kopírovacího stroje (ocenění dle odhadu znalcem) 90 000 Kč (dokl. u/3) 

III. Ostatní účetní případy – platby z běžného účtu (doklady b/2, b/3) 

V prvním pololetí 2023 byly z běžného účtu dále provedeny tyto platby: 

- daň z příjmů právnických osob za rok 2022 

- výplata odměny jednateli za 12/2022  - převodem na jeho osobní účet 

- odvod daně z příjmů a zdravotního pojištění z odměny jednatele 

- výplata podílů na zisku společníkům a odvedena srážková daň z těchto podílů 

- splacena celá hodnota zápůjčky (100 000 Kč) 

- splaceny úroky za období 2022 a 2023 
 

b/1 Splacen peněžitý vklad na účet společnosti – V. Coufal 250 000,-   

     
u/1 Rozdělení použitelného zisku – zvýšení ZK (M. Šafránek) 200 000,-   

 Rozdělení použitelného zisku – zvýšení ZK (V. Coufal) 200 000,-   

 Přiznány podíly na zisku (M. Šafránek, V. Coufal) 100 000,-   

 Srážková daň z přiznaných podílů (15 %) 15 000,-   

 Zbývající část zisku ponechána jako nerozdělený zisk …….. 
  

 Předpis příplatku mimo ZK – Vladimír Coufal 90 000,-   

 Předpis příplatku mimo ZK – Mojmír Šafránek 90 000,-   

  --- ……..  
u/2 Zvýšení ZK zapsáno do obchodního rejstříku …….. 

  

     
u/3 Proveden nepeněžní příplatek mimo ZK – vklad kopírky 90 000,-   

     
u/4 Předpis úroků ze zápůjčky za 01 – 05/2023 …….. 

  

     
b/2 Proveden peněžní příplatek mimo ZK – Mojmír Šafránek 90 000,-   

 Zaplacena daň z příjmů právnických osob za rok 2022 …….. 
  

 Převod odměny jednatele na osobní účet M. Šafránka …….. 
  

 Odvod daně ze mzdy (z odměny jednatele) 510,-   

 Odvod zdravotního pojištění z odměny jednatele 459,-   

 Odvod daně z příjmů z podílů na zisku …….. 
  

 Výplata podílů na zisku společníkům …….. 
  

     
b/3 Splátka zápůjčky  100 000,-   

 Vyplaceny úroky ze zápůjčky za roky 2022 a 2023 …….. 
  

 

  


