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1. Úvod 
 

Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou vkladu části podniku, 

se zaměřením na vklad části podniku do právnické osoby, a to do akciové 

společnosti. Práce bude rozdělena do tří základních kapitol: teoretická východiska 

vkladu, analýza vkladu a prodeje podniku a v poslední kapitole porovnám a 

zhodnotím obě varianty. Práce by měla být přehledným popisem skutečností, které 

vedou k transformaci sdružení bez právní subjektivity na akciovou společnost, která 

vznikne vkladem části podniku. Součástí práce je také rozbor a řešení účetních i 

daňových otázek, které musí jednotlivý účastníci v průběhu tohoto procesu přeměny 

sdružení na akciovou společnost řešit. Všechny skutečnosti budou řešeny na 

praktickém příkladu z praxe.  

 

Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku vkladu části 

podniku do právnické osoby, konkrétně do akciové společnosti. Vyzdvihnout výhody 

a nevýhody vkladu části podniku oproti prodeji podniku a v neposlední řadě také 

účetní a daňové dopady z toho plynoucí. 

 

První kapitola je úvodem do problematiky a vymezení základních pojmů, 

týkajících se daného tématu. Protože hlavním tématem je vklad části podniku do 

akciové společnosti, měla bych definovat pojem sdružení a akciová společnost. 

Zejména základní charakteristiku akciové společnosti, neboť byla vybrána jako 

vhodná společnost pro vklad části podniku. Definice podniku v daňových předpisech 

chybí, je tedy nutné využít obchodního zákoníku, podle kterého je podnik souborem 

hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. V případě vkládání podniku či 

jeho části (nepeněžitý vklad) do základního kapitálu společnosti se přiměřeně použijí 

ustanovení o smlouvě o prodeji podniku. Tak je tomu i v případě prodeje podniku. 

V této kapitole je teoreticky vymezen vklad a prodej podniku, včetně jeho ocenění 

znalcem, metod pro oceňování nepeněžitých vkladů a jejích problémů. Proces vkladu 

podniku nebo prodeje podniku je komplexní transakcí, které pravidelně vyžadují 

blízkou spolupráci jednotlivých odborníků z více oblastí. Na tuto kapitolu úzce 

navazuje další kapitola, ve které se již zabývám konkrétními praktickými příklady, 

které se týkají této problematiky.  
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V druhé kapitole se zaměřím na vklad části podniku do akciové společnosti, a 

to z právního, daňového i účetního hlediska. Složitost podnikání ve sdružení bez 

právní subjektivity vede často jejich účastníky k myšlence na transformaci jejich 

podnikání jakožto fyzických osob na právnickou osobu. Tuto transformaci myslím 

vklad části podniku, kdy se vkladatel významnou měrou podílí na vzniku společnosti 

nebo podstatném rozšíření jak majetkové struktury, tak i hodnoty vlastního kapitálu 

jiné společnosti, a to podle toho, zda vkladatel zakládá novou společnost nebo se 

podílí na zvýšení základního kapitálu společnosti. Kapitola vymezuje základní kroky 

účastníků sdružení, které vedou ke vzniku akciové společnosti od seskupení 

konečných účetních závěrek a zahajovací rozvahy, stanovení výše základního 

kapitálu, až k praktickému zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Všechny tyto 

kroky jsou popsány na praktickém příkladu, na sdružení Fichna – Hudeczek, které se 

dne 28. 4. 2006 transformovalo na akciovou společnost. Kapitola také stručně 

popisuje historii této uvedené společnosti. Následně zanalyzuji tento vklad části 

podniku s prodejem podniku. V obou případech nesmím opomenout účetní a daňové 

řešení těchto transakcí, které vyplývají z věcné podstaty transakce, z koncepcí, které 

jsou zakotveny v mezinárodních harmonizačních normách.  

 

Ve třetí kapitole považuji za vhodné zanalyzovat vklad části podniku oproti 

prodeji podniku. Chtěla bych v kapitole vymezit účetní a daňové odlišnosti, včetně 

možných přínosů a dopadů. V rámci vyhodnocení této analýzy bych chtěla vytýčit 

jednotlivé výhody a nevýhody, které by mohly znamenat pro podnik riziko.  

 

Závěrem bych ráda zhodnotila celý proces vkladu části podniku a prodeje 

podniku, celkové přínosy, které tato změna společnosti přinesla, ale zároveň i 

problémy, se kterými se společnost musela potýkat. V této práci jsou také popsány 

problémy tohoto právního uskupení z co nejširšího možného pohledu, a to z hlediska 

občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o dani z příjmu, zákona o DPH 

a zákona o účetnictví. Práce je zpracována na základě právních předpisů, odborné 

literatury a skutečných dokumentů. 
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2. Teoretická východiska vkladu 

2.1 Sdružení podnikatel ů 
 

Sdružení je zakotveno v § 829 - § 841 občanského zákoníku. Můžeme jej 

definovat jako spolupráci dvou a více fyzických osob, které se sdružují za účelem 

naplnění sjednaného cíle. Sdružení nemá žádnou právní subjektivitu a nemá tedy 

způsobilost k žádným právům a povinnostem. Veškeré právní úkony činí účastníci 

sdružení. Ze závazků vůči třetím osobám jsou všichni účastníci zavázáni společně a 

nerozdílně.1 Toto ručení nelze omezit ani ve smlouvě o sdružení. Sdružení se nikde 

neregistruje, ani není potřebné ho nikde hlásit. Vzniká podepsáním smlouvy o 

sdružení. Tato smlouva musí být písemná a je vhodné ji nechat úředně ověřit na 

matrice nebo u notáře. Smlouva o sdružení by měla obsahovat následující údaje: 

 

o Vymezení jednotlivých účastníků, 

o Jakým způsobem se budou účastníci sdružení podílet na činnosti 

sdružení,  

o Co vnesou jednotlivý účastníci do sdružení ( peníze, automobil…) 

o Jakým způsobem si budou účastníci sdružení rozdělovat zisk popř. 

uhrazovat ztrátu,  

o Kdo z účastníků bude uzavírat smlouvy se zaměstnanci, 

o Kdo z účastníků povede daňovou evidenci, 

o Kdo bude podávat daňové přiznání (u plátců DPH). 

 

Protože sdružení podnikatelů nemá právní subjektivitu, nemůže mít ani svůj 

bankovní účet. Proto musí jeden z účastníků ( je vhodné upravit ve smlouvě o 

sdružení) založit na své jméno, účet v bance, který bude sloužit výhradně pro platby 

sdružení. Z důvodů absence právní subjektivity se také ve vztahu k úřadům každý 

účastník sdružení chová samostatně. Výjimkou je pouze povinnost registrace k DPH. 

 

Existují dvě varianty: kdy jeden z účastníků sdružení je už plátcem DPH nebo 

kdy není nikdo z účastníku plátcem DPH. Pokud je už některý z účastníků sdružení 

plátcem DPH, mají ostatní účastníci povinnost se také zaregistrovat jako plátci a to 

                                                 
1 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 835 
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nejpozději k datu, kdy uzavřou smlouvu o sdružení. V případě, kdy není žádný z 

účastníků plátcem DPH, pak se posuzuje pro povinnost registrace obrat souhrnně za 

všechny účastníky sdružení, stejně jako u fyzických osob, které podnikají. Pokud se 

sdružení stane plátcem DPH, pak nastanou určité změny. Protože není sdružení 

právním subjektem, má na starosti DPH ten, kdo vede účetnictví dle smlouvy o 

sdružení. Osoba, která po povinnost vést účetnictví převede po skončení roku 

odpovídající podíl příjmů a výdajů na jednotlivé účastníky sdružení, a to v poměru, 

který je uveden v uzavřené smlouvě o sdružení. 

2.1.1 Výhody a nevýhody sdružení 
 

Jak z předešlého textu vyplývá, sdružení fyzických osob je nejjednodušší a 

nejdostupnější forma spolupráce, kterou volí řada fyzických osob, které začínají 

podnikat. A proto má řadu výhod, ale také nevýhod.  

 
Mezi některé výhody patří: 

o Snadné založení, aniž by bylo nutno zdlouhavě zakládat novou 

obchodní společnost,  

o Nikde se neregistruje ani nehlásí 

o Několik podnikatelů se mohou sdružit pouze na určitý projet, akci, 

o Není nutný základní kapitál, 

o Zpravidla se vede evidence 

 

Nevýhodou je zejména: 

o Ručení účastníku sdružení, kdy ručí celým svým majetkem za závazky 

sdružení, 

o Absence právní subjektivity, kdy účastníci vystupují celým svým 

jménem nebo jménem jednoho z nich, 

o V případě, kdy jeden z účastníku je plátcem DPH, musí se i ostatní 

účastníci k této dani registrovat.  

2.2 Akciová spole čnost 
 

Právní úprava o akciové společnosti je vymezena obchodním zákoníkem v 

§154 a v následujících. Akciová společnost (i jiné obchodní společnosti a družstvo) 

vzniká ve dvou etapách: v první etapě dochází k založení společnosti, v druhé etapě 
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dochází k jejímu vzniku jako právnické osoby, a to ke dni jejího zápisu do 

obchodního rejstříku. Akciová společnost může být založena dvěma způsoby, a to 

s veřejnou nabídkou akcií nebo bez veřejné nabídky.  

 

Založení s veřejnou nabídkou akcií je založeno na principu, že zakladatel 

nebo několik zakladatelů, potřebují pro vytvoření základního kapitálu získat širší 

okruh vkladatelů. Těm, prostřednictvím veřejné nabídky akcií, sdělí podmínky nabytí 

cenných papírů, jejichž přijetím dojde k uzavření smlouvy a ke vzniku akciové 

společnosti. K upsání na základě veřejné nabídky akcií dochází zápisem do listiny 

upisovatelů. Podmínkou pro zápis této společnosti do obchodního rejstříku je konání 

ustavující valné hromady, tak, aby se konala do 60 dnů, ode dne, kdy bylo dosaženo 

účinného upsání navrhovaného základního kapitálu.2 Nedodrží-li upisovatelé tuto 

lhůtu, považuje se upisování akcií za neúčinné. Základní kapitál společnosti založené 

s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 000 000 Kč, přičemž nesmí být 

upisován peněžitými vklady.  

 

Druhým způsobem je založení bez veřejné nabídky. V případě, kdy se 

zakladatelé v zakladatelské smlouvě dohodnou, že v určitém poměru upíší akcie na 

celý základní kapitál společnosti, tím se nevyžaduje veřejná nabídka akcií a tudíž 

konání ustavující valné hromady. Základní kapitál společnosti bez veřejné nabídky 

akcií musí činit alespoň 2 000 000 Kč.  

 

Akciová společnost může být založena jak jedním zakladatelem, a to jen 

v případě jedná-li se o právnickou osobu nebo dvěma a více zakladateli. Když je 

společnost založena dvěmi nebo více zakladateli, uzavřou zakladatelskou smlouvu, 

je-li založena jedním zakladatelem, podepíše zakladatelskou listinu. Součástí této 

smlouvy a listiny musí být návrh stanov společnosti. Stanovy jsou nejdůležitějším 

dokumentem akciové společnosti, jsou vnitřním předpisem, který reguluje vztahy ve 

společnosti a mění se podle potřeby společnosti. Orgány akciové společnosti jsou 

valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. 

 

                                                 
2 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností.  Praha: Grada Publishing, 2009. 296 s. ISBN 
978- 80-247-2760-8, str. 10 
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2.2.1 Výhody a nevýhody a.s. 
 

Vhodnost zvoleného typu právní formy společnosti závisí na různých kritériích, 

na postavení a představách jednotlivých společníků, finanční náročnosti záměru, 

budoucím směřování své firmy a dalších faktorech. Při výběru konkrétní právní formy 

můžeme vždy definovat určité výhody a nevýhody, které se dotýkají jednotlivých 

účastníků. Každá právní forma podnikání má svá specifika, konkrétně u akciové 

společnosti můžeme vymezit následující výhody a nevýhody. 

 

Mezi výhody a.s. patří: 

o Dobrý vnější dojem, jedná se o velkou společnost, 

o Maximální počet akcionářů není stanovený 

o Kapitálová společnost 

o Snadná změna vlastnictví 

o Lehký přístup k úvěrům 

o Zákaz konkurence pro členy představenstva i dozorčí rady 

o Akcionáři neručí za společnost. 

 

Nevýhodou je zejména: 

o Příliš vysoký základní kapitál 

o Složité zakládání společnosti a s tím spojené náklady 

o Složité řízení společnosti 

o Vyšší požadavky na zveřejňování informací 

o Povinnost auditu při překroční alespoň jednoho ze tří kritérií (celková 

aktiva více než 40 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu více než 

80 000 000 Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu 

účetního období více než 50) 

o Malá šance na čerpání prostředků z EU – jsou více podporovány malé 

podniky. 
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Tab. č. 2.1. Porovnání akciové spole čnosti oproti sdružení  

 

RUČENÍ 

SDRUŽENÍ AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

Účastníci sdružení ručí 

společně a nerozdílně, 

celým svým majetkem 

Akcionáři neručí ničím, 

a.s. celým svým majetkem 

 

 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

 

 

Není nutný 

Je povinný: 

- min. 20 000 000 (s. veř. 

nabídkou akcií) 

- min. 2 000 000 (bez veř. 

nabídky akcií) 

 

ROZDĚLENÍ ZISKU 

Podle poměru, který je 

uveden ve smlouvě. 

Podle výše vkladu, pouze 

společenská smlouva 

může určit jinak 

ZALOŽENÍ Smlouva o sdružení 
Zakladatelská 

smlouva/listina 

 

Tabulka č. 2.1. Porovnání akciové společnosti oproti sdružení ukazuje, kde 

jsou přednosti akciové společnosti, která byla vybraná pro vklad části podniku 

v praktické části. Nejvyšší výhodu, oproti sdružení, můžeme považovat v ručení 

společníku, kdy u akciové společnosti akcionáři neručí ničím. V tabulce můžeme 

vidět, že nevýhodou u akciové společnosti je povinný základní kapitál, který u 

sdružení není nutný. 

 

2.3 Vlastnické transakce 
 

Vklad podniku je složitou vlastnickou transakcí, kdy je nutná spolupráce 

několika odborníků z různých oblastí. Důležité je, že se zároveň jedná o transakci 

spojování podniků. Z ekonomického hlediska společnosti – příjemce vkladu, se vždy 

jedná o tzv. majetkovou akvizici. Prodej podniku, za předpokladu, že kupující před 

koupí podniku již provozuje svůj podnik, je transakcí spojování podniků a patří do 

skupiny tzv. majetkových akvizicí. 
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Vlastnické, neboli kapitálové transakce jsou transakce, které mají přímý nebo 

nepřímý vliv na vzniku (zániku) podniku, změnu právní formy nebo změnu 

vlastnických poměrů. K vlastnickým transakcím patří: založení a vznik společnosti, 

změny společníků převodem či vypořádáním, kapitálové akvizice, majetkové akvizice 

(vklad podniku, prodej podniku uhrazený akciemi či podíly, přeměny obchodních 

společností) a zánik obchodních společností s likvidací. Dále rozlišujeme podnikové 

kombinace, k nimž patří: kapitálové akvizice (mateřský a dceřiný podnik), majetkové 

akvizice ( prodej, koupě a vklad podniku) a fúze.  

2.3.1 Vklad  
 

Obchodní zákoník používá pojem vklad ve dvou významech, aktivum a 

pasivum. Vklad jako aktivum chápeme jako souhrn peněžních prostředků a jiných 

penězi ocenitelných hodnot, tedy majetková hodnota a vklad jako pasivum chápeme 

jako podíl na základním kapitálu. 

 
o Vklad - AKTIVUM  

a) peněžitý vklad 

b) nepeněžitý vklad 

o Vklad – PASIVUM 

 

Je-li vklad jako aktivum: 

1. Vkladem společníka je souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi 

ocenitelných hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do 

společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti na společnosti 

2. Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská 

hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve 

vztahu k předmětu podnikání. Nepeněžitý vkladu musí být splacen před 

zápisem výše základního kapitálu do OR. 

3. Nepeněžitým vkladem nemůže být pohledávka vůči společnosti.   

 

Je-li vklad jako pasivum: 

1. Základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i 

nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu. 
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2. Jeho výše se zapisuje do OR, pokud tak stanoví zákon.3 

 

2.4 Ocenění jm ění posudkem znalce 
 

Oceňování nepeněžitých vkladů není jednoduchou záležitosti a má pro 

společnost zásadní význam, proto jsou právní úpravou dána určitá pravidla, které 

upravují nepeněžité vklady a jejich oceňování, aby se předcházelo jejím 

nadhodnocováním či podhodnocováním. Oceňování podniků či jejich částí se 

realizuje na základně zákonných povinností nebo za jiným účelem. Základním 

důvodem jsou například podnikové kombinace, pomoc při rozhodování o likvidaci či 

konkursu, hodnocení bonity podniku, žádost o úvěr nebo daňové účely. Také 

součástí vkladu části podniku do nově zakládané obchodní společnosti i u prodeje 

podniku je nezbytné ocenění nepeněžitého vkladu posudkem znalce,  nezávislým na 

společnosti a jmenovaným soudem. Posudek znalce musí alespoň obsahovat: 

 

o popis nepeněžitého vkladu, 

o použité způsoby jeho ocenění a údaj o tom, zda hodnota nepeněžitého 

vkladu, ke které vedou použité způsoby ocenění, odpovídá alespoň 

úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění 

za tento nepeněžitý vklad, nebo částce, která se má započítávat na 

vklad do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, 

o částku, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje.4 

 

Hlavním úkolem znaleckého posudku je stanovení hodnoty nepeněžitého 

vkladu, v mém případě části podniku podnikatele. Smyslem ocenění je především 

odhadnout tržní hodnotu podniku. Znalecké ocenění musí být uvedeno 

v zakladatelské smlouvě. 

 

Nejen, že existují různé metody pro oceňování nepeněžitých vkladů, existují i 

různé přístupy k oceňování. Při oceňování podniku bychom se měli zabývat 

odpověďmi na tři základní otázky. Kolik je za podnik ochoten zaplatit běžný zájemce? 

Což určuje, jaké je jeho tržní ocenění, tedy tržní hodnota . Existuje-li trh s podniky, 

                                                 
3 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 58 
4 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 59  
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kde je více kupujících i prodávajících, tím se vytváří podmínky pro vznik tržní ceny. 

Předmětem odhadu je pak potenciální tržní cena, kterou označujeme jako tržní 

hodnota.5 Jakou má podnik hodnotu pro konkrétního kupujícího? Tuto hodnotu určuje 

subjektivní hodnota , která je dána užitkem majetku pro daného kupujícího, je tedy 

založeno na budoucnosti. Používá se při například u koupi podniku. Subjektivní 

přístup má několik funkcí, jako poradenskou, rozhodčí, komunikační nebo daňovou. 

A jakou hodnotu lze považovat za nespornou? Toto určuje objektivizovaná 

hodnota , která je založena na současnosti. Používá se při poskytování úvěru nebo 

při hodnocení bonity podniku. 

 

2.5 Základní metody ocen ění podniku 

 
Před samotným zvolením určité metody je nezbytné určit si cíl ocenění a pro 

koho bude ocenění určeno. Samotné oceňování podniku z hlediska potřeb 

podnikatele má dvě základní fáze, a to ocenění podniku tzv. going concern (sám o 

sobě) a ocenění podniku z hlediska záměrů, které by měly být uskutečněny 

v budoucnu. Pro oceňování existuje dostatek teoretických metod, ale jejich velké 

množství je problémem pro výběr té správné. Důležité je stanovit si cíl ocenění a pro 

koho je určeno, protože různá zadání ocenění vyžadují různé metody a ty vedou 

k odlišným výsledkům. Proto je výběr správné metody ovlivněn několika 

charakteristikami firmy. Pro ocenění podniku jsou používány následující metody: 

 

1. Metoda založené na stavových veličinách: 

o Metoda hodnoty – hodnotu podniku popisuje jako hodnotu aktiv 

a hodnotu vlastního jmění 

o Metoda substanční 

o Metoda likvidační hodnoty – není uvažován going concern, 

majetek je oceňován za předpokladu prodeje v krátkém časovém 

horizontu 

2. Výnosové metody: 

o Metoda kapitalizovaných zisků – pro určení hodnoty se používá 

diskontovaný rozdíl výnosů a nákladů 
                                                 
5 Mařík, M. Metody oceňování podniku – proces ocenění, základní metody a postupy. Ekopress, 2007. 496 s. 
ISBN 978-80-86929-32-3. str. 9 
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o Metoda diskontovaného cash flow 

o Dividendová diskontní metoda – použití modelu je závislé na 

existující dividendové politice podniku 

o Metoda založená na EVA – používá přidanou ekonomickou hodnotu 

3. Kombinované metody: 

o Schmalenbachova metoda  

o Metoda vážené střední hodnoty – kombinace substituční a 

výnosové metody 

o Metoda nadzisku, superzisku – je uvažováno, že podniku musí 

realizovat vyšší zisk, než je zisk na úrovni alternativního 

bezrizikového výnosu. 

4. Metody relativního ocenění – tato metoda je využitelná především na 

rozvinutých trzích. Hodnotu firmy odvozuje z hodnoty srovnatelných 

aktiv. 

 

Z uvedených typů metod je na praktickém příkladu použita: 

a) Výnosová metoda – metoda diskontovaných peněžních toků, protože je 

chápána jako základní výnosová  metoda 

b) Metoda stavových veličin – metoda substanční, protože předpokládané 

výsledky finančního plánu jsou zatíženy stupněm nejistoty. 

 

2.5.1 Metoda diskontovaných pen ěžních tok ů 
 

Metoda diskontovaných peněžních toků je základní metoda pro oceňování, 

neboť většina  výnosových oceňovacích metod z této metody vychází. Hodnota 

podniku je odvozena od budoucích výnosů, které se převádějí z pohledu investora na 

součastnou hodnotu. Základem je tedy časová hodnota budoucích výnosů. 

 

 Velkou nevýhodu této metody je skutečnost, že cash flow nelze odhadnout na 

velký počet let dopředu. Avšak volný peněžní tok je velmi vhodný pro výpočet 

výnosové hodnoty podniku. Při použití této metody se musí řešit tři základní druhy 

problémů. Za prvé je nutné určit, co budeme diskontovat, dále jakým způsobem to 

budeme diskontovat a v poslední řadě jak stanovíme diskontní míru. 
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Nejčastější postup této metody spočívá ve vyčíslení celé hodnoty společnosti 

a následně se vyčíslí hodnota jejího vlastního kapitálu a to tak, že z výnosové 

hodnoty firmy odečteme cenu cizích pasiv, a to: 

 

      Zisk před úroky a daněmi (EBIT) 

- daně propočtené z EBIT 

+    odpisy 

- výdaje na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku 

- zvýšení pracovního kapitálu (+ snížení pracovního kapitálu)______ 

=    peněžní toky k rozdělení = volný peněžní tok6 

 

Tento peněžní tok používáme ke stanovení výnosové hodnoty podniku. 

Představuje tak veškeré peněžní toky, které podnik generuje, a to jak pro věřitele, tak 

i akcionáře, ale neurčuje, pro koho budou určeny. To přináší výhodu, protože přesné 

určení může být nepřesné a komplikované.  

 

Prognóza CF na dlouhé roky dopředu je obtížná, proto se používá tzv. 

dvoufázová metoda, což je součet dvou složek. První složka představuje 

diskontované peněžní toky a druhá složka předpokládá existenci podniku. Tato 

metoda je však kritizována, neboť nadhodnocuje návratnost investice, protože 

nepočítá, že odpisy je třeba využít pro existenci podniku. Při ocenění proto 

vycházíme z disponibilního CF (provozní CF upravuje o investiční výdaje a změny 

pracovního kapitálu). Dalším problémem této metody je stanovení diskontní míry a 

určení budoucího rizika.  

 

2.5.2 Substan ční metoda 
 

Tuto metodu řadíme mezi základní metody oceňování, i když jde o metodu 

velmi pracnou. To vyplývá z okolností, jak dospět ke zjištění reprodukčních nákladů 

spojených se znovupořízením jednotlivých složek stálých aktiv. Podstatou substanční 

metody jsou reakce na nedostatky metody účetní hodnoty, především na princip 

                                                 
6 VALACH, J., Kolektiv. Finanční řízení podniku. 2 vyd. EKOPRESS, 1999. str. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. 
str. 269 
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účtování v historických cenách. Těžiště substanční metody především spočívá 

v části aktiv, které nazýváme stálá aktiva a právě u nich je aktuální problém 

historických nákladů. Odhadce pracuje nejen s aktivy, ale také s pasivy. U pasiv je 

však opačný problém.Účtování v historických cenách u aktiv vede k podhodnocení 

majetkové části, úkolem odhadce je tedy stanovit tyto položky na reálné bázi. U pasiv 

jde o to, aby byly vyjádřeny i ty potenciální závazky, které účetnictví nepodchycuje, 

ale pro nového majitele podniku by v případě směny znamenaly zatížení nákladů.  

 

Substanční metoda se převážně opírá o informace z účetnictví podniku. 

Účetnictví však nemůže poskytnout dokonalou informaci, proto se znalec snaží 

specifikovat hodnotu, která odpovídá dnešní situaci, a to s ohledem jak na cenu 

pořízení, tak na stupeň morálního a fyzického opotřebení. Tato metoda je založena 

na principu ocenění veškerého existujícího majetku. Každá složka aktiv je v podniku 

individuálně oceněna a součet těchto cen nám dává souhrnnou hodnotu aktiv 

podniku. Odečteme–li od této hodnoty veškeré dluhy a závazky, dostaneme vlastní 

kapitál účetní jednotky. Ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví je z pravidla 

odlišné od reálně hodnoty tohoto majetku. Proto se používá substanční metoda, 

která určuje, kolik peněz je třeba investovat, aby byl daný druh majetku pořízen ve 

stejné výši. Výsledkem je tedy stanovení aktualizované pořizovací hodnoty. Hodnota 

substance má tedy dát odpověď, kolik by se muselo investovat, kdyby se měl 

podobný podnik zřídit znovu. 

 

Při určování substanční hodnoty, musíme řešit zvláštní problémy, a to při 

oceňování tří základních složek aktiv: 

- neoběžného (stálého) majetku 

- oběžného majetku 

- nehmotného majetku 

 

Součtem reálného ocenění aktiv získáme tzv. substanční hodnotu brutto. 

Substanční hodnotu netto, která je důležitá pro účetní jednotu získáme odečtením 

různých závazků od hodnoty brutto, tedy: 
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∑ majetkových hodnot potřebných k dalšímu podnikání v aktuálních cenách 

+ výnos z prodeje majetku, který k dalšímu podnikání není třeba___________ 

= substanční hodnota brutto 

- hodnota všech závazků a dluhů_____________________________________ 

= substan ční hodnota netto 7 

 

 

Tato hodnota ukazuje, kolik kapitálu je v podniku investováno a může tvořit 

horní cenovou hranici v případě, kdy se rozhodne o pokračování podniku. Je-li kupní 

cena firmy větší než jeho substanční hodnota, pak tento rozdíl představuje goodwill 

(oceňovací rozdíl). 

 

Goodwill  představuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku 

nebo jeho části nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek 

majetku snížených o převzaté závazky. Tento rozdíl se účetně odepisuje rovnoměrně 

po dobu 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části, prostřednictvím oprávek. 

Kladný goodwill se účtuje na vrub nákladů, záporný ve prospěch výnosů. 

 

Oceňovací rozdíl  představuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním 

podniku nebo jeho části nabytého koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých 

složek majetku v účetnictví prodávající účetní jednotky, snížených o převzaté 

závazky. Účetně se odepisuje rovnoměrně po dobu 180 měsíců od nabytí podniku 

nebo jeho části. Kladný oceňovací rozdíl se účtuje na vrub nákladů, záporný ve 

prospěch výnosů. 

 

Hodnota substance především umožňuje kvantifikovat majetkovou základnu 

podniku, identifikovat nastavení zdrojové struktury, odhadnout eventuální finanční 

rizika nebo získat významné informace pro budoucí odhad podnikatelské činnosti. 

Substanční hodnota plní roli významné kontrolní funkce. To platí tím více, čím je 

větší nejistota budoucích výnosů.  

 

 

                                                 
7 VALACH, J., Kolektiv. Finanční řízení podniku. 2 vyd. EKOPRESS, 1999. 324 str. ISBN 80-86119-21-1. str. 
268 
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Nevýhodou substanční metody při ocenění je vynechání některých 

nehmotných složek jako je goodwill, organizační struktura, vybudovaná síť 

odběratelů a dodavatelů a jiné. Na základě toho platí, že substanční hodnota 

představuje dolní hranici ocenění, to znamená za kolik je prodávající ochoten prodat. 

Všechny oceňovací metody mají své výhody i nevýhody, které redukují jejich 

vypovídací schopnost a použitelnost. Proto se v praxi nepoužívá jen jedna metoda, 

ale kombinace metod a výsledky se porovnávají. 

 

2.6 Vklad podniku 

Definice podniku v daňových předpisech chybí, je tedy nutné využít 

obchodního zákoníku, podle kterého je podnik souborem hmotných, osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke 

své povaze mají tomuto účelu sloužit.8 Na podnik je nazíráno komplexně jako na věc 

hromadnou, která je tvořena jednotlivými komponenty. Vkladatel se při vkládání 

podniku či jeho části přiměřeně řídí ustanoveními smlouvy o prodeji podniku, která na 

rozdíl od výše zmíněné koncepce chápe podnik jako souhrn práv a závazků, na které 

se prodej vztahuje. 

 
V rámci různých druhů nepeněžitých vkladů může jak specifický vklad 

vystupovat vklad podniku nebo vklad části podniku. Vklad části podniku však musí 

splňovat předpoklad, že podnik představuje samostatnou organizačně-funkční 

složku, která je schopna provozovat podnikatelskou činnost. Vložit podnik nebo jeho 

část může jak právnická osoba, tak i fyzická osoba, která je účetní jednotkou, ale i 

fyzická osoba, která účetní jednotkou není. Vkladatel vkladem podniku nezaniká. 

Právnická osoba, která vložila podnik do jiné společnosti může zaniknout jen za 

předpokladu, předchází-li zániku její zrušení s likvidací. Pak výmaz z obchodního 

rejstříku lze provést nejdříve uplynutím jednoho roku od vkladu podniku.  

 

Existují dvě situace vkladu: podnik je vkládán do nově vzniklé společnosti 

nebo existující společnost se rozhodne zvyšovat základní kapitál vkladem podniku. 

Obě situace považujeme za vlastnickou transakci. Vkladatel jako protihodnotu vkladu 

                                                 
8 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 5 
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získá podíl na společnosti v podobě akcií nebo obchodního podílu. Vklad podniku je 

splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu podniku, kterou za vznikající 

společnost uzavírá správce vkladu. Při zvyšování základního kapitálu je to již 

existující společnost. Nezbytným předpokladem smlouvy o vkladu podniku je souhlas 

valné hromady nebo písemný souhlas společníku společnosti vkladatele i nabyvatele 

vkladu. Tento souhlas je nutno doložit při podání návrhu na povolení zápisu o vkladu 

podniku do obchodního rejstříku. Ke dni splacení vkladu je vkladatel povinen podnik 

předat a správce vkladu (při zvýšení ZK je to společnost) je povinen podnik převzít.9 

Tímto předáním  sepíše správce vkladu a vkladatel písemný zápis.  

 

Předmětem diskusí bývají peníze, které podnik získal realizací své činnosti. 

Někdy se objevoval názor, že nejsou součástí podniku. Ale v poslední době se 

většina autorů přiklání k názoru, že jestliže vznikají v procesu podnikání, jsou 

součástí podniku a proto by měly být převedeny jako ostatní složky vkládaného 

podniku. I já se přikláním k názoru, že jestliže vznikly v rámci podnikáni, měly by být 

převedeny. Dalšími diskutovanými položkami jsou přechodná aktiva a pasiva, 

rezervy a také opravné položky. 

 

Vlastnické právo k věcem vztahujícím se k podniku, ale i jiné majetková práva 

a hodnoty přechází na nově vznikající společnost zápisem do obchodního rejstříku. 

Na společnost přechází nejenom práva, ale i závazky a pohledávky patřící k podniku 

nebo jeho části. Převádět se však nesmí veřejnoprávní závazky osoby vkládající 

podnik (daňové závazky), živnostenská oprávnění nebo licence pro výkon činnosti, 

jsou-li vázána na určitou osobu. Při přechodu vlastnického práva výjimku tvoří 

nemovité věci, kdy vlastnické právo přechází až vkladem do katastru nemovitostí. U 

převodu závazku se nevyžaduje souhlas věřitele, ale vkladatel ručí věřitelům za jejich 

splnění. Příjemci vkladu tak vzniká povinnost, oznámit věřitelům převzetí těchto 

závazků. Také povinností vkladatele je oznámit dlužníkům přechod pohledávek.  

2.6.1 Účetní dopady 
 

Z pohledu účetních předpisů nevzniká ani pro jednu stranu povinnost sestavit 

mimořádnou účetní závěrku. Je však nezbytné provést mimořádnou inventarizaci 

                                                 
9 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností.  Praha: Grada Publishing, 2009. 296 s. ISBN 
978- 80-247-2760-8. str. 150 
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vkládaného majetku a závazků. O výsledky inventarizace se upraví hodnota 

vkládaného majetku a následně se účtují operace vztahující se k vkladu podniku. 

 
a) Pohled vkladatele 

U vkladatele můžeme účetní pohled rozdělit na vkladatele, který vede 

podvojné účetnictví a na vkladatele, který nevede účetnictví. Já se zaměřím pouze 

na první variantu, jelikož  v § 1 odst. 2 ZOÚ jsou vymezeny subjekty, na které se 

vztahuje povinnost vedení účetnictví. Podle mého vybraného praktického příkladu 

zde spadají i fyzické osoby – účastníci sdružení, kteří překročili zákonem stanovený 

limit obratu a museli přejít z daňové evidence na podvojné účetnictví. Zákon říká, že 

povinnost vést účetnictví mají fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat 

podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, 

které nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za 

bezprostřední kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to prvního dne kalendářního 

roku. 

 

Při vkladu majetku do obchodní společnosti dochází z účetního hlediska 

k přeměně aktiva za aktivum jiné (obchodní podíl nebo akcie společnosti). Vkladatel 

tak získá dlouhodobý finanční majetek. Postup účetních prací je třeba rozdělit do 

dvou fází: 

 

1. období od založení společnosti do jejího vzniku 

V tomto období se splatí vklad k rukám správce vkladu. Při splácení vkladu 

vzniká pohledávka vkladatele po správci vkladu a použije se účet 378 – 

Jiné pohledávky. 

2. období od vzniku společnosti 

Den vzniku společnosti je okamžik, kdy vkladatel získává majetkovou účast 

na společnosti. Tato účast představuje v aktivech DFM a účtuje se na 

tentýž účet účtové skupiny 06, za předpokladu, že budou CP a podíly 

v držení vkladatele déle než 1 rok. Zároveň vzniká případný závazek 

vkladatele vůči společnosti, ve výši dosud nesplacených vkladů. 

Pohledávka vůči správci vkladu zaniká, protože majetek, který je 

předmětem vkladu, předal správce vkladu společnosti. Postupným 

splácením nesplaceného vkladu se snižuje závazek vůči společnosti. 
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b) Pohled nabyvatele  

U nabyvatele je důležité ocenění vkládaného podniku dle § 24/3 zákona o 

účetnictví, neboť z něho se vytváří hodnota základního kapitálu. Obchodní zákoník 

stanoví povinnost znaleckého ocenění vkládaného podniku, avšak záleží pouze na 

rozhodnutí nabyvatele, jak ocení vkládaný majetek a závazky: 

o Ocenění jednotlivých složek majetku podle znaleckého posudku 

(nevznikne oceňovací rozdíl k nabytému majetku), 

o Ocenění vkládaného majetku v zůstatkových cenách vkladatele a 

současně zaúčtování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, 

o Ocenění vkládaného majetku v cenách získaných individuálním 

přeceněním na základě posudku znalce a současně účtuje o goodwillu 

k nabytému majetku. 

 

U nabyvatele se účetní období rozděluje do tří období: 

1. do dne zápisu ZK do OR – dochází ke splácení vkladů 

prostřednictvím účtu 379 – Jiné závazky 

2. nabyvatel účtuje o změnách ZK na účet 419 a o pohledávce za 

upsaný ZK 

3. po zápise ZK do OR – účtuje se o ZK na účet 411 

 

2.7 Prodej podniku 
 

Prodej a koupě podniku je specifická komplexní transakce, zakotvena 

v obchodním zákoníku. V obchodním zákoníku je také zakotvena smlouva o prodeji 

podniku, která musí mít písemnou formu, a která má řadu ustanovení, která jsou 

kogentní, tzn. že účastníci se nemohou od ustanovení zákona odchýlit. Ze smlouvy 

by mělo být také jasné, co tvoří podnik popřípadě jeho prodávanou část. V praxi  se 

často dokládá příloha smlouvy o prodeji podniku, v níž je uvedena specifikace 

podniku a jeho závazků, kdy se účastníci smlouvy odkazují na účetnictví. Prodávající 

se smlouvou o prodeji podniku zavazuje, odevzdat kupujícímu podnik a převést  na 

kupujícího vlastnické právo k podniku jako celku. Kupující se zavazuje převzít 
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podnik, uhradit závazky a zaplatit kupní cenu.10 Kupní cena podniku vychází 

z dohody mezi prodávajícím a kupujícím, kde není třeba znalecké ocenění. Nemělo 

by jít o účetní cenu, ale měla by vyjadřovat reálné ocenění podniku. Také by měla 

zahrnovat tzv. goodwill, to je dobré či špatné jméno podniku a případné zisky, které 

z kupovaného podniku plynou. Tato cena nemusí být přímo ve smlouvě uvedena, 

pouze stačí uvést způsob jejího určení. V případě má-li nabýt smlouva účinnosti 

k pozdějšímu datu, lze měnit kupní cenu. Prodejem podniku nedochází k zániku 

osoby, který podnik prodává. V případě, kdy je prodej podniku považován za 

ukončení podnikání, musí prodávající vstoupit do likvidace. Pak výmaz z obchodního 

rejstříku lze provést až uplynutím jednoho roku od nabytí účinnosti smlouvy o prodeji 

podniku. V případě, kdy prodávající chce dále provozovat podnikatelskou činnost, 

nesmí po dobu nejvýše dvou let vykonávat činnost konkurující prodávanému 

podniku. Další podmínkou prodeje podniku je schválení prodeje podniku valnými 

hromadami zúčastněných společností a přezkoumání kupní ceny znalcem.  

 

Přechod závazku se věřiteli pouze oznamuje, nevyžaduje se jeho souhlas. 

Dále na kupujícího přechází veškerá práva z průmyslového vlastnictví, práva i 

závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů. Nelze však převádět pohledávky a 

závazky veřejnoprávní povahy (také živnostenská oprávnění, licence atd.), protože 

daňová povinnost je nepřevoditelná, je spojena s daňovým subjektem, nikoli 

s podnikem, který uzavřením smlouvy o prodeji podniku nezaniká. Přechod 

pohledávek se řídí ustanovením o postoupení pohledávek. K postoupení pohledávek 

není třeba souhlas dlužníka, postačí souhlas kupujícího a prodávajícího. Zhorší-li se 

prodejem podniku dobytnost pohledávky věřitele, může se věřitel domáhat podáním 

odporu u soudu a to do 60 dnů ode dne kdy se dověděl o prodeji podniku. Nejpozději 

však do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy, není-li prodávající zapsán v obchodním 

rejstříku. Ke dni účinnosti smlouvy o prodeji podniku je prodávající povinen předat 

věci zahrnuté do prodeje a kupující je převzít. O převzetí se sepíše zápis, podepsaný 

oběma zúčastněnými stranami. Pravdivost údajů v zápise lze ověřit pouze 

porovnáním údajů z účetnictví, které musí vycházet ze skutečného stavu. Ten je 

prokazatelný pouze fyzickou nebo dokladovou inventurou majetku a závazků. Proto 

                                                 
10 VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. 2.vyd. Praha: BOVA Polygon, 
2009. 560 s. ISBN 978-80-7273-157-2. str. 167 
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je inventarizace k datu prodeje podniku nezbytná, ale ze zákona povinnost 

nevyplývá. Vlastnické právo k věcem, které jsou zahrnuty do prodeje, přechází 

z prodávajícího na kupujícího dnem nabytí účinností smlouvy o prodeji podniku. 

Vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí.  

 

V případě, kdy se prodává část podniku, tato část dle obchodního zákoníku 

musí tvořit samostatnou organizační složku. Mělo by se jednat o takovou část, která 

má vlastní předmět podnikání, a který vyplývá z vnitřní struktury podniku. 

 

2.7.1 Účetní dopady 
 

Postup účtování je zachycen v ČÚS č. 11 – Operace se podnikem. Při 

uzavření smlouvy o prodeji podniku nevzniká povinnost sestavit účetní závěrku, ani 

provést inventarizaci. I když inventarizace není povinná, je nezbytná.  

 
Prodávající, který vede účetnictví: 

Aby mohl prodávající správně zaúčtovat, je důležité, aby určil správný okamžik 

uskutečnění účetního případu (úbytek majetku a závazku). Dále správně posoudil a 

zaúčtoval všechny operace, které souvisí s prodejem podniku nebo jeho části. Zrušil 

opravné položky, rezervy ( s výjimkou povinně vytvářených) a oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku či goodwill. Na účet mimořádných nákladů se zaúčtuje prodaný 

majetek a na účet mimořádných výnosů tržba z prodeje podniku. 

 

Úprava prodeje podniku je řešena zákonem o daních z příjmu, který připouští 

daňově uznatelnou ztrátu z prodeje podniku. 

 

Z pohledu kupujícího: 

Kupujícímu vzniká koupí podniku závazek ve výši dohodnuté kupní ceny. 

K datu účinnosti smlouvy se musí rozhodnout v jakém ocenění přebírá majetkové 

složky podniku: 

o Ocenění jednotlivých složek majetku podle znaleckého posudku 

(nevznikne oceňovací rozdíl k nabytému majetku), 

o Ocenění vkládaného majetku v zůstatkových cenách vkladatele a 

současně zaúčtování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, 
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o Ocenění vkládaného majetku v cenách získaných individuálním 

přeceněním na základě posudku znalce a současně účtuje o goodwillu 

k nabytému majetku. 

 

Při koupi podniku musí kupující účetně vypořádat rozdíl, který mu vznikne 

mezi hodnotou kupní ceny a hodnotou převzatého majetku. Rozlišujeme dva druhy 

rozdílu goodwill anebo oceňovací rozdíl. 
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3. Analýza vkladu a prodeje podniku 
 

Pro svou praktickou část diplomové práce jsem si vybrala společnost Fichna – 

Hudeczek a.s., která byla v minulosti založena vkladem části podniku. Ze smlouvy o 

vkladu části podniku vyplývá, že vkladatelem jsou dvě fyzické osoby a příjemcem 

vkladu je nově vznikající akciová společnost. Kapitola analyzuje skutečný vklad části 

podniku, který popíšu z podkladů z výše uvedené společnosti. Prodej podniku je mé 

vlastní řešení. Tato kapitola je zpracována na základně informací a materiálů 

získaných ve společnosti Fichna - Hudeczek a.s., a z mých vlastních poznatků. 

 

Podnikatel jako fyzická osoba - živnostník se rozhodne k transformaci svého 

podnikání do akciové společnosti především z těchto důvodů: 

 

o odpadne ručení podnikatele vůči věřitelům celým svým majetkem za 

ručení pouze majetkem společnosti, tzn. přenesení podnikatelských 

rizik ze své osoby na společnost, 

o lepší přehled o hospodaření společnosti v důsledku vedení podvojného 

účetnictví, 

o výhodnější postavení na trhu jako akciová společnost,  

o úspěšnější a kvalitnější jednání jménem společnosti, 

o lepší postavení v rámci veřejných zakázek, 

o a také daňové důvody. 

 

3.1 Historie spole čnosti 
 

Společnost byla založena v roce 1992 jako sdružení dvou fyzických osob 

zabývajících se především realizací oprav a revitalizací památkových objektů a 

speciálními štukatérskými pracemi. Založení proběhlo bez přispění cizího kapitálu.  

 

Od poloviny devadesátých let došlo k rozšíření záběru činnosti také na 

farmaceutický, chemický průmysl a rekonstrukce a novostavby občanských a 

bytových staveb. V tomto období dochází rovněž k nárůstu počtu řemeslníků, dělníků 

a techniků. Dochází také k nárůstu meziročního obratu. Během let získávala 

společnost stále nové investory, spolupracovníky a dodavatele. Neustále 



 
 

25

zdokonalovala svoji kvalitu staveb a tak i své dobré jméno. S rostoucí poptávkou po 

kvalitní práci se stále snažila zlepšovat svou kvalitu a zvětšovat své zkušenosti v 

oblasti nových i tradičních technologií ve stavebnictví. Vysoká jakost a úsilí o 

maximální spokojenost zákazníků umožnily v roce 2002 certifikovat systém řízení 

jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 2006 podle normy ČSN EN ISO 

14001:2004. S nárůstem objemu realizací se změnila také pozice firmy na veřejnosti. 

Z pozice subdodavatele přešla firma u většiny zakázek na pozici generálního 

dodavatel stavby.  

 

Dnem 28.04.2006 se sdružení - Fichna a Ing. Hudeczek, transformovalo na 

akciovou společnost FICHNA - HUDECZEK a.s ., s tím, že veškeré předměty činnosti 

původního sdružení jsou i náplní nově vzniklé akciové společnosti i se všemi 

certifikáty. Transformace proběhla formou vložení části podniku do právnické osoby. 

Akciová společnost plně navazuje na historii a reference původního sdružení 

fyzických osob díky převzetí technického zázemí firmy, výrobního programu, všech 

zaměstnanců včetně jejich profesních odborností a technologických postupů. 

Předmětem podnikání akciové společnosti je provádění staveb, jejich změna a 

odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční 

výstavbě, zprostředkování obchodu a služeb, výroba stavebních hmot a stavebních 

výrobků a také velkoobchod. 

 

V současné době jsou zákazníky firmy nejen menší investoři, ale také městské 

úřady, státní instituce, církev, bytová družstva, nadnárodní společnosti, podnikatelé. 

Společnost hospodaří s vlastním kapitálem a je pojištěna vůči případným rizikům 

vyplývajících z činnosti společnosti. Zaměstnanci jsou řádně školeni v oblasti 

bezpečnosti práce, požární bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a v souladu s 

platnými předpisy je prováděno přezkoušení u odborných profesí.  

 

3.2 Postupné kroky a časový harmonogram vkladu části podniku 
 

Fyzické osoby pan Ing. Hudeczek a Fichna, kteří podnikali podle 

živnostenského zákona a nebyli zapsáni v obchodním rejstříku se dohodli, že vloží 

část svých podniků do nově vznikající obchodní společnosti, a to do akciové 
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společnosti. Tyto fyzické osoby podnikali společně na základě smlouvy o sdružení ve 

smyslu Občanského zákoníku. Dle této smlouvy, dělení příjmů a výdajů těchto osob 

ve sdružení bylo v poměru 50%:50%. Proces vkladu části podniku nemůže být reálně 

uskutečněn v jediném krátkém okamžiku, ale často vyžaduje  několikaměsíční, 

popřípadě roční proces přípravy a uskutečňování vlastní transakce. Proto se 

uskutečňuje v několika na sebe navazujících krocích. 

 

1. Návrh rozhodnutí o vkladu části podniku do a.s.  

2. Návrh na jmenování znalce soudem pro určení hodnoty části podniku 

ze dne 28.2.2006 

3. Jmenování znalce soudem, ke dni 7.3.2006 

4. Ocenění jmění posudkem znalce  

5. Písemný souhlas společníků o vkladu části podniku 

6.  Splacení vkladu uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku 

ke dni 27.3.2006 

7. Předání vkladu správci vkladu ke dni 27.3.2006 

8. Návrh na povolení zápisu o vkladu části podniku do OR 

9. Dohoda o ukončení sdružení ke dni 28.4.2006 v důsledku právního 

nástupce účastníků sdružení 

10. Přechod vlastnického práva zápisem do OR 28.4.2006 

11. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

k nemovitostem u katastrálního úřadu 

12. Sestavení zahajovací rozvahy akciové společnosti k 28.4.2006 

13. Oznamovací povinnost o přechodu na právnický subjekt (ČSSZ, ZP, 

FÚ) 

14. Osvědčení k registraci k DPH a přidělení nového DIČ ke dni 28.4.2006 

 

Na základě těchto kroků vznikla akciová společnost Fichna – Hudeczek a.s.,  

která byla založena zakladatelskou smlouvou a to jednorázově, bez veřejné nabídky 

akcií a bez konání ustavující valné hromady, v souladu § 172 OZ. 
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3.3 Příprava vkladu části podniku 
 

 Příprava vkladu části podniku vyžaduje úzkou spolupráci několika odborníků. 

Nutno je setřídit veškeré účetní podklady, na základě nichž se provede ocenění 

nepeněžitého vkladu – části podniku podnikatele posudkem znalce. Jedná se o 

nezbytný a velice důležitý krok, ze kterého se nadále vychází. Výsledná hodnota 

části podniku, která tvoří nepeněžitý vklad do nově zakládané akciové společnosti 

znalec ocenil na částku 10 408 000 Kč. Vkladatel tedy splácí úhrnný emisní kurz jím 

upsaných akcií, které mají být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad a to takto: 

 

o Část hodnoty nepeněžitého vkladu, která se použije na splacení 

jmenovité hodnoty upisovaných akcií ve výši 1 500 000 Kč na účet 411 

o Části hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 3 404 000 Kč, která se 

použije na splacení emisního ážia na účet 412 

o Části hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 300 000 Kč, která se použije 

na tvorbu rezervního fondu na účet 421 

 

Nejpozději do podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

musely být nepeněžité vklady splaceny ve 100% výši. Po zápise společnosti do 

obchodního rejstříku společnost vydala jako protihodnotu za nepeněžitý vklad 15 

kusů kmenových akcí v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč ve formě 

na majitele (15 x 100 000 = 1 500 000). Základní kapitál tedy činí 3 000 000 Kč. Lze 

tedy říci, že hodnota nepeněžitého vkladu, odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu 

kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad. 

 

Tab. č. 3.1. Přehled o rozd ělení ocen ění 

 FO Hudeczek FO Fichna Celkem 

Základní kapitál 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 3 000 000 Kč 

Emisní ážio 3 404 000 Kč 3 404 000 Kč 6 808 000 Kč 

Základní rezervní 

fond 

300 000 Kč 300 000 Kč 600 000 Kč 

Celkem 5 204 000 Kč 5 204 000 Kč 10 408 000 Kč 
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Na první pohled můžeme z tabulky č. 3.1 Přehled o rozdělení ocenění vidět, 

že základní kapitál je nižší než emisní ážio. Tato skutečnost je způsobena vlastním 

rozhodnutím fyzických osob, kdy již splnili podmínku minimálního základního kapitálu 

(2 000 000 Kč).  Proto větší částku vložili do emisního ážia, se kterým mohou během 

podnikání pracovat, představuje tak volný disponibilní zdroj. Zákonný rezervní fond je 

tvořen příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% 

základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. 

 

Emisní ážio představuje vlastní zdroj financování, je součástí vlastního 

kapitálu, ale není součástí základního kapitálu. Proto se výše emisního ážia 

nezapisuje do obchodního rejstříku. Emisní ážio se využívá  ke zvýšení základního 

kapitálu nebo k úhradě ztráty společnosti. Částka, která je poskytnuta společníky do 

emisního ážia nemá vliv na výši jejich vkladu, ani na výši základního kapitálu 

společnosti.  

 

3.4 Realizace vkladu části podniku 

Při realizace vkladu části podniku se musí počítat i s vedlejšími náklady této 

transakce. Tyto náklady související se založením akciové společnosti byly odhadnuty 

na částku 120 000 Kč. Jedná se především o náklady na: 

 

o inventarizace majetku, 

o znalecké posudky pro ocenění části podniků účastníků sdružení, 

o zřízení živnostenských listů pro obchodní společnost, 

o sepsání zakladatelských listin u notáře,  

o zřízení bankovního účtu pro složení základního kapitálu před zápisem 

společnosti do obchodního rejstříku, 

o výpisy z trestního rejstříku, 

o vydání cenných papírů, 

o poplatek za zapsání akciové společnosti do obchodního rejstříku, 

o ukončení činností sdružení,  

o přeregistrování motorových vozidel, 

o přeregistrování všech zaměstnanců, 

o nahlášení změn u všech odběratelů a dodavatelů, 
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o nový software, jeho instalaci a zaškolení.  

 

S realizací vkladu části podniku také souvisí předání vkladu části podniku 

správci vkladu, jímž se stal jeden ze zakladatelů akciové společnosti. Zakladatelé 

splatili svůj nepeněžitý vklad v plné výši uzavřením smlouvy o vkladu části podniku 

viz. příloha č 1. Vzhledem k tomu, že součásti vkladu jsou i nemovitosti, obsahuje 

smlouva o vkladu části podniku prohlášení vkladatele o předání této nemovitosti 

správci vkladu. Po zápise společnosti do obchodního rejstříku byl podán návrh na 

zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem katastrálnímu 

úřadu. 

 

3.4.1 Účetní řešení vkladu podniku 
 

Účetní řešení vkladu části podniku ovlivní účetní i daňové povinnosti u obou 

zúčastněných subjektů – vkladatele i příjemce vkladu – proto zde vždy budou 

popsány základní dopady na obou stranách. Vkladatelem jsem tedy fyzické osoby, 

které již v průběhu sdružení účtovali v podvojném účetnictví, neboť překročili 

zákonem stanovený obrat 25 000 000 Kč.  

 
Účetním obdobím akciové společnosti není kalendářní rok, nýbrž hospodářský 

rok. Individuální přecenění se neprovádělo, akciová společnost převzala ocenění 

jednotlivých složek majetku a závazků z účetnictví vkladatele. Vkladatelé 

v souvislosti s vkladem části podniku vyřadili veškerý majetek a zároveň převedli 

závazky, které tvořily součást vkládaného podniku na příjemce vkladu. Dnem vzniku 

akciové společnosti začíná povinnost vést účetnictví, které vychází ze zahajovací 

rozvahy sestavené ke dni vzniku společnosti. Na základě zahajovací rozvahy se 

otevřou účetní knihy, do nichž se převedou položky ze zahajovací rozvahy. 

Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví v rozsahu a způsobem 

stanovým zákonem, což zabezpečuje představenstvo společnosti. Účetním obdobím 

je hospodářský rok, avšak první obchodní rok společnosti začíná dnem zápisu do 

obchodního rejstříku a končí 31.12. Každý další obchodní rok počíná dnem 1.1. 

Představenstvo sestaví po ukončení účetního období, zpravidla do tří měsíců po jeho 

skončení účetní závěrku, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě 
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pokrytí ztrát společnosti, předloží k přezkoumání dozorčí radě společnosti, 

k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě. 

 

Tab. č. 3.2. Účtování u vkladatele 

Č. Název Částka MD D 

Účetní operace před zápisem do OR 

1. Vklad SMVASMV v ZC 2 336 378 082 

2.  Vklad staveb v ZC  210 378 081 

3. Vyřazení SMVASMV v PC  8 194 082 022 

4. Vyřazení staveb v PC 327 081 021 

5. Vyřazení pozemku v PC 371 378 031 

6. Vyřazení nedokončený DHM 45 378 04x 

7. Vyřazení NV a polotovarů 7 463 378 121 

8. Vklad pohledávek : 

z obchodních vztahů 

Zálohy 

Ostatní 

 

9 107 

99 

103 

 

378 

378 

378 

 

 

311 

378 

378 

9. Převod NPO 172 378 381 

10. Krátkodobý finanční majetek: 

Vklad peněz v hotovosti 

Peníze na účtech v bankách 

 

2 511 

1 335 

 

378 

378 

 

211 

221 

11. Převod závazků: 

Z obchodních vztahů 

k zaměstnancům 

ze ZP a SP 

Provozní zálohy 

Ostatní 

 

5 290 

802 

290 

6 473 

(12-12) 

 

321 

331 

336 

324 

34x (379) 

 

378 

378 

378 

378 

378 

Účetní operace po zápise do OR 

12. Zúčtování nabytého podílu 10 897 061 367 

13. Zápočet pohledávky z titulu 

vkladu 

10 897 367 378 
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Vysvětlivky: 

 
1. Od položky SMVASMV se odečte částka položky Oprávky k SMVASMV  

8 194 - 5 858 =  2 336 tis. Kč = ZC 

     3.  Od položky stavby je odečtena částka oprávky ke stavbám                                                                             

327 - 117 =  210 tis. Kč = ZC 

      5.   Pozemek se neodepisuje, provádí se pouze vyřazení v PC 

Součet těchto položek (včetně nedokončeného DMH) a odečtením OR nám udává 

hodnotu DHM 2 473 tis. Kč, což představuje položku 0xx v příloze č. 2 

  12. Den zápisu společnosti do OR je okamžikem, kdy vkladatel získá majetkovou     

účast na společnosti, která je představována DFM = 10 897 tis. Kč.(suma A-suma Z 

=23 752 – 12 855) 

 

Vkladatel, v souvislosti s vkladem podniku, vyřadil veškerý majetek a 

současně převedl i veškeré závazky, které tvořili součást podniku na nabyvatele 

vkladu. Uvedené částky vycházejí z konečné rozvahy FO. 

 

Stejným způsobem se účtuje vždy, pokud je vedeno účetnictví, bez ohledu na 

to, zda je podnikatel právnická nebo fyzický osoba.  

 
 
Tab. č. 3.3. Účtování u p říjemce vkladu 

Č. Název Částka MD D 

1. Znalci určená hodnota 

vkladu části podniku 

10 408  353 419 

2. Převod SMVASMV 2 336 022 353 

3. Převod staveb 210 021 353 

4. Převod pozemku 371 031 353 

5. Převod nedokončeného 

DHM 

45 04x 353 

6.  Převod NV a polotovarů 7 463 121 353 

7. Převod pohledávek 

z obchodního styku  

 

9 107 

 

311 

 

353 
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zálohy 

Ostatní pohledávky 

99 

103 

314 

378 

353 

353 

8. Převod NPO 172 381 353 

9. Převod KFM: 

Peníze v hotovosti 

Peníze na účtech u bank 

 

2 511 

1 335 

 

211 

221 

 

353 

353 

10. Převod závazků: 

Z obchodního styku 

K zaměstnancům 

ze ZP a SP 

provozní zálohy  

ostatní zálohy 

 

5 290 

802 

290 

6 473 

(12-12) 

 

 

353 

353 

353 

353 

353 

 

321 

331 

336 

324 

34x(379) 

11. Oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku 

- 489 353 097 

12. Zápis ZK do OR 3 000 419 411 

13. Zápis emisního ážia 6 808 419 412 

14. Zápis rezervního fondu 600 419 421 

 
 
Vysvětlivky: 

1. Znalci určená hodnota vkladu. 

                             11. Výpočet oceňovacího rozdílu: 

Rozdíl z ocenění mezi hodnotou vkladu a převedenou účetní cenou majetku 

sníženou o hodnotu převzatých závazků představuje záporný (pasivní) oceňovací 

rozdíl. Zjistí se jako:  

cena podniku -  ( Σ  aktiv - Σ závazků) = 
10 408 000 - (23 751 468 – 12 855) = - 488 950,08 Kč 
 
Jedná se o pasivní oceňovací rozdíl, budeme jej tedy účtovat s mínusem 353/097 

Σ  aktiv jsou aktiva snížená o účet 491 

Σ závazků jsou pasiva snížená o účet 491 
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Odpis oce ňovacího rozdílu 

� společnost Fichna-Hudeczek a.s., bude odepisovat oceňovací rozdíl 

rovnoměrně po dobu 180 měsíců od nabytí podniku 

� rovnoměrné měsíční umořování pasivního oceňovacího rozdílu ve výši 488 

950,08/180 = 2 716,39 

� účtování měsíčního odpisu oceňovacího rozdílu:     2 716,39 Kč 098/648 

(dle standardu s e účtuje na straně D na 648, ale i účtování na účtu 557, jak 

účtuje společnost, je správné) 

� v prvním roce to bude částka 48 895,20 Kč –> 2 716,39 x 18 -> násobí se 

osmnácti, protože společnost neúčtuje v kalendářním roce, ale hospodářském 

(až do měsíce září) 

� po ukončení odepisování se oceňovací rozdíl vyřadí  097/098 

 

K datu zápisu do obchodního rejstříku sestavuje akciová společnost  

zahajovací rozvahu. Zahajovací rozvaha obsahuje v aktivech splacené vklady, 

pohledávku ve výši nesplacených vkladů. V pasivech obsahuje zapsaný základní  

kapitál v obchodním rejstříku, emisní ážio a zákonný rezervní fond. 

3.4.2 Daňové souvislosti vkladu podniku 
 

1. Daň z příjmů 

Při nabytí podniku vkladem v případě oceňovacího rozdílu nebo goodwillu se 

zúčtované náklady (výnosy) nezahrnují do základu daně z příjmů. Fyzické osoby 

musí při vkladu podniku zrušit opravné položky a rezervy a vložit čistou hodnotu 

aktiv. Na příjemce vkladu nelze převést daňovou ztrátu a také neuplatněné 

odčitatelné položky. 

 

2. Daň dědická, darovací a z p řevodu nemovitostí 

Na dani dědické ani darovací nenastane povinnost, protože nejde o dědění ani 

bezúplatné nabytí majetku. Protihodnotou je vždy majetková účast na ZK 

společnosti. 

 

V případě daně z převodu nemovitosti se jedná o úplatný převod a proto 

podléhá dani. Poplatníkem daně je vkladatel a nabyvatel je ručitelem. Od daně jsou 
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osvobozeny vklady vložené podle obchodního zákoníku do základního kapitálu 

obchodních společností nebo družstev. V případě vkladu jinam než do základního 

kapitálu, například do emisního ážia, rezervního fondu nebo jinam, nelze osvobození 

uplatnit. Je-li vkladem nemovitost stanovuje zákon pro osvobození podmínku – tzv. 

pětiletý časový test. Osvobození se neuplatní, jestliže do pěti let od vložení vkladu 

zanikne účast společníka v obchodní společnosti, s výjimkou případu úmrtí 

společníka a nemovitost není společníku vrácena. Takto stanovená daň je splatná ve 

lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. První den běhu této lhůty je den, 

ke kterému dojde k vložení vkladu ve smyslu § 59 obchodního zákoníku. Poslední 

den této lhůty je den zániku účasti společníka ve společnosti. Daň z převodu 

nemovitosti činí v současné době 3% ze základu daně. Při výpočtu se vychází ze 

znaleckého posudku. Kdy ZD se zjistí jako hodnota nemovitosti dle znaleckého 

posudku a odečtením částky zjištěné vynásobením ZK a koeficientu.   

 

Koeficient = hodnota nemovitosti/ocenění aktiv x ZK 

Koeficient = 3 114 267/17 329 254 x 3 000 000 = 539 100 

Daň = ZD x sazba daně = 3 114 262,42 – 539 134,71 

Daň =  2 575 132,76 x 3% 

Daň = 77 256 Kč 

Tuto částku si vkladatelé dělili na půl – tedy 38 678 Kč činila daň z převodu 

nemovitosti na jednoho vkladatele. 

 

3. Daň z nemovitosti 

Poplatníkem daně je vlastník pozemku a stavby, a to vždy k 1.1. zdaňovacího 

období. Pokud dojde ke změně vlastnictví k nemovitosti v průběhu zdaňovacího 

období, stává se nabyvatel poplatníkem podle stavu k 1.1. následujícího 

zdaňovacího období. Podle zákona o dani z nemovitosti je zdaňovacím obdobím 

kalendářní rok a ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, které 

nastanou v průběhu zdaňovacího období se nepřihlíží.11 Rozhodujícím dnem není 

splacení vkladu ani den uskutečnění zdanitelného plnění, ale den nabytí vlastnictví 

k nemovitosti.  

                                                 
11 MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti – daně, účetnictví, právo. Grada Publishing, 2009. 208 s. ISBN 
978-80-247-3000-4. str. 63 
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4. Daň z přidané hodnoty 

Zákon o dani z přidané hodnoty nově od 1. 1. 2009 upravuje zdanění vkladů 

do obchodních společností. Pokud se vklad podniku nebo jeho části, tvořící 

organizační složku podniku nepovažuje za dodání zboží, poskytnutí služby nebo 

převod nemovitosti nejsou tato plnění zdanitelnými plněními.  

 

Nabyvatel se stává plátcem daně (pokud plátcem daně nebyl) dnem, kdy byl podnik 

při vkladu podniku splacen. Nabyvatel je tak povinen podat přihlášku k registraci do 

15 dnů, ode dne nabytí majetku. 

 

5. Silni ční daň 

Vznik daňové povinnosti je vázán na změnu zápisu provozovatele vozidla 

v technickém průkaze, bez ohledu na datum a předání vozidla, ani na změnu 

vlastnictví. Vkladatel oznámí zánik daňové povinnosti místně příslušenému správci 

daně do 15 dnů ode dne jejího zániku. Příjemci vkladu vzniká registrační povinnost 

ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň. V mém případě bylo předmětem daně cca 

20 automobilů. 

 

3.5 Analýza prodeje podniku 

Nyní se budu věnovat situaci, kdy fyzické osoby se nerozhodnou pro vklad 

části  podniku, ale uskuteční prodej části podniku. Pro stanovení tržení hodnoty 

podniku budu vycházet z již výše zmíněného ocenění části podniku.  

 

Tento typ majetkové akvizice spočívá v tom, že kupující, jak již bylo řečeno, 

kupuje celý podnik i s jeho závazky a pohledávkami. Avšak existuje výjimka, která se 

týká závazků a pohledávek ke státním (veřejnoprávním) institucím. Tyto závazky a 

pohledávky se nepřevádějí na kupujícího a zůstávají u původního majitele podniku - 

prodávajícího. 

 

Důležité je stanovení kupní ceny prodávaného podniku. Tato cena vychází ze 

znaleckého ocenění a je věcí dohody. V našem případě můžeme uvažovat, že 

kupující a prodávající se dohodli na prodejní ceně 10 500 000 Kč. Na základě této 



 
 

36

dohody byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená písemná smlouva o prodeji 

podniku, ve které se obě strany dohodli na jednotlivých podmínkách. Ke dni podpisu 

smlouvy o prodeji podniku došlo k předání podniku a následně byl sepsán zápis o 

převzetí majetku a závazků, který obě strany podepsali. 

 

3.5.1 Účetní řešení prodeje podniku 
 

Postup účtování u prodávajícího je upraven Českým účetním standardem pro 

podnikatele č. 011 – Operace s podnikem, konkrétně část třetí. Tento standard 

upravuje především pohled prodávajícího. Pro kupujícího standard upravuje prodej 

podniku pouze v krátkosti s odkazem na úvodní paragrafy vyhlášky. Tento standard 

stanovuje základní účetní postupy při prodeji podniku nebo jeho části. Také se 

účtování řídí zákonem o účetnictví a vyhláškou 500/2002 Sb. 

 

V průběhu podnikání nebyly vytvořeny žádné opravné položky ani rezervy, 

které by byly spojeny s prodávaným majetkem. O dalších položkách majetku a 

závazků prodávající účtuje k datu účinnosti smlouvy o prodeji podniku. Vyřazení 

majetku a závazků probíhá u prodávajícího v účetních cenách. Prodávající při prodeji 

podniku nebo jeho části účetně postupuje následovně: 

 

o zruší rezervy, s výjimkou povinně vytvářených rezerv a to ve prospěch 

nákladů, 

o opravné položky u jednotlivých složek majetku se rozpustí souvztažně ve 

prospěch nákladů, 

o oceňovací rozdíl k nabytému majetku, popřípadě goodwill vzniklý 

z předešlých transakcí se zruší nepřímo jednorázovým odpisem 

zůstatkové ceny prostřednictvím oprávek, 

o prodávaný majetek bude zachycen na účtu mimořádných nákladů, 

o tržba z prodeje na účet mimořádných výnosů, 

o závazky a rezervy, které jsou povinně tvořeny ze zákona budou zachyceny 

na účtu ostatních mimořádných nákladů. 
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Uvedený postup o účtování nákladů a výnosů, které vzniknou při prodeji 

podniku, ovlivní u prodávajícího mimořádný výsledek hospodaření. Účtování prodeje 

podniku je specifické v tom, že celý prodej podniku se účtuje do mimořádných 

nákladů, také převzetí závazků se účtuje do mimořádných nákladů, ale na stranu dal. 

Výjimku při účtování do nákladů představuje pohledávka z prodeje podniku, která se 

účtuje do mimořádných výnosů. Nejčastěji se používá účet 371 Pohledávky z prodeje 

podniku. Tyto operace, které se účtují do mimořádných nákladů a výnosů můžeme 

nazvat jako základní operace prodeje podniku. Ostatní operace, které zahrnujeme do 

mimořádných výnosů a nákladů nazýváme související operace prodeje podniku. 

 
Tab. č. 3.4 Účtování u prodávajícího 

Č. Název Částka MD D 

1. Vyúčtování ZC SMVASMV 2 336 588 082 

2. Vyřazení v PC z majetku 

FO 

8 194 082 022 

3. Vyúčtování ZC staveb 210 588 081 

4. Vyřazení staveb v PC 327 081 021 

5. Vyřazení pozemku v PC 371 588 031 

6. Vyřazení nedokončený 

DHM 

45 588 04x 

7.  Vyřazení NV a polotovarů 7 463 588 121 

8. Vyřazení pohledávek : 

z obchodních vztahů 

Zálohy 

Ostatní 

 

9 107 

99 

103 

 

588 

588 

588 

 

311 

314 

378 

9. Zúčtování NPO 172 588 381 

10. Krátkodobý finanční 

majetek: 

peníze v hotovosti 

peníze na účtech v bankách 

 

 

 

2 511 

1 335 

 

 

588 

588 

 

 

211 

221 

11. Převod závazků: 

Z obchodních vztahů 

 

5 290 

 

321 

 

588 
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k zaměstnancům 

ze ZP a SP 

Provozní zálohy 

ostatní 

802 

290 

6 473 

(12-12) 

331 

336 

324 

34x(379) 

588 

588 

588 

588 

12. Tržba z prodeje podniku 10 500  371 688 

13. Úhrada kupní ceny 10 500 221 371 

 
Tabulka č. 3.4 Účtování u prodávajícího se skládá ze dvou částí, a to 

z převodu zdrojů a převodu závazků. Protože se jedná o výsledkový způsob účtování 

vznikne prodávajícímu výsledek z prodeje podniku, který bude součástí daňového 

základu pro daň z příjmu.  

 

Tab. č. 3.5. Dopad do výkazu zisku a ztráty po prodeji po dniku 

Název Částka MD Částka D 

Mimořádné N – převod 

majetku 

23 752 000 Kč  

Mimořádné N – převod 

závazků 

  12 855 000 Kč 

Mimořádné výnosy  10 500 000 Kč 

CELKEM 23 752 000 Kč 23 355 000 Kč 

Mimo řádný VH z  prodeje ZTRÁ TA 397 000 Kč 

 

Tabulka č. 3.5 Dopad do výkazu zisku a ztráty po prodeji podniku ukazuje, 

jakým způsobem dojdeme k mimořádnému výsledku hospodaření. Nejprve sečteme 

všechny konečné stavy v účtové skupině 5, a také v účtové skupině 6. Protože 

nebyla tvořena žádná rezerva ani opravná položka, máme pouze účet mimořádných 

nákladů a mimořádných výnosů. Konečný stav účtu mimořádných nákladů  588 činí 

10 897 Kč, konečný stav účtu mimořádných výnosů 688 je 10 500 000 Kč. Rozdíl 

mezi těmito mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady nám dává zápornou 

částku ve výši 397 000 Kč, což představuje mimořádný hospodářský výsledek. Tento 

hospodářský výsledek představuje ztrátu z prodeje podniku, která je daňově 

uznatelná. Tuto části si prodávající zahrne do svého daňového přiznání. Ve firmě se 

nerozlišuje mezi účetními odpisy a daňovými, proto se uzná celá částka. Tento 

hospodářský výsledek také představuje hodnotu, která je kupujícím zaúčtována do 



 
 

39

oceňovacího rozdílu k nabytému majetku v případě, kdy bude kupující navazovat na 

ocenění v účetnictví prodávajícího. 

V případě, kdyby prodávajícímu přinesl prodej podniku zisk, bylo by třeba 

tento zisk zdanit. 

 

Prodejem podniku se tak změní původní rozvaha. Na straně aktiv tak zůstane 

pouze daňová pohledávka, na straně pasiv daňové závazky a také ztráta z prodeje 

podniku se záporným znaménkem. 

 

Abychom si u kupujícího zjednodušili účtování velkého počtu položek, které 

jsou koupí podniku převáděny, a také pro zajištění přehlednosti o účtování, se v praxi 

používá účet 395 – Vnitřní zúčtování. Prostřednictvím účtu 395 tak kupující zachytí 

na debetní straně MD všechny převzaté závazky a závazek z koupě podniku a na 

kreditní straně D veškerý nabytý majetek. 

 

 
 
Tab. č. 3.6. Účtování u kupujícího 

Č. Název Částka MD D 

1. Kupní cena podniku 10 500 395 372 

2. Vstupní cena SMVSSMV 2 336 022 395 

3. Vstupní cena staveb 210 021 395 

4. Vstupní cena pozemků 371 031 395 

5. Vstupní cena nedokončeného 

DHM 

45 04x 395 

6.  Vstupní cena NV a polotovarů 7 463 121 395 

7. Převzaté pohledávky 

z obchodního vztahů 

zálohy 

ostatní 

 

9 107 

99 

103 

 

311 

314 

378 

 

395 

395 

395 

8. Náklady příštích období 172 381 395 

9. Krátkodobý finanční majetek: 

Peníze v hotovosti 

Peníze na účtech v bankách 

 

      2 511 

1 335 

 

211 

221 

 

395 

395 
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10. Převzaté závazky: 

Z obchodních vztahů 

k zaměstnancům 

ze ZP a SP 

provozní zálohy 

ostatní 

 

5 290 

802 

290 

6 473 

(12-12) 

 

395 

395 

395 

395 

395 

 

321 

331 

336 

324 

34x(379) 

11. Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku  

- 397 395 097 

12. Úhrada kupní ceny podniku 10 500 372 221 

 
Vysvětlivky:  

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku je částka, která u prodávajícího 

znamená ztrátu z prodeje podniku a u kupujícího záporný oceňovací rozdíl. 

 

3.5.2 Daňové řešení prodeje podniku 
 

Při rozhodování o prodeji podniku jsou daňové faktory důležité pro 

rozhodování o uskutečnění prodeje podniku. Prodávajícímu bude  z této transakce 

vznikat výsledek hospodaření, který bude součástí daňového základu pro daň 

z příjmu. Za transakce, které mají daňové souvislosti a nastaly do prodeje podniku 

odpovídá prodávající, který jako daňový subjekt nezaniká. Kupující odpovídá za 

daňové povinnosti od data účinnosti smlouvy o prodeji podniku. 

 

2. Daň z příjmu  

Důležitá je skutečnost, že pro prodávajícího je prodej podniku výsledkovou 

transakcí. Vznikne tedy výsledek hospodaření, který bude součástí daňového 

základu pro daň z příjmu. Termín pro podání daňového přiznání není ovlivněn 

okamžikem prodeje. Výsledky z prodeje podniku jsou zahrnuty do daňového přiznání 

za zdaňovací období, ve kterém k prodeji podniku došlo. Pro prodávajícího je ztráta 

z prodeje podniku daňově uznatelná za předpokladu, že pro daňové účely se účetní 

zůstatkové ceny vyřazeného majetku nahradí daňovými hodnotami.12 Kupující však 

nemůže uplatnit odpočet daňové ztráty vzniklé u prodávajícího před prodejem 

                                                 
12 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností.  Praha: Grada Publishing, 2009. 296 s. ISBN 
978- 80-247-2760-8. str.  181 
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podniku. U daňových odpisů nedochází k pokračování v odpisování, u hmotného 

majetku bude tedy uplatněna roční odpisová sazba v 1. roce odpisování. 

 

3. Daň dědická, darovací a z p řevodu nemovitostí  

Na dani dědické ani darovací nenastane povinnost, protože nejde o dědění ani 

bezúplatné nabytí majetku. Dochází-li na základě smlouvy o prodeji podniku 

k převodu vlastnického práva k nemovitosti, podléhá tento převod dani z převodu 

nemovitosti. 

 

Předmětem daně z převodu nemovitosti je úplatný převod nebo přechod 

vlastnictví k nemovitostem. U převodu nemovitostí se základem daně stává cena, 

která je platná v den nabytí nemovitosti. V případě, že se cena sjednala vyšší než 

cena zjištěná, pak je základem daně cena sjednaná. Pro výpočet daně z převodu 

nemovitostí jsou osoby roztříděny do tří skupin. U všech tří skupin se počítá stejná 

výše, a to  3 %  ze základu daně. Daňové přiznání k dani z převodu  nemovitosti 

musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v 

němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitosti. Daň z převodu nemovitostí je 

třeba uhradit tehdy, kdy dochází ke vzniku, zániku nebo ke změně vlastnického 

práva k nemovitostem, a to vždy úplatně. Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je 

prodávající.  

 

4. Daň z nemovitosti 

Poplatníkem daně je vlastník pozemku a stavby, a to vždy k 1.1. zdaňovacího 

období. Pokud dojde ke změně vlastnictví k nemovitosti v průběhu zdaňovacího 

období, stává se nabyvatel poplatníkem podle stavu k 1.1. následujícího 

zdaňovacího období. Podle zákona o dani z nemovitosti je zdaňovacím obdobím 

kalendářní rok a ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, které 

nastanou v průběhu zdaňovacího období se nepřihlíží.13 Rozhodujícím dnem je den 

nabytí vlastnictví k nemovitosti. 

 

 

 

                                                 
13 MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti – daně, účetnictví, právo. Grada Publishing, 2009. 208 s. ISBN 
978-80-247-3000-4. str. 180 
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4.   Daň z přidané hodnoty  

Plátcem daně se stává osoba povinná k dani, který nabývá majetek na 

základě smlouvy o prodeji podniku od plátce daně. Kupující je tak povinen podat 

přihlášku k registraci nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí majetku.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností.  Praha: Grada Publishing, 2009. 296 s. ISBN 
978- 80-247-2760-8. str.  183 
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4. Porovnání a zhodnocení obou variant 

4.1 Vyhodnocení  celého procesu vkladu a prodeje po dniku 

Prodej a vklad podniku jsou velmi efektivní formou záchrany podniku, i když je 

podnik ve ztrátě, popřípadě stávající společníci již nechtějí v zavedeném podniku 

pokračovat. Může se tak stát například v důsledku ztráty schopnosti podnik dále 

provozovat, věku, neexistence právního nástupce, tak aby podnik nemusel být 

odsouzen k zániku. Důležitá je skutečnost, že prodej a vklad podniku znamená 

zachování pracovních míst, kdy se jednotliví zaměstnanci převádí na novou 

společnost, což je pro společnost velmi prospěšné. Tím nedochází ke snížení životní 

úrovně zaměstnanců podniku, což má také příznivý vliv na celou ekonomiku v daném 

regionu, ve které se podnik nachází. 

 

Prodej i vklad části podniku jsou velmi náročné transakce, proto je důležité na 

každou takovou transakci nahlížet individuálně. Vklad podniku a prodej podniku se 

od sebe liší v několika zásadních skutečnostech, které znázorňuje následující 

tabulka. 

 

Tab. č. 4.1. Vklad podniku oproti prodeji podniku 

VKLAD PODNIKU PRODEJ PODNIKU 

V účetnictví prodávajícího se nabytý 

finanční majetek rovná účetní ceně 

vkládaného podniku 

V účetnictví prodávajícího vzniká rozdíl 

mezi kupní a účetní cenou podniku 

ČÚS č. 11 neřeší žádné speciální 

postupy a úpravy 

ČÚS č. 11 upravuje  prodej podniku, 

speciálně ve třetí části 

U prodávajícího se zobrazí do 

rozvahového  způsobu účtování 

U prodávajícího se zobrazí do 

výsledkového  způsobu účtování 

Odpis oceňovacího rozdílu/goodwillu 

není daňově účinný. 

Odpis oceňovacího rozdílu/goodwillu je 

daňově účinný. 

Příjemce vkladu může pokračovat 

v odepisování dle vkladatele 

Odpisuje se bez jakékoliv návaznosti dle 

ZDP 

Znalecký posudek je nutný  dle § 59 

ods. 3 OZ. 

Není požadován  posudek znalce. 
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Protihodnotou je podíl na společnosti 

v podobě akcií nebo obchodního podílu 

Protihodnotou je kupní cena popřípadě 

obchodní podíl 

 

Z tabulky č. 2.2. Vklad podniku oproti prodeji podniku vyplývá v čem se od 

sebe zásadně liší vklad podniku a prodej podniku. U prodeje podniku výsledkový 

způsob účtování znamená, že protihodnotou převáděného majetku a závazků jsou 

náklady, kupní cena je zachycena ve výnosech. V případě, kdy není požadován 

posudek znalce u prodeje podniku existuje výjimka, kdy je posudek nutný. Je to 

v případě, kdy společnost nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo osoby 

jednající s ním ve shodě za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny ZK ke dni 

nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty dle § 196a OZ. Také prodej 

podniku se posuzuje podle toho, v jaké formě se provádí úhrada kupní ceny. Na 

příkladu z třetí kapitoly jsem aplikovala pouze úhradu penězi. Ale existují i případy, 

kdy prodávaný podnik je hrazen nepeněžně – akciemi jiné společnosti nebo přímo 

akciemi kupujícího, které však nejsou k tomu účelu nově emitovány, tj. jsou v držení 

kupujícího.15 

 

I přes velmi vysoké náklady, které byly odhadnuty na částku 120 000 Kč a 

časovou náročnost, se podle mého názoru účastníci sdružení rozhodli správně, i 

když si mohli vybrat jednodušší formu kapitálové společnosti tj. společnost s ručením 

omezeným. Tato společnost oproti akciové společnosti nemá tak vysoké nároky na 

základní kapitál a na založení, tudíž i náklady na založení by byly nižší. Za kladnou 

stránku této transformace považuji ručení, kdy akcionáři neručí za závazky 

společnosti ničím a také ve skutečnosti, že na první pohled není znatelné vlastnictví, 

jako ve společnosti s ručením omezeným. Proto si také účastníci sdružení při 

transformaci zvolili akciovou společnost, kdy je jednoduché vystoupení ze 

společnosti pouhým prodáním akcií. 

 

Akciová společnost, stejně jako obchodní společnost, je dle zákona o 

účetnictví povinna vést podvojné účetnictví, má povinnost zveřejňovat účetní závěrku 

a výroční zprávu a podléhá auditu při splnění alespoň jedné ze tří podmínek, viz. 

výše. To přináší oproti fyzické osobě–podnikateli, který vedl z počátku podnikání ve 

                                                 
15 VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. 2.vyd. Praha: BOVA Polygon, 
2009. 560 s. ISBN 978-80-7273-157-2. str. 165 
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sdružení daňovou evidenci, výraznou změnu a další nároky na vedení účetnictví. Je 

tedy nutný přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví. Vedení podvojného 

účetnictví je podstatně náročnější, což představuje zřízení syntetických a 

analytických účtů, nákup vhodného softwaru a v neposlední řadě také 

kvalifikovanější pracovní sílu. 

 

Za největší výhodu této akciové společnosti považuji fakt, že oba zakladatelé 

již před založením akciové společnosti společně podnikali v oboru stavebnictví a    

jsou si také vědomi, co založení podniku a jeho vedení znamená. Další přínos pro 

tuto společnost je, že společníci navázali na již úspěšný podnik, jeho historii a 

tradice, a také mohou využít svých zkušeností a znalostí v oblasti stavebnictví. 

Společnost může být ve výhodě, díky svým zkušeným a poměrně stálým 

zaměstnancům. Za stinnou stránku se považuje, že se v této oblasti podnikání 

nachází velké množství firem a uspět na trhu a získat zakázku je velmi složité, zvlášť 

nyní v období ekonomické krize a v zimních obdobích, kdy je poptávka po službách 

ve stavebnictví velmi nízká.  

 

4.2  Celkové p řínosy a dopady 

Osobně si myslím, že velkým problém, jak pro kupující tak i příjemce vkladu, 

je značné opotřebení převáděného majetku. Může být téměř odepsán, nemusí 

pracovat správně či může být značně poškozen. Tato situace může být v případě 

prodeje podniku kompenzována nižší prodejní cenou, ale i tak bych zvážila koupi 

podniku. Další komplikace mohou nastat u smluv o prodeji podniku, protože 

obchodní zákoník nedefinuje veřejnoprávní a soukromoprávní závazky a pohledávky, 

což často účastníci smluv řeší soudním sporem. V případě, kdy je vkládána 

(prodávaná) část podniku, může být vymezení části podniku problémem. Obchodní 

zákoník definuje části podniku, jak v § 7 jako organizační složku – odštěpný závod, 

popřípadě jiná organizační složka, která se zapisuje do obchodního rejstříku a § 487 

hovoří o samostatné organizační složce podniku. Tyto slovní rozdíly způsobují 

problémy, neboť rejstříkové soudy upřednostňují §7, čímž může být prodávána jen 

organizační složka, která je registrovaná v obchodním rejstříku. Avšak účetní 

předpisy se při ustanovení o části podniku odvolávají na § 487 OZ. Existuje zde 

rozpor mezi formálně právní úpravou a věcnou podstatou.  
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Při provádění analýzy vkladu podniku a prodeje podniku, budu porovnávat 

jednotlivé faktory, které vyplynuly z řešení praktického příkladu vkladu části podniku 

a prodeje podniku. Tyto faktory  popisuje následující tabulka.  

 
 
Tab. č. 4.2. Porovnání jednotlivých faktor ů u vkladu a prodeje podniku 

 Vklad podniku Prodej podniku 

Oceňovací rozdíl Ve výši -488 950,08 Ve výši – 397 

Daňová uznatelnost 

odpisů oceňovacího 

rozdílu 

 

        NE 

 

      ANO 

 

Protihodnota 

15 kusů kmenových akcí 

v listinné podobě ve 

jmenovité hodnotě 100 

000 Kč 

Kupní cena ve výši 

10 500 000 Kč 

 
Tabulka č. 4.1. Porovnání jednotlivých faktorů u vkladu a prodeje podniku 

popisuje, jak se od sebe liší vklad a prodej podniku. V případě vkladu podniku není 

možná daňová uznatelnost odpisů oceňovacího rozdílu, což vychází z § 25 odst. 1 

písm. zh ZDP. Avšak u prodeje podniku se kladný oceňovací rozdíl zahrnuje do 

výdajů (po dobu 180 měsíců), záporný oceňovací rozdíl je částka, která zvyšuje 

výsledek hospodaření (po dobu 180 měsíců). Neodepsanou část záporného 

(kladného) oceňovacího rozdílu při koupi podniku nebo části podniku je poplatník 

povinen zahrnout do základu daně při vyřazení poslední složky dlouhodobého 

nehmotného majetku nebo hmotného majetku.16 

 

4.3 Shrnutí 

Dle mého názoru, prvním krokem u vkladu části podniku do nově vznikající 

společnosti je nutnost si uvědomit jakou právní formu zvolit, dále zhodnotit všechny 

klady i zápory, které vybraná právní forma přináší, a která právní forma společnosti 

bude pro nás nejvýhodnější. Po rozhodnutí a uvědomění si všech výhod a nástrah, 

                                                 
16 Zákon č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, § 25 ods. 15  
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přichází volba transformace. V mém případě si fyzické osoby vybrali vklad části 

podniku do akciové společnosti.  

 

Při celkovém posouzení změny můžu zhodnotit, že společnosti za poslední 

roky, kdy se transformovala na akciovou společnost, rapidně stoupl obrat, což 

vysvětluje následující tabulka č. 4.3 Přehled o dosahovaných obratech v letech 2005-

2009. V letech 2005 a 2006, kdy společníci podnikali na základě smlouvy o sdružení, 

se obrat pohyboval okolo 100 mil. Kč, v letech 2007 – 2009, kdy se transformovali 

vkladem části podniku na akciovou společnost, obrat vstoupl až na 240 mil. Kč. 

Tento náhlý růst připisuji hlavně tomu, že se společnosti zvýšila prestiž, což je 

následek toho, že se sdružení transformovalo vkladem části podniku na akciovou 

společnost, a také nemalý vliv na zvýšení obratu akciové společnosti má dobré 

jméno společnosti. 

 

Tab. č. 4.3. Přehled o dosahovaných obratech v letech 2005 - 2009 

Období Výše obratu 

2005 105 396  

2006 114 000 

2007 151 136 

2008 216 184 

2009 244 000 

 

Oproti vkladu části podniku, prodej podniku bych volila v situaci, kdy oba 

společníci již nechtějí ve svém zavedeném podnikání pokračovat a rozhodli se jej 

prodat. Protihodnota prodávaného podniku je dohodnutá kupní cenou, uvedená ve 

smlouvě o prodeji podniku, která představuje jednorázový příjem při úhradě 

pohledávky z prodeje podniku. Prodejem podniku se navyšuje výsledek hospodaření, 

čímž se zvyšuje daňová povinnost z pohledu daně z příjmů. Realizací prodeje 

podniku se převede na novou společnost veškerý majetek a závazky. Nemohou se 

však převádět daňové závazky, které se vztahují přímo na fyzické osoby a ty je musí 

sami dorovnat. V případě, kdy kupujícímu vznikne oceňovací rozdíl, je povinen jej 

odepisovat po dobu 180 měsíců. Dále je povinen pro převedený majetek si vytvořit 

odpisový plán, dle něj bude majetek účetně (daňově) odepisovat.  
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Závěrem bych ráda shrnula fakt, že volba daného typu transakce s podnikem 

závisí především na podnikatelových možnostech, představách o budoucím vývoji, 

schopnostech podnik dále řídit a také zaměření podnikatelské činnosti. Při přípravě a 

realizaci, ať už vkladu části podniku nebo prodeje podniku, je třeba přihlížet v dané 

době k platným ustanovením daňových zákonů i jiných předpisů. 
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5. Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce, jejíž téma zní „Vznik akciové spole čnosti vlivem 

vkladu části podniku „ bylo přiblížit problematiku vkladu části podniku a prodeje 

podniku, uvést tento vznik akciové společnosti na praktickém příkladu a porovnat jej 

s prodejem podniku. 

 

Celá práce je psaná tak, aby v teoretické části byly definovány základní pojmy 

vztahující se k dané problematice, a aby i laik pochopil danou oblast. Jsou zde 

popsány základní povinnosti pro vklad části podniku a prodej podniku, včetně 

nezbytného ocenění nepeněžitého vkladu soudem jmenovaným znalcem. Kapitola 

také zahrnuje použité metody ocenění nepeněžitého vkladu a uvedení různých 

problémů při ocenění. 

 

Praktická část na teoretickou část úzce navazuje. V úvodu praktické části  

jsem krátce popsala historii společnosti Fichna – Hudeczek a. s., a zaměřila jsem se 

na vklad části podniku do akciové společnosti, čímž tato společnosti vznikla. Důvody 

tak složité transformace, jakou vklad části podniku je, jsou různé. V závěru jsou 

zmíněny například přenesení podnikatelských rizik ze své osoby na společnost, 

výhodnější postavení na trhu jako akciová společnost, úspěšnější a kvalitnější 

jednání jménem společnosti, lepší postavení v rámci veřejných zakázek, a také 

daňové důvody. Při realizaci vkladu části podniku je důležité ocenění nepeněžitého 

vkladu posudkem znalce, který byl oceněn na částku 10 480 000. Jako protihodnotu 

za nepeněžitý vklad společnost vydala 15 ks kmenových akcií v listinné podobě ve 

jmenovité hodnotě 100 000 Kč ve formě na majitele. Na základě podkladů získaných 

ze společnosti jsem popsala celý účetní postup, jak na straně vkladatele, tak na 

straně příjemce vkladu. Také jsem se věnovala veškerým daňovým dopadům, které 

v souvislosti s vkladem části podniku vznikly na obou stranách, to je u vkladatele i 

příjemce vkladu. Dále se v kapitole věnuji prodeji podniku, kdy tento prodej aplikuji 

na dvě stejné fyzické osoby, tudíž používám stejné hodnoty pro podnik. Pro prodej 

podniku jsem zvolila prodejní cenu 10 500 000 Kč. Tato cena je přemrštěná a proto 

nám vznikne ztráta z prodeje podniku. Tento prodej podniku řeším jak z účetního 

hlediska, tak i daňového hlediska. Při řešení této části jsem využila nejen zákona o 
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účetnictví, ale také Český účetní standard pro podnikatele číslo 011, který se věnuje 

prodeji podniku.  

 

Poslední kapitola mé diplomové práce se věnuje porovnání vkladu části 

podniku i prodeje podniku. Obsahuje přínosy či dopady jednotlivých variant. 

Z přínosů u vkladu části podniku i prodeje podniku můžu uvést zachování pracovních 

míst zaměstnanců, neboť se převádějí spolu s převáděným podnikem. Také velkým 

benefitem této změny oproti podnikání ve sdružení je ručení za závazky společnosti, 

kdy akcionáři neručí ničím. Pohled na tabulku č. 4.3 Přehled o dosahovaných 

obratech v letech 2005-2009 ukazuje velice kladný jev této transformace. Oproti 

přínosům se u vkladu části podniku nebo prodeje podniku vyskytují i dopady, které 

se musí brát na vědomí.  V prvé řadě jsou to náklady, které byly odhadnuty na částku 

120 000 Kč a časová náročnost této složité transakce. Dále je třeba při vkladu části 

podniku či prodeje podniku brát na vědomí značné opotřebení, poškození 

vkládaného (prodávaného) majetku. Všechny tyto skutečnosti je třeba zohlednit před 

uskutečněním takto náročné transakce. 

 

Z výsledků mé analýzy bych radila více zvážit právní formu pro vklad části 

podniku do nově vznikající obchodní společnosti, jelikož jiné právní formy nemusí být 

tak náročné na zakládání. Výhodou akciové společnosti je vystoupení ze společnosti 

pouhým prodáním akcií, což  je snadnější než u sdružení fyzických osob. Důsledkem 

této analýzy jsem dospěla k závěru, že účastníci sdružení fyzických osob se rozhodli 

správně, dosahují větších obratů než v minulosti. Také velkou výhodou zmiňované 

akciové společnosti je skutečnost, že zakladatelé navázali na své zkušenosti 

v podnikání v oblasti stavebnictví, na historii a na tradice a jsou si vědomi rizika, 

které podnikání přináší. 

 

V práci jsou naplněny všechny mnou stanovené cíle. Diplomová práce přináší 

ucelený pohled na problematiku vkladu části podniku i prodeje podniku. Popisuje 

výhody a nevýhody těchto transakcí s podnikem. 

 

Vklad části podniku či prodej podniku je poměrně složitý proces, který má 

mnoho aspektů právních, účetních i daňových, které nepatří ke každodenní praxi 

účetních ani daňových odborníků. Proto je nutná úzká spolupráce různých odborníku 
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z již zmiňovaných oblastí. Nelze pro ně stanovit nějaký univerzální postup, neboť 

každý tento proces je individuální a na každý je nutno nahlížet zvlášť, proto je lepší 

tento proces svěřit zkušeným odborníkům. 

 

Vypracováním této diplomové práce mi přispělo k získání více informací z 

uvedené problematiky a umožnilo mi pohled do  poměrně složité a neznámé oblasti 

účetnictví. Věřím, že nejen  mi pomohla tato diplomová práce se v této problematice 

lépe orientovat a pochopit tuto složitou oblast účetnictví. 
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