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1 Úvod 

 

Otázku zda podnikat jako fyzická osoba nebo pod záštitou společnosti s ručením 

omezeným jistě zvažuje mnoho podnikatelů. Tyto dvě formy podnikání jsou nejrozšířenějšími 

formami podnikání v České republice. Při rozhodování jestli podnikat pod tou či onou právní 

subjektivitou musí být zváženo mnoho faktorů, jako jsou např. výhody a nevýhody obou 

forem podnikání nebo požadavky na vedení účetnictví či daňové evidence a v neposlední řadě 

daňové dopady obou forem podnikání. Často se stává, že se podnikatel rozhodne 

uskutečňovat své podnikatelské aktivity nejprve jako fyzická osoba a následně dospěje 

k rozhodnutí, že přejde z podnikání fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. 

Cílem této diplomové práce je analýza jednotlivých metod přechodu z podnikání 

fyzické osoby na společnost s ručením omezeným popsat a následně vybrat nejvhodnější 

metodu pro konkrétní subjekt. Snahou bude také srovnat jednotlivé možnosti přechodu 

z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným jak z právního hlediska, tak i z účetního  

a daňového pohledu a tím usnadnit modelovému podnikateli rozhodování. 

Diplomová práce se bude zabývat teoretickými aspekty přechodu fyzické osoby na 

společnost s ručením omezeným z právního, účetního a daňového hlediska. Budou zde 

popsány jednotlivé způsoby přechodu z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným,  

a to způsob založení nové společnosti a současného podnikání fyzické osoby s postupným 

převodem majetku na tuto společnost, dále založení nové společnosti a vklad celého podniku 

fyzické osoby do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a založení nové 

společnosti s následným prodejem podniku fyzické osoby této společnosti. Budou zde 

uvedeny důvody přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným, také výhody  

a nevýhody výše uvedených způsobů přechodu. Dále bude popsáno jak zaúčtovat vklady do 

základního kapitálu při založení společnosti a další účetní případy, které jsou vázány ke 

vzniku společnosti, jak se postupuje při vkladu a prodeje podniku spolu s nastíněním 

daňových dopadů. V diplomové práci budou aplikovány způsoby založení společnosti 

s ručením omezeným s postupným převodem aktivit podnikatele na novou společnost, 

založení nové společnost a vklad celého podniku do základního kapitálu společnosti nebo 

založení nové společnosti a prodej celého podniku fyzické osoby této společnosti. Nakonec 

zde bude charakterizován modelový podnikatel, pro kterého bude vybírán nejvhodnější 

způsob přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. 

V diplomové práci budou použity metody popisu, analýzy a srovnání. 
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2 Teoretické aspekty přechodu fyzické osoby na společnost s ručením 

omezeným 

 

Podle obchodního zákoníku se podnikáním rozumí soustavná činnost, prováděná 

samostatně podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku.  

Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nebo osoba, která podniká na 

základě živnostenského oprávnění, nebo osoba, která podniká na základě jiného než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, nebo také osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Pojem podnikatel je 

také vymezen v obchodním zákoníku [§ 2 ObchZ]. 

Podle obchodního zákoníku je tedy podnikatelem jak fyzická, tak právnická osoba [5]. 

 

2.1 Podnikání fyzické osoby 

 

V českých zákonech, jako je zákon o dani z příjmů, zákon o sociálním zabezpečení 

nebo zákon o veřejném zdravotním pojištění, je pro fyzickou osobu, která má příjmy 

z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti používán termín osoba samostatně 

výdělečně činná. Příkladem osoby samostatně výdělečně činné může být živnostník, 

samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec apod. 

Pro samostatnou výdělečnou činnost je nutné mít živnostenské nebo jiné oprávnění 

umožňující výkon podnikání. Tuto problematiku upravuje zákon o živnostenském podnikání 

[15]. 

 

2.1.1 Výhody a nevýhody podnikání fyzické osoby 

 

Formu podnikání na základě živnostenského nebo jiného oprávnění nejčastěji 

využívají začínající podnikatelé, nebo ti, kteří v podnikatelské činnosti nespatřují hlavní zdroj 

svých příjmů. U tohoto způsobu podnikání je velmi jednoduché zahájení činnosti [7]. 

 

Výhodami podnikání fyzické osoby jsou: 

- minimum formálně – právních povinností, ale také jednoduchost založení, 

popř. přerušení a ukončení činnosti, 
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- nízké správní výdaje, které jsou nutné pro založení, tzn. poměrně malá finanční 

náročnost vzniku bez zákonné nutnosti počátečního kapitálu, 

- podnikatelská činnost je obvykle založena ihned po rozhodnutí podnikatele, 

kdy v rámci Jednotného registračního místa lze na živnostenském úřadě zajistit 

nahlášení u všech potřebných institucí [17], 

- samostatné a volné rozhodování, 

- pokud není podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, lze si vybrat mezi 

vedením daňové evidence nebo účetnictvím, 

- možnost zvolit uplatnění výdajů procentem z příjmů pro zjištění dílčího 

základu daně z podnikání, nebo lze za podmínek stanovených zákonem o dani 

z příjmů požádat o stanovení daně paušální částkou, 

- zisk z podnikání je zdaněn daní z příjmů fyzických osob, proto také existuje 

možnost uplatnit nezdanitelné části a jiné odpočitatelné položky jako jsou např. 

penzijní připojištění, životní pojištění nebo dary [7]. 

 

Mezi nevýhody podnikání fyzické osoby patří: 

- neomezené ručení za závazky celým majetkem podnikatele, 

- poměrně vysoké požadavky na odborné i ekonomické znalosti podnikatele, 

jelikož podnikatel zpravidla zastává jak vlastní podnikatelskou činnost, tak 

nezbytnou administrativu spojenou s podnikáním, 

- může působit jako „malý nebo méněcenný partner“ v obchodních kontraktech, 

popř. státních zakázkách, 

- může mít omezený přístup k bankovním úvěrům [7], 

- odvodové zatížení na sociální a zdravotní pojištění je poměrně vysoké [15]. 

 

2.2 Podnikání právnické osoby 

 

Podle občanského zákoníku jsou právnickými osobami sdružení fyzických nebo 

právnických osob, dále účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy nebo jiné 

subjekty, o kterých to stanoví zákon. Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná 

smlouva nebo zakládací listina. Právnické osoby vznikají dnem zápisu do obchodního nebo 

do jiného zákonem určeného rejstříku. Právnické osoby mají svůj název, jakož i sídlo, které 

jsou určeny při jejich zřízení [§ 18 a 19 ObčZ]. 
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Právnickou osobou založenou zpravidla za účelem podnikání je obchodní společnost. 

Obchodní společnosti jsou upraveny zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním 

zákoníkem ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon především upravuje tyto typy 

obchodních společností: 

- osobní společnosti, 

o veřejná obchodní společnost, 

o komanditní společnost, 

- kapitálové společnosti, 

o společnost s ručením omezeným, 

o akciová společnost, 

- evropská společnost, 

- evropské hospodářské zájmové sdružení [§ 56 ObchZ]. 

 

2.2.1 Společnost s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným je jednou z častých forem kapitálové společnosti. 

Obvykle vzniká v souvislosti se soukromým podnikáním občanů [6].  

Jak již bylo řečeno, společnost s ručením omezeným je upravena zákonem č. 513/1991 

Sb., obchodním zákoníkem, konkrétně § 56 až § 75c, podrobněji pak v § 105 až § 153. 

Podle obchodního zákoníku je společnost s ručením omezeným společností, jejíž 

základní kapitál je tvořen vklady společníků a kde společníci ručí za závazky společnosti, 

dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. Společnost může být 

založena buď zakladatelskou listinou, to pokud je společnost s ručením omezeným založena 

jednou osobou, nebo společenskou smlouvou, a to pokud je založena více osobami. 

Maximální počet společníků je 50 osob. 

Společnost odpovídá z porušení svých závazků celým svým majetkem, naproti tomu 

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

částí vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. 

Základní kapitál musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž výše vkladu jednoho 

společníka je alespoň 20 000 Kč. Společník však může splatit svůj vklad nepeněžitou formou, 

pak tento vklad musí společník splatit v plné výši před zápisem do obchodního rejstříku a 

předmět nepeněžitého vkladu a částka musí být uvedena ve společenské smlouvě. 
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Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno 

na každý peněžitý vklad minimálně 30 %, přičemž celková výše splacených peněžitých 

vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 100 000 Kč. 

Účast společníka na společnosti představuje obchodní podíl, z této účasti potom 

plynou určitá práva a povinnosti každého společníka. 

Společník má povinnost splatit vklad za podmínek a v době určené ve společenské 

smlouvě, avšak nejpozději do pěti let od vzniku společnost.  

Práva společníků spočívají v právu podílet se na zisku, který je určen valnou 

hromadou k rozdělení v poměru svého obchodního podílu. Dále má společník právo na 

vypořádací podíl, právo účastnit se valné hromady a právo podílet se na likvidačním zůstatku 

společnosti.  

Povinností společnosti je vytvořit rezervní fond, a to v době a ve výši určené ve 

společenské smlouvě. Pokud není tento fond vytvořen již při vzniku společnosti, je nutné jej 

vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, ve kterém poprvé čistý zisk 

vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % hodnoty základního 

kapitálu. Potom se tento fond každý rok doplňuje o částku, která je určena ve společenské 

smlouvě nebo ve stanovách, avšak nejméně o 5 % z čistého zisku, a to až do dosažení výše 

rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 

10 % základního kapitálu. Tento fond lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti  

[§ 105 - § 124 ObchZ]. 

 

2.2.2 Výhody a nevýhody společnosti s ručením omezeným 

 

Podnikání v rámci společnosti s ručením omezeným má řadu dobrých důvodů 

ekonomických, právních i daňových. Než ale osoba začne podnikat v nové společnosti 

s ručením omezeným, je třeba zdárně projít procesem založení až ke vzniku, tedy zápisu do 

obchodního rejstříku.  

Společnost s ručením omezeným má jisté výhody, ale i nevýhody. 

 

Výhodami společnosti s ručením omezeným jsou zejména: 

- společník ručí za závazky společnosti jen do výše úhrnu všech nesplacených 

vkladů,  

- vklad může být peněžitý i nepeněžitý, přičemž peněžitý vklad lze splácet až pět 

let, 
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- společnost může být založena i jedinou osobou, a to fyzickou nebo právnickou, 

- společník může čerpat peníze ze společnosti s ručením omezeným jak ve formě 

podílů na zisku, tak ve formě nájemného, úroků nebo příjmů z podnikání, 

- je zde poměrně snadný převod obchodních podílů, který je navíc po pěti letech 

u fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů. 

 

Mezi nevýhody společnosti s ručením omezeným patří: 

- nutnost vytvářet základní kapitál, alespoň ve výši 200 000 Kč, resp. 20 000 Kč 

na společníka, také nutnost vytvořit rezervní fond, 

- za určitých okolností přebírají plné ručení za závazky společnosti jednatelé, 

resp. společníci, 

- komplikace pří vyplácení podílů na zisku, kdy zisk společnosti je zdaněn daní 

z příjmů právnických osob a podíl je následně zdaněn ještě daní z příjmů 

fyzických osob (srážkovou daní), 

- společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným 

zakladatelem ani jediným společníkem jiné společnosti, jedna fyzická osoba 

může být jediným společníkem nejvýše ve třech společnostech s ručením 

omezeným, 

- platí zákaz konkurence pro jednatele společnosti [14]. 

- finanční náročnost, která se skládá jak z odměny notáře za sepsání společenské 

smlouvy, popř. stanov, přes poplatky spojené s bankovním účtem pro složení 

základního kapitálu, poplatku za ohlášení živnosti a soudního poplatku za 

návrh na zápis do obchodního rejstříku, 

- administrativně náročnější chod společnosti, který je spojený s povinností vést 

účetnictví, 

- nutnost konat pravidelné valné hromady [17]. 

 

2.3 Důvody přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

 

Podnikatel se rozhodne k převodu svého podnikání na společnost s ručením 

omezeným zejména z těchto důvodů: 

- změna odpovědnosti podnikatele vůči věřitelům – u fyzické osoby se ručí 

celým majetkem podnikatele, kdežto takto je přenesena odpovědnost pouze na 
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majetek společnosti, tzn. přenesení podnikatelských rizik ze své osoby na 

společnost, 

- změna postavení podnikatele vůči obchodním partnerům – jako fyzická osoba, 

může v obchodních kontraktech působit jako „méněcenný nebo malý partner“, 

- možnost efektivnějšího jednání jménem společnosti – pomocí více jednatelů, 

- možnost lepšího postavení v rámci veřejných zakázek, 

- možnost efektivnějšího rozdělení pravomocí na vedoucí zaměstnance, např. na 

obchodní, finanční nebo marketingové ředitele apod. 

- daňové důvody – u fyzických osob je poměrně vysoké odvodové zatížení na 

sociální a zdravotní pojištění [34]. 

 

2.4 Způsoby přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

 

Existuje několik možností jak převést podnikání z fyzické osoby na společnost 

s ručením omezeným. Přímá transformace možná není, je tedy nutné samostatně založit 

společnost s ručením omezeným s tím, že obchodní majetek osoby samostatně výdělečně 

činné lze vložit do základního kapitálu společnosti. Určitou komplikací mohou být nepeněžité 

vklady, a to proto, že je zde nutné znalecké ocenění. Proto je nejjednodušší založit společnost 

s ručením omezeným pouze peněžitými vklady [11]. 

Způsobů přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným je více. Tyto 

způsoby se liší zejména složitostí a rychlostí přechodu, daňovými dopady a finanční 

náročností [18]. 

Pro uskutečnění přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným je 

doporučován přelom roku, tedy 1. leden. Je to proto, že k tomuto datu jsou automaticky 

zpracovány účetní závěrky, inventarizace majetku atd. Tím není převod tak administrativně 

náročný [32].  

 

Fyzickou osobu je možné převést na společnost s ručením omezeným následujícími 

způsoby: 

-  založení nové společnosti a současné podnikání fyzické osoby s postupným 

převodem majetku na společnost s ručením omezeným a postupné ukončení 

podnikání fyzické osoby, 

- založení nové společnosti a vklad celého podniku fyzické osoby do základního 

kapitálu společnosti s ručením omezeným, 
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- založení společnosti a následný prodej podniku fyzické osoby společnosti 

s ručením omezeným [36].  

 

2.5 Založení nové společnosti a současné podnikání fyzické osoby s postupným 

převodem majetku na společnost s ručením omezeným a postupné ukončení 

podnikání fyzické osoby 

 

Jde o nejčastější formu přeměny podnikatele z fyzické osoby na společnost s ručením 

omezeným. Prodej majetku fyzické osoby do předem založené společnosti s ručením 

omezeným je v podstatě nejjednodušší způsob jak přechod uskutečnit. Fyzická osoba 

rozhodne, která aktiva (části obchodního majetku) chce do společnosti s ručením omezeným 

prodat, a která si ponechá na fyzické osobě, jejíž činnost bude postupně utlumena [18]. 

 

2.5.1 Právní úprava vzniku společnosti s ručením omezeným 

 

Aby mohlo dojít k okamžiku vzniku podniku, musí proběhnout určité období 

finančních, právních a administrativních příprav. Vznik obchodní společnosti je tedy 

procesem, který trvá od několika týdnů někdy až měsíců. Doba trvání procesu vzniku podniku 

záleží jak na velikosti podniku, tak předmětu podnikání, právní formě právnické osoby i na 

právní úpravě tohoto procesu z hlediska obchodního práva, živnostenského práva, práva 

účetního a daňového, ale také na schopnosti odpovědných institucí právo interpretovat a 

realizovat [8]. 

Vznik společnosti s ručením omezeným je výsledkem několika kroků: 

 

Založení společnosti 

 

Prvním z těchto kroků je založení společnosti. Společnost se zakládá sepsáním 

společenské smlouvy, která musí být podepsána všemi zakladateli. Pokud společnost zakládá 

jediný zakladatel, je sepsána zakladatelská listina. Společenská smlouva, popř. zakladatelská 

listina společnosti s ručením omezeným, musí mít formu notářského zápisu. Tato smlouva, 

příp. zakladatelská listina má určité podstatné náležitosti, které musí obsahovat [§ 57 ObchZ]. 

Společenská smlouva vymezuje název právnické osoby, firmu a sídlo společnosti, 

předmět podnikání, výši základního kapitálu, výši vkladu každého společníka včetně způsobu 

a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště jednatelů společnosti a také způsob jakým jednají 
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jménem společnosti, jména a bydliště členů dozorčí rady, určení společníků, také správce 

vkladu a jiné údaje, které jsou vyžadovány obchodním zákoníkem. Společenská smlouva 

může také určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a 

podrobněji některé další záležitosti obsažené ve společenské smlouvě [§ 110 ObchZ]. 

 

Opatření živnostenských oprávnění 

 

Druhým krokem je opatření živnostenských oprávnění. Toto oprávnění lze získat na 

živnostenském úřadě ve formě živnostenského listu, popř. koncesní listiny. Živnostenský úřad 

potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu ze živnostenského 

rejstříku zakladatelům společnosti, popř. orgánům nebo osobám, které jsou oprávněny podat 

návrh na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku. Ode dne doručení tohoto výpisu 

začíná běžet lhůta 90 dnů pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Živnostenské 

oprávnění však vzniká až dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Výpis ze 

živnostenského rejstříku také slouží podnikateli k prokázání jeho živnostenského oprávnění  

[§ 10 ŽZ]. 

 

Splacení základního kapitálu 

 

Třetím krokem je splacení základního kapitálu. Jak již bylo uvedeno v kapitole 

2. 2. 1., základní kapitál společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň 200 000 Kč, 

přičemž výše vkladu každého společníka musí být alespoň 20 000 Kč. Výše vkladu pro 

jednotlivé společníky může být stanovena i rozdílně, avšak celková výše vkladů musí 

souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. Na splacení vkladu může být společníkem 

poskytnut i nepeněžitý vklad. Předmět nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na 

vklad společníka, musí být uvedeny ve společenské smlouvě stejně jako výše a způsob 

splacení peněžitého vkladu [§ 108 a § 109 ObchZ]. 

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být na každý 

peněžitý vklad splaceno nejméně 30 %, přičemž celková výše splacených peněžitých vkladů 

spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 100 000 Kč. Avšak 

pokud je společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního 

rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál [§ 111 ObchZ]. 

Před vznikem společnosti spravuje splacené vklady, popř. jejich části zakladatel, který 

je tímto pověřen ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině. Správou peněžitého 
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vkladu může být pověřena také banka, i když není zakladatelem. Po vzniku společnosti má 

správce vkladu povinnost splacené vklady předat bez zbytečného odkladu i s plody a užitky 

společnosti. Správce vkladu je také povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladu 

jednotlivými společníky, které se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku  

[§ 60 ObchZ].  

Společník je povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě stanovené ve společenské 

smlouvě, popř. zakladatelské listině, a to nejpozději do pěti let od vzniku společnosti. 

Společník, který by v této lhůtě nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu, má 

povinnost zaplatit úrok z prodlení ve výši 20 % z nesplacené částky, pokud nestanoví smlouva 

jinak. Je-li společník v prodlení s placením vkladu i nadále, může ho společnost vyzvat, aby 

svoji povinnost splnil ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Pokud nesplní svou 

povinnost ani v této dodatečné lhůtě, může být vyloučen ze společnosti rozhodnutím valné 

hromady [§ 113 ObchZ].  

Peněžitý vklad je splacen v tom okamžiku, kdy je částka připsána bankou ve prospěch 

účtu. Vlastnické právo k peněžitým vkladům, které jsou splaceny před vznikem společnosti, 

přecházejí na společnost dnem jejího vzniku. Ke splacení nepeněžního vkladu dochází u 

movitých věcí fyzickým předáním, u nemovitostí fyzickým předáním spolu s předáním 

písemného prohlášení. Ostatní nepeněžité vklady jsou splaceny uzavřením písemné smlouvy o 

vkladu. Pokud by nepeněžitý vklad představoval podnik, popř. část podniku, byl by splacen 

předáním podniku a sepsáním zápisu o předání a převzetí vkladu. Splacením vkladu získává 

společnost vlastní zdroje pro svou činnost [3]. 

 

Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

 

Dalším krokem je podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Návrh 

na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení 

společnosti u příslušného rejstříkového soudu. Tento návrh podávají všichni jednatelé svým 

jménem, přičemž pravost jejich podpisů musí být úředně ověřena.  

Pro úspěšné provedení zápisu do obchodního rejstříku musí jednatelé poskytnout 

následující přílohy: 

- doklady o založení společnosti, tzn. společenskou smlouvu, popřípadě 

zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu, 

- doklady o předmětu podnikání, tedy oprávnění k podnikatelské činnosti ve 

formě výpisu ze živnostenského rejstříku, 
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- doklady o splacení vkladu, kdy správce vkladu musí doložit prohlášení 

s úředně ověřeným podpisem o splacení základního kapitálu společnosti. 

Pokud byla správcem vkladu pověřena banka, pak může jednatelům vydat 

potvrzení o složení vkladu. V případě nepeněžitého vkladu – nemovitosti je 

nutné doložit usnesení soudu o jmenování znalce, jeho znalecký posudek na 

vkládanou nemovitost a písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně 

ověřeným podpisem, 

- doklady o jednatelích. Jde o doklady, kterými jednatelé prokazují bezúhonnost, 

a to výpisem z evidence rejstříku trestů a svým čestným prohlášením spolu 

s úředně ověřeným podpisem. Čestným prohlášením dokládají, že jsou 

způsobilí k právním úkonům, a dále že splňují podmínky provozování živnosti 

podle živnostenského zákona a podmínky podle obchodního zákoníku a že u 

nich nenastala skutečnost, která by byla překážkou provozování živnosti. 

Výpis z evidence rejstříku trestů a čestné prohlášení musí být vyhotoveno za 

každého jednatele zvlášť a nesmí být starší než tři měsíce, 

- doklady o členech dozorčí rady, které jsou stejné jako u jednatelů, 

- doklady do sbírky listin. Do sbírky listin se přikládá společenská smlouva, 

popř. zakladatelská listina spolu se znaleckým posudkem na vkládanou 

nemovitost, pokud je tato nemovitost vložena, 

- ostatní dokumenty, např. pokud byly zmocněny jiné osoby k podání návrhu na 

zápis, tak je třeba doložit plnou moc apod. [§ 112 ObchZ a 33]. 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku je třeba podat na formuláři, který musí 

obsahovat určité náležitosti. Výčet těchto náležitostí obsahuje vyhláška č. 414/2011 Sb.,  

o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. 

 

Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

 

Dalším krokem je zápis společnosti do obchodního rejstříku. O zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku rozhoduje rejstříkový soud. Zápisem do obchodního rejstříku fakticky 

vzniká společnost s ručením omezeným. Tímto dnem též nastává povinnost vést účetnictví  

[§ 62 ObchZ a 30]. 

Na datum vzniku obchodní společnosti je vázáno datum vzniku účetní jednotky. 

K datu vzniku obchodní společnosti by mělo být účetnictví schopno informovat o finanční 

situaci, která je výchozí situací, a která signalizuje předpoklady pro budoucí vývoj 
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společnosti. Datum vzniku obchodní společnosti je důležité z hlediska finančního, ale i 

z hlediska zákonných povinností účetní jednotky a také z hlediska daňových povinností, 

protože ke stejnému datu vzniká daňový subjekt [8]. 

 

Registrační povinnost společnosti u finančního úřadu 

 

Posledním krokem je registrace společnosti u finančního úřadu. Podle zákona má 

každý poplatník povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně do 

30 dnů od získání podnikatelského oprávnění. Místně příslušným správcem daně se rozumí 

finanční úřad, který odpovídá sídlu právnické osoby. Registrace se provádí prostřednictvím 

přihlášky k registraci, kterou lze získat na jakémkoliv finančním úřadě. Takto se společnost 

zaregistruje ke všem daním kromě DPH, spotřební daně a daně z nemovitosti. K přihlášce 

k registraci je třeba připojit kopii výpisu z obchodního rejstříku, kopii rozhodnutí 

rejstříkového soudu o zápisu společnosti do obchodního rejstříku, kopii smlouvy s bankou o 

zřízení a vedení bankovního účtu a kopii všech živnostenských listů nebo koncesí. Po splnění 

všech náležitostí bude jednatelům společnosti vydáno osvědčení o registraci [31]. 

 

2.5.2 Převedení aktivit a majetku na novou společnost 

 

Po založení společnosti dochází k převodu podnikatelských aktivit a majetku na novou 

obchodní společnost. Dochází k uzavření obchodních vztahů, ať již stávajících nebo nových 

s novou společností. Proto je tedy nutný souhlas obchodních partnerů s převodem obchodních 

vztahů. Dále dochází k ukončení pracovních vztahů se zaměstnanci a uzavírání nových 

pracovněprávních smluv mezi těmito zaměstnanci a novou společností. Nemovitosti, movité 

věci, ochranné známky a ostatní majetkové hodnoty patřící fyzické osobě, která založila 

společnost, převede nebo pronajme nové společnosti. Avšak tento prodej musí být 

odpovídajícím způsobem právně zajištěn [34]. 

Tento způsob přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným se nejčastěji 

uplatní u podnikatelů, kteří nemají velký obchodní majetek, a tudíž nebude mezi nimi jako 

osobami fyzickými a jejich novou společností převáděno mnoho zboží či jiného movitého 

nebo nemovitého majetku. Z předchozího tedy vyplývá, že toto řešení může být vyžíváno 

hlavně u drobných podnikatelů s malým obchodním jměním a majetkem a nízkým počtem 

závazků. To znamená, že k určitému dni fyzická osoba ukončí svoji činnost, vyprodá zásoby a 

začne podnikat pod novou společností s ručením omezeným. Toto řešení může být také 
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výhodné v případě, kdy není vhodný převod celého podniku nebo jeho části již v době 

založení právnické osoby, tzn. kdy je žádoucí, aby fyzická osoba podnikala, tedy ponechala si 

část majetku či zásob, nemovitost, závazek, pohledávku apod. [36]. 

 

2.5.3 Výhody a nevýhody postupného převodu podnikatelských aktivit a majetku na 

novou společnost 

 

Výhodami postupného převodu podnikatelských aktivit a majetku na novou 

společnost jsou zejména: 

- jednoduchost provedení a poměrně nízká finanční náročnost provedení, 

- možnost „regulace“ výše příjmů fyzické osoby ke zdanění postupnou nebo 

jednorázovou úhradou pohledávky, 

- svobodná a ničím neomezená volba druhu majetku, který fyzická osoba do 

společnosti prodá. 

 

Nevýhodami postupného převodu podnikatelských aktivit a majetku na novou 

společnost jsou: 

- paralelní existence fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným. Mohl by 

nastat problém v případě podnikání fyzické osoby ve stejné oblasti jako s. r. o., 

tehdy by mohlo dojít k porušení zákazu konkurence podle § 136 ObchZ. To 

může nastat tehdy, když je daná fyzická osoba statutárním orgánem nové 

společnosti s ručením omezeným. 

- není možné převést závazky, tyto musí být uhrazeny fyzickou osobou 

samostatně, 

- z pohledu s. r. o. budou pravděpodobně scházet finanční prostředky na 

zaplacení zakoupeného majetku, to lze ale řešit prodloužením splatnosti 

závazku, popř. půjčkou nebo úvěrem fyzické osoby právnické osobě, 

- hrozba zvýšení základu daně v s. r. o. o polhůtní závazek vůči fyzické osobě, 

viz § 23 odstavec 3 písmeno a) bod 12 ZoDzP, to lze ale vyřešit delší dobou 

splatnosti závazku, 

- právní nevýhodou by se mohlo jevit např. to, že může vzniknout povinnost 

nechat převáděný majetek ocenit znalcem ustanoveným soudem, popř. nechat 

převody majetku schválit valnou hromadou, viz § 196a odstavec 3 ObchZ [18]. 
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2.6 Založení nové společnosti a vklad celého podniku fyzické osoby do základního 

kapitálu společnosti s ručením omezeným 

 

Další možností je založení společnosti vkladem podniku jakožto vkladem 

nepeněžitým. Postup založení je v podstatě stejný jako v předchozím případě až na 

skutečnost, že základní kapitál se splácí formou vkladu podniku podnikatele fyzické osoby 

k rukám správce vkladu společnosti [34]. V případě vkladu podniku fyzická osoba nezaniká, 

ale stává se vlastníkem obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným. Podnikání 

fyzické osoby je tedy vkladem podniku definitivně ukončeno [18]. 

 

2.6.1 Problematika vkladu podniku 

 

Předmětem vkladu společníka do obchodní společnosti mohou být nejen peněžní 

prostředky, tedy peněžitý vklad, ale i jiné penězi ocenitelné hodnoty, tzn. nepeněžitý vklad, 

který se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti, aby získala v dané společnosti podíl. 

Nepeněžitým vkladem však může být pouze takový majetek, jehož hospodářská 

hodnota je zjistitelná, a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu 

podnikání. Předmětem nepeněžitého vkladu může být mimo jiné tedy podnik, popř. 

ekonomicky samostatná funkční část podniku [§ 59 ObchZ]. 

Podnik musí být chápán ve smyslu § 5 ObchZ, tedy jako soubor hmotných, 

nehmotných a osobních složek podnikání, ke kterému náleží věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty patřící podnikateli a sloužící k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze 

mají tomuto účelu sloužit. Podnik je také chápán jako věc hromadná [§ 5 ObchZ].  

Při vkladu podniku, či jeho části, se použijí přiměřeně ustanovení o smlouvě o prodeji 

podniku, tedy § 476 - § 488a ObchZ. Jsou-li součástí podniku nemovitosti, musí být ve 

smlouvě o vkladu podniku uvedeno také prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem, 

na jehož základě proběhne vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitosti  

[§ 59 a § 60 ObchZ]. 

Vkladem podniku fyzická osoba (vkladatel) nezaniká. Po vkladu podniku zůstává 

vkladateli právní subjektivita spolu se složkami jeho majetku a závazků, které nebyly 

převedeny vkladem. Jde zejména o veřejnoprávní pohledávky a závazky, které nelze převést. 

Vkladem podniku se vkladatel stává společníkem zakládané společnosti (nabyvatele), získává 

tedy na této společnosti podíl. Vkladatel spolu s majetkem (věcí, práv a jiných majetkových 

hodnot) převede všechny související soukromoprávní závazky, přičemž k převodu těchto 
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závazků není třeba souhlasu věřitelů. Převádějí se jak závazky obchodní, tak závazky 

pracovně-právní vůči zaměstnancům, kteří se současně stávají zaměstnanci nabyvatele 

podniku. Nabyvatel vstupuje vkladem podniku automaticky namísto vkladatele do všech 

soukromoprávních vztahů, včetně leasingových, úvěrových i nájemních smluv. Podle  

§ 11 ObchZ lze spolu s podnikem převést i obchodní firmu, tedy název podniku [12]. 

Z hlediska ekonomické teorie se jedná u vkladatele, který vkladem podniku ovládne a 

řídí jinou společnost, anebo vkladem podniku získá podstatný vliv v jiné společnosti o 

investici formou kapitálové akvizice. Vkladem podniku, kterým vkladatel získá nepoměrně 

nižší účast v jiné společnosti ve srovnání s předchozími, tzn., jde o nevýznamný vliv, o 

kapitálové akvizici nehovoříme. Naopak u příjemce vkladu jde o klasickou majetkovou 

akvizici, která představuje i formu spojování podniků [6]. 

 

Schéma 2.1: Vklad podniku 

Vkladatel (společník) Podnik Nabyvatel (společnost) 

ztrácí podnik  získává podnik 

za to získá podíl na nabyvateli Podíl (účast) jde o vlastní zdroj, nevrací se 

Zdroj: DĚRGEL, M. Vklad podniku, 2007 

 

2.6.2 Právní aspekty vkladu podniku 

 

Posloupnost jednotlivých kroků provázející vklad podniku, popř. vklad jeho části je 

možné shrnout takto: 

 

Požadavek nabyvatele 

 

Požadavek nabyvatele – zájemce o majetkové vklady – zahrnuje založení nové 

společnosti s ručením omezeným. Jedná se o tzv. majetkovou akvizici. 

 

Nabídka vkladatele 

 

Nabídka vkladatele – zakladatele – poskytnout vklad podniku. V této fázi je nezbytné 

provést mimořádnou inventarizaci, a to proto, aby byla možná jednoznačná specifikace všech 

složek podniku, popř. části podniku. 

 



20 
 

Ocenění podniku znalcem 

 

Ocenění podniku znalcem se týká nabyvatele společnosti s ručením omezeným. Zde 

musí hodnota vkladu odpovídat znaleckému ocenění. Je tedy třeba podat žádost o jmenování 

znalce u krajského soudu. Znalec pak ocení podnik a zpracuje znalecký posudek v souladu s  

§ 59 odstavcem 4 ObchZ. Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu se pak povinně 

zakládá do Sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku. 

 

Návrh smlouvy o vkladu podniku 

 

Smlouva o vkladu podniku musí specifikovat závazek vkladatele odevzdat nabyvateli 

podnik a převést na něj vlastnické právo k tomuto podniku. Dále závazek nabyvatele převzít 

závazky vkladatele, které souvisejí s podnikem.  

 

Schválení smlouvy o vkladu podniku 

 

Smlouva o vkladu podniku musí být schválena valnou hromadou nebo společníky 

vkladatele (je – li právnickou osobou) i nabyvatele, podle § 67a ObchZ. Ke schválení 

smlouvy o vkladu podniku je nutná alespoň 2/3 většina (nevyžaduje – li společenská smlouva 

více). Smlouva o vkladu podniku musí mít formu notářského zápisu. Schválenou smlouvu je 

pak nutné uložit do Sbírky listin ve dvojím vyhotovení. 

 

Příprava na podnik 

 

V této fázi si nabyvatel podle rozsahu předmětu činnosti podniku obstará potřebná 

živnostenská a jim podobná oprávnění, popř. si zajistí odpovědného zástupce, kterému je 

třeba připravit smlouvu, a to podle § 11 ŽZ. 

 

Přijetí vkladu 

 

Předmět nepeněžitého vkladu a částku, kterou se započítává na vklad (podle 

znaleckého ocenění) je třeba uvést ve společenské smlouvě, popř. zakladatelské listině při 

zakládání společnosti nabyvatele. 
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Splacení vkladu 

 

Vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu podniku se správcem vkladu. 

V této fázi dochází k předání podniku, čímž přechází nebezpečí na věcech patřících k podniku 

z vkladatele na příjemce vkladu. O tomto předání sepisuje správce vkladu zápis. U 

nemovitostí je navíc nutné písemné prohlášení vkladatel s úředně ověřeným podpisem. 

 

Zápis do obchodního rejstříku 

 

Zápisem do obchodního rejstříku vzniká nově založená společnost. Návrh na zápis do 

obchodního rejstříku musí podepsat všichni jednatelé společnosti s ručením omezeným. 

K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se přikládá mimo jiné i prohlášení správce vkladu 

o splacení vkladu společníky a posudek znalce o ocenění nepeněžitých vkladů. Dnem zápisu 

do obchodního rejstříku dochází k nabytí vlastnického práva k předmětu vkladu s výjimkou 

nemovitostí, které se zapisují do katastru nemovitostí a nehmotných práv, které se zapisují do 

rejstříků. 

 

Další povinnosti 

 

Nabyvatel musí podat návrh na zápis nemovitostí nabytých vkladem podniku do 

katastru nemovitostí. Vlastníkem nemovitostí se nabyvatel stává dnem doručení návrhu úřadu. 

Dále nabyvatel podává návrh na zápis průmyslového vlastnictví ohledně nabytých 

nehmotných práv v evidenci vedené Úřadem průmyslového vlastnictví. Vlastníkem 

registrovaných nehmotných práv se nabyvatel stává účinností zápisu v evidenci Úřadu 

průmyslového vlastnictví. Vkladatel musí v této fázi oznámit dlužníkům převedených 

pohledávek, že došlo k jejich postoupení a nabyvatel oznámí věřitelům převzatých závazků, 

že došlo k jejich převzetí. Dále je nutné oznámení změny zaměstnancům, správě sociálního 

zabezpečení a zdravotním pojišťovnám [12]. 
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2.6.3 Výhody a nevýhody způsobu přechodu fyzické osoby na společnost s ručením 

omezením metodou vkladu podniku 

 

Výhody způsobu přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

vkladem podniku jsou: 

- jednorázový vklad celého podniku, tzn. včetně závazků fyzické osoby. 

Výjimku tvoří veřejnoprávní závazky a pohledávky, které nejsou součástí 

podniku. Vkladem podniku se tak značně urychlí ukončení činnosti fyzické 

osoby. 

- daňová neutralita operace z pohledu fyzické osoby, s výjimkou pohledávek a 

zásob, 

- ve společnosti s ručením omezeným není nutné hledat finanční prostředky, 

protože převod majetku je bezplatný. 

 

Nevýhodami způsobu přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

vkladem podniku jsou: 

- vysoká náročnost na přípravu a provedení transakce. Podnikatel se neobejde 

bez daňového poradce, účetního, právníka a odhadce. Účast těchto osob je 

finančně náročná. 

- z pohledu společnosti s ručením omezeným je možné u odepisovatelného 

majetku jen pokračovat v odpisech vkladatele, tzn., při vkladu odepsaného 

majetku nemůže nabyvatel již žádné daňové odpisy uplatnit [18]. 

 

2.7 Založení nové společnosti a následný prodej podniku fyzické osoby společnosti 

s ručením omezeným 

 

Poslední z možností přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným je 

založení nové společnosti a následný prodej podniku fyzické osoby společnosti s ručením 

omezeným.  

Založení společnosti většinou probíhá peněžitými vklady. Potom podnikatel převede 

ze svého majetku celý podnik smlouvou o prodeji podniku [34]. 

Prodejem podniku fyzická osoba nezaniká, dále existuje a stává se vlastníkem 

pohledávky z titulu prodeje podniku. Ale vzhledem k tomu, že fyzická osoba prodala veškeré 



23 
 

podnikatelské aktivity, její podnikatelská činnost skončila. Nezbaví se však veřejnoprávních 

povinností, které jsou spojené s ukončením podnikání [18]. 

 

2.7.1 Problematika prodeje podniku 

 

Prodej a koupě podniku znamená přímý prodej a koupi podniku jako ekonomického 

celku včetně všech jeho aktiv i závazků. Koupě podniku není na rozdíl od vkladu podniku 

vlastnickou, kapitálovou transakcí, protože při ní nedochází ke vztahu společník – společnost, 

a tudíž nedochází ke vzniku ekonomické skupiny. K tomu, aby se mohla tato transakce 

uskutečnit, musí existovat společník, který vlastní společnost a který podnik prodává nebo 

kupuje. Pokud kupující před koupí podniku již provozuje svůj dosavadní podnik, pak je koupě 

podniku transakcí spojení podniků a představuje tzv. majetkovou akvizici [8]. 

Kupující, který podnik přebírá, kupuje veškerá aktiva, tedy veškeré budovy, stroje, 

zásoby i pohledávky a dále k nim vážící se závazky, tedy závazky obchodně – právní, 

pracovněprávní a jiné. Naproti tomu prodávající tato aktiva a závazky pozbývá, a to výměnou 

za peníze. Prodej znamená poměrně rychlou transakci, při které kupující vstupuje přímo i do 

pracovně – právních vztahů k zaměstnancům podniku. Prodávající prodejem podniku 

nezaniká, ani nepozbývá podnikatelská oprávnění. Po prodeji podniku prodávajícímu 

zůstávají veřejnoprávní závazky – DPH, cla, dotace, daň z příjmů a pojištění OSVČ. 

Při prodeji podniku je jednou z nejobtížnějších záležitostí určení kupní ceny. Zákon 

zde nevyžaduje znalecký posudek, ale smluvní strany se na něm mohou dohodnout. V tomto 

případě by se postupovalo podle § 24 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a podnik 

by byl oceněn součtem zjištěných cen jednotlivých druhů majetků sníženým o závazky. 

Naopak kdyby bylo postupováno podle § 482 zákon č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

byla by základem kupní ceny účetní evidence prodávajícího ke dni uzavření smlouvy. Kupní 

cenu by ale mohly ovlivnit i další hodnoty uvedené ve smlouvě, které by nebyly zahrnuty do 

účetní evidence, jako je např. goodwill [9]. 

V případě prodeje podniku jde tedy o úplatný převod. Tím je myšlen převod veškerého 

majetku a závazků prodávaného podniku na kupujícího, který zaplatí dohodnutou kupní cenu 

v penězích za podnik jako celek. Výsledkem toho je, že prodávajícímu se změní různorodá 

majetková struktura a závazky prodávaného podniku v jeden druh majetku, kterým jsou 

peníze [6]. 
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Schéma 2.2: Prodej podniku 

Kupující 

Majetek, práva, lidé a závazky 

Prodávající  

Peníze 

Zdroj: DĚRGEL, M. Prodej podniku, 2007 

 

2.7.2 Právní aspekty prodeje podniku 

 

Stejně jako u vkladu podniku je třeba chápat podnik ve smyslu § 5 obchodního 

zákoníku. Podle tohoto paragrafu je podnik chápán jako věc hromadná. Podnikem se rozumí 

soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Přičemž soubor hmotných 

složek je představován budovami, stroji, zařízením a zásobami zboží a materiálu, soubor 

osobních složek znalostmi a zkušenostmi osob, které pracují pro podnik a nehmotné složky 

souborem práv a závazků, licencemi, obchodními známkami, klientelou, goodwillem apod. 

K podniku dále náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty patřící podnikateli a sloužící 

k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit [§ 5 ObchZ]. 

 

Smlouva o prodeji podniku 

 

Prodej podniku probíhá na základě smlouvy o prodeji podniku. Smlouvou o prodeji 

podniku se zabývá obchodní zákoník, konkrétně § 476 – 488a. Touto smlouvou se prodávající 

zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující 

se zavazuje převzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. 

Smlouva o prodeji podniku musí mít vždy písemnou podobu [§ 476 ObchZ].  

Tato smlouva je podkladem prodeje podniku bez ohledu na povahu účastníků. Jedná 

se o speciální druh kupní smlouvy, přičemž uzavřená smlouva se ve více než polovině 

ustanovení souvisejících s prodejem podniku nesmí odchýlit od zákonného ustanovení 

smlouvy o prodeji podniku uvedeného v obchodním zákoníku, viz § 269 a § 263 ObchZ.  

Podle § 67a ObchZ smlouvě o prodeji podniku musí být udělen souhlas společníků nebo 

valné hromady [6]. 

Na kupujícího prodejem podniku přecházejí všechna práva a závazy, na které se 

prodej vztahuje, avšak s výjimkou veřejnoprávních, tedy např. závazků z titulu daní, 

pojistného, cel, dotací, pokut a penále apod. K převodu obchodní firmy, tedy názvu, pod 

kterým prodávající podnikal, je nutný zvláštní souhlas prodávajícího, viz § 11 ObchZ [9]. 
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Podstatnými částmi smlouvy, tedy kromě přesného označení smluvních stran jsou: 

- závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu podnik a převést na kupujícího 

vlastnické právo k tomuto podniku, 

- přesné určení předmětu plnění, tzn. podniku, 

- závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího souvisejícího s podnikem a 

zaplatit kupní cenu [35]. 

 

Určení podniku 

 

Ve smlouvě o prodeji podniku je třeba vycházet z § 5 ObchZ, tedy ze specifikace 

podniku jako věci hromadné. Avšak předmětem smlouvy o prodeji podniku může být i část 

podniku. Při prodeji části podniku je nutností, aby předmětem transakce byla skutečně část 

podniku, tzn. funkční, organizační a ekonomický celek v rámci celého podniku. Nebo jinak 

podle obchodního zákoníku – prodávaná část podniku musí tvořit samostatnou organizační 

složku. Určitým pravidlem pro vymezení části podniku, která tvoří samostatnou organizační 

složku, jsou věci práva, popř. jiné majetkové hodnoty a závazky, které jsou samostatně 

vedeny v účetnictví a lze je tak oddělit od ostatního majetku a závazků podniku [16]. 

 

Určení kupní ceny 

 

Samotná cena, popř. sjednání ceny podstatnou částí smlouvy není. Podstatnou částí je 

pouze závazek k úhradě ceny. Avšak sjednání ceny, resp. způsobu jejího určení ve smlouvě je 

velice potřebné. Obchodní zákoník v § 482 pouze předpokládá to, na jakém základě je cena 

stanovena, ale není jím přímo stanovena [35]. 

Podle § 482 ObchZ se má za to, že kupní cena je stanovena na základě údajů o 

souhrnu věcí, práv a závazků uvedených v účetní evidenci prodávaného podniku ke dni 

uzavření smlouvy a na základě dalších hodnot uvedených ve smlouvě, pokud nejsou zahrnuty 

do účetní evidence. Má – li nabýt smlouva účinnosti k pozdějšímu datu, tak se mění výše 

kupní ceny s přihlédnutím ke zvýšení nebo snížení jmění, k němuž došlo v mezidobí  

[§ 482 ObchZ]. 

Kupující se ve smlouvě zavazuje zaplatit kupní cenu. Jak již bylo uvedeno, obchodní 

zákoník výši kupní ceny ani způsob určení její výše nestanoví. Z tohoto vyplývá, že výše 

kupní ceny musí být ve smlouvě o prodeji podniku přímo stanovena nebo musí být alespoň 

určen způsob, jakým bude stanovena dodatečně [3]. 
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Znalecké ocenění podniku je vhodné v případě, že jde o transakci mezi spřízněnými 

osobami. V zájmu nezpochybnitelnosti korektnosti transakce ve vztahu k zainteresovaným 

subjektům, např. daňovému úřadu, je třeba dokázat, že dohodnutá cena je cenou obvyklou 

[16]. 

Cena, za kterou je podnik prodáván, je věcí dohody mezi prodávajícím a kupujícím. 

Nemělo by však jít o účetní cenu, jelikož majetek je v účetnictví oceněn historickými cenami. 

Kupní cena by měla být vyjádřením reálného ocenění podniku jako fungujícího celku. V tržní 

ekonomice by měla kupní cena mj. vystihnout i goodwill, tzn. dobré, popř. špatné jméno 

podniku a z toho očekávaný majetkový prospěch kupujícího. Tzn., i když pro stanovení kupní 

ceny není třeba znalecké ocenění, tak je vhodné, zvlášť v případě transakce mezi spřízněnými 

osobami znalecký posudek provést [6]. 

 

Závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího související s podnikem 

 

Tuto položku je třeba ve smlouvě o prodeji podniku definovat, neboť není součástí 

podniku, tak jako je formulován v ustanovení § 5 obchodního zákoníku. K převzetí závazků 

má kupující povinnost zavázat se ve smlouvě o prodeji podniku. Kdyby tak neučinil, byla by 

smlouva o prodeji podniku neplatná, protože by chyběla její podstatná část. Tato povinnost 

vyplývá z § 476 ObchZ [3]. 

Podle obchodního zákoníku na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na 

které se prodej vztahuje. K přechodu závazku není nutný souhlas věřitele, avšak prodávající 

ručí za splnění převedených závazků kupujícím. Tento paragraf také uvádí, že je kupující 

povinen převzetí závazků oznámit věřitelům a také, že prodávající je povinen oznámit 

dlužníkům přechod pohledávek na kupujícího. Na kupujícího též přecházejí veškerá práva 

vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, která se týkají podnikatelské 

činnosti prodávaného podniku. Dále na kupujícího přecházejí veškerá práva a povinnosti, 

která vyplývají z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům podniku [§ 477 - § 480 ObchZ]. 

Naopak na kupujícího nepřecházejí pohledávky a závazky daňové, jelikož daňová 

povinnost je povinností veřejnoprávní povahy, zatímco smlouva o prodeji podniku je 

závazkovým vztahem soukromoprávním, kde mají subjekty rovné postavení. Podle tohoto 

hlediska je proto nutné posuzovat i charakter přecházejících práv a závazků. Smlouvou o 

prodeji podniku tedy přecházejí závazky, které vznikly ze závazkových vztahů, a to bez 

ohledu na to, zda mají či nemají obchodní povahu, ne však veřejnoprávní povinnosti. Daňová 

povinnost je nepřevoditelná a je spojena s osobou daňového subjektu, nikoliv s podnikem 
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nebo jeho částí. Proto je subjektem daňových povinností i po uzavření smlouvy o prodeji 

podniku prodávající, prodejem podniku tedy nedochází k jeho zániku [3]. 

K přechodu vlastnického práva na kupujícího dochází dnem nabytí účinnosti smlouvy 

o prodeji podniku. Vlastnické právo k nemovitostem přechází na kupujícího zápisem 

v katastru nemovitostí. Některá práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví zápisem 

do evidence vedené Úřadem průmyslového vlastnictví. Cenné papíry smlouvou o převodu 

cenných papírů, popř. zápisem do evidence ve Středisku cenných papírů a pohledávky 

smlouvou o postoupení pohledávky.  

Z pohledu účetních předpisů nevzniká v souvislosti s uzavřením smlouvy o prodeji 

podniku povinnost sestavit účetní závěrku a provést inventarizaci. Nicméně v okamžiku, kdy 

dochází k odevzdání a převzetí podniku, tj. ke dni nabytí účinnosti smlouvy o prodeji 

podniku, je nutné o tomto provést zápis, který bude podepsán oběma stranami, což také uvádí 

obchodní zákoník v § 483. Tento zápis by měl obsahovat soupis převáděných věcí, práv a 

závazků. Avšak pravdivost těchto údajů lze v podstatě ověřit jen porovnáním s údaji 

v účetnictví, které musí vycházet ze skutečného stavu a tento stav je doložitelný pouze 

fyzickou nebo dokladovou inventurou majetku a závazků. Inventarizace je tedy k datu prodeje 

potřebná [6]. V tomto zápise je též třeba upozornit kupujícího na všechny vady převáděných 

věcí, práv, popř. jiných majetkových hodnot, o kterých prodávající ví. Také se zde uvedou 

chybějící nebo vadné věci. Potom má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny  

[§ 484 - § 486 ObchZ]. 

 

Zákonná omezení 

 

Je třeba, aby ke smlouvě o prodeji podniku, na jejímž základě dochází k převodu 

podniku, popř. jeho části, byl udělen souhlas společníků nebo valné hromady, a to podle § 67a 

obchodního zákoníku [16]. 

 

Informační povinnosti 

 

Pokud prodává podnik osoba zapsaná v obchodním rejstříku, má povinnost navrhnout 

zápis prodeje podniku do obchodního rejstříku. Jako podklad tohoto zápisu je vyžadována 

rejstříkovým soudem smlouva o prodeji podniku, a to včetně příloh této smlouvy. 

Informaci o prodeji podniku též prodávající uvede v příloze účetní závěrky a ve 

výroční zprávě [16]. 
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2.7.3 Výhody a nevýhody způsobu přechodu fyzických osob na společnost s ručením 

omezeným metodou prodeje podniku 

 

Výhodami způsobu přechodu fyzických osob na společnost s ručením omezeným 

metodou prodeje podniku jsou: 

- jednorázový prodej celého podniku včetně závazků fyzické osoby, 

- možnost „řízení“ výše příjmů fyzické osoby ke zdanění, a to postupnou nebo 

jednorázovou úhradou pohledávky z prodeje podniku. 

Nevýhodami způsobu přechodu fyzických osob na společnost s ručením omezeným 

metodou prodeje podniku jsou: 

- docela vysoká náročnost na přípravu a provedení, bude tedy zřejmě třeba 

daňového poradce, účetního, právníka a odhadce, což bude představovat 

poměrně vysoké náklady, 

- z pohledu kupujícího budou nejspíš chybět finanční prostředky na zaplacení 

nakoupeného majetku. Toto jde případně řešit prodloužením splatnosti 

závazku, půjčkou nebo úvěrem fyzické osoby právnické osobě. 

- ručení prodávajícího za splnění závazku kupujícím, možnost věřitelů 

postupovat dle § 478 ObchZ, 

- z prodeje podniku není možné vyjmout určité majetkové hodnoty nebo 

závazky, neboť musí být podnik prodáván jako celek. 
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3 Účetní a daňové souvislosti přechodu fyzické osoby na společnost 

s ručením omezeným 

 

Na všechny právnické osoby se sídlem na území České republiky se vztahuje zákon o 

účetnictví, tzn., že i společnost s ručením omezeným musí vést účetnictví. Význam účetnictví 

nespočívá nejen ve správném stanovení základu daně z příjmů společnosti, ale umožňuje i 

udržovat přehled o její majetkové situaci. Je tedy třeba aby společnost při účtování dodržovala 

následující pravidla, zvláště z toho důvodu, že při stanovení základu daně z příjmů se vychází 

z účetnictví.  

Společnost s ručením omezeným musí: 

- zdanit výnosy, a to bez ohledu na to, zda a kdy jí byly uhrazeny, 

- u nákladů dodržovat princip věcné souvislosti s výnosy, 

- u nákladů dodržovat princip časové souvislosti. 

Na základě správně vedeného účetnictví lze z účetních výkazu vyčíst velice důležité 

informace [1]. 

Společnost se při vedení účetnictví musí řídit § 7 ZoÚ, který definuje povinnost účetní 

jednotky vést účetnictví tak, aby účetní závěrka, která bude sestavena na jeho základě, 

podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Dále 

definuje povinnost účetní jednotky použít účetní metody takovým způsobem, který vychází 

z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná 

skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné 

budoucnosti [§ 7 ZoÚ]. 

Účetnictví je třeba vést správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a takovým 

způsobem, který bude zaručovat trvalost účetních záznamů, tedy tak, jak uvádí § 8 ZoÚ  

[§ 8 ZoÚ]. 

 

3.1 Založení nové společnost a současné podnikání fyzické osoby s postupným 

převodem majetku na společnost s ručením omezeným a postupným ukončením 

podnikání fyzické osoby 

 

Teoretické aspekty založení nové společnosti a současného podnikání fyzické osoby 

s postupným převodem majetku na společnost s ručením omezeným a postupného ukončení 
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podnikání fyzické osoby byly uvedeny ve 2. kapitole. Další text bude zaměřen na účetní a 

daňové souvislosti této metody. 

 

3.1.1 Účetní souvislosti založení nové společnosti s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným má povinnost vést účetnictví od data vzniku, tzn. od 

data zápisu společnosti do obchodního rejstříku [1]. 

 

Schéma 3.1: Časový průběh procesu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným 

Datum založení  Datum zápisu do 

obchodního rejstříku 

 

   

    

  Vznik účetní jednotky s předpokladem trvání 

v dohledné budoucnosti 

 

Zdroj: VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí (Vyšší 

účetnictví), 2004 

 

Operace spojené s obdobím před vznikem obchodní společnosti 

 

Ačkoliv se před vznikem účetní jednotky, tedy za dobu od založení do vzniku 

obchodní společnosti účetnictví nevede, nastávají významné operace s budoucím majetkem 

společnosti. V tomto období správce vkladů přijímá majetek od společníků a také ho částečně 

vydává v souvislosti s operacemi, které jsou nutné pro vznik společnosti. Na bankovním účtu 

mohou ze složených peněžitých vkladů nabíhat úroky. Správce vkladu musí tyto skutečnosti 

vyúčtovat a předat společnosti při jejím vzniku, tzn., musí na všechny operace s přijatým 

majetkem vystavit nebo přijmout a uchovat doklady, které musejí mít náležitosti účetních 

dokladů. Tyto doklady se po vzniku obchodní společnosti stanou účetními doklady. Věcná 

správnost těchto informací by měla být ověřena inventarizací, na jejímž základě bude majetek 

a závazky předán vzniklé společnosti. Povinnost vést účetnictví tedy začíná soupisem 

veškerého majetku a zdrojů jeho krytí, který na společnost přechází od správce vkladu dnem 

vzniku obchodní společnosti. Soupis je podložen fyzickou inventurou, a to u hmotného 

majetku, a dokladovou inventurou u pohledávek a zřizovacích nákladů, popř. nákladů a 
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výnosů příštích období. Podle soupisu majetku sestaví vzniklá společnost zahajovací rozvahu, 

za kterou je zodpovědný statutární orgán společnosti [8]. 

 

Otevření účetních knih 

 

K datu zápisu do obchodního rejstříku je tedy společnost povinna: 

- otevřít účetní knihy, a to podle § 17 ZoÚ,  

- sestavit zahajovací rozvahu, podle § 19 ZoÚ.  

Účtování při vzniku společnosti s ručením omezeným závisí na tom, jakým způsobem 

je vklad do základního kapitálu splácen. Standardním postupem je plné splacení peněžního 

vkladu do základního kapitálu, a to na účet, který je zřízen správcem vkladu [1]. 

Jak již bylo uvedeno výše, § 17 zákona o účetnictví ukládá společnosti povinnost 

otevřít účetní knihy a sestavit zahajovací rozvahu, a to k datu zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku [2]. K tomuto datu vzniká společnosti aktivum v podobě peněz na 

běžném účtu, popř. pohledávky za upsaný základní kapitál (pokud nebyl upsaný základní 

kapitál plně uhrazen k datu vzniku společnosti) a pasivum v podobě základního kapitálu, viz 

tabulka 3.2 [1]. 

 

Tab. 3.2: Zahajovací rozvaha  

AKTIVA Zahajovací rozvaha PASIVA 

Pohledávky za upsaný ZK Základní kapitál 

Běžný účet  

Celkem aktiva Celkem pasiva 

Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní 

souvislosti). 2. aktualizované vydání, str. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Schéma 3.3: Otevření účetních knih 

411 – Základní kapitál 

 701 – Počáteční účet 

rozvažný 

 353 – Pohledávky za 

upsaný ZK 

        

 1. 3.  

 upsaný vklad do ZK pohledávka z nesplaceného 

peněžitého vkladu 

 

      221 – Bankovní účty 

    2.  

    uhrazený peněžitý vklad  

 

Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní 

souvislosti). 2. aktualizované vydání, str. 23 

 

Pokud společnost s ručením omezeným zakládá jediný společník, musí celou upsanou 

hodnotu vkladů splatit do zápisu do obchodního rejstříku. Potom se v zahajovací rozvaze 

nemůže objevit pohledávka za upsaný základní kapitál a hodnota základního kapitálu se musí 

rovnat hodnotě peněžních prostředků společnosti [6]. 

 

Úhrada základního kapitálu peněžitými vklady 

 

Splácí-li se peněžité vklady před vznikem společnosti, ukládají se na účet banky, který 

je zřízený pro společnost, a nabíhají na něm úroky. Tyto úroky jsou obvykle připisovány až 

po vzniku společnosti a jsou majetkem společnosti, protože jejím vznikem přešla práva a 

závazky z běžného účtu na společnost. Tyto úroky by ale neměly být zachyceny v zahajovací 

rozvaze a měly by být zaúčtovány až po otevření účetních knih [4]. Před vznikem společnosti 

si z tohoto účtu také banka strhává poplatky za vedení účtu a zakladatel, popř. správce vkladu 

může z tohoto účtu také čerpat prostředky k úhradě zřizovacích výdajů. I tyto operace 

představují první účetní případy po zápise společnosti do obchodního rejstříku [6]. 

Úhrada peněžitých vkladů může probíhat jak v jednotkách české měny, tak i v cizí 

měně. Ale s ohledem na to, že § 58 obchodního zákoníku výslovně poukazuje na to, že 

základní kapitál společnosti musí být vyjádřen v jednotkách české měny, tak i pohledávka u 

příjemce vkladu, popř. závazek u vkladatele musí být vyjádřen v korunách českých. Z tohoto 

tedy vyplývá, že při splácení vkladu nemohou vznikat kursové zisky či ztráty ani u 
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společníka, ani u společnosti, což je také zakotveno v ČÚS 006 – Kursové rozdíly [4]. 

K rozdílům vlivem změn kursů, ale může dojít, protože k úhradě vkladů v plné výši nemusí 

dojít ihned při podpisu zakládacího dokumentu. Proto je vhodné, zmínit se o této problematice 

již ve společenské smlouvě, popř. zakladatelské listině a vyjádřit, jak se případný přeplatek 

vkladu vypořádá. Při vypořádání tohoto rozdílu půjde u společnosti o vyrovnání 

prostřednictvím vlastního kapitálu – o rozdíl se navýší emisní ážio, rezervní fond nebo se vrátí 

vkladateli, který si o tento přeplatek navýší svůj podíl, který bude zachycen na konkrétním 

účtu dlouhodobého finančního majetku. Naopak pokud je dosaženo nižší částky, než je 

upsaná hodnota, vkladatel musí tuto dlužnou částku uhradit, jinak by to znamenalo nesplacení 

vkladu [6]. 

 

Zřizovací výdaje 

 

Jak již bylo uvedeno, zakladatelé čerpají prostředky z bankovního účtu k úhradě 

zřizovacích výdajů. Těmito výdaji se rozumí souhrn výdajů, které byly vynaloženy na 

založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku. Jde zejména o soudní a správní poplatky, 

výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby, nájemné atp. 

Avšak za zřizovací výdaje se nepovažují výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob 

nebo výdaje na reprezentaci [4]. 

Z účetního hlediska je vhodné účtovat veškeré doložené náklady prvotně na nákladové 

účty. Výhodou takového účtování je, že společnost získá přehled o struktuře nákladů 

souvisejících se vznikem společnosti, případně podchytí nedaňové náklady a vyloučí položky, 

které nemůže zahrnout do zřizovacích výdajů, jako jsou např. výdaje na reprezentaci nebo 

výdaje na bankovní poplatky. Pokud je součet nákladů na zřizovací výdaje vyšší než výše 

ocenění stanovená účetní jednotkou pro zařazení nehmotného majetku do dlouhodobého 

majetku, provede se aktivace zřizovacích výdajů. Aktivovat nelze položky, které nejsou 

daňově ani účetně akceptovatelné jako zřizovací výdaje jako jsou např. náklady na 

reprezentaci. Dále mohou vzniknout náklady, které jsou sice spojeny se zakládáním 

společnosti, avšak do zřizovacích výdajů nemusí být z daňového hlediska plně uznatelné, 

např. stravné nebo cestovné nad limit stanovený zákoníkem práce. Tzn., že v účetnictví je 

třeba zachytit částku odpovídající skutečně vynaloženým nákladům, ale pro potřeby daňových 

odpisů zřizovacích výdajů musí být tato částka očištěna od nákladů nad limit stanovený 

zákoníkem práce, aby nebyla nesprávně ovlivněna výše daňových odpisů. Je tedy třeba, aby 
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byla na inventárních kartách zaznamenána jak vstupní cena pro účetní odpisy, tak vstupní 

cena pro daňové odpisy.  

Účetní jednotka si potom stanoví odpisový plán a způsob účetního odpisování 

zřizovacích výdajů, přičemž minimální doba odpisování zřizovacích výdajů je 2 roky a 

maximální doba odpisování je 5 let. Účetní odpisy se provádí z ceny, která je zachycena 

v účetnictví, tedy z ceny, která není očištěna o nadlimitní náklady. Pokud celkové výdaje 

související se vznikem obchodní společnosti nepřesáhnou částku, která je rozhodující pro 

zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, neprovádí se jejich aktivace [6]. 

 

Schéma 3.4: Účtování zřizovacích výdajů 

1. Účtování nákladů vynaložených od založení do vzniku společnosti 

 

365 – Ostatní závazky 

ke společníkům 

 512.1 – Cestovné do 

limitu 

 221 – Bankovní 

účty 

 538 – Ostatní 

daně a poplatky 

                 

    1.          4.     

  pracovní cesta      živnostenské listy, 

koncesní listiny 

  

                   

     512.2 – Cestovné 

nad limit 

      518 – Ostatní 

služby 

                   

    2.          5.     

  pracovní cesta      nájemné, právní služby   

                   

     521 – Mzdové 

náklady 

          

                   

    3.               

  dohoda o provedení práce             

                   

 

Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní 

souvislosti). 2. aktualizované vydání, str. 68 
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2. Účtování aktivace nákladů do zřizovacích výdajů bez ohledu na to, zda jsou daňově 

uznatelné  

 

623 – Aktivace DNM 

 041 – Nedokončený 

DNM 

 

011 – Zřizovací výdaje 

              

    1.     2.     

  aktivace zřizovacích výdajů převod do DNM   

 

 

3. Odpis zřizovacích výdajů 

 

071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům  551 – Odpisy DNHM 

         

         

  měsíční odpis zřizovacích výdajů   

 

Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní 

souvislosti). 2. aktualizované vydání, str. 69 

 

Úhrada základního kapitálu nepeněžitým vkladem 

 

Vklad do základního kapitálu může být splacen i formou nepeněžitého vkladu.  Jak již 

bylo uvedeno, nepeněžitým vkladem může být jen takový majetek, jehož hospodářská 

hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu 

podnikání. Je třeba, aby nepeněžitý vklad byl splacen před zápisem výše základního kapitálu 

do obchodního rejstříku. Hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého 

posudku. 

Nepeněžitým vkladem mohou být věci (movité nebo nemovité), nehmotné statky 

(patenty, práva k průmyslovému vzoru, užitnému vzoru, ochranné známce, know-how), 

pohledávky, cenné papíry apod. Vlastnická práva společnosti k nepeněžitému vkladu obvykle 

přecházejí na společnost dnem vzniku společnosti, dnem vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí nebo zápisem do zvláštní evidence. Okamžik přechodu vlastnického 

práva je důležitý zejména z hlediska účtování vkladu do aktiv příjemce vkladu. 
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Po vzniku společnosti jsou správcem převedeny veškeré peněžité i nepeněžité vklady 

na společnost, včetně písemného prohlášení o splacení vkladů jednotlivými společníky, a to 

bez zbytečného odkladu [6]. 

 

Popis hlavních znaků jednotlivých nepeněžitých vkladů 

 

V této části práce bude proveden popis hlavních znaků jednotlivých druhů 

nepeněžitých vkladů. 

 

Vklad dlouhodobého hmotného majetku 

 

 Předmětem nepeněžitého vkladu může být jak věc movitá, tak věc nemovitá.  

Věcí movitou se rozumí např. stroje, zařízení, dopravní prostředky apod. Věci movité 

jako vklad do základního kapitálu společnosti jsou splaceny předáním správci vkladu, 

přičemž vlastnictví k této věci přechází na společnost dnem vzniku společnosti.  

Věcí nemovitou mohou být pozemky, budovy, stavby aj. Vklad věci nemovité je 

splacen předáním prohlášení, které musí identifikovat nemovitost a obsahovat jednoznačný 

projev vůle vkladatele vložit nemovitost do společnosti, a předáním nemovitosti. Společnost 

ale nabývá vlastnické právo k nemovitosti až zápisem do katastru nemovitostí. Pokud bude 

vložena nemovitost, která není předmětem zápisu do katastru nemovitostí, např. drobná 

stavba, převádí se stejně jako věc movitá, tedy smlouvou a jejím předáním. 

Z účetního hlediska je nemovitost vykázána v zahajovací rozvaze, pokud byl proveden 

zápis v obchodním rejstříku, i když zápis v katastru nemovitostí ještě proveden nebyl. Stačí, 

že byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu a má se za to, že byl vklad splacen. 

V zahajovací rozvaze se pak nemovitost projeví na účtu 021 – Stavby nebo 031 – Pozemky. 

Věci movité zařadí společnost po zahájení účtování na příslušný účet v účtové skupině  

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 – Dlouhodobý hmotný majetek 

neodpisovaný. Při zařazování do těchto položek do dlouhodobého hmotného majetku je třeba 

dbát na dobu životnosti, která musí být delší než jeden rok a výše hodnotového limitu 

stanoveného účetní jednotkou.  

Účetní odpisy u odpisovaného majetku vycházejí ze znaleckého ocenění majetku, 

v němž je majetek zaúčtován na konkrétním syntetickém účtu. Způsob odpisování závisí na 

rozhodnutí účetní jednotky, která daný předmět také zařadí do svého odpisového plánu. 

Pokud jsou předmětem vkladu pozemky, neodpisují se [6]. 
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Schéma 3.5: Účtování vkladu výrobního zařízení jako nepeněžitého vkladu 

 

AKTIVA Zahajovací rozvaha PASIVA 

Výrobní zařízení Základní kapitál 

Celkem aktiva Celkem pasiva 

 

411 – Základní kapitál  

701 – Počáteční účet 

rozvažný  022 - MV a SMV 

              

    1.     2.     

  upsaný základní kapitál vklad výrobního zařízení   

 

Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní 

souvislosti). 2. aktualizované vydání, str. 33 

 

Schéma3.6: Odpisování movité věci jako nepeněžitého vkladu 

 

082 – Oprávky k MV a SMV  551 – Odpisy DNHM 

         

         

  odpis movité věci   

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vklad dlouhodobého nehmotného majetku 

 

Jako dlouhodobý nehmotný majetek může být vložen ve formě zřízení užívacího nebo 

požívacího práva k nehmotným statkům, dále ve formě patentu nebo průmyslového vzoru, 

užitného vzoru, ochranné známky nebo know-how.  

Tyto vklady jsou splaceny uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a 

správcem vkladu a předáním příslušné dokumentace. Vlastnictví k těmto vkladům pak 

nastává až vznikem společnosti, popř. zápisem do příslušného rejstříku vedeného Úřadem 

průmyslového vlastnictví. 
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Vkládaný nehmotný majetek musí být oceněn znalcem stejně jako hmotný majetek. 

Daný předmět nehmotného majetku je pak účetně zachycen na účtu 01 – Dlouhodobý 

nehmotný majetek. Účtování je obdobné jako při účtování vkladu dlouhodobého hmotného 

majetku s použitím účtů nehmotného majetku. 

Z hlediska účetních odpisů je rozhodující výše ocenění stanovená účetní jednotkou, 

přičemž se vychází ze znaleckého ocenění a doba jeho využití. Je také důležité odpisování 

daného předmětu zařadit do odpisového plánu. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného 

majetku se zachycují na účtu 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

souvztažně s účtem v účtové skupině 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

[6]. 

 

Vklad zásob 

 

Zásoby jsou obvykle vkládány v podobě materiálu nedokončených výrobků, 

polotovarů nebo zboží.  

K zúčtování zásob u příjemce vkladu dochází v ocenění dle znaleckého posudku a ve 

stejné hodnotě pak dochází i k účtování jeho další spotřeby. 

Vklad zásob se účetně zachytí v účtové třídě 1 – Zásoby, a to na účtu 112 – Materiál 

na skladě pokud se jedná o materiál. Pokud půjde o nedokončené výrobky, je třeba je zachytit 

na účtu 121 – Nedokončená výroba, polotovary na účtu 122 – Polotovary vlastní výroby a 

zboží na účtu 132 – Zboží na skladě a v prodejnách [6]. 

 

Schéma 3.7: Účtování vkladu materiálu jako nepeněžitého vkladu 

 

AKTIVA Zahajovací rozvaha PASIVA 

Materiál Základní kapitál 

Celkem aktiva Celkem pasiva 
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411 – Základní kapitál  

701 – Počáteční účet 

rozvažný  112 – Materiál na skladě 

              

    1.     2.     

  upsaný základní kapitál vklad zásob   

 

Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní 

souvislosti). 2. aktualizované vydání, str. 40 

 

Vklad pohledávky 

 

Vklad pohledávky jako nepeněžní vklad do základního kapitálu je splacen uzavřením 

písemné smlouvy o postoupení pohledávky mezi vkladatelem a správcem vkladu. K přechodu 

pohledávky na společnost dochází dnem vzniku společnosti, a to včetně příslušenství 

pohledávky jako jsou úroky, poplatky z prodlení apod. 

Při sestavování zahajovací rozvahy uvede společnost danou pohledávku do aktiv a 

bude ji účtovat v ocenění podle posudku znalce, a to na účet účtové skupiny 31 – Pohledávky 

[6]. 

 

Schéma 3.8: Účtování pohledávky jako nepeněžitého vkladu 

 

411 – Základní kapitál  

701 – Počáteční účet 

rozvažný  311 - Odběratelé 

              

    1.     2.     

  upsaný základní kapitál vklad pohledávky   

 

Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní 

souvislosti). 2. aktualizované vydání, str. 43 

 

3.1.2 Daňové souvislosti založení nové společnosti s ručením omezeným 

 

Daňové souvislosti založení a vzniku obchodní společnosti nemají být určující, ale 

jsou jednou z mnoha podmínek, na které je třeba brát zřetel [8]. V této kapitole budou 
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uvedeny daňové dopady založení nové společnosti s ručením omezeným z pohledu 

jednotlivých daní. 

 

Daň z příjmů 

 

Tato část práce bude zaměřena na daňové důsledky jednotlivých druhů nepeněžitých 

vkladů a zřizovacích výdajů. 

 

Nepeněžitý vklad ve formě dlouhodobého hmotného majetku 

 

Z pohledu odpisovaného majetku se hodnota dle znaleckého ocenění nepromítne 

v daňově uznatelných výdajích, protože nabyvatel pokračuje v odpisování, ve kterém započal 

vkladatel. Takto se postupuje u hmotného majetku, který byl nabyt vkladem od společníka, 

který má bydliště nebo sídlo na území ČR, a který měl tento majetek zahrnutý v obchodním 

majetku.  

U ostatního hmotného majetku, tzn. takového, který neměl vkladatel zahrnutý 

v obchodním majetku nebo neměl na území ČR bydliště, se nepokračuje v odpisování. 

Vstupní cena pro odpisování je pak závislá na tom, kdy a jakým způsobem byl majetek 

pořízen vkladatelem. Pokud byl majetek pořízen v době kratší než 5 let před jeho vložením do 

obchodní společnosti a nebyl u vkladatele vložen do obchodního majetku, je u nabyvatele 

vstupní cenou pořizovací cena, a to pokud byl majetek pořízen úplatně, vlastní náklady, 

pokud byl pořízen nebo vyroben ve vlastní režii nebo cena zjištěná podle zvláštního právního 

předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí při nabytí hmotného majetku zděděním nebo 

darováním. Pokud vkladatel pořídil majetek v době delší než 5 let před vložením do obchodní 

společnosti, je vstupní cenou reprodukční cena. 

U majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nedosahujícího částky stanovené 

zákonem o daních z příjmů pro dlouhodobý hmotný majetek, tj. 40 000 Kč, jsou účetní odpisy 

nákladem jen do výše účetní zůstatkové ceny evidované u vkladatele ke dni vkladu, přičemž 

vkladatel musí být společníkem s bydlištěm nebo sídlem na území ČR a tento majetek musí 

být u něj zahrnut v obchodním majetku. 

U ostatních případů se zahrne do daňově uznatelných nákladů účetní odpis, a to do 

výše jeho ocenění u nabyvatele.  

Pokud dojde ke spotřebě, např. zásob nebo prodeji majetku, který se neodpisuje a byl 

nabyt vkladem, lze související výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do 
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výše jeho hodnoty evidované v účetnictví u vkladatele před oceněním tohoto majetku reálnou 

hodnotou. 

V případě pozemku je při prodeji nákladem pořizovací cena evidovaná před jeho 

prvním vložením, a to pouze do výše příjmů z prodeje.  

U nemovitého majetku odpisovaného platí stejná pravidla jako u hmotného majetku 

odpisovaného, tedy, že se hodnota majetku dle znaleckého posudku nepromítne v daňově 

uznatelných výdajích, protože nabyvatel pokračuje v odpisování započatém vkladatelem, a to 

u majetku, který byl u vkladatele s bydlištěm nebo sídlem na území ČR a který byl u 

vkladatele zahrnut do obchodního majetku.  

Z pohledu ostatního hmotného majetku, tedy takového, který nebyl u vkladatele 

zahrnut v obchodním majetku nebo neměl na území ČR své sídlo nebo bydliště se 

nepokračuje v odpisování a pro vstupní cenu platí stejná pravidla jako pro vstupní cenu u 

ostatního dlouhodobého majetku uvedeného výše, přičemž u nemovitostí lze vstupní cenu u 

nabyvatele zvýšit o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení 

před vložením do obchodní společnosti.  

Z hlediska odpisů je třeba dbát na okamžik, ke kterému dochází ke změně 

vlastnického práva, tzn. k přechodu vlastnického práva na nabyvatele. Je to z tohoto důvodu, 

aby daňově uznatelné odpisy byly uplatněny v souladu se zákonem o dani z příjmů, protože 

základní podmínkou pro odpisování je vlastnictví předmětu vkladu [3 a § 24 ZoDzP]. 

 

Nepeněžitý vklad ve formě dlouhodobého nehmotného majetku 

 

Uplatnění daňových odpisů nehmotného majetku nabytého vkladem navazuje na 

odpisy započaté vkladatelem, za předpokladu, že u vkladatele mohly být takové odpisy 

uplatňovány. Odpisy nehmotného majetku se uplatňují v souladu s § 32a ZoDzP. Podmínkou 

pro odpisování je vstupní cena nehmotného majetku, která musí být vyšší než 60 000 Kč a 

doba použitelnosti musí být delší než 1 rok. Nehmotným majetkem podle tohoto ustanovení 

není goodwill.  

Nehmotný majetek nabytý vkladem, který se neodpisuje, jsou daňově uznatelným 

nákladem účetní odpisy v souladu s ustanovením podle § 24 ZoDzP v případě, že byl tento 

majetek vkladatelem pořízen úplatně a zároveň u ní byl zahrnut v obchodním majetku. Avšak 

účetní odpisy lze uplatnit pouze do výše účetní zůstatkové ceny prokázané vkladatelem ke dni 

jeho vkladu. Pokud nebyl takový majetek zahrnut v obchodním majetku před jeho vkladem, 

nemohou být účetní odpisy zahrnuty do daňově uznatelných nákladů [3]. 
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Nepeněžitý vklad ve formě pohledávky 

 

Z pohledu nabyvatele je vklad pohledávky daňově nevýhodný, protože nabyvatel si 

nemůže u této pohledávky uplatnit daňový odpis ani tvorbu zákonných opravných položek. 

Při posuzování vložené pohledávky se postupuje v souladu s § 25 ZoDzP. Pokud bude 

pohledávka uhrazena dlužníkem ve vyšší částce, než je její evidovaná hodnota, vzniká 

nabyvateli zdanitelný příjem [3]. 

 

Zřizovací výdaje 

 

U zřizovacích výdajů je třeba dbát zvláštní pozornosti z toho důvodu, že jejich 

zůstatková cena může mít vliv na rozdělování zisku, neboť podle § 65a ObchZ musí být 

zřizovací výdaje odepsány do pěti let od jejich vzniku, pokud tomu tak nebude, nemůže dojít 

k vyplácení podílů na zisku. Toto neplatí za situace, kdy zřizovací výdaje odepsány nejsou ale 

společnost má disponibilní zdroje, ze kterých lze jinak vyplácet podíly na zisku. Tyto zdroje 

musí být minimálně ve stejné výši, jako je zůstatková cena zřizovacích výdajů. 

Protože jsou zřizovací výdaje chápány zákonem o dani z příjmů jako nehmotný 

majetek, musí být vstupní cena vyšší než 60 000 Kč, přičemž doba odpisování je tímto 

zákonem stanovena na 60 měsíců. I v tomto případě se postupuje podle § 32a ZoDzP. Daňově 

odpisovat se začíná měsícem následujícím po dni, ve kterém byly splněny podmínky pro 

odpisování [6]. 

 

Daň z přidané hodnoty 

 

Nepeněžitý vklad hmotného a nehmotného majetku je považován za zdanitelné plnění 

pouze při vložení osobě, která není plátcem, pokud vkladatel při nabytí vkládaného majetku 

nebo u jeho části uplatnil odpočet daně, a to podle § 13 a § 14 ZoDPH. Z výše uvedeného 

tedy vyplývá, že nepeněžitý vklad vložený plátcem do společnosti, který je plátcem DPH se 

nepovažuje za zdanitelné plnění, tzn., že nepodléhá DPH a nepeněžitý vklad vložený plátcem 

do společnosti, která není plátcem DPH, se považuje za zdanitelné plnění, tzn., že podléhá 

DPH. 

Je tedy žádoucí, aby zakládaná společnost v období od založení do vzniku podala 

žádost u místně příslušného finančního úřadu o registraci plátce DPH. Pokud se společnost 
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stihne zaregistrovat do data vzniku, pak nenastane vkladateli – plátci DPH – problém 

s odvodovou povinností z nepeněžitých vkladů, protože nevznikne zdanitelné plnění. 

Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, ke kterému přechází 

vlastnické právo ke vkladu, tedy datum vzniku společnosti. Výjimkou jsou nemovitosti, u 

kterých je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den doručení listiny, ve které je uvedeno 

datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí [6]. 

 

Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitosti 

 

Při vkladu majetku do společnosti s ručením omezeným nemohou nastat povinnosti na 

dani dědické, jelikož nejde o dědění a ani na dani darovací, protože vklad majetku není 

bezúplatným nabytím majetku, poněvadž protihodnotou je vždy majetková účast na 

základním kapitálu společnosti. 

Vklad majetku je úplatným převodem, a proto podléhá dani z převodu nemovitosti, 

přičemž poplatníkem daně je vkladatel a nabyvatel je ručitelem. Podle § 20 odstavce 6 

písmene e) ZoDzPN jsou od daně z převodu osvobozeny vklady vložené do základního 

kapitálu obchodních společností, tedy i společnosti s ručením omezeným. 

Pokud je vkladem do základního kapitálu nemovitost, bude osvobození uplatněno 

pouze v případě, že do 5 let od vložení vkladu nezanikne účast společníka v obchodní 

společnosti, přičemž po těchto 5 let neběží lhůta pro vyměření. 

Osvobození se vztahuje pouze k takové poměrné částce vkladu, která se započítává na 

základní kapitál společnosti, tzn., že pokud byl nepeněžitý vklad oceněn na vyšší částku, než 

která se započítává na základní kapitál společnosti, osvobození se neuplatní u té částky, která 

převyšuje hodnotu započítanou na základní kapitál [3]. 

 

3.1.3 Shrnutí daňových dopadů postupného převodu podnikatelských aktivit a 

majetku na novou společnost 

 

a) daňové dopady u fyzické osoby 

- obchodní vztah bude uskutečněn mezi spojenými osobami, a proto je nezbytné 

použít pro účely stanovení ceny obvyklou cenu, viz § 23 odstavec 7 ZoDzP a  

§ 196a ObchZ, 

- fyzické osobě vznikne z titulu prodeje pohledávka, přičemž tato pohledávka 

bude zdaněna v momentě příjmu peněz, 
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- v případě prodeje odepisovatelného hmotného majetku je nutné v roce prodeje 

uplatnit pouze poloviční daňové odpisy a u prodávajícího snížit základ daně o 

daňovou zůstatkovou cenu prodávaného majetku, 

- v případě postoupení pohledávek musí být u fyzické osoby zvýšen základ daně 

o celou jmenovitou hodnotu prodávané pohledávky, a to bez ohledu na to, zda 

byl nebo nebyl realizován příjem, viz § 23 odstavec 13 ZoDzP, 

- z hlediska DPH se bude jednat o dodání zboží či převod nemovitosti, pouze 

postoupení vlastních pohledávek nebude předmětem DPH. 

 

b) daňové dopady u právnické osoby 

- odepisovatelný hmotný majetek, který byl nakoupen, bude odpisován 

z pořizovací ceny, a to v prvním roce odpisování, 

- zásoby se dostanou do nákladů při jejich spotřebě, 

- nakoupené pohledávky budou účtovány rozvahově, tzn., nesníží základ daně a 

příjem z jejich úhrady pak nebude zvyšovat základ daně, 

- k nakoupeným pohledávkám není možné tvořit zákonné opravné položky, 

protože při svém vzniku nebyly účtovány do výnosů, 

- z hlediska DPH je vhodné, aby s. r. o. k datu uskutečnění zdanitelného plnění 

byla registrována jako plátce a mohla tak uplatnit nárok na odpočet daně na 

vstupu v souladu se zákonem [18]. 

 

3.2 Založení nové společnost a vklad celého podniku fyzické osoby do základního 

kapitálu společnosti s ručením omezeným 

 

Teoretické aspekty založení nové společnosti s následným vkladem celého podniku 

fyzické osoby do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným byly popsány 

v kapitole 2. Další kapitoly budou zaměřeny na účetní a daňové souvislosti vkladu podniku. 

 

3.2.1 Účetní souvislosti vkladu podniku 

 

Jak již bylo uvedeno, vkladem podniku vkladatel nezaniká, ale významně se podílí na 

vzniku společnosti s ručením omezeným. Jako protihodnotu za vložený podnik získá 

vkladatel podíl na společnosti v podobě obchodního podílu. Vkladateli se tedy pouze změní 

rozvaha, viz schéma 3.9. 
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Schéma 3.9: Rozvaha vkladatele při vkladu podniku 

 

Rozvaha před vkladem podniku  Rozvaha po vkladu podniku 

DM VK  DFM VK 

OM Závazky    

Aktiva celkem Pasiva celkem  Aktiva celkem Pasiva celkem 

 

Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní 

souvislosti). 2. aktualizované vydání, str. 148 

 

Jak je ze schématu 3.9 patrné, je vkladatelem převáděna čistá hodnota aktiv, tedy 

majetek snížený o závazky, která má své vyjádření v hodnotě položky nabytého podílu na 

základním kapitálu jiné společnosti, zachyceného v položce dlouhodobého finančního 

majetku. 

Z účetního hlediska je vhodné provést mimořádnou inventarizaci majetku a závazků, 

které jsou součástí vkládaného podniku, ačkoli tato povinnost nevyplývá z účetních předpisů 

ani pro jednoho z partnerů. O výsledky inventarizace musí být upravena hodnota vkládaného 

majetku a teprve potom jsou účtovány operace související s vkladem podniku [6]. 

 

Účtování z pohledu vkladatele podniku 

 

V této části práce budou popsány účetní postupy u vkladatele podniku jak v období 

před vznikem společnosti s ručením omezeným, tak po zápise této společnosti do obchodního 

rejstříku. 

 

Účetní operace před vznikem společnosti s ručením omezeným 

 

Vkladatel vyřadí jednotlivá aktiva, která tvoří součást vkládaného podniku v účetních 

cenách na vrub zvoleného syntetického účtu v účtové skupině 37 – Jiné pohledávky a 

závazky. U odpisovaného majetku je třeba tento majetek vyřadit přes oprávky.  

Pokud vkladatel vytvořil k vkládaným věcem opravné položky, je třeba zaúčtovat 

jejich zrušení ve prospěch těch nákladů, na kterých se účtovala jejich tvorba, přičemž se 

vychází z ČÚS č. 005 – Opravné položky.  
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U přechodných účtů aktiv dochází k převodu stejným způsobem jako u pohledávek. 

Avšak kdyby došlo k jejich nevyužitelnosti, je třeba je zúčtovat na vrub nákladů. 

Peníze, které podnik získal realizací svých výkonů, popř. cenné papíry, které byly 

nabyty z prostředků podniku, jsou – li součástí obchodního majetku, převádí se jako ostatní 

složky vkládaného majetku. 

Z hlediska závazků souvisejících s převedeným podnikem je třeba o tyto závazky 

snížit pohledávky v účtové skupině 37 – Jiné pohledávky a závazky. Jedná se o účetní případy 

při splacení vkladu, tedy před zápisem vzniku společnosti do obchodního rejstříku. V rámci 

závazků mohou být některé položky sporné. Jde např. o přechodné účty pasiv a rezervy. 

V případě přechodných účtů dochází ke zrušení v případě, kdy podstata přechodného účtu 

neumožňuje jeho převod na příjemce vkladu, pak je zrušení účtováno ve prospěch výnosů. 

Uplatnění rezerv u příjemce vkladu je třeba také zvážit, jelikož jsou spojeny s krytím 

budoucích rizik. Pokud by nastala taková situace, že by nebyla u příjemce vkladu uplatněna, 

dojde k rozpuštění rezervy [6]. 

 

Účetní operace po zápise vzniku společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku 

 

V tomto období je třeba účetně zachytit nabytí podílu, a to přírůstkem dlouhodobého 

finančního majetku, tzn. na vrub účtů účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek 

souvztažně ve prospěch účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení 

a členům družstva. Vzniklý závazek pak bude započten s pohledávkou zúčtovanou při 

splacení vkladu. Jak již bylo uvedeno hodnota finančního majetku v účtové skupině  

06 – Dlouhodobý finanční majetek bude čistá hodnota aktiv, tedy účetní vyjádření ocenění 

získaného podílu [6]. 

 

Účtování z pohledu příjemce vkladu 

 

Z pohledu příjemce vkladu je důležité ocenění vkládaného podniku jako celku, protože 

je z něho vytvářena hodnota základního kapitálu. Je tedy třeba vycházet ze znaleckého 

ocenění vkládaného podniku. Avšak záleží na rozhodnutí příjemce vkladu, jakým způsobem 

ocení jednotlivé složky podniku, protože obchodní zákoník udává pouze povinnost 

znaleckého ocenění podniku jako celku nikoli jednotlivých složek majetku a závazků. Podle  

§ 24 ZoÚ jsou dvě možnosti jak ocenit jednotlivé složky majetku a závazků. První možností 

je ocenění jednotlivých složek majetku vedeného v účetnictví účetní jednotky, ze které bylo 
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právo k podniku převedeno, v tom případě dochází ke vzniku rozdílu mezi oceněním podniku 

jako celku a účetním oceněním jednotlivých složek aktiv vloženého podniku sníženým o 

převzaté závazky, tedy ke vzniku oceňovacího rozdílu. Druhou možností je ocenění 

jednotlivých složek majetku podle zvláštního právního předpisu, tedy znalecké ocenění. 

V tomto případě vzniká rozdíl mezi oceněním podniku jako celku a individuálním oceněním 

jednotlivých složek aktiv vloženého podniku sníženým o převzaté závazky, vzniká tedy 

goodwill. 

Oceňovací rozdíl může být kladný nebo záporný a patří do skupiny dlouhodobého 

hmotného majetku. Oceňovací rozdíl je třeba účtovat v účtové skupině 09 – Opravné položky 

k dlouhodobému majetku a je odpisován rovnoměrně po dobu 180 měsíců od nabytí podniku 

či jeho části. Oprávky k oceňovacímu rozdílu se účtují prostřednictvím účtu 098 – Oprávky 

k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku na vrub nákladů v účtové skupině 55 – Odpisy, 

rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů v případě 

aktivního (kladného) oceňovacího rozdílu. V případě pasivního (záporného) oceňovacího 

rozdílu se účtuje ve prospěch výnosů v účtové skupině 64 – Jiné provozní výnosy. Oceňovací 

rozdílu bude vyřazen po ukončení jeho odpisování. 

Goodwill může být též kladný nebo záporný, a protože je individuálně znalecky 

oceněn veškerý majetek a závazky podniku, nikoli pouze položky vedené v účetnictví 

vkladatele, představují rozdíly plynoucí z tohoto ocenění dobré nebo špatné jméno 

společnosti. Goodwill je považován za dlouhodobý nehmotný majetek a účtuje se v účtové 

skupině 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek. Goodwill se účetně odepisuje od nabytí 

podniku rovnoměrně po dobu 60 měsíců. Odpisy kladného goodwillu budou účtovány 

prostřednictvím oprávek v účtové skupině 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku souvztažně na vrub nákladů v účtové skupině 55 – Odpisy, rezervy, komplexní 

náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů. Záporný goodwill bude 

účtován ve prospěch výnosů v účtové skupině 64 – Jiné provozní výnosy souvztažně s účtem 

účtové skupiny 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku. 

Pravidla účtování oceňovacího rozdílu a goodwillu jsou uvedeny v ČÚS č. 013 – 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.  

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku nabytého vkladem 

bude příjemce vkladu provádět z účetních cen převzatých od vkladatele [6]. 
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3.2.2 Daňové souvislosti vkladu podniku  

 

Tato kapitola bude zaměřena na daňové souvislosti vkladu podniku. 

 

Daň z příjmů 

 

Z hlediska daně z příjmů je třeba se zaměřit na pohled vkladatele i pohled příjemce 

vkladu.  

 

Pohled vkladatele 

 

Vkládaný dlouhodobý hmotný majetek je odpisován do data vkladu, tedy do data 

zápisu do obchodního rejstříku. Pokud nebude vklad právně účinný k 1. 1., uplatní vkladatel 

vždy polovinu ročního odpisu. U vkládaného dlouhodobého nehmotného majetku se daňové 

odpisy uplatní naposledy za měsíc vkladu.  

Pokud vkladatel zrušil zákonné opravné položky, tedy takové, které byly vytvořeny 

v souladu se zákonem o rezervách, bude jejich zrušení daňové účinné, stejně jako zrušení 

zákonných rezerv. 

Plyne – li vkladateli – fyzické osobě peněžitá náhrada rozdílu mezi hodnotou 

nepeněžitého vkladu a částkou započtenou na vklad, je tato částka vždy zdanitelným příjmem. 

Daňová hodnota vloženého podniku, tzn., daňová zůstatková cena majetku snížená o 

související převedené závazky bude promítnuta do nabývací ceny podílu u příjemce vkladu 

[13]. 

Fyzické osobě nevznikne z titulu vkladu podniku pohledávka, nýbrž obchodní podíl na 

společnosti s ručením omezeným, jehož hodnota základ daně fyzické osoby neovlivní, 

V případě vkladu zásob, které již byly uhrazeny, je nutné o jejich hodnotu zvýšit 

základ daně, protože jejich využití již dále neslouží k dosažení, zajištění a udržení příjmu, 

V případě vkladu pohledávek je třeba u fyzické osoby zvýšit základ daně o celou 

jmenovitou hodnotu vkládané pohledávky, podle § 23 odstavce 13 ZoDzP [18]. 

 

Pohled příjemce vkladu 

 

Obchodní společnost u odpisovaného hmotného majetku pokračuje v daňovém 

odpisování, které započal vkladatel, přičemž za zdaňovací období, ve kterém došlo k vkladu, 
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podniku uplatní nabyvatel poloviční odpis. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku, 

který není považován za dlouhodobý hmotný majetek z pohledu zákona o dani z příjmů, 

budou uznatelné pouze do výše účetní zůstatkové ceny evidované u vkladatele ke dni vkladu, 

a to podle ustanovení § 24 odstavce 2 písmene v) bodu 1 ZoDzP. U nehmotného majetku se 

postupuje podle § 32a ZoDzP, tzn., že nabyvatel pokračuje v odpisech od měsíce, který 

následuje po měsíci, ve kterém došlo k vkladu podniku.  

U pozemků je třeba dbát speciálního daňového postupu podle § 24 odstavce 2  

písmene t) ZoDzP, který udává, že při prodeji pozemku bude daňovým nákladem pořizovací 

cena evidovaná před jeho prvním vložením, bez vlivu ocenění reálnou hodnotou, a to jen do 

výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku.  

Oceňovací rozdíl, příp. goodwill, který vznikl vkladem podniku, nejsou pro příjemce 

vkladu daňově uznatelné, přičemž účetní odpisy kladných položek do nákladů vylučuje 

příjemce vkladu z daňových nákladů, a to podle § 25 odstavce 1 písmene zh) a zi) ZoDzP. 

Avšak o účetní odpisy záporných položek do výnosů lze snížit základ daně podle ustanovení  

§ 23 odstavce 3 písmene c) bodů 4 a 5 ZoDzP. Goodwill není z pohledu zákona o dani 

z příjmů nehmotným majetkem, přičemž nelze ani uplatnit účetní odpisy podle § 24 odstavce 

2 písmene v) bodu 2 ZoDzP. 

U pohledávek, které byly nabyty vkladem, nelze uplatnit tvorbu zákonných opravných 

položek ani daňový odpis této pohledávky, a to podle § 25 odstavce 1 písmene zc) ZoDzP 

[13]. 

Úhrada pohledávek a závazků, které jsou nabyty od vkladatele, nevstupuje do základu 

daně nabyvatele [18]. 

 

Daň z přidané hodnoty 

 

Z pohledu daně z přidané hodnoty není vklad podniku považován za dodání zboží, 

resp. poskytnutí služby, a tudíž se nejedná o zdanitelné plnění a ani nejde o plnění osvobozené 

od daně. Vkladatel tedy nemá povinnosti přiznat DPH na výstupu z prodejní ceny, je – li 

plátcem DPH. Z toho zároveň vyplývá, že nabyvateli nevzniká nárok na odpočet. Při 

posuzování, zda je vklad podniku zdanitelným plněním postupujeme podle zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, konkrétně podle § 2 odstavce 1 písmene a), b),  

§ 13 odstavce 10 písmene a) a § 14 odstavce 5 písmene a) [13]. 
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Daň darovací 

 

Vklad podniku nepodléhá dani darovací, protože vklad má charakter úplatného nabytí 

majetku společností. Převádí – li tedy společníku svůj majetek do vlastnictví obchodní 

společnosti, neznamená to, že by tento majetek poskytl bez jakékoli protihodnoty [13]. 

 

Daň z převodu nemovitostí 

 

Podle § 20 odstavce 6 písmene e) zákona o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí je vklad podniku osvobozen od daně z převodu nemovitostí, avšak 

platí zde podmínka v podobě pětileté lhůty pro osvobození. Pokud vkladateli do pěti let od 

vkladu nemovitosti zcela zanikne účast a současně mu vložená nemovitost není vrácena, je 

třeba dodatečně daň uhradit. Pokud ale vkladatel setrvá alespoň pět let ve společnosti 

příjemce vkladu, je vklad osvobozen od daně z převodu nemovitosti. Povinnost podat daňové 

přiznání ale setrvává [13]. 

 

Daň z nemovitosti 

 

Předmětem daně z nemovitosti podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 

jsou pozemky a stavby v České republice, které jsou vedeny v katastru nemovitostí. 

Poplatníkem této daně je vlastník, přičemž daň z nemovitostí se vyměřuje za zdaňovací 

období, kterým je kalendářní rok. Proto je třeba, aby v roce vkladu tuto daň z vložených 

nemovitostí vypořádal ještě vkladatel. Daňové přiznání z důvodu změny poplatník podává 

příjemce vkladu do 31. 1. následujícího roku, přičemž vkladatel je ve stejné lhůtě povinen 

oznámit správci daně, že v průběhu roku přestal být poplatníkem této daně [13]. 

 

Daň silniční 

 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční uvádí, že předmětem daně silniční jsou silniční 

motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České 

republice, přičemž jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti 

nebo v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou 

předmětem daně z příjmů u neziskových organizací. Bez ohledu na to, zda jsou používána 

k podnikání, jsou předmětem silniční daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 
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tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. Daňová povinnost 

vzniká kalendářním měsícem, ve kterém byly splněny výše uvedené skutečnosti, a zaniká 

v měsíci, ve kterém tyto skutečnosti pominuly. Pokud ale dojde v průběhu zdaňovacího 

období, tedy v průběhu kalendářního roku ke změně poplatníka, jako je tomu u vkladu 

podniku, zaniká daňová povinnost vkladateli uplynutím kalendářního měsíce, který předchází 

měsíci vzniku daňové povinnosti příjemci vkladu. Je – li tedy vkladem silniční vozidlo, je 

třeba, aby se nově vzniklá společnost zaregistrovala k dani silniční ve lhůtě nejbližší zálohy, 

tzn. do 15. 4., 15. 7., 15. 10., popř. 15. 12., a to vždy za uplynulé čtvrtletí, resp. za říjen až 

listopad, a začala platit zálohy na silniční daň. Vznik a zánik daňové povinnosti k dani silniční 

je vázán na změnu zápisu provozovatele vozidla v technickém průkazu, a to bez ohledu na 

okamžik splacení vkladu a bez ohledu na změnu vlastnictví. Za měsíc přeregistrace vozidla 

z vkladatele na obchodní společnost se záloha platí pouze jednou, a to příjemcem vkladu. 

Vkladatel je povinen oznámit správci daně do 15 dnů zánik daňové povinnosti k dani silniční 

[13]. 

 

3.3 Založení nové společnosti a následný prodej podniku fyzické osoby do společnosti 

s ručením omezeným 

 

Teoretické aspekty založení nové společnosti s následným prodejem podniku fyzické 

osoby společnosti s ručením omezeným byly uvedeny ve 2. kapitole. Další text bude zaměřen 

na účetní a daňové souvislosti. 

 

3.3.1 Účetní souvislosti prodeje podniku 

 

Jak již bylo uvedeno, u prodeje podniku nedochází k zániku subjektu, který podnik 

prodává, přičemž tento subjekt ani nepozbývá svá podnikatelská oprávnění. Aby došlo 

k zániku prodávajícího, musí vstoupit do likvidace.  

V účetnictví prodávajícího vzniká rozdíl mezi kupní a účetní cenou podniku, přičemž 

prodej podniku se u prodávajícího promítne výsledkovým způsobem účtování. Z toho 

vyplývá, že při prodeji podniku jsou protihodnotou účetní ceny převáděného majetku a 

závazků náklady a kupní cenu vyjadřují výnosy, rozdílem mezi těmito výnosy a náklady je 

zisk nebo ztráta z prodeje podniku. 

Z pohledu účetních předpisů nevzniká povinnost sestavit účetní závěrku ani provést 

inventarizaci, ale bylo by vhodné inventarizaci k datu prodeje provést, protože v okamžiku, ve 
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kterém dochází k odevzdání a převzetí podniku, je nutno o tomto provést zápis, který bude 

podepsaný oběma stranami. Tento zápis by měl obsahovat soupis převáděných věcí, práv a 

závazků, přičemž pravdivost těchto údajů lze ověřit pouze porovnáním s údaji z účetnictví, 

které musí vycházet ze skutečného stavu a ten je doložitelný fyzickou nebo dokladovou 

inventurou majetku a závazků. 

Základní účetní postupy při prodeji podniku jsou zachyceny v ČÚS č. 011 – Operace 

s podnikem. V tomto standardu je zdůrazněna hlavně otázka vlastnictví a právní subjektivity 

prodávajícího a kupujícího a povinnosti s tím související, jako je např. povinnost zrušit 

rezervy, opravné položky a oceňovací rozdíly.  

Při prodeji podniku představuje prodávající i kupující samostatný právní subjekt, proto 

nový vlastník nepokračuje ani účetně ani daňově v režimu nastaveném původním vlastníkem 

[6]. 

 

Účtování z pohledu prodávajícího 

 

Prodávající musí vyřadit veškerý majetek, který tvoří součást prodávaného podniku, a 

to v účetních cenách na vrub mimořádných nákladů v účtové skupině 58 – Mimořádné 

náklady. Jde o veškerý majetek a práva, která tvoří majetkovou podstatu podniku. Je třeba 

vyloučit přechodné účty aktiv, tzn. časové rozlišení, dohadné položky, které nemohou být na 

kupujícího převedeny jako pohledávky, protože to jejich povaha neumožňuje. Dále musí 

prodávající zrušit opravné položky, které jsou vázané k prodávanému majetku, a to ve 

prospěch nákladů, na jejichž vrub se účtovala jejich tvorba, tzn. účtová skupina 55 – Odpisy, 

rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti. Další 

položkou, kterou je nutno zrušit jsou rezervy s výjimkou rezerv povinně vytvářených podle 

zvláštních zákonů, a to opět ve prospěch nákladů účtové skupiny 55. 

Závazky, které souvisejí s prodejem podniku a přechodné účty pasiv, které jsou 

převáděny jako závazky a dále rezervy, které jsou povinně vytvářené podle zvláštních zákonů, 

je třeba převést ve prospěch mimořádných nákladů, a to na účet v účtové skupině  

58 – Mimořádné náklady. 

Tržba z prodeje podniku bude ve výši smluvně dohodnuté kupní ceny mezi kupujícím 

a prodávajícím. Tato tržba bude prodávajícím zachycena ve prospěch mimořádných výnosů, 

tedy na účet v účtové skupině 68 – Mimořádné výnosy a pohledávka, která prodávajícímu 

prodejem podniku vznikne, bude vyúčtována na účtu 371 – Pohledávky z prodeje podniku [6]. 
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Účtování z pohledu kupujícího 

 

Kupujícímu vzniká koupí podniku závazek ve výši dohodnuté kupní ceny, který bude 

zachycen prostřednictvím účtu 372 – Závazky z koupě podniku. Kupní cena podniku je cenou 

smluvní, nikoliv účetní cena, vznikne kupujícímu rozdíl mezi cenou zachycenou na 

závazkovém účtu a hodnotou nabytého majetku, která je snížená o hodnotu převzatých 

závazků.  

Podle § 24 odstavce 3 ZoÚ může účetní jednotka použít buď ocenění jednotlivých 

složek majetku vedeného v účetnictví účetní jednotky, ze které ho bylo právo k podniku 

převedeno nebo ocenění jednotlivých složek majetku podle zvláštního právního předpisu, tedy 

znaleckého ocenění podle obchodního zákoníku.  

Vzniklý rozdíl mezi cenou zachycenou na závazkovém účtu a hodnotou nabytého 

majetku sníženou o závazky je třeba účetně vypořádat. Při prodeji podniku mohou vzniknout 

dva druhy rozdílů, a to rozdíl mezi kupní cenou podniku a individuálním znaleckým 

oceněním aktiv sníženým o převzaté závazky. Tento rozdíl je nazýván goodwillem, který 

může být kladný nebo záporný. Tento rozdíl se účtuje v účtové skupině 01 – Dlouhodobý 

nehmotný majetek a bude odepisován rovnoměrně po dobu 60 měsíců od nabytí podniku nebo 

jeho části. Odpisy budou účtovány prostřednictvím oprávek v účtové skupině 07 – Oprávky 

k dlouhodobému nehmotnému majetku souvztažně s účtem 551 – Odpisy DNHM, jde – li o 

kladný goodwill. Jde li o záporný goodwill, bude účtováno na účet 648 – Jiné provozní 

výnosy. Druhým typem rozdílu je oceňovací rozdíl. Tento rozdíl je rozdílem mezi oceněním 

podniku nebo jeho částí nabytého koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku 

v účetnictví prodávající účetní jednotky, sníženým o převzaté závazky. Tento rozdíl může být 

kladný nebo záporný. O oceňovacím rozdílu se účtuje na účtu 097 – Oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku a bude odpisován rovnoměrně po dobu 180 měsíců od nabytí podniku 

nebo jeho části, a to prostřednictvím účtu 557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu 

k nabytému majetku pokud se bude jednat o kladný rozdíl. Pokud se bude jednat o záporný 

oceňovací rozdíl, je třeba použit účet 648 – Jiné provozní výnosy.  

Rozdíly mezi cenou zachycenou na závazkovém účtu a hodnotou nabytého majetku 

sníženou o závazky se zabývá ČÚS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. 

Pro zjednodušení účtování velkého počtu položek, které je třeba převést, je vhodné 

použít účet vnitřního zúčtování, a to účet v účtové skupině 39 – Opravná položka 

k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování. Prostřednictvím tohoto účtu tedy bude kupujícím 

zachycen závazek z koupě podniku, přírůstky jednotlivých majetkových složek koupeného 
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podniku i převzetí jednotlivých závazků, které souvisejí s nabytým podnikem. Tyto položky 

budou zaúčtovány v ocenění, které si nabyvatel podniku zvolil a zakotvil ve vnitřních 

předpisech. Zaúčtováním těchto operací vznikne rozdíl, který se zachytí na příslušný účet 

oceňovacího rozdílu nebo goodwillu a tím dojde k vyrovnání vnitřního účtu zúčtování [6]. 

 

3.3.2 Daňové souvislosti prodeje podniku 

 

V této části práce budou rozebrán prodej podniku z pohledu jednotlivých daní. 

 

Daň z příjmů 

 

Na daň z příjmů je třeba se zaměřit jak z pohledu prodávajícího, tak z pohledu 

kupujícího. 

 

Pohled prodávajícího 

 

Z hlediska zákona o dani z příjmů jsou výsledky z prodeje zahrnuty do daňového 

přiznání, a to za zdaňovací období, ve kterém k prodeji podniku došlo. Při výpočtu daně 

z příjmů se vychází z celkového účetního výsledku hospodaření, který se upravuje o daňovou 

zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prodávaného s podnikem 

pomocí připočitatelných, popř. odpočitatelných položek. Dále se vychází z účetních nákladů. 

Výše uvedené vyplývá z ustanovení § 24 odstavce 8 ZoDzP, které uvádí, že při prodeji 

podniku se nepoužije ustanovení § 24 odstavec 2 ZoDzP. Z tohoto ustanovení vyplývá 

omezení uplatnění nákladů výší souvisejících příjmů u jednotlivě prodávaných majetků. To 

znamená, že u prodávajícího je ztráta z prodeje podniku daňově uznatelná s tím, že pro 

daňové účely budou účetní zůstatkové ceny vyřazeného majetku nahrazeny daňovými 

hodnotami.  

Protože bude obchodní vztah uskutečněn mezi spojenými osobami, je třeba použít pro 

účely stanovení ceny cenu obvyklou podle § 23 odstavce 7 ZoDzP, který uvádí, že pokud se 

liší ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými 

osobami v běžných obchodních vztazích za sejných nebo obdobných podmínek. Není – li 

tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. 

Pokud nelze určit cenu, která by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných 
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obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, bude použita cena zjištěná podle 

zákona o oceňování majetku. 

Do základu daně z příjmů se nezahrnují ty částky, které jsou účtovány ve prospěch 

nákladů, které souvisejí s náklady daňově neuznatelnými, zúčtovanými v předchozích 

obdobích, např. zrušení ostatních rezerv, zrušení účetních opravných položek apod., avšak 

maximálně do výše těchto nákladů neuznaných v předchozích zdaňovacích obdobích, a to 

podle § 23 odstavce 4 písmene e) ZoDzP. Položky, jejichž tvorba byla zároveň daňově 

uznatelným nákladem, jako jsou např. rezervy podle zákona o rezervách, opravné položky 

podle zákona o daních z příjmů, budou zahrnuty do daňových výnosů [6]. 

 

Pohled kupujícího 

 

Převzaté majetkové složky, které byly kupujícím převzaty, představují pro kupujícího 

nově pořízený majetek, pro jehož odpisy nebo spotřebu neplatí žádné daňové regulace 

v návaznosti na předchozího vlastníka.  

Oceňovací rozdíl, který vznikne kupujícímu po koupi podniku je podle § 23 odstavce 

15 ZoDzP zahrnován do základu daně. Kladný oceňovací rozdíl bude zahrnován do nákladů, a 

to rovnoměrně během 180 měsíců v poměrné výši připadající na počet měsíců v daném 

zdaňovacím období. V případě záporného oceňovacího rozdílu bude postupováno podobně 

jako u kladného oceňovacího rozdílu s tím rozdílem, že záporný oceňovací rozdíl je položkou 

zvyšující výsledek hospodaření.  

Goodwill bude zahrnován do základu daně obdobně jako oceňovací rozdíl, tedy 

rovnoměrně během 180 měsíců. Z hlediska daně z příjmů není goodwill považován za 

nehmotný majetek [6]. 

 

Daň z přidané hodnoty 

 

Prodej podniku se nepovažuje za dodání zboží, popř. za poskytnutí služby a tudíž 

nejde o zdanitelné plnění ani o plnění osvobozené od daně, a to podle § 13 odstavce 10 

písmene a) a § 14 odstavce 5 písmene a) ZoDPH. 

Z  § 72 odstavce 2 písmene e) ZoDPH vyplývá, že prodávajícímu nevzniká povinnost 

přiznat DPH na výstupu a současně mu zůstává zachován nárok na odpočet daně na vstupu. 
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Pokud je kupujícím neplátce, tak se jím stává dnem nabytí podniku a pak je jeho 

povinností podat do dne nabytí majetku podniku přihlášku k registraci k DPH finančnímu 

úřadu [10]. 

 

Daň z převodu nemovitostí 

 

Při prodeji podniku dochází k úplatnému převodu nemovitostí, které podléhají dani 

z převodu nemovitostí. V tomto případě nevzniká nárok na osvobození od daně, jako je tomu 

u vkladu podniku. Poplatníkem této daně je prodávající, avšak nabyvatel je ručitelem. 

Základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku, která je platná v den nabytí nemovitosti. Avšak pokud je cena sjednaná 

vyšší než cena zjištěná, je základem daně vyšší cena sjednaná.  

Prodávající je povinen podat daňové přiznání a také daň z nemovitostí zaplatit do 

konce třetího měsíce, který bude následovat po měsíci zápisu vkladu práva do katastru 

nemovitostí, přičemž sazba daně činí 3 % ze základu daně. 

Zaplacená daň z převodu nemovitosti je daňovým nákladem u poplatníka, který ji platí 

[10]. 

 

Daň z nemovitostí 

 

V případě daně z nemovitostí vychází daňová povinnost z vlastnictví nemovitosti. 

Tato daň se vyměřuje podle stavu k 1. 1. toho roku, na který se vyměřuje.  

Ve zdaňovacím období, tedy v průběhu kalendářního roku, v němž dochází k prodeji 

podniku včetně inkriminovaných nemovitostí, bude poplatníkem daně z nemovitostí ještě 

prodávající, přičemž kupující se stane poplatníkem této daně od následujícího zdaňovacího 

období.  

Pokud přestane být prodávající v důsledku prodeje podniku poplatníkem této daně, je 

povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do konce ledna následujícího roku, 

příp. dojde – li pouze ke změnám ostatních údajů uvedených v daňovém přiznání, je poplatník 

povinen tyto změny oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly. Kupující podává 

daňové přiznání k dani z nemovitostí ve lhůtě do 31. 1. Následujícího roku.  

Daň z nemovitosti je daňově výdajem daňovým, a to až po jejím zaplacení [10]. 
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Daň silniční 

 

Obvykle bývá součástí prodeje podniku i přechod práv k vozovému parku. S tímto je 

spojena i povinnost k dani silniční.  

Prodávajícímu zaniká daňová povinnost uplynutím kalendářního měsíce, který 

předchází kalendářnímu měsíci vzniku daňové povinnosti kupujícímu. To znamená, že 

obvykle platí silniční daň za vozidla převáděná v rámci prodeje podniku prodávající 

naposledy za kalendářní měsíc, který předchází měsíci prodeje. Za měsíc prodeje již vzniká 

daňová povinnost kupujícímu, začíná tedy platit daň tímto měsícem. 

Prodávající je povinen oznámit svému finančnímu úřadu, že mu zanikla daňová 

povinnost, a to do 15 dnů. 

Silniční daň je u poplatníka daňově uznatelným výdajem, a to bez ohledu na okamžik 

jejích zaplacení [10]. 
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4 Analýza přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

 

Tato část diplomové práce bude věnována přechodu konkrétní fyzické osoby na 

společnost s ručením omezeným.  

Subjektem, pro který bude analýza přechodu fyzické osoby na společnost s ručením 

omezeným prováděna, je muž, pan Koudelka. Pan Koudelka začal podnikat v roce 2005. 

Podniká v oblasti autodopravy s vozidly do 3,5 tuny, vlastní tedy koncesní listinu v kategorii 

živnosti „Silniční motorová doprava nákladní“. Pan Koudelka vede dobrovolně účetnictví a 

je plátcem DPH. 

Pan Koudelka zaměstnává 2 zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Sám vykonává 

administrativní práce pro svoje podnikání. Jeho dva zaměstnanci jsou současně jeho synové, 

se kterými by chtěl založit společnost s ručením omezeným a tedy své podnikání převést na 

tuto společnost.  

Ke konci roku 2012 má ve svém majetku jedno zcela odepsané osobní auto a dva 

dodávkové vozy, z toho je jeden zcela odepsán. Osobní automobil Škoda Fabia byl pořízen 

v roce 2005 (odpisová skupina 2, rovnoměrné odpisy). První dodávkový automobil Peugeot 

byl také pořízen v roce 2005 (odpisová skupina 2, zrychlené odpisy) a druhý dodávkový 

automobil Citroen byl pořízen v roce 2010 (odpisová skupina 2, rovnoměrné odpisy).  

Pan Koudelka má dále ke konci roku 2012 pohledávky z titulu poskytnutých služeb 

v nominální hodnotě 1 447 359 Kč a závazky v celkové nominální hodnotě 165 016 Kč, 

z toho jsou závazky z obchodního styku ve výši 98 560 Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 

27 506 Kč a závazky k institucím sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a z titulu daní 

z mezd za zaměstnance ve výši 27 506 Kč. Dále vlastní peněžní prostředky na bankovním 

účtu určeném pro podnikání ve výši 225 294 Kč. 

Jeho rozhodnutím je založit novou společnost s ručením omezeným s názvem 

Koudelka a synové, s. r. o. 
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4.1 Založení nové společnosti a současné podnikání fyzické osoby s postupným 

převodem majetku na společnost s ručením omezeným a postupným ukončením 

podnikání fyzické osoby 

 

V této části práce bude analyzován postup založení společnosti Koudelka a synové,  

s. r. o. peněžitými vklady na základě informací o výše uvedeném panu Koudelkovi. Dále bude 

proveden postupný převod podnikatelských aktivit na nově založenou společnost.  

 

4.1.1 Založení společnosti Koudelka a synové, s. r. o. peněžitými vklady 

 

Pan Koudelka se rozhodl založit novou společnost Koudelka a synové, s. r. o. se svými 

dvěma syny, a to peněžitými vklady. Sám vloží do základního kapitálu peněžitý vklad ve výši 

100 000 Kč, přičemž se jeho dva synové zavázali vložit do nově zakládané společnosti každý 

po 50 000 Kč.  

Všechny osoby zúčastněné na založení společnosti jsou ochotny složit své peněžité 

vklady v plné výši na nově založený bankovní účet u České spořitelny, a. s., který byl pro tyto 

účely zřízen správcem vkladu panem Koudelkou.  

K datu zápisu společnosti do obchodního rejstříku jsou společníci nově založené 

společnosti povinni otevřít účetní knihy a sestavit zahajovací rozvahu. 

Zahajovací rozvaha nově založené společnosti je znázorněna v tabulce 4.1. 

 

Tab. 4.1: Zahajovací rozvaha společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

 

AKTIVA Zahajovací rozvaha PASIVA 

Běžný účet 200 000 Základní kapitál 200 000 

  

Celkem aktiva 200 000  Celkem pasiva 200 000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V případě pana Koudelky obsahuje zahajovací rozvaha v aktivech pouze položku 

běžného účtu, protože před zápisem společnosti Koudelka a synové, s. r. o. do obchodního 

rejstříku došlo ke splacení všech peněžitých vkladů na bankovní účet, který byl zřízený pro 
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tento účel u České spořitelny, a. s. Na straně pasiv je zachycena položka základního kapitálu, 

jehož výše byla zapsána v obchodním rejstříku.  

Další povinností při zápisu společnosti do obchodního rejstříku je povinnost otevřít 

účetní knihy. Otevření účetních knih je zachyceno v tabulce 4.2. 

 

Tab. 4.2: Otevření účetních knih společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Upsaný vklad do základního kapitálu  200 000 701 411 

2. Uhrazený peněžitý vklad 200 000 221 701 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U společnosti s ručením omezeným bude po zápisu společnosti do obchodního 

rejstříku upsaný vklad do základního kapitálu účtován na účtu 701 – Počáteční účet rozvažný 

souvztažně s účtem 411 – Základní kapitál a uhrazený peněžitý vklad bude následně účtován 

na účet 221 – Bankovní účty souvztažně s účtem 701 – Počáteční účet rozvažný. 

V účetnictví pana Koudelky, tedy v účetnictví, které je stále vedeno panem  

Koudelkou - fyzickou osobou budou tyto transakce zaúčtovány podle tabulky 4.3. 

 

Tab. 4.3 Účtování v účetnictví fyzické osoby – pana Koudelky 

Účetní případy v období mezi založením a vznikem společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Splacení peněžitého vkladu 100 000 378 221 

 

Účetní případy po zápise společnosti Koudelka a synové, s. r. o. do obchodního rejstříku 

Č. Účetní případ Částka MD D 

2. Nabytý podíl na s. r. o. 100 000 061 367 

3. Zápočet splaceného vkladu 100 000 367 378 

 

Na straně fyzické osoby, která vložila do nově zakládané společnosti Koudelka a 

synové s. r. o. peněžitý vklad, bude účtováno nejprve splacení peněžitého vkladu na zvlášť 

založený bankovní účet u České spořitelny, a. s., a to na účtu 378 – Jiné pohledávky 

souvztažně s účtem 221 – Bankovní účty. K datu vzniku obchodní společnost, tedy k datu 

zápisu společnosti Koudelka a synové, s. r. o. získá pan Koudelka podíl na této společnosti, 
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který bude účtován na účtu 061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách. V souvislosti 

s touto operací vznikne panu Koudelkovi závazek peněžitý vklad splatit, což bude zachyceno 

na účtu 367 – Závazky z upsaných nesplacených papírů a vkladů. 

 

4.1.2 Postupný převod podnikatelských aktivit pana Koudelky na společnost 

Koudelka a synové, s. r. o. 

 

Protože je nová společnost Koudelka a synové, s. r. o. již založena, dojde 

k postupnému převodu podnikatelských aktivit a majetku pana Koudelky na nově založenou 

společnost.  

Pan Koudelka je povinen oznámit tuto skutečnost svým obchodním partnerům. Je 

třeba, aby pan Koudelka dostal od svých obchodních partnerů souhlas s převodem stávajících 

obchodních vztahů, které budou převedeny. Všechny obchodní transakce se nyní budou 

fakturovat společnosti Koudelka a synové, s. r. o. Je také třeba rozvázat pracovní poměr se 

dvěma zaměstnanci pana Koudelky a uzavřít tento pracovní poměr znovu s nově vzniklou 

společností.  

Převod podnikatelských aktivit a majetku pana Koudelky je znázorněna 

v následujících tabulkách. 
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Tab. 4.4: Převod dlouhodobého hmotného majetku, který je zcela odepsán 

Účtování u fyzické osoby – pana Koudelky 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Vyřazení dodávkového automobilu Peugeot 400 000 082 022 

2. Faktura na prodej dodávkového automobilu Peugeot 

Cena bez DPH 

DPH 20 % 

Celkem 

 

200 000 

40 000 

240 000 

 

 

 

311 

 

641 

343 

3. Úhrada faktury na prodej dodávkového automobilu 

Peugeot 
240 000 221 311 

4. Vyřazení osobního automobilu Škoda Fabia 168 000 082 022 

5. Faktura na prodej osobního automobilu Škoda Fabia 

Cena bez DPH 

DPH 20% 

Celkem 

 

90 000 

18 000 

108 000 

 

 

 

311 

 

641 

343 

6. Úhrada faktury za prodej osobního automobilu Škoda 

Fabia 
108 000 221 311 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Účtování u právnické osoby – společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Faktura na nákup dodávkového automobilu Peugeot 

Cena bez DPH 

DPH 20% 

Celkem 

 

200 000 

40 000 

240 000 

 

042 

343 

 

 

 

 

321 

2. Zařazení dodávkového automobilu Peugeot do evidence 200 000 022 042 

3. Úhrada faktury za nákup dodávkového automobilu 

Peugeot 
240 000 321 221 

4. Odpis dodávkového automobilu Peugeot 40 000 551 022 

5. Faktura na nákup osobního automobilu Škoda Fabia 

Cena bez DPH 

DPH 20% 

Celkem 

 

90 000 

18 000 

108 000 

 

042 

343 

 

 

 

 

321 

6. Zařazení osobního automobilu Škoda Fabia do evidence 90 000 022 042 

7. Úhrada faktury za nákup osobního automobilu Škoda 

Fabia 
108 000 321 221 

8. Odpis osobního automobilu Škoda Fabia 9 900 551 082 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak je z tabulky 4.4 patrné, pan Koudelka musí nejprve veškerý dlouhodobý majetek, 

který je zcela odepsán vyřadit ze své evidence. To provede přes účet 082 – Oprávky 

k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí souvztažně s účtem  

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Na takto vyřazený majetek bude 

následně vystavena faktura za prodej společnosti Koudelka a synové, s. r. o., a to přes účty 

311 – Pohledávky z obchodních vztahů souvztažně s účtem 641 – Tržby z prodeje 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Protože je pan Koudelka plátcem DPH, musí 

být také DPH vypořádáno, a to přes účet 343 – Daň z přidané hodnoty. Po úhradě faktury za 

prodej dlouhodobého majetku společností Koudelka a synové, s. r. o. bude účtováno na účet 

221 – Bankovní účty souvztažně s účtem 311 – Pohledávky z obchodních vztahů. 

Společnost Koudelka a synové, s. r. o. provede účtování faktury za nákup 

dlouhodobého hmotného majetku přes účty 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 

který bude zaúčtován souvztažně s účtem 321 – Závazky z obchodních vztahů. Je třeba 
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vypořádat také DPH, což bude provedeno přes účet 343 – Daň z přidané hodnoty. Dále je 

třeba zařadit nově pořízený majetek do evidence. To bude provedeno přes účty 022 – 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí a 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku. Tímto bude účet 042 vypořádán. Po úhradě faktury společnost zaúčtuje tuto úhradu 

na účty 321 – Závazky z obchodních vztahů souvztažně s účtem 221 – Bankovní účty. 

Protože se jedná o nově pořízený majetek, může být odpisován. Společnost Koudelka a 

synové, s. r. o. zvolili metodu zrychleného odpisování, a to u dodávkového automobilu 

Peugeot a metodu rovnoměrného odpisování u osobního automobilu Škoda Fabia, přičemž 

bylo rozhodnuto, že účetní odpisy se budou rovnat daňovým. 

 

Tab. 4.5: Převod dlouhodobého hmotného majetku, který není zcela odepsán 

Účtování u fyzické osoby – pana Koudelky 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Odpis dodávkového automobilu Citroen – poloviční odpis 55 625 551 082 

2. Doúčtování zůstatkové ceny automobilu Citroen 222 500  541 082 

3. Vyřazení automobilu Citroen z evidence 500 000 082 022 

4. Faktura na prodej automobilu Citroen 

Cena bez DPH 

DPH 20% 

Celkem 

 

420 000 

70 000 

350 000 

 

 

 

311 

 

641 

343 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Účtování u právnické osoby – společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Faktura na nákup dodávkového automobilu Citroen 

Cena bez DPH 

DPH 20% 

Celkem 

 

350 000 

70 000 

420 000 

 

042 

343 

 

 

 

321 

2. Zařazení dodávkového automobilu Citroen do evidence 350 000 022 042 

3. Úhrada faktury za nákup dodávkového automobilu 

Citroen 
420 000 321 221 

4. Odpis dodávkového automobilu Citroen 70 000 551 082 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tomto případě je třeba u pana Koudelky zaúčtovat navíc oproti předchozímu případu 

řádný odpis dodávkového automobilu Citroen, což bude provedeno přes účet 551 – Odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku souvztažně s účtem 082 – Oprávky 

k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí. Dále je třeba doúčtovat 

zůstatkovou cenu dodávkového automobilu Citroen. To bude provedeno přes účet  

541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku souvztažně 

s účtem 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí. Dále bude 

účtováno stejně jako u převodu dlouhodobého hmotného majetku, který byl již zcela odepsán. 

V případě právnické osoby bude postupováno naprosto stejně jako v případě převodu 

dlouhodobého hmotného majetku, který byl již odepsán. 

 

Tab. 4.6: Postoupení pohledávek 

Účtování u fyzické osoby – pana Koudelky 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Odpis pohledávek ve jmenovité hodnotě 1 447 359 546 311 

2. Postoupení pohledávek společnosti Koudelka a synové,  

s. r. o. 
1 447 359 315 646 

3. Úhrada prodejní ceny společností Koudelka a synové,  

s. r. o. 
1 447 359 221 315 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Účtování u právnické osoby – společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Nabytí pohledávek postoupením od pana Koudelky 1 447 359 315 325 

2. Úhrada nákupní ceny 1 447 359 325 221 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pan Koudelka se rozhodl postoupit své pohledávky společnosti Koudelka a synové,  

s. r. o. ve jmenovité hodnotě. Tato skutečnost musí být zaúčtována nejprve přes účty  

546 – Odpis pohledávky souvztažně s účtem 311 – Pohledávky z obchodních vztahů. 

Následně bude účtováno na účty 315 – Ostatní pohledávky a 646 – Výnosy z odepsaných 

pohledávek. Úhrada prodejní ceny pak bude zaúčtována přes účty 221 – Bankovní účty 
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souvztažně s účtem 315 – Ostatní pohledávky, tím dojde k vynulování účtu 315 – Ostatní 

pohledávky. 

Společnost Koudelka a synové, s. r. o. bude nabytí pohledávek od pana Koudelky 

účtovat přes účty 315 – Ostatní pohledávky a 325 – Ostatní závazky. Úhradu kupní ceny pak 

zaúčtuje na účty 325 – Ostatní závazky souvztažně s účtem 221 – Bankovní účty. 

Postoupení pohledávek upravuje §524 - § 530 ObchZ. 

 

Vypořádání závazků a peněžních prostředků na bankovním účtu 

 

Pan Koudelka má ve svém účetnictví ještě závazky ve výši 165 016 Kč. Z toho jsou 

závazky z obchodního styku ve výši 98 560 Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 27 506 Kč 

a závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a z titulu daní ze mzdy 

svých zaměstnanců ve výši 38 950 Kč. Všechny tyto závazky je třeba vypořádat a následně 

rozvázat pracovní poměr se svými zaměstnanci a uzavřít pracovní poměr nový s nově 

vzniklou společností Koudelka a synové, s. r. o. K závazkům z obchodního styku pak bude 

docházet již s nově vzniklou společností s ručením omezeným. 

Peněžní prostředky, které měl pan Koudelka před založením společnosti Koudelka a 

synové, s. r. o. byly použity na vklad do základního kapitálu, a to ve výši 100 000 Kč. Zbytek 

peněžních prostředků, tedy 125 294 Kč byl vybrán pro osobní spotřebu podnikatele. 

 

4.1.3 Daňové dopady přechodu pana Koudelky na společnost Koudelka a synové, s. r. 

o. postupným převedením podnikatelských aktivit pana Koudelky na novou 

společnost 

 

Tato část práce bude zaměřena na daňové dopady přechodu pana Koudelky na 

společnost Koudelka a synové, s. r. o., a to postupným převedením podnikatelských aktivit 

pana Koudelky na nově založenou společnost Koudelka a synové, s. r. o. 

 

Daň z příjmů 

 

Pan Koudelka je oprávněn uplatnit si poloviční odpis v roce prodeje dodávkového 

automobilu Citroen. Dále si do daňově uznatelných nákladů může zahrnout daňovou 

zůstatkovou cenu prodaného majetku.  
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Dále podléhá dani z příjmů u pana Koudelky příjem z postoupených pohledávek, a to 

v celé jmenovité hodnotě. Dále vznikne pohledávka z titulu jednotlivých prodejů, která 

rovněž podléhá dani z příjmů fyzických osob, a to v momentě příjmu peněz.  

Pan Koudelka je povinný zvýšit základ daně o částku, kterou si vybral 

z podnikatelského účtu pro svoji osobní spotřebu. 

Z pohledu společnosti Koudelka a synové, s. r. o. bude odepisovatelný hmotný 

majetek, který byl nakoupen odpisován z pořizovací ceny. Nakoupené pohledávky nebudou 

snižovat základ daně v roce jejich nakoupení, ani následný příjem z jejich úhrady nebude 

zvyšovat základ daně z příjmů.  

V případě postupného prodeje majetku je třeba respektovat ustanovení § 23 odstavce 7 

ZoDzP, a to že je třeba pro prodej majetku použít cenu obvyklou, protože obchodní vztah 

bude uskutečněn mezi spojenými osobami. 

 

Daň z přidané hodnoty 

 

Postoupení vlastních pohledávek u pana Koudelky nebude předmětem DPH, avšak u 

ostatních transakcí se bude jednat o dodání zboží, což bude DPH podléhat. 

Společnost Koudelka a synové, s. r. o. po provedení registrace k dani, má nárok na 

odpočet daně u všech transakcích, které podléhaly dani u pana Koudelky.  

 

Daň silniční 

 

Protože všechny automobily budou sloužit k provozování podnikatelské činnosti, 

budou také podléhat dani silniční. Je tedy třeba, aby se společnost Koudelka a synové, s. r. o. 

zaregistrovala k dani silniční ve lhůtě nejbližší zálohy a začala platit zálohy na silniční daň.  

Pan Koudelka bude naposledy platit daň silniční za vozidla převáděná v rámci prodeje 

za kalendářní měsíc, který předchází měsíci prodeje. Za měsíc prodeje je povinna zaplatit 

silniční daň již společnost Koudelka a synové, s. r. o. 

Pan Koudelka je povinen oznámit správci daně do 15 dnů po prodeji zánik daňové 

povinnosti k dani silniční. 

Silniční daň je u poplatníka daňově uznatelným výdajem bez ohledu na okamžik jejího 

zaplacení.  

 



68 
 

4.2 Založení nové společnosti a vklad celého podniku fyzické osoby do základního 

kapitálu společnosti s ručením omezeným 

 

Tato kapitola bude zaměřena na situaci, kdy se pan Koudelka rozhodne vložit celý 

svůj podnik do společnosti Koudelka a synové, s. r. o.  

Podnik pana Koudelky byl znalecky oceněn na 2 000 000 Kč. 

 

4.2.1 Účtování při vkladu podniku pana Koudelky do nové společnosti  

 

Tato část práce bude zaměřena na účtování vkladu podniku pana Koudelky do 

společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

 

Účtování z pohledu fyzické osoby – pana Koudelky 

 

Veškerý majetek a závazky z podnikatelské činnosti pana Koudelky jsou uvedeny 

v rozvaze. Rozvaha pana Koudelky před vkladem podniku je znázorněna v tabulce 4.7.  

 

Tab. 4.7: Rozvaha pana Koudelky před vkladem podniku  

AKTIVA Rozvaha před vkladem podniku PASIVA 

Samostatné movité věci 1 068 800 Účet individuálního 

podnikatele 1 730 912 

-Oprávky k SMV 845 500 Závazky z obchodního styku 98 560 

Pohledávky z obchodního styku 1 447 359 Závazky k zaměstnancům 27 506 

Bankovní účty 
225 294 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení 19 500 

 Daňové závazky 19 475 

Aktiva celkem 1 895 953 Pasiva celkem 1 895 953 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Účtování z pohledu vkladatele je třeba rozdělit do dvou částí. V první části je třeba 

zaúčtovat vyřazení jednotlivých aktiv, a to pomocí účtu – 378 Jiné pohledávky souvztažně 

s jednotlivými aktivními účty. Stejným účtem budou proúčtovány i závazky pana Koudelky, 

avšak zde bude použito jednotlivých pasivních účtů. Druhá část účtování nastane v okamžiku 

zápisu společnosti do obchodního rejstříku. V tomto období je třeba zachytit nabytí podílu, 

což bude provedeno přes účet 061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách souvztažně 
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s účtem 367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů. Tento závazek 

bude následně započten s pohledávkou, a to při splacení vkladu. Hodnota finančního majetku 

na účtu 061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách bude ve výši čisté hodnoty aktiv, tedy 

v účetním vyjádření aktiv očištěných o závazky. Účtování z pohledu pana Koudelky je 

zachyceno v tabulce 4.8. 

 

Tab. 4.8: Účtování z pohledu vkladatele – pana Koudelky 

Účtování z pohledu fyzické osoby – pana Koudelky – před vznikem společnosti Koudelka a 

synové, s. r. o. 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Vyřazení samostatných movitých věcí v ZC 223 300 378 082 

2. Vyřazení samostatných movitých věcí v PC 1 068 800 082 022 

3. Vklad pohledávek 1 447 359 378 311 

4. Vklad peněžních prostředků na bankovním účtu  225 294 378 221 

5. Převod obchodních závazků 98 560 321 378 

6. Převod závazků k zaměstnancům 27 506 331 378 

7. Převod závazků ze sociálního zabezpečení 15 500 336 378 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Účtování z pohledu fyzické osoby – pana Koudelky – po vzniku společnosti Koudelka a 

synové, s. r. o. 

Č. Účetní případ Částka MD D 

8. Zúčtování nabytého podílu 1 754 387 061 367 

9. Zápočet pohledávky a závazku z titulu vkladu podniku 1 754 387 367 378 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po provedení výše uvedených účetních případů bude rozvaha pana Koudelky značně 

zredukovaná. Veškerá jeho aktiva nyní jsou nahrazena položkou dlouhodobého finančního 

majetku, která znázorňuje jeho podíl na nově vzniklé společnosti. Jeho rozvaha po vkladu 

podniku do základního kapitálu společnosti Koudelka a synové, s. r. o. je uvedena v tabulce 

4.9. 
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Tab. 4.9: Rozvaha pana Koudelky po vkladu podniku 

AKTIVA Rozvaha po vkladu podniku PASIVA 

Dlouhodobý finanční majetek 1 754 387 Účet individuálního podnikatele 1 734 912 

  Daňové závazky 19 475 

Aktiva celkem 1 754 387 Pasiva celkem 1 754 387 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Účtování z pohledu příjemce vkladu – společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

 

Z pohledu společnosti Koudelka a synové, s. r. o. je důležité ocenění vkládaného 

podniku jako celku, protože z této hodnoty je vytvářena hodnota základního kapitálu. V tomto 

případě je tedy třeba vycházet ze znaleckého ocenění vkládaného podniku, které bylo 

vyčísleno na 2 000 000 Kč.  

Pan Koudelka společně se svými syny dohodl, že jednotlivé složky podniku budou 

oceněny účetními hodnotami převzatými z účetnictví podnikatele pana Koudelky, a proto 

dojde ke vzniku oceňovacího rozdílu. Účtování z pohledu společnosti Koudelka a synové,  

s. r. o. je zachyceno v tabulce 4.10. 

 

Tab. 4.10: Účtování z pohledu příjemce vkladu – společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Hodnota podniku uznaná znalcem pro vklad 1 858 434 353 419 

2. Převedené samostatné movité věci 223 300 022 353 

3. Převedené pohledávky 1 447 359 311 353 

4. Převedené peněžní prostředky z bankovního účtu 225 294 221 353 

5. Převedené obchodní závazky 98 560 353 321 

6. Převedené závazky vůči zaměstnancům 27 506 353 331 

7. Převedené závazky ze sociálního zabezpečení 15 500 353 336 

8. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  104 047 097 353 

9. Zápis základního kapitálu do obchodního rejstříku 1 858 434 419 411 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak je z tabulky 4.10 patrné, při účtování došlo ke vzniku oceňovacího rozdílu. Tento 

rozdíl byl zjištěn porovnáním stran MD a D účtu 353 – Pohledávky za upsaný základní 
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kapitál, jde tedy o kladný oceňovací rozdíl, který musí být vypořádán pomocí odpisů, a to 

rovnoměrně po dobu 180 měsíců od nabytí podniku a bude účtován na stranu MD účtu  

557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku a na stranu D účtu  

098 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku. 

Každá obchodní společnost má povinnost sestavit k datu zápisu do obchodního 

rejstříku zahajovací rozvahu. Zahajovací rozvaha společnosti Koudelka a synové, s. r. o. je 

uvedena v tabulce 4.11. 

 

Tab. 4.11: Zahajovací rozvaha společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

AKTIVA Zahajovací rozvaha PASIVA 

Samostatné movité věci 223 300 Základní kapitál 1 858 434 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 104 047 Závazky z obchodního styku 98 560 

Pohledávky z obchodního styku 1 447 359 Závazky k zaměstnancům 27 506 

Bankovní účty 225 294 Závazky ze sociálního zabezpečení 15 500 

Aktiva celkem 2 000 000 Pasiva celkem 2 000 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2.2 Daňové dopady vkladu podniku pana Koudelky do nové společnosti 

 

Této části práce budou popsány daňové dopady vkladu podniku pana Koudelky do 

společnosti Koudelka a synové, s. r. o.  

 

Daň z příjmů 

 

Panu Koudelkovi nevznikne z titulu vkladu podniku pohledávka, ale obchodní podíl 

na společnosti Koudelka a synové, s. r. o. a tato hodnota základ daně pana Koudelky 

neovlivní. Pan Koudelka si u vkladu dodávkového automobilu Citroen může uplatnit v roce 

vkladu pouze poloviční daňový odpis. Zůstatková cena tohoto automobilu neovlivní základ 

daně. Základ daně z příjmů fyzických osob je třeba zvýšit o celou jmenovitou hodnotu 

vkládaných pohledávek. 

Z pohledu společnosti Koudelka a synové s. r. o., je pokračováno v daňovém 

odpisování hmotného majetku započatého panem Koudelkou, přičemž je třeba za zdaňovací 

období, ve kterém ke vkladu došlo uplatnit pouze poloviční odpis. Oceňovací rozdíl, který 

vznikl vkladem podniku, není daňově uznatelným nákladem, nelze jej tedy daňově uplatnit a 
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jeho účetní odpisy nejsou součástí základu daně z příjmů právnických osob. Úhrada 

pohledávek a závazků, které postoupených od pana Koudelky nevstupuje do základu daně 

společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

 

Daň z přidané hodnoty 

 

Vklad podniku není z hlediska daně z přidané hodnoty předmětem daně. 

 

Silniční daň 

 

Panu Koudelkovi vkladem podniku zaniká daňová povinnost k dani silniční uplynutím 

kalendářního měsíce, ve kterém došlo ke vkladu podniku. V rámci vkladu podniku platí 

silniční daň za měsíc prodeje již společnost Koudelka a synové, s. r. o. 

Pan Koudelka je povinen oznámit svému finančnímu úřadu, že mu zanikla daňová 

povinnost.  

Tato daň je u poplatníka daňově uznatelným nákladem, bez ohledu na okamžik jejího 

zaplacení. 

 

4.3 Založení nové společnosti a prodej celého podniku fyzické osoby do společnosti 

s ručením omezeným 

 

V této kapitole bude rozebrán prodej celého podniku pana Koudelky do společnosti 

Koudelka a synové, s. r. o.  

Pan Koudelka se dohodl se svými syny na kupní ceně 1 900 000 Kč, což je také 

uvedeno ve smlouvě o prodeji podniku, kterou mezi sebou uzavřeli. 

 

4.3.1 Účtování prodeje podniku pana Koudelky do nové společnosti 

 

Účtování prodeje podniku pana Koudelky do společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

jak z pohledu prodávajícího, tak z pohledu kupujícího bude uvedeno v této kapitole. 
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Účtování z pohledu prodávajícího – pana Koudelky 

 

Jednotlivé složky majetku a závazků z podnikání pana Koudelky jsou uvedeny 

v rozvaze před prodejem podniku, a to v tabulce 4.12. 

 

Tab. 4.12: Rozvaha pana Koudelky před prodejem podniku  

AKTIVA Rozvaha před prodejem podniku PASIVA 

Samostatné movité věci 1 068 800 Účet individuálního 

podnikatele 1 730 912 

-Oprávky k SMV 845 500 Závazky z obchodního styku 98 560 

Pohledávky z obchodního styku 1 447 359 Závazky k zaměstnancům 27 506 

Bankovní účty 
225 294 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení 19 500 

 Daňové závazky 19 475 

Aktiva celkem 1 895 953 Pasiva celkem 1 895 953 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pan Koudelka bude účtovat o převodu majetku a závazků na společnost Koudelka a 

synové, s. r. o. dnem nabytí účinnosti smlouvy o prodeji podniku. Vyřazení jeho majetku bude 

prováděno v účetních cenách. Účtování u pana Koudelky je naznačeno v tabulce 4.13. 

 

Tab. 4.13: Účtování prodeje podniku pana Koudelky 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Vyúčtování ZC samostatných movitých věcí 223 300 588 082 

2. Vyřazení samostatných movitých věcí v PC 1 068 800 082 022 

3. Postoupení pohledávek 1 447 359 588 311 

4. Převod peněžních prostředků z bankovního účtu 225 294 588 221 

5. Převod obchodních závazků 98 560 321 588 

6. Převod závazků vůči zaměstnancům 27 506 331 588 

7. Převod závazků z titulu sociálního zabezpečení 19 500 336 588 

8. Tržba z prodeje podniku 1 900 000 371 688 

9. Úhrada kupní ceny 1 900 000 221 371 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Převod veškerých složek majetku a závazků z podnikání pana Koudelky na společnost 

Koudelka a synové, s. r. o. bude prováděn přes účet 588 – Ostatní mimořádné náklady. Tržba 

z prodeje podniku bude zaúčtována na účet 371 – Pohledávky z prodeje podniku souvztažně 

s výnosovým účtem 688 – Ostatní mimořádné výnosy. Následná úhrada kupní ceny 

společností Koudelka a synové s. r. o. bude zaúčtována na účet 221 – Bankovní účty společně 

s účtem 371 – Pohledávky z prodeje podniku. 

Porovnáním výnosového účtu 688 – Ostatní mimořádné výnosy a účtu 588 – Ostatní 

mimořádné náklady, zjistíme, zda je dosahováno zisku či ztráty z prodeje podniku. V případě 

pana Koudelky je dosahováno zisku z prodeje jeho podniku ve výši 150 000 Kč. 

Jak již bylo uvedeno, prodejem podniku prodávající nezaniká, tudíž ani pan Koudelka 

nemůže prodejem svého podniku ukončit podnikání. Jeho rozvaha po prodeji podniku bude 

vypadat přibližně jako tabulka 4.14. 

 

Tab. 4.14: Rozvaha pana Koudelky po prodeji podniku 

AKTIVA Rozvaha po prodeji podniku PASIVA 

Bankovní účet 1 900 000 Účet individuálního podnikatele 1 730 525 

  Výsledek hospodaření 150 000 

  Daňové závazky 19 475 

Aktiva celkem 1 900 000 Pasiva celkem 1 900 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak je z tabulky 4.14 patrné, panu Koudelkovi se změnily položky aktiv na jedinou 

položku bankovního účtu, kde je uložena suma ve velikosti kupní ceny. Panu Koudelkovi 

zůstal účet individuálního podnikatele, neboť ten nelze s prodejem podniku převést, stejně 

jako daňové závazky, protože se váží k osobě podnikatele. V položce výsledek hospodaření je 

zachycen zisk z prodeje podniku. 

 

Účtování z pohledu kupujícího – společnosti Koudelka a synové, s. r. o. 

 

Společnost Koudelka a synové byla založena peněžitými vklady, stejně jako byla 

založena společnost v první části této kapitoly. Pan Koudelka tedy vložil do společnosti vklad 

ve výši 100 000 Kč a zbytek vkladu doplatili jeho synové, a to každý po 50 000 Kč. Jak již 

bylo uvedeno, společnost musí ke dni zápisu do obchodního rejstříku sestavit zahajovací 

rozvahu. Zahajovací rozvaha před koupí podniku pana Koudelky je zobrazena v tabulce 4.15. 
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Tab. 4.15: Zahajovací rozvaha společnosti Koudelka a synové před koupí podniku pana  

 Koudelky 

AKTIVA Zahajovací rozvaha PASIVA 

Běžný účet 200 000 Základní kapitál 200 000 

  

Celkem aktiva 200 000  Celkem pasiva 200 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost Koudelka a synové, s. r. o. rozhodla, že bude jednotlivé položky majetku 

pana Koudelky účtovat v účetních cenách. Musí se tedy vypořádat se vzniklým oceňovacím 

rozdílem k nabytému majetku.  

Účtování společnosti Koudelka a synové, s. r. o. je naznačeno v tabulce 4.16. 

 

Tab. 4.16: Účtování u společnosti Koudelka a synové s. r. o. o koupi podniku 

Č. Účetní případ Částka MD D 

1. Převzetí samostatných movitých věcí  223 300 022 395 

2. Převzetí pohledávek 1 447 359 311 395 

3. Převzetí peněžních prostředků na bankovním účtu 225 294 221 395 

4. Převzetí obchodních závazků 98 560 395 321 

5. Převzetí závazků vůči zaměstnancům 27 506 395 331 

6. Převzetí závazků ze sociálního zabezpečení 19 500 395 336 

7. Závazek z koupě podniku 1 900 000 395 372 

8. Úhrada kupní ceny podniku 1 900 000 372 221 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 149 613 097 395 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro zjištění velikosti oceňovacího rozdílu, porovnáme stranu MD a D účtu  

395 – Vnitřní zúčtování, přičemž bude zjištěno, že došlo ke vzniku oceňovacího rozdílu ve 

výši 149 613 Kč, tedy ke vzniku kladného oceňovacího rozdílu. Tento oceňovací rozdíl je 

třeba účetně vypořádat pomocí rovnoměrných odpisů po dobu 180 měsíců, a to od nabytí 

podniku. V tomto případě bude oceňovací rozdíl účtován na stranu 557 – Zúčtování oprávky 

k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku souvztažně s účtem 098 – Oprávky 

k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku.  
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Jakmile budou všechny transakce spojeny s koupí podniku zaúčtovány, je vhodné, aby 

společnosti Koudelka a synové, s. r. o. sestavila rozvahu, kde promítne nově nabyté složky 

majetku, závazků a také oceňovacího rozdílu. Aby mohla společnost Koudelka a synové, 

 s. r. o. koupit podnik pana Koudelky, musela si zřídit dlouhodobý úvěr ve výši 1 700 000 Kč. 

Rozvaha po nákupu podniku u společnosti Koudelka a synové, s. r. o. je naznačena v tabulce 

4.17. 

 

Tab. 4.17: Rozvaha společnosti Koudelka a synové, s. r. o. po nákupu podniku 

AKTIVA Rozvaha po nákupu podniku PASIVA 

Samostatné movité věci 223 300 Základní kapitál 200 000 

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 149 613 

Závazky z obchodního styku 
98 560 

Pohledávky z obchodního styku 1 447 359 Závazky k zaměstnancům 27 506 

Bankovní účty  225 294 Závazky ze sociálního zabezpečení 19 500 

  Bankovní úvěry dlouhodobé 1 700 000 

Aktiva celkem 2 045 566 Pasiva celkem 2 045 566 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.2 Daňové dopady založení nové společnosti Koudelka a synové, s. r. o. a prodej 

podniku pana Koudelky do nové společnosti 

 

Daňové dopady založení nové společnosti Koudelka a synové, s. r. o. a prodej podniku 

pana Koudelky do společnosti Koudelka a synové, s. r. o. budou uvedeny v této části práce. 

 

Daň z příjmů 

 

Protože bude prodej podniku uskutečněn mezi spojenými osobami, je třeba použít 

ustanovení § 23 odstavce 7 ZoDzP, tedy použít cenu obvyklou. 

Příjem z prodeje podniku bude podléhat u pana Koudelky dani z příjmů fyzických 

osob, přičemž je možné uplatnit si daňovou zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku.  

Převzaté majetkové složky společností Koudelka a synové, s. r. o. budou považovány 

za nově pořízený majetek, proto může zahájit odpisování dlouhodobého majetku bez ohledu 

na to, jak odepisoval předchozí vlastník – pan Koudelka. Oceňovací rozdíl, který vznikl 

k nabytému majetku je zahrnován do základu daně. V případě pana Koudelky vznikl kladný 

oceňovací rozdíl, který bude zahrnován do nákladů rovnoměrně po dobu 180 měsíců. Úhrada 
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pohledávek a závazků nabytých od pana Koudelky nevstupuje do základu daně z příjmů 

právnických osob.  

 

Daň z přidané hodnoty 

 

Prodej podniku se nepovažuje za dodání zboží, popř. za poskytnutí služby, a tudíž 

nejde o zdanitelné plnění, ani plnění, které je osvobozeno od DPH. Panu Koudelkovi tedy 

nevzniká povinnosti přiznat DPH na výstupu.  

Společnost Koudelka a synové, s. r. o. se stává dnem nabytí podniku plátcem DPH a je 

její povinností podat do dne nabytí majetku podniku přihlášku k registraci k DPH. 

 

Silniční daň 

 

Panu Koudelkovi prodejem podniku zaniká daňová povinnost k dani silniční 

uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém došlo k prodeji podniku. V rámci prodeje podniku 

platí silniční daň za měsíc koupě již společnost Koudelka a synové, s. r. o. 

Pan Koudelka je povinen oznámit svému finančnímu úřadu, že mu zanikla daňová 

povinnost.  

Tato daň je u poplatníka daňově uznatelným nákladem, bez ohledu na okamžik jejího 

zaplacení. 

 

4.4 Vyhodnocení jednotlivých variant 

 

Pan Koudelka se rozhoduje pro přechod z podnikání fyzické osoby na společnost 

s ručením omezeným hlavně z toho důvodu, že jeho synové projevili zájem o rodinné 

podnikání. Dalším důvodem pro změnu je možné uzavření výhodné obchodní nabídky, která 

by mu nejspíš nebyla umožněna, kdyby podnikal jako fyzická osoba.  

Pan Koudelka by se neměl pouštět do přechodu z podnikání fyzické osoby na 

společnost s ručením omezeným metodou prodeje podniku. Důvodem tohoto rozhodnutí je 

fakt, že by si musel půjčit peněžní prostředky ve výši 1 700 000 Kč, aby mohl svůj podnik 

koupit. Tak vysoké zadlužení není pro pana Koudelku nutné, jelikož má na výběr ještě ze 

dvou dalších variant přechodu na společnost s ručením omezeným. Panu Koudelkovi při 

prodeji svého podniku do společnosti Koudelka a synové, s. r. o. navíc vznikne celkem 

vysoký příjem z prodeje, který bude podléhat dani z příjmů fyzických osob.  
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Jistou výhodou při přechodu z podnikání fyzické osoby na společnost s ručením 

omezeným vkladem podniku by se mohlo zdát, že z pohledu daně z příjmů nedochází ke 

zdanění nepeněžitého vkladu, tedy transakce vkladu podniku. Pan Koudelka by mohl o této 

variantě uvažovat, pokud by chtěl celý podnik vložit najednou do společnosti Koudelka a 

synové, s. r. o. Odpadá zde také nutnost hledat finanční prostředky, z kterých by byl podnik 

zaplacen. Avšak oba způsoby, jak prodej podniku, tak vklad podniku je náročný na přípravu a 

provedení, proto bude nutné zajistit daňového poradce, účetního, právníka a odhadce, což 

bude jistě finančně nákladné. 

Nejvhodnější variantou pro pana Koudelku bude založení společnosti Koudelka a 

synové, s. r. o. peněžitými vklady a postupný převod majetku a podnikatelských aktivit na 

tuto novou společnost. Už jen proto, že tímto způsobem si bude moci vyřídit své obchodní 

vztahy a bude mít dost času na to rozhodnout se kdy, jakým způsobem a za kolik převést svůj 

majetek na novou společnost s ručením omezeným, přičemž nic nebude bránit tomu, aby nově 

uzavírané obchodní partnerství uzavíral již na nově vzniklou společnost. Tento způsob se jeví 

vhodným způsobem také z toho důvodu, že pan Koudelka je drobnějším podnikatelem, který 

nemá až tak velký obchodní majetek, a tudíž nebude mnoho majetku převáděno pomocí 

kupních smluv.  

 

4.5 Vlastní návrh 

 

Obchodní zákoník v § 105 odstavci 1 uvádí, že společnost s ručením omezeným je 

společností s vlastním kapitálem, který tvoří vklady společníků, přičemž společníci ručí za 

závazky společnosti do té doby, dokud nebude splacení těchto vkladů zapsáno v obchodním 

rejstříku. Naproti tomu fyzická osoba ručí za své závazky celým svým majetkem.  

Z účetního hlediska si fyzická osoba může zvolit mezi vedením účetnictví a vedením 

daňové evidence. Pokud si fyzická osoba zvolí jako způsob zachycování svých příjmů  

a výdajů pomocí vedení účetnictví, bude mít stejné podmínky pro vedení tohoto účetnictví 

jako společnost s ručením omezeným, která bude podnikat ve stejném oboru jako fyzická 

osoba.  

Avšak pokud dojde k úpadku fyzické osoby, která vede účetnictví, přijde tato osoba  

o celý svůj majetek, kdežto společník společnosti s ručením omezeným ručí pouze do výše 

svého nesplaceného vkladu, a to do té doby, než bude jeho splacení zapsáno v obchodním 

rejstříku. Podle mého názoru je toto hlavním důvodem přechodu fyzické osoby na společnost 

s ručením omezeným. Fyzická osoba je tímto velice znevýhodněná, i když vede účetnictví  
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a zdaňuje všechny pohledávky a závazky stejným způsobem jako společnost s ručením 

omezeným – v tomto ohledu jsou tedy na stejné úrovni, avšak fyzická osoba za tyto závazky 

ručí celým svým majetkem, kdežto společnost s ručením omezeným pouze do výše svého 

nesplaceného vkladu.  

Z hlediska zdaňování dochází podle mého názoru u společnosti s ručením omezeným 

ke dvojímu zdanění, byť se nejedná o zdaňování stejnou daní. Problémem je, že zisk, kterého 

společnost s ručením omezeným dosáhne, podléhá jak dani z příjmů právnických osob, po 

výplatě podílů na zisku i dani z příjmů fyzických osob. Zisk, kterého společnost s ručením 

omezeným dosáhne, je tedy zdaněn 19 % sazbou daně z příjmů právnických osob. Z tohoto 

zisku po zdanění jsou vypláceny podíly na zisku společníkům dané společnosti s ručením 

omezeným. Tyto podíly jsou zdaňovány 15 % srážkovou sazbou daně. Podle mého názoru 

dojde tedy ke zdanění stejného příjmu dvakrát, protože podíl na zisku, který bude 

společníkovy vyplacen, je vlastně příjmem společnosti, kterou je fyzická osoba společníkem. 

Na to aby bylo tohoto zisku dosaženo, fyzická osoba vynaložila své úsilí, ale to udělala proto, 

aby dosáhla svého příjmu, který je vyplacen teprve až po zdanění zisku společnosti. Její úsilí 

tedy vede do jednoho příjmu, který bude zdaňován dvěma daněmi.  

Dalším důvodem, proč se fyzická osoba rozhodne pro přechod na společnost 

s ručením omezeným je míra zdanění. Znázornění zdanění stejného příjmu u fyzické osoby  

a u právnické osoby provedu na příkladu. Obě právní formy budou dosahovat zisku  

890 000 Kč. V případě fyzické osoby tento příjem podléhá dani z příjmů fyzických osob, 

která má sazbu 15 %. Fyzická osoba z tohoto příjmu musí odvést také zdravotní a sociální 

pojištění. Avšak fyzická osoba si může za zdaňovací období uplatnit slevu na poplatníka, 

která v tomto roce dosahuje výše 24 840 Kč. U společnosti s ručením omezeným tento příjem 

podléhá dani z příjmů právnických osob, tedy 19 % sazbě daně. Proces zdanění obou právních 

forem podnikání znázorním v tabulce 4.18. 
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Tab. 4.18: Porovnání příjmu fyzické osoby s příjmem právnické osoby 

 
Fyzická osoba 

Společnost s ručením 

omezeným 

Výše příjmu v Kč 890 000 890 000 

Zdravotní pojištění 60 075 - 

Sociální pojištění 129 940 - 

Daň 108 660 169 100 

Daň při výplatě ze zisku - 108 135 

Částka k výplatě 298 675 277 235 

 

Jak je z tabulky 4.18 patrné, fyzická osoba musí ze stejného příjmu odvést zdravotní 

pojištění ve výši 60 075 Kč a sociální pojištění 129 940 Kč. Z tohoto příjmů taktéž odvede 

daň ve výši 108 660 Kč, která je již upravena o slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. 

Naproti tomu společnost s ručením omezeným z tohoto zisku odvede daň ve výši 169 100 Kč, 

a pokud provede výplatu podílů na zisku společníkům, tak dojde ještě k odvodu daně ve výši 

108 135 Kč. Avšak při porovnání částek k výplatě dojdeme k závěru, že i při „zatížení“ zisku 

společnosti s ručením omezeným dvěma daněmi je pro podnikatele výhodnější podnikat pod 

záštitou společnosti s ručením omezeným. Rozdíl částek k výplatě je tedy 21 440 Kč, ve 

prospěch společnosti s ručením omezeným. 

Podle mého názoru je legislativa, která upravuje problematiku zdanění příjmů 

fyzických i právnických osob dosti složitá a nesrozumitelná. Protože snad každý člověk 

dosahuje nějakých příjmů, které podléhají zdanění daní z příjmů, musí se v legislativě tyto 

daně upravující orientovat. Bylo by tedy vhodné zákony zjednodušit tak, aby bylo hned jasné, 

který příjem podléhá dani a který ne. Jistě by ke srozumitelnosti dopomohlo i zpracování 

nejdůležitějších ustanovení přehledně do tabulek, popř. kdyby došlo k vydání brožur, které by 

pomocí obrázků a vysvětlujícího textu problematiku zdanění příjmů vysvětlily. Kdyby se tato 

brožurka dostala do rukou každému občanu České republiky, jistě by nedocházelo k takovým 

daňovým únikům a zatajování příjmů.  

Bohužel ale vzhledem k podmínkám v politické situaci v České republice k tomuto 

nejspíše nedojde a poplatníci daní z příjmů se budou muset zorientovat ve stávajícím systému. 

Protože v České republice působí mnoho politických stran, z nichž každá chce dosáhnout 

něčeho jiného, dospějí naše zákony nejspíše ještě k větší nesrozumitelnosti a nejasnosti.  
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Kdyby byly naše zákony srozumitelné a přehledné, mohl by se podnikatel ihned při 

zahájení svého podnikání rozhodnout pro takovou právní formu podnikání, která by mu 

vyhovovala, a nemusel by později investovat nemalé finanční prostředky do přechodu na 

jinou právní formu podnikání. 
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5 Závěr 

 

Výběr vhodné právní formy podnikání není zrovna lehkou záležitostí. Mnoho 

podnikatelů se rozhoduje mezi podnikáním fyzické osoby nebo podnikáním společnosti 

s ručením omezeným. To proto, že obě formy skrývají jisté výhody a jisté nevýhody, jak 

z pohledu právních, tak i z pohledu účetních a daňových souvislostí. Mnoho podnikatelů, kteří 

se pustí do podnikatelské činnosti, začíná podnikat jako fyzická osoba a časem zjistí, že by 

pro ně bylo výhodnější přejít na společnost s ručením omezeným. 

K přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným může dojít třemi 

způsoby. Jedná se o způsob založení nové společnosti se současným podnikáním fyzické 

osoby s postupným převodem majetku na společnost s ručením omezeným, dále založení 

nové společnosti a vklad celého podniku fyzické osoby do základního kapitálu společnosti 

s ručením omezeným a založení společnosti a následný prodej podniku fyzické osoby nově 

založené společnosti. Všechny tři způsoby byly popsány v této diplomové práci. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat jednotlivé metody přechodu podnikající 

fyzické osoby na společnost s ručením omezeným, popsat a následně vybrat nejvhodnější 

metodu pro konkrétní subjekt. 

Diplomová práce byla zaměřena na teoretické aspekty přechodu fyzické osoby na 

společnost s ručením omezeným, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového hlediska. 

Dále zde byly uvedeny důvody přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých způsobů přechodu. Dále bylo popsáno, jak 

zaúčtovat vklady do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným při založení 

společnosti a další účetní případy spojené se vznikem společnosti, vklad a prodej podniku. 

Také zde byly nastíněny daňové dopady. Diplomová práce byla orientována na aplikaci 

metody založení nové společnosti s následným převodem aktivit fyzické osoby na novou 

společnost, dále na založení nové společnosti a vklad podniku fyzické osoby do nové 

společnosti a založení nové společnosti a prodej podniku fyzické osoby do společnosti 

s ručením omezeným. Vhodný způsob přechodu z fyzické osoby na společnost s ručením 

omezeným byl vybírán pro konkrétního modelového podnikatele, který byl v této diplomové 

práci také charakterizován. Jako nejvhodnější metoda přechodu fyzické osoby na společnost 

s ručením omezeným byla v této práci vybrána metoda založení společnosti s ručením 

peněžitými vklady a následné převedení podnikatelských aktivit a majetku podnikatele na již 

vzniklou společnost. 
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Podle mého názoru dochází k přechodu fyzické osoby na společnost s ručením 

omezeným hlavně proto, že podnikatel není schopen ihned při zahájení podnikání určit pro 

něj vhodnou formu podnikání. Jeho rozhodnutí ovlivňuje jistě i legislativa České republiky, 

kterou se musí při podnikání řídit. Protože je tato legislativa mnohdy nepřehledná  

a nesrozumitelná, může se rozhodnout pro právní formu, která mu nebude vyhovovat. Bylo by 

tedy vhodné, kdyby došlo k zjednodušení zákonů tuto problematiku upravující, popř. 

zpracování nejdůležitějších ustanovení do přehledných tabulek. Pak by podnikatel nemusel 

investovat nemalé finanční prostředky do přechodu na jinou právní formu podnikání. 
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Seznam zkratek 

 

apod.   a podobně 

aj.    a jiné 

atd.   a tak dále 

atp.   a tak podobně 

č.   číslo 

ČÚS   český účetní standard 

D   dal 

DFM   dlouhodobý finanční majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

DNHM  dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

DM   dlouhodobý majetek 

DPH   daň z přidané hodnoty 

mj.   mimo jiné 

MD   má dáti 

MV   movité věci 

ObčZ   občanský zákoník 

ObchZ   obchodní zákoník 

např.   například 

PC   pořizovací cena 

popř.   popřípadě 

resp.    respektive 

SMV   soubory movitých věcí 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

tj.   to je 

tzn.   to znamená 

VK   vlastní kapitál 

ZC   zůstatková cena 

ZK   základní kapitál 

ZoDPH  zákon o dani z přidané hodnoty 

ZoDzP   zákon o daních z příjmů 

ZoDzPN  zákon o dani z převodu nemovitosti 



90 
 

ZoÚ   zákon o účetnictví 

zvl.   zvláště 

ŽZ   živnostenský zákon 
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