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4. 3. 4  Příjmy společníků, jednatelů a členů orgánů společnosti

4.3.4.1  Příjmy společníků

Společníci si nemohou na rozdíl od podnikajících fyzických osob (OSVČ) žádným způsobem převádět 
peněžní prostředky společnosti pro svou „osobní spotřebu“.  To platí i v případě, že ve společnosti je 
jediný společník.
Existuje však několik situací, při kterých může společnost vyplácet společníkovi peníze. Patří k nim 
zejména:
- odměna za práci pro společnost (příjem ze závislé činnosti)
- úhrada faktury společníkovi za různá plnění pro společnost (příjem ze samostatné činnosti)
- podíly na zisku (příjem z kapitálového majetku)

Příjmy ze závislé činnosti
Ve společnosti s ručením omezeným se činnosti velmi často účastní společníci osobně. Pokud za tuto 
činnost pobírají odměnu, je klasifikována jako příjem ze závislé činnosti a její zdaňování je obdobné jako 
u zaměstnanců společnosti.

Společník může za práci pro společnost pobírat odměnu, která je vyplácena například na základě 
pracovní smlouvy nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy dohody 
o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).

Odměny společníků za práci pro společnost jsou považovány za složku mzdových nákladů společnosti 
a je o nich účtováno prostřednictvím nákladové skupiny 52 - Mzdové náklady.
Poznámka: 
Příjmy společníků za práci pro společnost se zaznamenávají na účet 522 - Příjmy společníků a členů družstev 
ze závislé činnosti se souvztažným zápisem na účtu 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé 
činnosti. Účtování bylo vysvětleno ve druhém díle učebnice. 

Stejně jako u zaměstnanců se i  u společníků musí v případě bezplatného poskytnutí služebního 
motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely přičíst částka ve výši 1 % vstupní ceny 
vozidla do základu daně z příjmů i základu pro výpočet pojistného. 

PŘÍKLAD 
Společník Jan Novák je zaměstnán u společnosti LUXUS, s. r .o. - jeho měsíční hrubá mzda činí 28 250 Kč. 
Podepsal „Prohlášení k dani“, na základě kterého uplatňuje slevu na poplatníka. Pan Novák využívá ke 
služebním i soukromým účelům osobní automobil Renault Megane, který je majetkem s. r. o.  Vstupní cena 
auta je 400 000 Kč.

Řešení:	 	 	 MD	 Dal
Hrubá mzda 28 250 Kč  522 366
Zdanitelná mzda …28 250 + 4 000, zaokr. na stovky nahoru 32 300 Kč  --- ---
Daň před slevami… 15 % z 32 300 4 845 Kč  --- ---
Slevy na dani - 2 570 Kč  --- ---
Daň po slevách 2 275 Kč  366 342
Sražené zdravotní pojištění … 4,5 % z 32 250  1 452 Kč  366 336.1
Sražené sociální pojištění… 6,5 % z 32 250  2 097 Kč  366 336.2
Částka k výplatě … 28 250 – 1 452 – 2 097 – 2 275   22 426 Kč  --- ---
Zdravotní pojištění – podnik … 9 % z 32 250 2 903 Kč  524 336.1
Sociální pojištění – podnik … 24,8 % z 32 250 7 998 Kč  524 336.2
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Poznámka:
Pokud by pan Novák neměl auto k dispozici k soukromým účelům, potom by se daň i pojistné počítalo ze 
základu nižšího o 4 000 Kč. Výpočet v takovém případě by byl následující:
Hrubá mzda 28 250 Kč
Sražené zdravotní pojištění … 4,5 % z 28 250 1 272 Kč
Sražené sociální pojištění … 6,5 % z 28 250                                    1 837  Kč
Daň po slevách 1 675 Kč
Částka k výplatě 23 466 Kč

ÚLOHA  4.3.4

Společník Jindřich Pechan má měsíční hrubou mzdu 45 000 Kč a  k dispozici pro soukromé účely osobní 
auto Škoda Superb (pořizovací cena auta 850 000 Kč).
ÚKOL č. 1: Vypočítejte zálohu na daň z příjmů (uvažujte pouze slevu na poplatníka).

ÚKOL č. 2: Zaúčtujte následující účetní případy. 

Text Kč MD Dal

1. Hrubý příjem p. Pechana za práci pro společnost 45 000

2. Srážka pojistného společníkovi - zdravotní pojištění (4,5 %) …….

                                                    - sociální pojištění (6,5 %) …….

3. Záloha na daň z příjmů společníka …….

4. Předpis pojistného za společníka - zdravotní pojištění (9,0 %) …….

                                                       - sociální pojištění (24,8 %) …….

Příjmy ze samostatné činnosti

V odborné veřejnosti je často diskutován problém, zda společník může společnosti fakturovat za své 
služby poskytované na základě živnostenského listu nebo jiného oprávnění a zdaňovat takový příjem 
jako příjem ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).
Poznámka:		V současné době není jednotná ani soudní praxe, což dokazují odlišná rozhodnutí soudu.

Náš názor se přiklání k tomu, že společník může obecně společnosti fakturovat za dodržení určitých 
podmínek, a to zejména:

	mezi společníkem a společností byla uzavřena řádná smlouva – například smlouva o dílo
	společník jako OSVČ nemá stejný předmět podnikání jako samotná společnost 

PŘÍKLAD 
Tři projektanti (stavař, vodař, elektrikář) jsou společníci společnosti s ručením omezeným s předmětem činnosti 
projektování staveb. Tato společnost získá zakázku na projekt a jednotlivé části projektu zadá k vypracování 
jednotlivým společníkům, kteří vlastní živnostenský list (tedy současně působí jako osoby samostatně výdělečně 
činné se stejným či obdobným předmětem činnosti jako společnost), a tito po dokončení zakázku společnosti 
s ručením omezeným vyfakturují. Na kompletaci, kopírování výkresů apod. má společnost zaměstnance. 
V tomto případě se jedná o stejný předmět společníků i společnosti, a proto finanční úřady takovýto postup 
společníků společnosti s ručením omezeným zpravidla doměřují, a to jako příjem ze závislé činnosti.

	při fakturaci jsou dodržovány ceny obvyklé, neboť se jedná o spřízněné osoby

	činnost, kterou společník společnosti fakturuje, neprobíhá v prostorách společnosti a na její náklady

	fakturovanou činnost vykonává společník nejenom pro svoji společnost, ale i pro jiné subjekty

b
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PŘÍKLAD na fakturaci od společníků
Pan Veselý je společníkem společnosti (která má předmět činnosti nákup a prodej zboží) a pro tuto společnost 
provedl na základě smlouvy o dílo zpracování účetnictví (pan Veselý má živnostenský list na vedení účetnictví). 
Za tuto činnost vyúčtoval společnosti 50 000 Kč.

Řešení:		Účtování	ve	společnosti	 	 	 MD	 					Dal
Faktura přijatá za účetnictví 50 000 Kč  518      321

Poznámka: 
Co se zdanění příjmů společníka týká, je třeba si uvědomit, že nelze tento příjem zaměňovat s příjmem ze 
závislé činnosti. To znamená, že odpovědnost při samostatné výdělečné činnosti je výlučně na společníkovi, 
který bude v případě úhrady od společnosti tuto částku zdaňovat v daňovém přiznání fyzických osob, zatímco 
u příjmů ze závislé činnosti je  daňová odpovědnost na společnosti.
V našem příkladě bude tedy muset p. Veselý částku 50 000 Kč  zahrnout do daňových příjmů dle § 7 ZDP  
a zdaňovat v daňovém přiznání fyzických osob.

Je třeba také dodat, že vše, co bylo uvedeno, je možné pouze tehdy, nestanoví-li společenská smlouva 
jinak. Společenská smlouva může zcela vyloučit, aby společník uzavřel se společností smlouvu  
o poskytnutí služeb či prodeji zboží apod.

4.3.4.2  Příjmy jednatelů 
Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Svoji funkci je povinen vykonávat s péčí řádného 
hospodáře. Pokud by jednal v rozporu s péčí řádného hospodáře, byl by povinen společnosti nahradit 
případnou újmu, která by takovým jednáním vznikla. Příkladem může být uzavření smlouvy nevýhodné 
pro společnost. 

Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení účetnictví společnosti. 

Bez svolení společníků nesmí jedanatel podnikat v podobném předmětu činnosti jako samotná společnost. 

Odměna jednatele je poskytována na základě smlouvy o výkonu funkce, která musí být písemná a musí 
být schválena valnou hromadou. Ve smlouvě je třeba přesně vymezit, co vše bude jednateli na základě 
výkonu funkce podle této smlouvy náležet. Kromě odměny to mohou být cestovní náhrady, nepeněžní 
benefity apod. 

Výkon funkce jednatele lze sice vykonávat i bez uzavřené smlouvy, avšak v takovém případě jednatel 
vykonává svoji činnost bezplatně. Nárok na odměnu vzniká pouze v případě uzavřené smlouvy  
o výkonu funkce, ve které je výše odměny sjednána. Zpravidla bývá stanovena pevnou částkou  
za kalendářní měsíc. 

Zákon o obchodních korporacích nepřipouští tzv. souběh funkcí, což v případě jednatele znamená, že 
se společností nesmí mít uzavřenou pracovní smlouvu na svoji činnost (obchodní vedení společnosti). 
Pracovní smlouvu může mít pouze na takovou činnost, která se nebude krýt s výkonem funkce  
jednatele. 

Odměna jednatele je posuzována jako příjem ze závislé činnosti a je zdaňována obdobně jako příjmy 
zaměstnanců a podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění jako mzdy zaměstnanců. 

Zdravotní pojištění se odvádí z jakékoliv odměny nezávisle na její výši.

Účast jednatelů na sociálním pojištění zakládá měsíční příjem alespoň ve výši 3 500 Kč (v případě 
měsíční odměny do 3 499 Kč se neodvádí sociální pojištění).

Odměna jednateli se účtuje obdobně jako odměna společníkovi za práci pro společnost do nákladů 
společnosti na účet 522, popř. 523. Souvztažný zápis se zaznamená 379 - Jiné závazky, pokud je jednatel 
současně společníkem, lze závazek zaúčtovat na účet 366.  

FORMY PODNIKÁNÍ4 Akciová společnost4 4



116

PŘÍKLAD
Rudolf Pivrnec je jednatelem ve společnosti PUB, s. r. o., který vykonává svoji činnost na základě smlouvy o 
výkonu funkce. Za tuto činnost pobírá měsíční hrubou odměnu ve výši 25 000 Kč. 
Podepsal prohlášení k dani, na základě kterého si uplatňuje pouze slevu na poplatníka.  
Poznámka: Pan Pivrnec není společníkem firmy.

 Řešení:	 	 	 	 	 	 	 	 	 MD						Dal
Hrubá mzda 25 000 Kč  522 379
Daň před slevami… 15 % z 25 000 3 750 Kč  --- ---
Slevy na dani - 2 570 Kč  --- ---
Daň po slevách 1 180 Kč  379 342
Sražené zdravotní pojištění … 4,5 % z 25 000  1 125 Kč  379 336.1
Sražené sociální pojištění… 6,5 % z 25 000  1 625 Kč  379 336.2
Částka k výplatě … 25 000 – 1 125 – 1 625 – 1 180   21 070 Kč  --- ---

Zdravotní pojištění – podnik … 9 % z 25 000 2 250 Kč  524 336.1
Sociální pojištění – podnik … 24,8 % z 25 000 6 200 Kč  524 336.2

4.3.4.3  Odměny členům dozorčí rady

Dalším orgánem společnosti s ručením omezeným může být dozorčí rada, která zejména dohlíží 
na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih, účetních závěrek a kontroluje tam obsažené 
údaje. Společnost s ručením omezeným se může rozhodnout, zda chce dozorčí radu zřídit či nikoliv. 
Odměny členům dozorčí rady jsou účtovány do nákladů společnosti na účet 523 - Odměny členům 
orgánů společnosti a družstva souvztažně s účtem závazků (379 - Jiné závazky). 

4.3.4.4   Cestovní náhrady
Pro členy orgánů společnosti (společníci, jednatelé, ostatní statutární orgány) jsou zpravidla také 
významné cestovní náhrady, které jim vyplácí společnost. 

Poznámka: Jednateli může společnost poskytovat cestovní náhrady pouze v případě, že je to písemně ujednáno 
ve smlouvě o výkonu funkce. V takovém případě je jejich poskytování ve stejném rozsahu jako zaměstnancům. 
Cestovní náhrady se účtují na účet 512 - Cestovné, který je straně společnosti daňově uznatelným 
nákladem. 
Na straně jednatele nebo společníka nejsou tyto náhrady do limitu stanoveného zákoníkem práce 
předmětem daně. 

PŘÍKLAD
Společník vykonal pracovní cestu pro společnost, na základě čehož vyhotovil toto vyúčtování:

Datum Místo služební cesty Jízdné Stravné Ostatní výdaje Celkem
10.12.2022 Brno – Praha 1 100,- 237,- ubytování 500,- 1 837,-
11.12.202 Praha – Brno 1 100,- 151,- 1 251,-

Celkem 2 200,- 388,- 500,- 3 088,-

Účtování:	 	 	 MD	 					Dal
1.  Předpis cestovních náhrad 3 088 Kč  512      365 
2.  Výplata cestovních náhrad z pokladny 3 088 Kč  365      211
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