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1 Úvod: 

Zdanění převodu nemovitostí daní z převodu nemovitostí představuje legitimní 

cíl, který spočívá v získání finančních prostředků pro naplnění státního rozpočtu. 

Případy, kdy dochází k osvobození od daně z převodu nemovitostí, je moţno vnímat 

jako výjimku z pravidla. Zdanění převodu nemovitostí není neústavním zásahem, který 

zasahuje do vlastnictví vlastníka nemovitosti. V souladu s článkem 2 odst. 2 zákona 

č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina) lze státní moc uplatnit 

jen v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, kterým stanoví zákon. 

Pro oblast daní a poplatků je toto ústavní pravidlo konkretizováno v článku 11 odst. 5 

Listiny. V souladu s tímto ustanovením lze daně a poplatky ukládat pouze na základě 

zákona, a proto ukládaní daní a poplatků je v souladu s ústavním pořádkem, a tudíţ není 

neústavním zásahem do základních práv včetně práva vlastnického. Zdanění se musí 

opírat o zákon a jiné hmotněprávní podmínky ústavní právo nepředepisuje. 

Výjimka, která spočívá v podmíněném osvobození od daně z převodu 

nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., zákon o dani 

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění (dále jen zákon 

č. 357/1992 Sb.) vyjadřuje hospodářsko-politický zájem státu na rozvoji podnikání, tedy 

cíl zcela legitimní. 

Dne 1. 2. 2011 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí, 

ve kterém uvádí, ţe vnitrostátní právní úprava, na základě které dochází k zásahu 

do majetkových práv, musí splňovat kritérium přístupnosti a předvídatelnosti. Kritéria 

mohou být splněna i v tomto případě, pokud k správnému porozumění je nutné vyţádat 

odbornou právní konzultaci. Soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí neshledal, ţe by 

příslušné ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., ve znění účinném do 

31. 5. 2001 bylo nejasně formulováno a skutečnost, ţe vklad do obchodní společnosti, 

který nezvyšuje základní kapitál, podléhá dani z převodu nemovitostí, shledal 

opodstatněnou. 

Příslušné podmíněné osvobození od daně z převodu nemovitostí dle ustanovení 

§ 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., se vztahuje pouze na vklady nemovitostí, 

které jsou vloţené do základního kapitálu obchodní společnosti nebo druţstva podle 

zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní 

zákoník). Je-li předmětem vkladu nemovitost, nelze uplatnit osvobození, jestliţe do 5 - 
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ti let od vloţení nemovitosti účast společníka obchodní společnosti nebo člena 

v druţstvu zanikne, s výjimkou případu úmrtí společníka, a společníku nemovitost není 

vrácena. Dle výše uvedeného, podmíněné osvobození se nevztahuje na vklady 

nemovitostí vloţené mimo základní kapitál, a proto jsou podrobeny dani z převodu 

nemovitostí. 

Ve vztahu k podmíněnému osvobození od daně z převodu nemovitostí dle 

ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., jsou všechny společnosti 

a druţstva ve stejném postavení. 

Důvodem, proč jsem si pro zpracování diplomové práce vybrala právě 

ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č 357/1992 Sb., jsou nejasnosti a nesrovnalosti, 

které se při aplikaci tohoto ustanovení vyskytují v praxi. 

Cílem mé diplomové práce je zejména přiblíţit problematiku podmíněného 

osvobození od daně z převodu nemovitostí vkladu podniku nebo jeho části 

do obchodních společností, uvést souvislosti s ostatními právními předpisy 

a s uvedením konkrétních problémů, které s sebou tento převod nese, a to vše hlavně 

se zaměřením na daňovou oblast. 

V první části práce jsem se zaměřila na charakteristiku nejen jednotlivých 

kapitálových a osobních společností, ale i druţstva, protoţe vklady nemovitostí se týkají 

všech společností nevyjímaje druţstva. V souvislosti s tímto jsem charakterizovala 

základní pojmy vztahující se k společnostem a druţstvu. 

V další části jsem se věnovala vymezení vkladu ve vztahu k dani z převodu 

nemovitostí, a to způsobu ocenění vkládaných nemovitostí a daňovému posouzení 

vkladu nemovitostí. Problematiku podmíněného osvobození od daně z převodu 

nemovitostí významným způsobem ovlivnily i judikáty krajských soudů a Nejvyššího 

správního soudu. 

Třetí část analyzuje vklad podniku z pohledu daňových souvislostí a daňových 

dopadů v případě nesplnění jednotlivých podmínek pro podmíněné osvobození od daně 

z převodu nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. 



 - 3 - 

2 Charakteristika obchodních společností 

 Obchodní společnosti, druţstva a jiné fyzické, právnické a zahraniční osoby 

se zapisují do obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík dle ustanovení § 27 obchodního 

zákoníku, je veřejný seznam, ve kterém se zapisují zákonem předepsané údaje 

o podnikatelích. Obchodní rejstřík vede rejstříkový soud vedený krajským soudem a je 

kaţdému přístupný. Obchodní rejstřík má konstitutivní funkci (zápisem do obchodního 

rejstříku vznikají právnické osoby), a proto je zápis do něho pro právnické osoby 

povinný. Pro fyzickou osobu je zápis v obchodním rejstříku povinný pouze tehdy, 

jestliţe: 

- výše příjmů nebo výnosů dosáhla za 2 po sobě jdoucí účetní období 120 mil. Kč, 

- ţivnost provozuje průmyslovým způsobem 

- ukládá jí to zákon nebo zvláštní předpis. 

Evidence subjektů, které jsou zapsány v registru ekonomických subjektů 

v České republice, od roku 1990 do roku 2008 výrazně vzrostl. Otázkou ovšem zůstává, 

jakým způsobem a v jakém rozsahu světová krize ovlivnila a ještě ovlivní ekonomické 

subjekty. Ekonomické dějiny se zjevně budou dělit na svět před pádem investiční banky 

Lehman Brothers dne 15. 9. 2008 a po pádu této společnosti. 

Česká ekonomika v posledních deseti letech před krizí rostla v průměru o 3,6% 

ročně. 

V souvislosti se změnami v USA a západní Evropě oţivení ekonomiky dle 

ekonomů sice neláme rekordy, ale další recese snad uţ nehrozí. 

Českou republiku, jakoţto malou otevřenou ekonomiku, zasáhne dle ekonomů 

zpomalení globálního ekonomického růstu výrazněji neţ velké země, protoţe právě 

malé otevřené ekonomiky často spoléhají více na vývoz, který kolísá víc neţ domácí 

poptávka. 

Postupné oţivování světové ekonomiky se projevilo v Česku na jaře roku 2009 

díky průmyslovým firmám, které své zboţí vyváţejí do Německa. 
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Tab. 2.1 - Počty jednotek, které jsou zapsány v registru ekonomických subjektů podle 

vybraných právních forem v České republice - dle údajů ze statistického úřadu
1
 

 Celkem 

z toho vybrané právní formy 

soukromí podnikatelé obchodní společnosti 

druţstva 
státní 

podniky celkem 

z toho 

zapsaní 

v 

obchodním 

rejstříku 

celkem 

z toho 

akciové 

společnosti 

        

1990 178 993 124 455 . . 658 . 3 505 

1991 955 647 898 564 9 615 23 112 2 541 3 977 3 737 

1992 1 118 637 1 029 343 15 622 39 495 4 076 4 041 3 272 

1993 1 250 216 1 114 621 14 068 60 376 4 813 4 617 2 920 

1994 1 118 534 938 221 13 034 88 424 6 017 5 214 1 522 

1995 1 321 096 1 093 151 14 662 112 514 7 564 6 172 1 003 

1996 1 468 940 1 202 097 15 227 130 626 9 255 6 806 694 

1997 1 627 626 1 323 364 14 370 145 859 10 353 7 826 550 

1998 1 781 334 1 429 946 13 472 165 123 11 697 9 276 332 

1999 1 963 319 1 528 151 13 770 188 058 13 009 10 236 255 

2000 2 050 770 1 572 917 15 886 204 075 14 092 11 007 200 

2001 2 121 562 1 624 445 20 231 214 637 14 845 11 536 177 

2002 2 223 745 1 708 204 21 389 220 461 15 260 12 085 145 

2003 2 325 977 1 771 945 20 822 232 204 15 903 13 078 126 

2004 2 352 601 1 770 014 18 696 244 537 16 403 13 334 107 

2005 2 388 490 1 781 096 17 889 256 657 17 031 13 839 102 

2006 2 430 481 1 796 336 17 332 270 884 18 093 14 391 93 

2007 2 481 863 1 817 408 17 264 290 218 20 455 14 887 85 

2008 2 552 149 1 845 016 17 499 311 309 22 700 15 338 78 

2.1 Charakteristika obchodních společností a družstev dle 

obchodního zákoníku 

 Mezi obchodní společnosti a druţstva, která jsou zakládána v souladu 

s obchodním zákoníkem za účelem podnikání, patří akciová společnost, společnost 

s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost a druţstvo. 

Obchodní společnosti se dělí na kapitálové společnosti a osobní společnosti. 

                                                 
1
 Zdroj Český statistický úřad 
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Mezi kapitálové společnosti řadíme akciovou společnost a společnost s ručením 

omezeným, které jsou charakteristické tím, ţe za závazky společnosti společníci neručí. 

Ručení společníků, které je do výše nesplacené části vkladu všech společníků, končí 

u společnosti s ručením omezeným zápisem splacení vkladů do obchodního rejstříku. 

Mezi osobní společnosti řadíme komanditní společnost a veřejnou obchodní 

společnost. Pro tyto osobní společnosti je charakteristické to, ţe společníci za závazky 

své společnosti ručí, a to celým svým majetkem. U komanditní společnosti ručí pouze 

komplementáři, a to obdobně jako společníci u společnosti s ručením omezeným pouze 

do výše nesplaceného vkladu, kdy ručení končí zápisem splacení vkladu do obchodního 

rejstříku. Ve veřejné obchodní společnosti ručí všichni společníci za závazky 

společnosti. I kdyţ nejvýznamnější postavení mezi těmito společnostmi mají kapitálové 

společnosti, a to především nejčetněji registrované akciové společnosti a společnosti 

s ručením omezeným, je nutné stručně specifikovat všechny společnosti a druţstvo 

s ohledem na prokazování trvání účasti ve společnosti v daňovém řízení. 

2.1.1 Akciová společnost 

 Akciovou společnost upravuje obchodní zákoník Díl V, §§ 154 – 220. Velmi 

často je označována zkratkou „a. s.“ a je společností, která má stanovený základní 

kapitál. Tento kapitál je rozvrţen na určitý počet podílů – akcií o určité jmenovité 

hodnotě. Akcie jsou cenným papírem, můţou mít různou jmenovitou hodnotu a můţou 

být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě. S vlastnictvím akcií jsou 

spojena práva a povinnosti akcionáře, jakoţto společníka, který se podílí v souladu 

s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti na jejím řízení, kontrole její činnosti, 

podílu na zisku a v případě zániku společnosti na jejím likvidačním zůstatku. 

Za závazky společnosti akcionář neručí. 

 Akciová společnost můţe být zaloţena jedinou osobou nebo i několika osobami. 

Jediným zakladatelem akciové společnosti můţe být pouze právnická osoba. Na rozdíl 

od společnosti s ručením omezeným, není zde limitovaný maximální počet zakladatelů. 

Společnost se zakládá buďto zakladatelskou listinou nebo zakladatelskou smlouvou, 

a to podle počtu zakladatelů: 

- jeden zakladatel – podepíše zakladatelskou listinu, 

- více zakladatelů – podepíše zakladatelskou smlouvu. 
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V souladu s ustanovením § 164 obchodního zákoníku akciová společnost je zaloţena 

na základě veřejné nabídky akcií, kde základní kapitál musí činit alespoň 20 mil. Kč 

nebo v souladu s ustanovením § 172 obchodního zákoníku bez veřejné nabídky akcií, 

kde základní kapitál musí činit alespoň 2 mil. Kč. 

Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku, kde návrh na zápis podává 

statutární orgán společnosti – představenstvo. Návrh podepisují všichni členové 

představenstva. 

Orgány akciové společnosti jsou: 

- valná hromada – nejvyšší orgán společnosti, která se koná jednou za rok, 

- představenstvo – je statutárním orgánem společnosti, které jedná jejím 

jménem a řídí její činnost. Zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně 

řádného vedení účetnictví, 

- dozorčí rada – dohlíţí na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti 

a na výkon působnosti představenstva. 

V samotném daňovém řízení k dani z převodu nemovitostí není prokazování 

trvání účasti společníka ve společnosti vţdy zcela jednoznačné, protoţe akcie můţe znít 

na jméno nebo na majitele. Ověřování účasti akcionáře ve společnosti znesnadňuje 

skutečnost, ţe akcie na majitele je neomezeně převoditelná, kdeţto práva spojená 

s akciemi na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená 

v seznamu akcionářů. 

2.1.2 Společnost s ručením omezeným 

 Společnost s ručením omezeným upravuje obchodní zákoník Díl IV, §§ 105 – 

153. Tato společnost je velmi často označována zkratkou „s. r. o.“ nebo „spol. s r. o.“ 

a je další nejčastější formou obchodní kapitálové společnosti, jejíţ základní kapitál 

je tvořen vklady společníků. Společníci ručí za závazky společnosti do okamţiku, 

dokud nebylo zapsáno splacení vkladů společníky do obchodního rejstříku. Zápisem 

splacení všech vkladů v obchodním rejstříku ručení zanikne. Společnost můţe být 

zaloţena minimálně 1 a však maximálně 50 osobami. Jedna fyzická osoba můţe být 

jediným společníkem nanejvýš ve třech společnostech s ručením omezeným. V souladu 

s ustanovením § 106 obchodního zákoníku společnost odpovídá celým svým majetkem 

za porušení svých závazků. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným musí 
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činit alespoň 200 tis. Kč a výše vkladu společníka musí být alespoň 20 tis. Kč formou 

peněţitého nebo nepeněţitého vkladu. 

Společnost se zakládá buďto zakladatelskou listinou nebo zakladatelskou 

smlouvou, a to podle počtu zakladatelů: 

- jeden zakladatel – podepíše zakladatelskou listinu, 

- více zakladatelů – podepíše zakladatelskou smlouvu. 

Tyto zakladatelské listiny a smlouvy musí mít formu notářského zápisu. 

Orgány společnosti: 

- valná hromada – nejvyšší orgán společnosti, její působnost je stanovena 

zákonem, 

- jeden nebo více jednatelů – je statutárním orgánem společnosti (tj. je oprávněn 

jednat jménem společnosti), 

- dozorčí rada (je zřizována tehdy, kdyţ to stanoví společenská smlouva) – musí 

být tříčlenná, členem dozorčí rady nesmí být jednatel společnosti. 

Společnost vzniká ke dni, ke kterému byla do obchodního rejstříku zapsána. 

V daňovém řízení k dani z převodu nemovitostí prokazování trvání účasti společníka 

ve společnosti s ručením omezeným lze prokázat z výpisu z obchodního rejstříku 

vedeného krajským soudem. 

2.1.3 Komanditní společnost 

Komanditní společnost, označovaná jako „k. s.“ nebo „kom. spol.“, Tuto 

společnost je moţné specifikovat jako jakousi modifikovanou formu veřejné obchodní 

společnosti. Tato modifikace spočívá v tom, ţe společnost má dvě skupiny společníků – 

komplementáře a komanditisty. 

Komplementáři – tvoří statutární orgán. Komplementáři ručí za závazky 

komanditní společnosti celým svým majetkem. Jsou oprávnění k obchodnímu vedení 

společnosti – právo jednat jménem společnosti. 

Komanditisté – podílejí se na společnosti svým vkladem. Za závazky své 

společnosti ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním 

rejstříku. V okamţiku, kdy v obchodním jménu společnosti je uvedeno jméno 

komanditisty, pak ten ručí za závazky společnosti stejně jako komplementář. 
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Podmínkou existence komanditní společnosti je, aby alespoň jeden z kaţdé skupiny 

společníků (komplementář a komanditista) se na obchodní společnosti zúčastnil. 

Všichni společníci podepisují návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

a součástí návrhu je i společenská smlouva. 

2.1.4 Veřejná obchodní společnost 

 Veřejná obchodní společnost, označovaná také jako „veř. obch. spol.“ nebo 

„v.o.s.“, je základní formou tzv. osobní obchodní společnosti. O osobní společnosti 

se můţe hovořit proto, ţe vychází z účasti alespoň dvou společníků na podnikání pod 

společným obchodním jménem. Především se jedná o osobní pracovní účast a teprve 

na druhém místě se jedná o majetkový vklad. Společníci, a to fyzické či právnické 

osoby, ručí za závazky společnosti celým svým majetkem společně a nerozdílně. 

V případě, ţe společníkem je právnická osoba, pak statutární orgán (popřípadě jím 

pověřený zástupce) vykonává práva a povinnosti spojená s účasti v této společnosti. 

Společnost se zakládá společenskou smlouvou a její obsahové náleţitostí musí být 

v souladu s ustanovením § 78 obchodního zákoníku. Návrh na zápis veřejné obchodní 

společnosti do obchodního rejstříku musí podepsat všichni společníci a společenská 

smlouva se k němu přikládá. 

K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn kaţdý ze společníků v rámci 

zásad dohodnutých ve smlouvě. Pokud je pověřen k obchodnímu jednání jeden 

ze společníků, je v tomto případě povinen se řídit rozhodnutím společníků, které učiní 

většinou hlasů. 

Kaţdý ze společníků je oprávněn jednat jménem společnosti. Ve smlouvě můţe 

být však dohodnuto, ţe buďto jedná jen jeden z nich anebo, ţe za společnost jednají 

všichni společníci společně. V tomto případě statutárním orgánem společnosti je ten, 

kdo je oprávněný jednat jménem společnosti. 

2.1.5 Družstvo 

 Druţstvo je společenstvím, které má neuzavřený počet osob a je zaloţené 

za účelem podnikání nebo zajištění sociálních, hospodářských a jiných potřeb svých 

členů. Bytové druţstvo zajišťuje bytové potřeby svých členů. 
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Jedná se o právnickou osobu, která za porušení svých závazků ručí celým svým 

majetkem. Za závazky druţstva však členové neručí. Členské vklady, které se zavázali 

členové druţstva vloţit, tvoří základní kapitál, avšak minimální výše zapisovaného 

základního kapitálu musí být 50 tis. Kč. 

Druţstvo je zaloţeno ustavující schůzí, vznik druţstva je ke dni zápisu 

do obchodního rejstříku. Návrh na zápis druţstva podává představenstvo současně 

s notářským zápisem o ustavující schůzi druţstva, stanovami druţstva a dokladu, ţe 

zapisovaný základní kapitál byl splacen ve stanovené části. 

Orgány druţstva: 

- členská schůze – je nejvyšším orgánem druţstva, její působnost je stanovena 

zákonem, 

- představenstvo – je statutárním orgánem druţstva a řídí činnost druţstva. Plní 

rozhodnutí členské schůze a zároveň odpovídá jí za svou činnost. Předseda 

druţstva řídí a organizuje jednání představenstva. V případě, ţe určují to 

stanovy, pak řídí a organizuje zároveň běţnou činnost druţstva, 

- kontrolní komise – kontroluje činnost druţstva a je nezávislá na ostatních 

orgánech druţstva. 

Vzájemně neslučitelná je funkce člena představenstva a člena kontrolní komise. 

2.2 Základní pojmy 

Vymezení základních pojmů, jako například základní kapitál, obchodní jmění, 

čistý obchodní majetek, společník, tichý společník a vklad, byť jsou všeobecně 

veřejnosti známé, je podstatné k samotnému daňovému řízení k dani z převodu 

nemovitostí. 

2.2.1 Základní kapitál 

Od 01. 01. 2001 – od účinnosti zákona č. 370/2000 Sb., se místo pojmu základní 

jmění pouţívá základní kapitál. 

Základní kapitál s ustanovením § 58 obchodního zákoníku je peněţním 

vyjádřením všech nepeněţitých i peněţitých vkladů, které vloţí všichni společníci do 



 - 10 - 

základního kapitálu společnosti (dále jen vklad). Vyjádření vkladu musí být provedeno 

v jednotkách české měny. Součet výše vkladů nebo součet jmenovitých hodnot akcií 

musí souhlasit s výší základního kapitálu. 

V akciové společnosti se povinně vytváří základní kapitál, který se zapisuje 

do obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon. Společnost je zaloţena na základě 

veřejné nabídky akcií nebo bez veřejné nabídky akcií. 

Základní kapitál společnosti, která je zaloţena s veřejnou nabídkou akcií musí 

činit alespoň 20 mil. Kč, pokud zvláštní právní předpis nestanoví vyšší částku. 

Zakladatel musí zabezpečit vytvoření základního kapitálu, který převyšuje jmenovitou 

hodnotu jim upsaných akcií veřejnou nabídkou akcií. 

Základní kapitál společnosti, která je zaloţena bez veřejné nabídky akcií musí 

činit alespoň 2 mil. Kč. Pokud se v zakladatelské smlouvě zakladatelé dohodnou, ţe 

upíšou v určitém poměru akcie na celý základní kapitál, potom se nevyţaduje konání 

ustavující valné hromady a veřejné nabídky akcií. 

V akciové společnosti valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu 

společnosti. 

Společnost zvyšující základní kapitál, který je niţší neţ 20 mil. Kč, veřejnou 

nabídkou akcií, musí základní kapitál zvýšit alespoň na 20 mil. Kč. Na základě usnesení 

valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je moţné, pokud 

akcionáři splatili emisní kurs uţ dříve upsaných akcií, ale toto neplatí, pokud emisní 

kurs akcií se splácí pouze nepeněţitými vklady. 

Ve společnosti s ručením omezeným se povinně vytváří základní kapitál, který 

se zapisuje do obchodního rejstříku a jeho výše musí činit alespoň 200 tis. Kč. 

U komanditní společnosti se také povinně vytváří základní kapitál, ale 

do obchodního rejstříku se nezapisuje jeho výše, nýbrţ pouze vklad společníka. 

Základní kapitál ve společnosti se vytváří peněţitými i nepeněţitými vklady všech 

společníků. 

Veřejná obchodní společnost nemá dle obchodního zákoníku povinnost vytvářet 

základní kapitál, ale pokud se společníci dohodnou o jeho vytvoření ve společenské 

smlouvě, pak můţe být vytvořen peněţitými i nepeněţitými vklady. 

V druţstvu tvoří základní kapitál souhrn členských vkladů, který se zavázali 

splatit členové druţstva. Stanovy druţstva určují výši tvořeného základního kapitálu, 

avšak zapisovaný základní kapitál v souladu s obchodním zákoníkem musí činit 

nejméně 50 tis. Kč. 
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2.2.2 Obchodní jmění 

Obchodní jmění je souborem obchodního majetku a závazků, které vznikly 

podnikateli, a to fyzické osobě v souvislosti s jeho podnikáním. 

U právnické osoby se jedná o soubor veškerého majetku a závazků vyjadřující 

obchodní jmění. 

2.2.3 Obchodní podíl 

Dle ustanovení § 61 obchodního zákoníku představuje podíl – účast společníka 

ve společnosti a v návaznosti na to plynoucí práva a povinnosti s tím spojené. Podíl 

ve společnosti pro účely obchodního zákoníku se oceňuje mírou účasti společníka 

na čistém obchodním majetku dané společnosti, který připadá na jeho podíl, pokud 

zákon nestanoví jinak. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe označení – podíl zahrnuje jednak podíl 

na společnosti s ručením omezeným, ale i podíl na akciové společnosti v podobě akcií. 

Rozdíl v podílu tkví v tom, ţe společník ve společnosti s ručením omezeným můţe mít 

pouze jeden podíl, avšak v akciové společnosti je podíl představován cenným papírem – 

akcií, kde kaţdá akcie má samostatný podíl ve společnosti. 

Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným 

Z ustanovení § 114 obchodního zákoníku vyplývá, ţe obchodní podíl 

ve společnosti s ručením omezeným představuje účast společníka na společnosti a s tím 

spojená práva a povinnosti. Výše podílu se určuje poměrem vkladu (jedná se o souhrn 

nepeněţních a peněţních vkladů společníka do základního kapitálu společnosti 

k základnímu kapitálu, pokud společenská smlouva nestanoví jinak). V případě, ţe 

ve společenské smlouvě je dohodnuto jinak, pak platí ujednání uvedené ve společenské 

smlouvě. 
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Obr. 2.2.3.1 – Znázornění obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
2
 

 

Obchodní podíl v akciové společnosti 

V ustanovení § 163a obchodního zákoníku je také vymezen termín emisní kurs 

akcie. Akciová společnost vydává akcie za emisní kurs a ten nesmí být niţší, neţ 

jmenovitá hodnota akcie, která je uvedena na cenném papíru. 

Obr. 2.2.3.2 – Znázornění obchodního podílu u akciové společnosti
3
 

 

2.2.4 Společník a tichý společník 

V obchodním zákoníku se důsledně rozlišuje pojem „společník“ a „tichý 

společník“. Společník vlastní podíl ve společnosti, který představuje jeho účast 

ve společnosti a z toho jemu plynoucí práva a povinnosti. V souladu s obchodním 

zákoníkem se oceňuje podíl společníka mírou jeho účastí na čistém obchodním majetku 

společnosti, který připadá na jeho podíl, pokud zákon nestanoví jinak. 

V okamţiku poskytnutí vkladu tichým společníkem na základě smlouvy 

o tichém společenství se tichý společník nestává společníkem společnosti. Postavení 

tichého společníka má zcela odlišný charakter a z tohoto důvodu má rozdílná 

terminologie své opodstatnění. 

Smlouva o tichém společenství vzniká mezi podnikatelem a tichým 

společníkem, jakoţto závazkový vztah, v rámci kterého se zavazuje tichý společník 

poskytnout podnikateli na časově omezenou dobu určitý vklad. K tomuto vkladu 

dochází na základě vzájemné písemné smlouvy, aniţ by byl vklad kapitálu tichého 

společníka zevnitř zřetelný. Předmětem vzájemné smlouvy je výše vkladu, podíl na 

                                                 
2
 Zdroj: Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti 

3
 Zdroj: Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti 
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zisku, který obdrţí tichý společník za vázání kapitálu a v případě vzniku ztráty výše 

míry účastí na jejím krytí. Tímto se tichý společník podílí pouze na podnikání. Současně 

se podnikatel zavazuje tichému společníkovi podle příslušného podílu tichého 

společníka na výsledku hospodaření k výplatě části čistého zisku, po odečtení přídělu do 

rezervního fondu, pokud je podnikatel povinen tento fond vytvářet. Předmětem vkladu 

tichého společníka můţe být peněţitý a nepeněţitý vklad, právo nebo jiná majetková 

hodnota, která je vyuţitelná při podnikání. V případě nepeněţitého vkladu v podobě 

nemovitého majetku, který se na základě smlouvy o tichém společenství zavázal tichý 

společník poskytnout podnikateli dle obchodního zákoníku, tato nemovitost přechází 

do vlastnictví podnikatele a tichý společník má ohledně svého vkladu stejné postavení 

jako má věřitel ohledně své pohledávky. Výjimkou je, ţe se nemůţe před zánikem 

smlouvy domáhat vrácení svého vkladu. V okamţiku, kdy smlouva zanikne, je 

podnikatel povinen tichému společníkovi do 30 dnů vrátit jeho vklad, který je zvýšený 

nebo sníţený o jeho podíl na výsledku podnikání. 

2.2.5 Vklad 

Kaţdý společník dle obchodního zákoníku se musí podílet vkladem 

na základním kapitálu společnosti: 

Akciová společnost 

V souladu s ustanovením § 154 obchodního zákoníku se společník podílí 

vkladem – akcií, tj. její jmenovitou hodnotou na základním kapitálu společnosti. Zákon 

nestanoví minimální výši jmenovité hodnoty akcie. Jmenovitá hodnota akcií můţe být 

různá, pokud zákon nestanoví něco jiného, a určuje podíl akcionáře na zisku nebo 

na likvidačním zůstatku apod. Obchodní zákoník v ustanovení § 162 stanoví výši 

základního kapitálu, který u akciové společnosti zaloţené s veřejnou nabídkou akcií 

musí být alespoň 20 mil. Kč. U akciové společnosti zaloţené bez veřejné nabídky akcií 

musí být výše základního kapitálu alespoň 2 mil. Kč. 

Společnost s ručením omezeným 

V souladu s ustanovením § 105 obchodního zákoníku musí být výše vkladu 

společníka ve společnosti alespoň 20 tis. Kč a musí být dělitelná tisícem dle ustanovení 

§ 109 obchodního zákoníku. Výše vkladů jednotlivých společníků do společnosti můţe 
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být různá, avšak je rozhodná pro určení rozsahu účasti společníka na společnosti. Výše 

základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 108 odst. 1 obchodního zákoníku musí 

být alespoň 200 tis. Kč. 

Komanditní společnost 

Podmínky vkladu do základního kapitálu u komanditní společnosti stanoví 

ustanovení § 97a obchodního zákoníku. Pouze komanditista je povinen vloţit vklad 

do základního kapitálu společnosti, kde dle ustanovení § 97a obchodního zákoníku, 

minimální výše vkladu jednoho komanditisty je stanovena částkou 5 tis. Kč. Výše 

vkladu u jednotlivých společníků můţe být různá. Komanditní společnost můţe mít 

pouze jednoho komanditistu, ale minimální výše vkladu musí činit 5 tis. Kč. Dle zákona 

společnost vytváří základní kapitál, avšak obchodní zákoník nestanoví jeho minimální 

výši, stanoví pouze minimální výši vkladu. 

Veřejná obchodní společnost 

Společník v souladu s ustanovením § 80 obchodního zákoníku musí svůj vklad 

splatit ve lhůtě, která je stanovená ve společenské smlouvě, popřípadě bez odkladu po 

vzniku společnosti anebo po vzniku své účasti v obchodní společnosti. Pokud dojde 

k prodlení se splácením peněţitého vkladu společníkem, pak je ten povinen uhradit úrok 

z prodlení ve výši 20% z dluţné částky, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. 

Družstvo 

Vklad členů druţstva se řídí ustanovením § 223 obchodního zákoníku. Souhrn 

členských vkladů, které se zavázali členové druţstva splatit, tvoří základní kapitál. Dle 

ustanovení § 223 odst. 2 obchodního zákoníku výši základního kapitálu, který se do 

obchodního rejstříku zapisuje, určují stanovy. Jedná se o zapisovaný základní kapitál, 

který dle zákona musí činit nejméně 50 tis. Kč. 
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3 Vymezení vkladu a daňové aspekty 

Obchodní zákoník ve znění platném do 31. 12. 2000 definoval vklad společníka 

v ustanovení § 59 odst. 1 takto: 

„Vkladem společníka je souhrn peněžních prostředků a jiných penězi 

ocenitelných hodnot, které se společník zavazuje vložit do společnosti a podílet se 

na výsledku podnikání společnosti.“
4
 

Obchodní zákoník ve znění platném od 1. 1. 2001 definuje vklad společníka 

v ustanovení § 59 odst. 1 takto: 

„Vkladem společníka je souhrn peněžních prostředků (dále jen „peněžitý vklad“) 

nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (dále jen „nepeněžitý vklad“), které se určitá 

osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti 

ve společnosti.“
5
 

V souvislosti s novelou obchodního zákoníku s účinností od 1. 1. 2001, která 

přinesla určité změny v terminologii a zároveň poněkud mění dosavadní úpravu, která 

se týká obchodních společností a druţstev, byla v zájmu jednoznačnosti provedena 

změna zákona č. 357/1992 Sb. V ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 

Sb., ve znění platném od 1. 1. 2001, věta první zní: 

„e) vklady vložené podle zvláštního zákona do základního kapitálu obchodních 

společností nebo družstev (dále jen „vklad“).“
6
 

Ve své podstatě se jedná o změnu ryze technickou, kterou se nemění smysl 

dosavadního ustanovení, nýbrţ dochází ke sjednocení pouţívaných pojmů. 

Vklad je pojem, který je v obchodním zákoníku vymezen ve dvou významech, 

a to jako: 

- vklad dle ustanovení § 58 odst. 1 obchodního zákoníku, který vymezuje základní 

kapitál jako souhrn vkladů (peněţních i nepeněţních) všech společníků 

vloţených do základního kapitálu společnosti, 

                                                 
4
 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2000  

5
 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění platném od 1. 1. 2001 

6
 Zákon č. 357/1992 Sb., § 20 odst. 6 písm. e) 
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- vklad dle ustanovení § 59 odst. 1 obchodního zákoníku, který uvádí: 

 peněţitý vklad, 

 nepeněţitý vklad. 

Peněţitý vklad – je souhrnem peněţních prostředků, které vloţil společník 

do společnosti. Jedná se o peníze v české, ale i zahraniční měně. 

Nepeněţitý vklad – jsou jiné penězi ocenitelné hodnoty, které se společník 

zavazuje do společnosti vloţit za účelem získání nebo zvýšení účasti ve společnosti. 

Nepeněţitým vkladem dle ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku můţe 

být pouze majetek, jehoţ hodnotu lze vyčíslit, zároveň je samostatně převoditelný a 

společnost jej můţe ve vztahu k podnikání vyuţít. Poskytnutí nepeněţitého vkladu 

společníkem na splacení vkladu musí být zaznamenáno v písemném prohlášení nebo 

v prohlášení o převzetí vkladu nebo ve společenské smlouvě dle ustanovení § 143 odst. 

6 obchodního zákoníku. V záznamu musí být specifikován předmět nepeněţitého 

vkladu a uvedena částka, která bude započtena na vklad společníka do společnosti. 

Nepeněžitý vklad může tvořit: 

- věci, resp. vlastnické právo k nim – tyto věci můţou být movité, ale i nemovité. 

Pokud se jedná o věc, která je předmětem vkladu a je ve společném jmění 

manţelů, tak ji lze vloţit do společnosti pouze se souhlasem druhého z manţelů, 

- právo, odpovídající věcnému břemeni – v okamţiku, kdy předmětem vkladu je 

nemovitost, ke které se váţe věcné břemeno, pak společně s touto nemovitostí 

přechází i právo odpovídající věcnému břemeni, 

- podnik nebo část podniku – pak vkladem podniku nebo jen s jeho částí 

přecházejí nejen nemovitosti a s nimi spojená práva, ale i závazky, které patří 

k podniku, 

- pohledávky – předmětem vkladu můţou být pouze takové pohledávky, které lze 

postoupit, protoţe tyto jsou samostatně převoditelné, 

- nehmotné statky – které jsou samostatně převoditelná, např. patenty, know –

 how. 

Dále nepeněţitý vklad můţe tvořit obchodní podíl na společnosti s ručením 

omezeným, podíl komanditisty na komanditní společnosti, spoluvlastnický podíl a také 

cenné papíry – dluţnické, majetkové. 



 - 17 - 

 Z daňového pohledu úplatný převod vlastnického práva k movitým věcem, ale 

zároveň i k majetkovým právům není předmětem majetkových daní. Naproti tomu 

předmětem majetkových daní je převod vlastnického práva k nemovitostem, ke kterému 

dochází při vkladu do obchodní společnosti. Takovýto vklad do základního kapitálu 

obchodní společnosti je za stanovených podmínek od daně z převodu nemovitostí 

podmíněně osvobozen dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. 

Převod nemovitého majetku na obchodní společnost mimo základní kapitál je úplatný 

převod nemovitostí, kde za protiplnění se povaţuje zvýšení hodnoty podílu společníka 

na čistém obchodním majetku společnosti a tudíţ je předmětem daně z převodu 

nemovitostí. 

Výše uvedený názor je v souladu se stávající judikaturou soudů všech stupňů. 

Jestliţe se v případě převodu nemovitosti z obchodní společnosti jedná o převod 

úplatný, pak nelze u ostatního majetku postupovat tak, jako by se jednalo o bezúplatné 

nabytí. Proto lze konstatovat, ţe rovněţ příplatky vkladatelů, které nezvyšují základní 

kapitál společnosti, nepodléhají dani darovací. 

Předmětem daně darovací je dle ustanovení § 6 zákona č. 357/1992 Sb., bezúplatné 

nabytí majetku na základě právního úkonu nebo nabytí majetku v souvislosti s právním 

úkonem. V případě transakce, kdy je bezúplatně poskytnut majetek v jakékoliv formě 

a jedná se o vztah mezi společníkem a společností, tedy osobami v přímé vazbě, potom 

tyto transakce nejsou předmětem daně darovací, protoţe souběţně s poskytnutím 

majetku, a tím i majetkovým prospěchem dochází ke zvýšení hodnoty obchodního 

podílu dárce. 

3.1 Ocenění vkladu 

Ocenění vkladu nemovitosti do základního kapitálu akciové společnosti 

a společnosti s ručením omezeným musí být v souladu s ustanovení § 59 obchodního 

zákoníku: 

do 30. 6. 1996 – dle ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku ve znění 

platném do 30. 6. 1996 musela zakladatelská listina nebo společenská smlouva při 

vytváření základního jmění (nyní základního kapitálu) společnosti nepeněţitým 

vkladem kromě základních náleţitostí zároveň způsob ocenění. Podmínkou právní 

relevance zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy bylo právě uvedení ocenění. 
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Stanovení hodnoty nepeněţitého vkladu: 

společnost s ručením omezeným – na základě dohody společníků. V dohodě 

byla stanovena hodnota vloţené věci nebo práva a nyní hodnoty započtené na vklad 

společníka. 

Akciová společnost – nezbytnost doloţit ocenění vkladu znaleckým posudkem. 

Tento posudek bylo nutné doloţit jednak při zaloţení společnosti, ale i při zvýšení 

základního jmění (nyní základního kapitálu). 

Pokud dohoda nebo znalecký posudek stanovil cenu vyšší, ale na vklad 

se započetla částka niţší neţ hodnota, jaká byla stanovena dle dohody nebo odborného 

odhadu, pak tato varianta byla dle zákona přípustná. V opačném případě, kdy hodnota 

dle dohody nebo odborného odhadu byla niţší neţ vklad, bylo nepřípustné. 

V uvedeném období nebyl vklad, jako způsob, kterým se podílí společník 

na výsledcích podnikání u všech obchodních společností povinný. Povinný byl jen 

u akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a pro komanditisty 

v komanditní společnosti. Právní úprava platná do 30. 6. 1996 nevylučovala, aby 

se na podnikání společnosti formou vkladu podíleli komplementáři v komanditní 

společnosti a společníci ve veřejné obchodní společnosti. V této platné právní úpravě 

obchodního zákoníku pro společníky a komplementáře nebyla povinnost vkladu 

stanovena zákonem. Povinnost vloţení vkladu, měli společníci pouze tehdy, pokud jim 

tuto povinnost stanovila společenská smlouva. Tyto vklady do komanditní společnosti 

a veřejné obchodní společnosti pak byly oceněny na základě dohody společníků – 

smluvní cenou. 

Právní úprava, platná v období od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1996, umoţňovala 

u vkladů nemovitosti do obchodních společností, jejichţ právní účinky vkladu do 

katastru nemovitostí vznikly v období její platnosti, aby pro ocenění nepeněţitého 

vkladu u akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným bylo moţné hodnotu 

vkladu stanovit dohodou společníků. Jednalo se o vklad nemovitostí, který byl zcela 

vloţen do základního jmění anebo o vklad, který byl z části vloţený do základního 

jmění (základní kapitál) a z části na krytí emisního áţia nebo na zvýšení rezervního 

fondu. 

Tato situace pak měla dopad na osvobození dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) 

zákona č. 357/1992 Sb., a to následovně: 
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- pokud byla nemovitost vloţena do společnosti a její celková hodnota byla 

zaúčtována pouze na účet základního jmění, pak případný rozdíl mezi hodnotou 

vkladu a hodnotou odhadu nepodléhal daní z převodu nemovitostí, 

- pokud byla nemovitost vloţena do společnosti a její hodnota byla pouze z části 

zaúčtována na účet základního jmění a zároveň z části na účet základního 

rezervního fondu nebo ostatních kapitálových fondů či na účet emisního áţia, 

pak právě ta hodnota nemovitosti, která byla zaúčtována mimo základní jmění 

(základní kapitál), podléhala dani z převodu nemovitostí. 

Pouze v případě, ţe nebyly splněné podmínky pro podmíněné osvobození 

od daně z převodu nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona 

č. 357/1992 Sb., nebo z prohlášení o vkladu, zakladatelské listiny, či společenské 

smlouvy vyplývalo, ţe pouze část nemovitosti je vloţena do základního jmění 

(základního kapitálu) a další část byla vloţena do obchodního majetku společnosti, 

docházelo ke zdanění této hodnoty vkladu nemovitostí daní z převodu nemovitostí. 

Od 1. 7. 1996 do 31. 12. 2000 – dle ustanovení § 59 obchodního zákoníku 

ve znění platném od 1. 7. 1996 do 31. 12. 2000 je pro akciovou společnost a společnost 

s ručením omezeným povinný znalecký posudek vypracovaný soudním znalcem, který 

je registrovaný v seznamu znalců podle zákona o znalcích. Omezení svým způsobem 

smluvní volnosti při ocenění předmětu vkladu je zásadní pro ochranu věřitelů, ale 

i samotných společníků, protoţe společníci právě v těchto společnostech neručí 

za závazky společnosti buďto vůbec, anebo jen do zápisu splacení vkladu v obchodním 

rejstříku. Toto omezení má opodstatnění i v tom, ţe věřitelé můţou být při ocenění 

vkladu na valné hromadě přehlasováni. 

Znalecký posudek vypracovaný soudním znalcem musel obsahovat trţní 

ocenění, které vyjadřovalo, kolik by musela daná společnost investovat na pořízení 

takového majetku a zároveň, kolik by mohli věřitelé získat prostředků, pokud 

by prodejem zpeněţili předmět vkladu. 

Minimální obsah znaleckého posudku byl vymezen v ustanovení § 59 

obchodního zákoníku, který mimo jiné musel obsahovat popis vkladu, způsob ocenění 

a částku, kterou se vklad oceňuje. 
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Nepeněţité vklady společníků u veřejné obchodní společnosti a vklady 

komplementářů do komanditní společnosti se i nadále oceňovaly dohodou společníků – 

smluvní cenou. 

Ke zdanění dani z převodu nemovitostí i v tomto období dochází pouze 

v případech, ţe nebyly splněné podmínky pro podmíněné osvobození od daně z převodu 

nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., nebo 

z prohlášení o vkladu, ze zakladatelské listiny či společenské smlouvy vyplývalo, ţe 

pouze část nemovitosti byla vloţena do základního jmění (základního kapitálu) a další 

část byla vloţena do obchodního majetku společnosti. 

Od 1. 1. 2001 – byl zaveden pojem základní kapitál na místo pojmu základní 

jmění. Dle ustanovení § 58 odst. 2 obchodního zákoníku ve znění platném od 1. 1. 2001 

se základní kapitál povinně vytváří v akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným, ale i v komanditní společnosti. Výše základního kapitálu se povinně 

zapisuje do obchodního rejstříku pouze u akciové společnosti a společnosti s ručením 

omezeným. V komanditní společnosti je ze zákona povinný pouze vklad komanditistů 

do základního kapitálu, ale výše základního kapitálu se nezapisuje do obchodního 

rejstříku. 

Hodnota nepeněţitého vkladu do akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným a nově i vkladu komanditisty do komanditní společnosti musí být oceněna 

posudkem vypracovaným soudním znalcem. Dva znalecké posudky se vyţadují 

v případě, ţe: 

- hodnota vkladu přesahuje 10 mil. Kč, 

- předmětem vkladu je podnik nebo jeho část, 

- know – how, 

- zaloţena jedním zakladatelem, 

- společnost má jednoho společníka. 

Pokud se jedná o zdanění daní z převodu nemovitostí, pak lze konstatovat, ţe 

i nadále dochází ke zdanění vkladu v případech, ţe nebyly splněny podmínky pro 

podmíněné osvobození od daně z převodu nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. 

e) zákona č. 357/1992 Sb., a to tehdy, kdy část nemovitosti byla vloţena do základního 

kapitálu a další část byla vloţena do obchodního majetku společnosti. 
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3.2 Daňové posouzení vkladu nemovitého majetku 

V případě vkladu nemovitého majetku z vlastnictví společníka do vlastnictví 

společnosti či druţstva dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti a tudíţ 

i k celkovému zvýšení majetku společnosti. Tím dochází zároveň k získání podílu 

společníka ve společnosti nebo k celkovému zvýšení hodnoty podílu společníka 

na společnosti. Společník tedy získává určitá práva, a proto se nejedná o převod bez 

jakékoli protihodnoty. Převod vlastnického práva k nemovitostem je v tomto případě 

z pohledu majetkových daní povaţován za úplatný, a tudíţ podléhá dani z převodu 

nemovitostí, nikoli dani darovací. 

Dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., ve znění platném 

od 1. 6. 2001, je od daně z převodu nemovitostí osvobozen pouze vklad vloţený podle 

zvláštního zákona do základního kapitálu obchodní společnosti nebo druţstva. 

S ohledem na skutečnost, ţe ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona 

č. 357/1992 Sb., podmíněně osvobozuje od daně z převodu nemovitostí pouze vklady 

vloţené do obchodní společnosti nebo druţstva, je nutné vycházet z příslušných 

ustanovení obchodního zákoníku. Toto osvobození od daně se tudíţ vztahuje pouze 

na převody, které zvyšují základní kapitál společnosti či druţstva. 

Pokud se jedná o posouzení osvobození dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) 

zákona č. 357/1992 Sb., je nutné si uvědomit, ţe v těchto případech předmětem daně 

z převodu nemovitostí je převod vlastnického práva k určitému datu k předmětné 

nemovitosti. V okamţiku, kdy na základě „Prohlášení“ společníka o vkladu nemovitosti 

do společnosti je proveden vklad práva v katastru nemovitostí, nemovitost se ke dni 

právních účinků vkladu práva stává vlastnictvím společnosti. Právní účinky vkladu 

práva v katastru nemovitostí jsou rozhodným dnem, ke kterému je nutné posuzovat 

veškeré skutečnosti, které jsou předmětem zdanění. 

Tuto skutečnost, ţe se jedná o vklad do základního kapitálu společnosti, je nutné 

v prvé řadě ověřit, a to: 

- na základě „Prohlášení“, 

- ze společenské smlouvy, 

- ze zakladatelské listiny, 

- z výpisu z obchodního rejstříku před a po provedení vkladu do společnosti, 
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kde skutečnosti v souvislosti s vloţením nepeněţitého vkladu – nemovitosti 

do obchodní společnosti se projeví zvýšením základního kapitálu. 

Obchodní zákoník v ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku vyţaduje, aby 

v zakladatelské listině, zakladatelské smlouvě nebo společenské smlouvě byla uvedena 

hodnota nepeněţitého vkladu včetně specifikace majetku vkládaného do obchodní 

společnosti jakoţto nepeněţitý vklad. 

Tato hodnota nepeněţitého vkladu do akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným nebo hodnota nepeněţitého vkladu komanditisty do komanditní společnosti 

se stanoví se podle znaleckého posudku. V souvislosti s účinnosti novely obchodního 

zákoníku, která nastala dne 1. 7. 1996, je povinný znalecký posudek k určení hodnoty 

vypracovaný znalcem pro všechny kapitálové společnosti. Znalecký posudek dle 

ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku vypracovává nezávislý znalec, který je za 

tímto účelem jmenovaný soudem. 

Posudek znalce, který oceňuje hodnotu vkladu, musí dle ustanovení § 59 odst. 4 

obchodního zákoníku obsahovat: 

- přesný popis nepeněţitého vkladu, 

- pouţitý způsob ocenění vkladu včetně údaje o tom, jestli oceněná hodnota 

nepeněţitého vkladu odpovídá celkovému emisnímu kursu akcií, které budou 

vydány, jakoţto protiplnění za tento nepeněţitý vklad anebo hodnotě, která 

se započítá na vklad do základního kapitálu společnosti s ručením 

omezeným, 

- hodnotu – částku, na kterou se nepeněţitý vklad oceňuje. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe obchodní zákoník nevyţaduje, aby znalec 

vypracoval posudek podle oceňovacího předpisu – zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku, v platném znění (dále jen zákon o oceňování). Určení hodnoty nemovitosti 

vloţených do obchodní společnosti dle zákona o oceňování je nutné pouze pro účely 

daňového řízení, a to pouze v případě, ţe: 

- část nemovitosti byla vloţena mimo základní kapitál, 

- do 5 – ti let zanikla účast ve společnosti a nemovitosti nebyly vracené. 
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Dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., je z pohledu vkladu 

nemovitosti do základního kapitálu společnosti u daně z převodu nemovitostí základem 

daně: 

- „cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, platná v den nabytí 

nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší 

než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena 

sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná“
7
 

- „v případě vkladu nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo 

do akciové společnosti, hodnota určená posudkem znalce podle obchodního 

zákoníku“
8
 

- „v případě zvyšování základního kapitálu obchodní společnosti, nebude-li 

hodnota nemovitosti určena posudkem znalce, hodnota určená obecně 

uznávaným nezávislým odborníkem nebo hodnota určená reálnou cenou 

vykázanou v účetní závěrce za předcházející účetní období před valnou 

hromadou rozhodující o vkladu, pokud byla ověřena auditorem bez výhrad, 

rozhodne-li tak statutární orgán podle obchodního zákoníku“.
9
 

K případům, kdy je hodnota vkládané nemovitosti do obchodní společnosti 

stanovená posudkem znalce zpracovaného dle obchodního zákoníku vyšší, neţ cena 

zjištěná podle zákona o oceňování, dochází pouze výjimečně. Stávající judikatura 

zastává názor, ţe tuto cenu nelze povaţovat za cenu sjednanou. Nicméně existují 

rozdílné názory (rozhodnutí krajských soudů) na skutečnost, zda lze tuto cenu 

povaţovat za cenu sjednanou. Ministerstvo financí zastávalo názor, ţe hodnota vkladu 

uvedená v zakladatelské listině či společenské smlouvě je cenou sjednanou a je na vůli 

účastníků, zda majetek v této hodnotě do společnosti vloţí. Nejvyšší správní soud v této 

záleţitosti rozhodl, ţe u vkladů nemovitostí vloţených do společnosti, kdy právní 

účinky vkladu práva do katastru nemovitostí nastanou do 31. 12. 2003, bude základem 

daně z převodu nemovitostí vţdy cena zjištěná. 

Pro stanovení základu daně z převodu nemovitostí u vkladu nemovitostí 

do obchodní společnosti se do účinnosti zákona č. 420/2003 Sb., kterým byl 

novelizován zákon č. 357/1992 Sb., pouţije cena zjištěná dle zákona o oceňování. 

                                                 
7
 Zákon č. 357/1992 Sb., § 10 odst. 1 písm. a) 

8
 Zákon č. 357/1992 Sb., § 10 odst. 1 písm. h) 

9
 Zákon č. 357/1992 Sb., § 10 odst. 1 písm. k) 
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Hodnotu vkládané nemovitosti, ohodnocenou pro účely vkladu v souladu s ustanovením 

§ 59 odst. 3 obchodního zákoníku, stanovenou dle posudku znalce, není moţno 

povaţovat za cenu sjednanou dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 357/1992 Sb. 

3.2.1 Pětiletý test 

Podmínka osvobození dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 

Sb., od daně z převodu nemovitostí je osvědčena aţ po uplynutí 5 – ti let od vloţení 

vkladu. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe splacení vkladu a zápis vkladu práv do katastru 

nemovitostí nastává v jiný časový okamţik, vyvolávala tato rozlišnost u vkladatelů 

mylné posouzení začátku běhu 5 – ti leté lhůty pro podmíněné osvobození od daně 

z převodu nemovitostí. Skutečnost, ţe 5 – ti letá lhůta počíná běţet dnem nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti, tj. dnem vzniku právních účinků vkladu práva do 

katastru nemovitostí, osvědčily ve svých rozsudcích krajské soudy, ale i Nejvyšší 

správní soud. 

Zákonem stanovené podmínky osvobození jsou splněny, pokud společníkova 

účast ve společnosti setrvá po dobu 5 – ti let, a to bez ohledu na skutečnost, jestli 

vkládaná nemovitost je stále ještě majetkem společnosti. Účastí ve společnosti 

se potvrzuje uplatněné osvobození, které je poskytnuté na původní převod vlastnického 

práva k nemovitosti na společnost. Jakékoliv další transakce s vloţenými nemovitostmi 

jsou jiţ samostatnými úkony, které s tímto prvním převodem – vkladem do společnosti 

nesouvisí. 

Varianta A 

V okamţiku, kdy v zákonem stanovené lhůtě 5 – ti let od vkladu – tedy 

od rozhodného dne – tj. právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, účast 

společníka ve společnosti zanikne a původně vkládána nemovitost je mu vrácena – 

osvobození od daně z převodu nemovitostí je zachované dle ustanovení § 20 odst. 6 

písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. 

Vrácením nemovitosti nyní z vlastnictví společnosti zpět do vlastnictví 

společníka dochází k převodu vlastnického práva, a tudíţ se jedná o převod úplatný. 

Odstupující společník má nárok na vypořádání vůči společnosti. Tento nárok je mu 
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zcela nebo částečně kompenzovaný právě převodem nemovitosti, který není od daně 

z převodu nemovitostí osvobozený a poplatníkem je převádějící společnost. 

Základem daně dle ustanovení § 10 zákona č.357/1992 Sb., je cena zjištěná dle 

znaleckého posudku vypracovaného k datu právních účinků vkladu smlouvy do katastru 

nemovitosti, na základě které přechází nemovitost zpět na původního vlastníka. Pokud 

by hodnota kompenzovaného vypořádacího podílu byla vyšší neţ hodnota nemovitosti 

a společnost by neposkytla ţádné další jiné plnění, pak základem daně by byla cena 

sjednaná. 

Varianta B 

V okamţiku, kdy v zákonem stanovené lhůtě 5 – ti let od vkladu – tedy 

od rozhodného dne – tj. právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, účast 

společníka ve společnosti zanikne a původně vkládána nemovitost není společníku 

vrácena – osvobození dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., 

od daně z převodu nemovitostí zaniká. Bývalému společníkovi – původnímu vkladateli 

je v souladu se zákonem vyměřena daň převodu nemovitostí z vkladu nemovitosti 

do společnosti, a to zpětně ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, kdy 

přešlo vlastnické právo na společnost. 

Pro stanovení základu daně z převodu nemovitostí není rozhodující výše podílu, 

který byl vyplacen bývalému společníku při zániku účasti ve společnosti nebo výše 

hodnoty za jakou převedl svůj podíl na jiný subjekt. 

V okamţiku ukončení účasti společníka ve společnosti před uplynutím 5 – ti let, 

je společník zánik své účasti ve společnosti povinen oznámit místně příslušnému 

správci daně, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zániku účasti. Součástí oznámení 

o ukončení účasti – podáním daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, musí být 

doloţen způsob vypořádání, a to zejména skutečnost, zda vloţená nemovitost byla 

společníku vrácena, či nikoliv. V důsledku zániku účasti společníka ve společnosti, 

zaniká i nárok na podmíněné  osvobození od daně z převodu nemovitostí dle ustanovení 

§ 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., a to i v případě, ţe jsou splněny další 

podmínky pro osvobození. Tímto dochází k ukončení běhu lhůty 5 – ti let a začíná běţet 

lhůta pro vyměření daně. 

 V návaznosti na tuto skutečnost dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona 

č. 357/1992 Sb. lhůta pro vyměření daně z převodu nemovitostí po dobu těchto 5 – ti let 
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neběţí, avšak povinnost podat daňové přiznání dle ustanovení § 21 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 357/1992 Sb., zůstává zachována. 

3.2.2 Vklad z části do základního kapitálu a z části mimo základní kapitál 

Novelou obchodního zákoníku od 1. 1. 2001 vznikla moţnost vzniku závazku 

společnosti vůči vkladateli. V souladu s ustanovením § 163a obchodního zákoníku 

rozdíl mezi hodnotou nepeněţitého vkladu, které mají být jakoţto protiplnění vydány 

vkladateli, se povaţuje za emisní áţio, pokud stanovy, zakladatelská listina nebo 

zakladatelská smlouva anebo usnesení valné hromady neurčují, ţe tento vzniklý rozdíl 

nebo jeho část je společnost povinna vyplatit upisovateli, nebo ţe se jedná o tvorbu 

rezervního fondu. 

Tab. 3.2.2.1 – Dopad do rozvahy společnosti
10

 

Aktiva Hodnota Pasiva Hodnota 

Předmět vkladu 

Hodnota nepeněţitého 

vkladu na základě 

znaleckých posudků 

Základní kapitál 
Jmenovitá hodnota 

akcií 

Emisní áţio 

Rezervní fond 

Závazek vůči 

upisovateli 

Kladný rozdíl mezi 

oceněním podle 

znaleckého posudku 

a jmenovitou 

hodnotou akcií 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

Pokud je na základě rozhodnutí společníků určené, ţe z části hodnota vkladu 

bude zaúčtována v pasivech – do základního kapitálu a zbývající část bude tvořit 

příplatek nad základní kapitál např. emisní áţio nebo rezervní fond, potom osvobození 

dle § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. je moţné uplatnit pouze na tu část 

hodnoty vkladu nemovitosti, která je zaúčtována na účet základního kapitálu a zbývající 

části vkladu nemovitosti osvobození od daně z převodu nemovitostí nepřísluší. 

                                                 
10

 Zdroj: Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti 
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Nejvyšší správní soud a posléze i Ústavní soud vydal rozhodnutí ve věci vkladu 

nemovitostí z části do základního kapitálu a z části mimo základní kapitál. Ve svých 

 rozhodnutích soudy vycházejí z toho, ţe v ustanovení § 59 odst. 1 obchodního 

zákoníku je vklad společníka vymezen jako souhrn peněţních prostředků a hodnot, 

které se společník zavazuje vloţit do společnosti a současně se opírají o definici 

základního kapitálu (základního jmění) společnosti. V odůvodnění uvádějí, ţe pokud 

obchodní zákoník nezná jiný vklad, neţ vklad do základního kapitálu, vztahuje se 

osvobození od daně z převodu nemovitostí pouze na vklady, které zvyšují základní 

kapitál. Vklady do společnosti, které nezvyšují základní kapitál, dani z převodu 

nemovitostí nepochybně podléhají. Jestliţe jsou na společnost převáděné veškeré 

nemovitosti, ale na základě dohody zakladatelů nebo společníků se pouze určená část 

jejich hodnoty podílí na zvýšení základního kapitálu společnosti, pak je na místě 

osvobodit od daně z převodu nemovitostí takovouto část. Zbývající část hodnoty 

vkládaných nemovitostí dani z převodu nemovitostí podléhá. 

Ne vţdy jednoznačně ze společenské smlouvy nebo z prohlášení o vkladu 

nemovitosti do obchodní společnosti vyplývá, ţe se jedná o vklad pouze do základního 

kapitálu. Tuto skutečnost je potom třeba doloţit výpisem z obchodního rejstříku, 

ze kterého je zřejmé zvýšení základního kapitálu. 

Příklad zdanění vkladu 

Příklad zdanění vkladu nemovitostí společníkem do obchodní společnosti, který 

je z části vloţen do základního kapitálu společnosti a z části na účet emisního áţia. 

Společník, který vkládá nemovitost do společnosti, má povinnost podat daňové přiznání 

s uplatněním nároku na osvobození na podíl nemovitostí zvyšující základní kapitál. 

Podílu nemovitosti, který není vloţen do základního kapitálu, nepřísluší osvobození od 

daně z převodu nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. 

Podíl na nemovitosti, který je vloţen na účet emisního áţia podléhá zdanění. 

Tab. 3.2.2.2 – Údaje ze znaleckého posudku v Kč 

Hodnota nemovitosti dle znaleckého posudku 10.500.000,- 

v tom 
základní kapitál 10.000.000,- 

emisní áţio 500.000,- 
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Tab. 3.2.2.3 – Výpočet daňové povinnosti pro společníka: 

Hodnota nemovitostí připadající na zvýšení základního 

kapitálu 
10.500.000,- 

Hodnota nemovitostí osvobozených od daně dle § 20 

zákona č. 357/1992 Sb. 
10.000.000,- 

Hodnota po odpočtu hodnoty nemovitostí osvobozených 

dle § 20 zákona č. 357/1992 Sb. 
500.000,- 

Vkladatel, jakoţto poplatník je povinen dle ustanovení § 21 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 357/1992 Sb., podat místně příslušnému správci daně daňové přiznání k dani 

z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce, který následuje po měsíci, 

ve kterém byl vklad práva zapsán v katastru nemovitostí. 

Součástí daňového přiznání dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., 

je ověřený opis nebo ověřená kopie listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují 

vlastnické vztahy k nemovitosti. V případě vkladu nemovitosti do akciové společnosti 

nebo společnosti s ručením omezeným je součástí přiznání posudek znalce, ve kterém je 

oceněna vkládaná nemovitost dle obchodního zákoníku. 

Daň z převodu nemovitostí je dle ustanovení § 18 odst. 2 zákona 

č. 357/1992 Sb., splatná ve lhůtě pro podání přiznání. 

Podmíněné osvobození dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona 

č. 357/1992 Sb., příslušející vkladu nemovitosti zvyšujícímu základní kapitál je 

potvrzeno aţ po uplynutí 5 – ti let po ověření správcem daně, ţe byly splněny podmínky 

pro uplatnění osvobození. 

3.2.3 Vklad nemovitosti ze společného jmění manželů 

Nemovitost, která je ve společném jmění manţelů a jeden z manţelů jako 

společník vkládá nemovitost se souhlasem druhého manţela do společnosti, pak je tento 

vklad dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., podmíněně 

osvobozen od daně z převodu nemovitostí, bez ohledu na to, ţe nemovitost náleţela 

oběma manţelům. V souladu s ustanovením § 143 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., 

Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník), pokud se stane 

jeden z manţelů za trvání manţelství společníkem obchodní společnosti či druţstva, 
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nezakládá nabytí akcií, podílu nebo členských práv a povinnosti člena druţstva, účast 

druhého z manţelů na této společnosti nebo druţstvu (s výjimkou bytových druţstev). 

Osvobození od daně z převodu nemovitostí totiţ není omezeno pouze na tu část 

nemovitosti, která je vkládaná společníkem, ale vztahuje se na vklad do základního 

kapitálu jako celek. Vklad do základního kapitálu vkládá společník, ale v případě, kdy 

je vkládaná nemovitost ve společném jmění manţelů, je kaţdý z manţelů samostatným 

poplatníkem dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb. Na základě této 

skutečnosti je nutné si uvědomit, ţe převodci jsou oba manţelé, a proto musí kaţdý 

z manţelů podat daňové přiznání s uplatněním nároku na osvobození. 

Podmínky pro přiznání osvobození od daně z převodu nemovitostí dle 

ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., splňují oba manţelé v případě, 

ţe účast společníka ve společnosti trvá 5 let nebo nastal zánik jeho účasti před 

uplynutím této doby, za předpokladu, ţe je mu nemovitost vrácena. Zpětným převodem 

– vrácením nemovitosti bývalému společníku, dochází k převodu vlastnického práva 

k nemovitosti ze společnosti na původního vlastníka. V tomto případě se jedná 

o úplatný převod, protoţe společník má vůči společnosti nárok na vypořádání. Tento 

nárok je mu kompenzován převodem nemovitosti buďto zcela nebo částečně. Zpětný 

převod nemovitosti ze společnosti na bývalého společníka není od daně osvobozený 

a poplatníkem je převádějící společnost. 

Pokud nejsou podmínky pro přiznání osvobození dle ustanovení § 20 odst. 6 

písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., ze strany společníka dodrţeny – tzn., ţe účast 

společníka ve společnosti zanikla před uplynutím 5 – ti let (s výjimkou úmrtí 

společníka) a nemovitost nebyla společníku vrácená, zaniká poskytnuté osvobození 

a správce daně vyměří oběma manţelům v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona 

357/1992 Sb., daň z převodu nemovitostí, a to kaţdému z ideální ½ vloţené 

nemovitosti. 

Příklad zdanění vkladu 

Příklad zdanění vkladu nemovitostí ze společného jmění manţelů do obchodní 

společnosti, který je z části vloţen do základního kapitálu společnosti a z části na účet 

emisního áţia. 

Společník vkládá nemovitost se souhlasem manţelky do společnosti, převodci jsou oba 

manţelé, a proto musí kaţdý z manţelů podat daňové přiznání s uplatněním nároku na 
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osvobození na podíl nemovitostí zvyšující základní kapitál. Podílu nemovitosti 

zvyšující emisní áţio nepřísluší osvobození od daně z převodu nemovitostí dle 

ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. 

Tab. 3.2.3.1 – Údaje ze znaleckého posudku 

 Hodnota 

½ hodnoty 

připadající na 

kaţdého z 

manţelů 

Hodnota nemovitosti dle znaleckého 

posudku 
10.500.000,- 5.250.000,- 

v tom 
základní kapitál 10.000.000,- 5.000.000,- 

emisní áţio 500.000,- 250.000,- 

Výpočet daňové povinnosti pro každého z manželů: 

Tab. 3.2.3.2 – Společník 

Hodnota nemovitostí připadající na zvýšení základního 

kapitálu 
5.250.000,- 

Hodnota nemovitostí osvobozených od daně dle § 20 

zákona č. 357/1992 Sb. 
5.000.000,- 

Hodnota po odpočtu hodnoty nemovitostí osvobozených 

dle § 20 zákona č. 357/1992 Sb. 
250.000,- 

Základ daně 250.000,- 

Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru 250.000,- 

Daň dle § 15 zákona č. 357/1992 Sb., 

3% ze zaokrouhleného základu daně 
7.500,- 



 - 31 - 

Tab. 3.2.3.3 – Manželka společníka: 

Hodnota nemovitostí připadající na zvýšení základního 

kapitálu 
5.250.000,- 

Hodnota nemovitostí osvobozených od daně dle § 20 

zákona č. 357/1992 Sb. 
5.000.000,- 

Hodnota po odpočtu hodnoty nemovitostí osvobozených 

dle § 20 zákona č. 357/1992 Sb. 
250.000,- 

Základ daně 250.000,- 

Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru 250.000,- 

Daň dle § 15 zákona č. 357/1992 Sb., 

3% ze zaokrouhleného základu daně 
7.500,- 

Oba manţelé jakoţto poplatníci jsou povinní dle ustanovení § 21 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 357/1992 Sb., podat místně příslušnému správci daně daňové přiznání k dani 

z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce, který následuje po měsíci, 

ve kterém byl vklad práva zapsán v katastru nemovitostí. 

Součástí daňového přiznání dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., 

je ověřený opis nebo ověřená kopie listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují 

vlastnické vztahy k nemovitosti. V případě vkladu nemovitosti do akciové společnosti 

nebo společnosti s ručením omezeným, součásti přiznání je posudek znalce, ve kterém 

je oceněná hodnota předmětu vkladu dle obchodního zákoníku. 

Daň z převodu nemovitostí je pro oba manţelé dle ustanovení § 18 odst. 2 

zákona č. 357/1992 Sb., splatná ve lhůtě pro podání přiznání. 

Podmíněné osvobození dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona 

č. 357/1992 Sb., které přísluší oběma manţelům pro vklad nemovitosti, který zvyšuje 

základní kapitál, je potvrzeno aţ po uplynutí 5 – ti let po ověření správcem daně, ţe 

byly splněny podmínky pro uplatnění osvobození. 

3.2.4 Vklad tichým společníkem 

Tichý společník můţe do obchodní společnosti vloţit peněţitý i nepeněţitý 

vklad anebo jinou majetkovou hodnotu, kterou společnost vyuţije ve svém podnikání. 

V případě vkladu nemovitosti, kterou vloţil tichý společník na základě smlouvy 
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o tichém společenství, je pak tichý společník ve stejném postavení jako věřitel ohledně 

své pohledávky. Rozdíl oproti věřiteli je v tom, ţe se tichý společník nemůţe domáhat 

vrácení své nemovitosti před ukončením smlouvy. 

Ve vztahu k dani z převodu nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) 

zákona č. 357/1992 Sb., je osvobození od daně podmíněno trváním účasti společníka 

ve společnosti, do které vloţil nemovitost, po dobu 5 – ti let. Z tohoto ustanovení 

vyplývá, ţe osvobození od daně z převodu nemovitostí se vztahuje na vklad společníka 

a nikoliv na vklad tichého společníka, který má pouze účast na podnikání a nemá účast 

ve společnosti. 

3.2.5 Úmrtí společníka 

Pro posouzení osvobození dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona 

č. 357/1992 Sb., v případě, ţe dojde k úmrtí společníka před uplynutím lhůty 5 – ti let 

od vkladu nemovitého majetku do obchodní společnosti, je moţno konstatovat, ţe byly 

splněny podmínky pro přiznání osvobození. 

Z ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., totiţ vyplývá, ţe od 

daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny vklady nemovitostí do základního kapitálu 

společnosti nebo druţstva. Toto osvobození nelze uplatnit v případě, kdy ve lhůtě 5 – ti 

let od vloţení vkladu zanikne účast společníka ve společnosti, s výjimkou případu úmrtí 

společníka, a vkládaná nemovitost mu není vrácená. 

V případě, kdy dojde k úmrtí společníka a právní nástupce po zemřelém – dědic, 

prodá zděděné akcie v pětileté lhůtě od vkladu nemovitostí do obchodní společnosti, 

nelze tento prodej povaţovat za porušení podmínek pro uplatnění osvobození vkladu dle 

ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. 

3.2.6 Zánik účasti společníka v obchodní společnosti v případě prohlášení 

konkurzu 

Prohlášení konkurzu na majetek vkladatele – obchodní společnost má za 

následek významné změny v jejich poměrech. Vkladatel – obchodní společnost 

prohlášením konkurzu nezaniká ani se neruší, ale její právní subjektivita i nadále trvá. 
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Konkurz uvalený na vkladatele – obchodní společnost je konkurzem jmění. 

Prohlášením konkurzu subjektivita obchodní společnosti zůstává nedotčena. V důsledku 

tohoto je nedotčena její účast na jiné obchodní společnosti. 

Zpeněţení majetku je způsob, jak lze realizovat konkurzní podstatu s cílem 

zajištění uspokojení konkurzních věřitelů. Součástí konkurzní podstaty jsou i cenné 

papíry úpadce. Zpeněţením těchto cenných papírů dochází ke změně majitele cenných 

papírů. Tato změna majitele má za následek zánik účasti akcionáře v obchodní 

společnosti. 

V případě, ţe dojde k takovémuto zániku účasti akcionáře v akciové společnosti 

do 5 – ti let od vloţení vkladu ve formě nemovitosti do akciové společnosti, zanikne 

tímto okamţikem nárok na osvobození od daně z převodu nemovitostí dle ustanovení 

§ 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. 

Zánik účasti v akciové společnosti je společník povinen oznámit místně 

příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne zániku účasti. 
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4 Analýza vkladu podniku z pohledu zdanění 

Podnikem podle ustanovení § 5 obchodního zákoníku se rozumí soubor 

hmotných, osobních i nehmotných sloţek podnikání. Podnik je věcí hromadnou, a proto 

musí být jako takový posuzovaný v rámci právních vztahů. Není moţné v tomto případě 

separovat jednotlivé části podniku – hromadné věci a podrobit je samostatnému 

daňovému reţimu. Vkladem podniku nebo jeho části do základního kapitálu jiné 

společnosti se hodnota tohoto vkladu tvoří součtem všech částí podniku, a to i v tom 

případě, ţe se jedná např. o nemovitosti nebo závazky. Jestliţe součástí vkládaného 

podniku nebo jeho části je nemovitost, potom pro účely daně z převodu nemovitostí 

je určující, zda se vkládá pouze do základního kapitálu, protoţe pouze tyto vklady 

do základního kapitálu jsou osvobozeny dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona 

č. 357/1992 Sb. V případě, ţe základní kapitál je zvýšen o celou hodnotu vkládaného 

podniku nebo jeho částí a zároveň je splněn časový test dle ustanovení § 20 odst. 6 

písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., je tento vklad od daně z převodu nemovitostí 

osvobozen. 

V případě, ţe do obchodní společnost jakoţto součást vkladu podniku nebo jeho 

části je vkládaná nemovitost, která pouze z části zvyšuje hodnotu základního kapitálu 

společnosti, náleţí nárok na podmíněné osvobození od daně pouze této části, která 

se hodnotově projevila na zvýšení základního kapitálu. 

Předmětem daně je skutečnost, na základě které vzniká poplatníkovi, v tomto 

případě vkladateli, daňová povinnost. Právní úkon, na základě kterého se vkládá 

nemovitost, jakoţto součást podniku nebo jeho části, do obchodní společnosti má 

charakter úplatného převodu, kdy za vloţený majetek do obchodní společnosti vkladatel 

nabývá účast na obchodní společnosti. 

Vlastnické právo k nemovitostem, které jsou součástí vkladu podniku nebo jeho 

částí, přechází vkladem do katastru nemovitostí, tj. ke dni právních účinků vkladu práva 

do katastru nemovitostí. V případě, ţe nemovitá věc není předmětem evidence katastru 

nemovitostí, přechází na příjemce vkladu vlastnické právo účinností smlouvy. 
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4.1 Oceňování podniku 

Podnik – jako předmět vkladu musí být oceněn a je nepochybné, ţe závazky, které 

se vztahují k podniku nebo jeho části, budou hodnotu vkladu v znaleckém posudku 

sniţovat. 

Kromě povinnosti uvedení hodnoty nepeněţitého vkladu v zakladatelské či 

společenské smlouvě nebo v zakladatelské listině podle ustanovení § 59 odst. 3 

obchodního zákoníku stanoví téţ obchodní zákoník tuto hodnotu uvést: 

- v rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o zvýšení základního 

kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního 

zákoníku, 

- v prohlášení o převzetí vkladu u společnosti s ručením omezeným v souladu 

s ustanovením § 109 odst. 3 obchodního zákoníku, 

- v pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodnout o zvýšení základního 

kapitálu v souladu s ustanovením § 202 odst. 4 písm. b) obchodního 

zákoníku, 

- v dohodě o rozsahu účastí akcionářů na zvýšení základního kapitálu 

v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 

Obchodní zákoník v ustanovení § 38i odst. 1 písm. g) obchodního zákoníku 

ukládá mimo jiné povinnost doloţit posudek znalce nebo znalců na ocenění 

nepeněţitého vkladu při zaloţení akciové společnosti nebo společnosti s ručením 

omezeným a při zvýšení jejich základního kapitálu do sbírky listin. 

Posudek znalce musí obsahovat v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 

obchodního zákoníku: 

- popis předmětu nepeněţitého vkladu, 

- pouţité způsoby ocenění vkladu a údaj o skutečnosti, zda hodnota nepeněţitého 

vkladu odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být 

jakoţto protiplnění za tento nepeněţitý vklad vydány anebo částce, která se 

započítává na vklad do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, 

- částku, na kterou se nepeněţitý vklad oceňuje. 
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 Hodnota ocenění nepeněţitého vkladu stanovená ve znaleckém posudku by měla 

odpovídat alespoň úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být jakoţto protiplnění 

za tento nepeněţitý vklad vydány anebo částce, kterou se má započítávat na vklad do 

základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, aby byl celý základní kapitál 

pokryt hodnotou vkladu. 

 Ustanovení § 59 odst. 4 obchodního zákoníku neupravuje konkrétní způsob 

ocenění, ale pouze poţaduje, aby jej znalecký posudek obsahoval. 

U vkladu podniku nebo jeho částí je nutné určit, zda hodnota vkládané 

nemovitosti oceněná posudkem znalce, je nebo není sníţená o poměrnou část závazků, 

které společně s nemovitostí v rámci vkladu přecházejí na nabyvatele. 

Na základě této skutečnosti vzniká problém se stanovením hodnoty nemovitosti 

v případě, ţe vkládaný podnik nebo jeho část bude oceněna znalcem jednou částkou 

a nemovitost včetně dalších aktiv nebude individuálně oceněna. 

Podmíněné osvobození od daně z převodu nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 

6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., lze uplatnit na veškeré převody nemovitostí zvyšující 

základní kapitál, které jsou součástí vkladu podniku nebo jeho části. Osvobození od 

daně z převodu nemovitostí nelze uplatnit na převod nemovitosti připadající na emisní 

áţio či výplatu upisovateli vkladu dle ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku 

u akciové společnosti a u společnosti s ručením omezeným dle ustanovení § 109 odst. 3 

obchodního zákoníku. 

Z ustanovení § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, aby hodnota nepeněţitého 

vkladu, která je stanovená znalcem na základě znaleckého posudku odpovídala 

úhrnnému emisnímu kurzu akcií anebo částce, která se má započítat na vklad do 

základního kapitálu, lze vyvodit poţadavek, aby byl základní kapitál pokrytý hodnotou 

vkladu. Hodnota vkladu určená posudkem znalce dle obchodního zákoníku, která je 

v souladu s ustanovením § 10 písm. i) zákona č. 357/1992 Sb., základem daně 

z převodu nemovitostí v případě vkladu nemovitosti do společnosti s ručením 

omezeným nebo do akciové společnosti, navazuje na hodnotu, kterou se nepeněţitý 

vklad oceňuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 písm. c) obchodního zákoníku, tj. 

hodnotu nemovitosti sníţenou o poměrnou část závazků, které přecházejí na příjemce 

vkladu ze zákona. 

V ocenění – hodnotě nepeněţitého vkladu, která je uvedena v zakladatelské nebo 

společenské smlouvě budou promítnuty závazky, které v rámci vkladu přecházejí 

na obchodní společnost ze zákona. Tyto závazky souvisí s provozováním podniku nebo 
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jeho části a při vkladu do obchodní společnosti je není moţné od aktiv, tj. nemovitostí 

oddělit. Na základě tohoto je zřejmé, ţe v hodnotě podniku nebo jeho části, která 

je vkládána do obchodní společnosti, a je zaúčtována do základního kapitálu, bude 

nemovitost včetně ostatních aktiv hodnotově promítnuta v poměrné výši, která odpovídá 

„očištěné hodnotě“, kterou se vkladatel zavázal vloţit do obchodní společnosti 

za účelem nabytí popřípadě zvýšení účasti ve společnosti. 

Stanovení poměrného podílu osvobození od daně z převodu nemovitostí 

Hodnota osvobozená: 

 (4.1) 

Na základě skutečnosti, kdy celý vklad zvyšuje základní kapitál, není nutno řešit 

stanovení výše osvobozeného a neosvobozeného majetku a s tím souvisejícího základu 

daně v případě i kdyţ znalec zvolí jiný způsob ocenění neţ majetkový princip. 

 V případě, ţe část nepeněţitého vkladu je započtena na zvýšení základního 

kapitálu a část vkladu připadá na emisní áţio, výplatu upisovateli nebo tvorbu 

rezervního fondu je nutno stanovit podíl, který má vazbu na vkládané nemovitostí. 

V tomto případě hodnota nemovitostí je uvedená ve znaleckém posudku a propočet 

míry zdanění nemovitostí připadající na emisní áţio či výplatu podílu by mohl být 

následující: 

hodnota neosvobozená – tj. hodnota, které nepřísluší osvobození dle ustanovení § 20 

odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb. 

hodnota neosvobozená 

 (4.2) 

 Od daně z převodu nemovitostí je moţno osvobodit dle ustanovení § 20 odst. 6 

písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., pouze poměrný podíl hodnoty nemovitostí připadající 

na vklad do základního kapitálu. Na základě vkladu podniku nebo jeho části přecházejí 

společně s nemovitostí i závazky a právě část hodnoty nemovitostí je potom v pasivech 

společnosti kryta těmito závazky. 
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V případě vkladu podniku, kde ze způsobu ocenění nebude zřejmé ocenění 

nemovitostí, ostatních aktiv a závazků, je pak nutno zváţit, zda je moţné vycházet z cen 

historických, uvedených v účetnictví, které jsou upraveny o příslušný oceňovací rozdíl. 

Pak by mohl být propočet následující: 

 (4.3) 

Z ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., je zřejmé, ţe v případě kdy 

není moţné cenu nebo hodnotu nemovitostí stanovit dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona 

č. 357/1992 Sb., pak základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná podle 

zvláštního právního předpisu. 

 Do současné doby nebylo provedeno mnoho realizací vkladů podniků nebo částí 

podniků, ale v praxi byly prozatím pouţity pouze způsoby oceňování na principu 

majetkovém, ze kterého byla zřejmá hodnota vkládaných nemovitostí a dalších aktiv, 

ale i hodnota závazků. 

4.2 Zdanění vkladu podniku 

4.2.1 Předmět daně z převodu nemovitostí 

Předmětem daně z převodu nemovitostí dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona 

č. 357/1992 Sb., není převod vlastnického práva k podniku nebo jeho části, ale převod 

vlastnického práva k nemovitostem, které se společně jako součást podniku převádějí. 

Je-li do základního kapitálu společnosti vkládán podnik nebo jeho část, je od daně 

z převodu nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., 

osvobozen poměrný podíl hodnoty nemovitostí, který připadá na vklad do základního 

kapitálu. V tomto případě převodu vlastnického práva k nemovitostem lze přiznat 

osvobození od daně z převodu nemovitostí. 
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Protoţe při vkladu podniku spolu s převodem nemovitostí přecházejí i závazky a část 

hodnoty nemovitostí je v pasivech kryta právě těmito závazky, je moţno od daně 

z převodu osvobodit pouze poměrný podíl hodnoty nemovitostí, který připadá na vklad 

do základního kapitálu. Hodnota podílu nemovitostí, která nezvyšuje základní kapitál, 

není v tomto případě osvobozená. 

4.2.2 Poplatník daně z převodu nemovitostí 

V rámci převodu vlastnického práva k podniku nebo jeho části poplatníkem daně 

z převodu nemovitostí dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., je vkladatel 

jakoţto převodce. Příjemce vkladu je v tomto případě ručitelem. 

4.2.3 Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí 

Dle ustanovení § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., je vkladatel, 

jakoţto poplatník povinen podat místně příslušnému správci daně daňové přiznání 

k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce, který následuje po 

měsíci, ve kterém byl vklad práva zapsán v katastru nemovitostí. 

Součástí podávaného přiznání dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona 

č. 357/1992 Sb., je ověřený opis nebo ověřená kopie listiny, kterou se potvrzují nebo 

osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti. V případě vkladu nemovitosti do akciové 

společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, je součásti přiznání posudek znalce, 

ve kterém je určená hodnota předmětu vkladu dle obchodního zákoníku; popřípadě 

znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu (zákona 

o oceňování) v případě, ţe základ daně z převodu nemovitostí je stanoven 

dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb. 

4.2.4 Stanovení základu daně z převodu nemovitostí 

Základem daně dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. k) zákona č. 357/1992 Sb., 

je v případě zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti, pokud nebude hodnota 

nemovitosti určena posudkem znalce, hodnota určená obecně uznávaným nezávislým 

odborníkem anebo hodnota určená reálnou cenou, která je vykázána v účetní závěrce za 
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předcházející účetní období před valnou hromadou, která rozhodla o vkladu, pokud byla 

účetní závěrka ověřena auditorem bez výhrad. 

Sporné však zůstává stanovení základu daně z převodu nemovitostí v případě, 

kdy vkladem podniku přecházejí aktiva a pasiva, a pouze část vkladu zvyšuje základní 

kapitál. Zbývající část vkladu zvyšuje emisní áţio či rezervní fond. Právní otázkou 

zůstává, zda závazky můţou ovlivnit stanovení základu daně z převodu nemovitostí 

u podílu hodnoty nemovitostí, která nezvyšuje základní kapitál. Právě tato otázka 

způsobuje diametrální rozdíl v hodnotě, která by měla stanovit základ daně. 

Tento rozdíl je moţno přiblíţit následujícím v příkladu, kdy ve 

variantě 1 – závazky nebudou mít vliv na hodnotu nemovitostí připadajících 

na emisní áţio nebo rezervní fond, 

variantě 2 – bude proveden způsob výpočtu stanovení základu daně z převodu 

nemovitostí, kdy v podílu hodnoty nemovitostí, který zvyšuje emisní áţio, budou 

zohledněný závazky. 

Varianta 1 

Vklad podniku do základního kapitálu nově vzniklé akciové společnosti, kdy dani 

z převodu nemovitostí bude zdaněn poměrný podíl hodnoty převáděných nemovitostí, 

které jsou součástí vkladu podniku do základního kapitálu, připadající na emisní áţio, 

rezervní fond a závazky nebudou zohledněny v podílu hodnoty nemovitosti. Základní 

kapitál je zvýšený o 10.000.000,- Kč. 

Tab. 4.2.4.1 – Údaje ze znaleckého posudku v Kč 

Ocenění aktiv – obvyklá hodnota majetku 17.000.000,- 

Hodnota nemovitostí 3.000.000,- 

Ocenění pasiv – obvyklá hodnota závazků 7.000.000,- 

Hodnota čistého obchodního majetku 10.000.000,- 

Hodnota podniku – ocenění vkladu do základního 

kapitálu 
10.000.000,- 

v tom 

Základní kapitál 2.500.000,- 

emisní áţio 7.000.000,- 

rezervní fond 500.000,- 
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Tab. 4.2.4.2 – Základní parametry v Kč 

Celková hodnota aktiv 17.000.000,- 

Hodnota nemovitostí 3.000.000,- 

Hodnota ostatních aktiv 14.000.000,- 

Celková hodnota pasiv 7.000.000,- 

Základní kapitál 2.500.000,- 

Emisní áţio 7.000.000,- 

Rezervní fond 500.000,- 

Výpočet daňové povinnosti: 

Neosvobozená hodnota: 

 (4.4) 

 (4.5) 

Osvobozená hodnota: 

 (4.6) 

 (4.7) 

Hodnota nemovitostí připadajících na zvýšení vlastního kapitálu: 

  (4.8) 
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Podíl hodnoty nemovitostí připadající na závazky 

 (4.9) 

 (4.10) 

Kontrola výpočtů: 

hodnoty nemovitostí 

 (4.11) 

podílu nemovitostí připadajícího na vklad do základního kapitálu 

 (4.12) 

 (4.13) 

podílu ostatních aktiv připadajících na vklad do základního kapitálu 

 (4.14) 

 (4.15) 

kontrola výpočtu vkladu podílu nemovitostí a ostatních aktiv do základního 

kapitálu 

 (4.16) 
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Tab. 4.2.4.3 – Stanovení základu daně: 

Hodnota nemovitostí připadající na vklad do vlastního 

kapitálu společnosti 
1.764.705,88 

Hodnota nemovitostí osvobozených od daně dle § 20 

zákona č. 357/1992 Sb. 
441.176,47 

Hodnota po odpočtu hodnoty nemovitostí osvobozených 

dle § 20 zákona č. 357/1992 Sb. 
1.323.529,41 

Základ daně 1.323.529,- 

Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru 1.323.600,- 

Daň dle § 15 zákona č. 357/1992 Sb., 

3% ze zaokrouhleného základu daně 
39.708,- 

Varianta 2 

Vklad podniku do základního kapitálu nově vzniklé akciové společnosti, kdy dani 

z převodu nemovitostí bude zdaněn poměrný podíl hodnoty převáděných nemovitostí, 

které jsou součástí vkladu podniku do základního kapitálu, připadající na emisní áţio, 

rezervní fond a veškeré závazky. Základní kapitál je zvýšený o 10.000.000,- Kč. 

Tab. 4.2.4.4 – Údaje ze znaleckého posudku v Kč 

Ocenění aktiv – obvyklá hodnota majetku 17.000.000,- 

Hodnota nemovitostí 3.000.000,- 

Ocenění pasiv – obvyklá hodnota závazků 7.000.000,- 

Hodnota čistého obchodního majetku 10.000.000,- 

Hodnota podniku – ocenění vkladu do základního 

kapitálu 
10.000.000,- 

v tom 

základní kapitál 2.500.000,- 

emisní áţio 7.000.000,- 

rezervní fond 500.000,- 
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Tab. 4.2.4.5 – Základní parametry v Kč 

Celková hodnota aktiv 17.000.000,- 

Hodnota nemovitostí 3.000.000,- 

Hodnota ostatních aktiv 14.000.000,- 

Celková hodnota pasiv 7.000.000,- 

Základní kapitál 2.500.000,- 

Emisní áţio 7.000.000,- 

Rezervní fond 500.000,- 

 

Výpočet daňové povinnosti: 

Neosvobozená hodnota: 

 (4.17) 

 (4.18) 

Osvobozená hodnota: 

 (4.19) 

 (4.20) 

Kontrola výpočtů: 

hodnota nemovitostí připadajících na zvýšení základního kapitálu: 

 (4.21) 
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podílu nemovitostí připadajícího na vklad do základního kapitálu: 

 (4.22) 

 (4.23) 

podílu ostatních aktiv připadajících na vklad do základního kapitálu: 

 (4.24) 

 (4.25) 

kontrola výpočtu vkladu podílu nemovitostí a ostatních aktiv do základního 

kapitálu 

 (4.26) 

Tab. 4.2.4.6 – Stanovení základu daně: 

Hodnota nemovitostí připadající na vlastní 

i cizí kapitál 
3.000.000,- 

Hodnota nemovitostí osvobozených od daně dle § 20 

zákona č. 357/1992 Sb. 
441.176,47 

Hodnota po odpočtu hodnoty nemovitostí osvobozených 

dle § 20 zákona č. 357/1992 Sb. 
2.558.823,53 

Základ daně 2.558.824,- 

Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru 2.558.900,- 

Daň dle § 15 zákona č. 357/1992 Sb., 

3% ze zaokrouhleného základu daně 
76.767,- 
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Tab. 4.2.4.7 – Srovnávací údaje varianty 1 a varianty 2 

 Hodnota podílu 

nemovitosti neosvobozené 

Daňová povinnost 

v Kč 

Varianta 1 1.323.529,41 39 708,- 

Varianta 2 2.558.823,53 76 767,- 

4.2.5 Analýza výpočtu stanovení základu daně dle varianty 1 a varianty 2 

Veškeré vklady společníků, vloţené do obchodních společností, vytváří vlastní 

kapitál. Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy (emisní áţio 

a ostatní kapitálové fondy), fondy ze zisku (zákonný rezervní fond a ostatní fondy), 

výsledkem hospodaření. 

Ocenění podniku nebo jeho části pro účely vkladu do obchodních společností 

vymezuje ustanovení § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, coţ znamená, ţe v celkové 

hodnotě vkladu podniku nebo jeho části jsou zahrnuty veškeré nemovitosti, jakoţ 

i ostatní aktiva, která jsou očištěná o hodnotu závazků. 

Závazky představují cizí kapitál a budou promítnuty v hodnotě nepeněţitého vkladu, 

protoţe závazky souvisí s provozováním podniku nebo jeho části. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe zdanění daní z převodu nemovitostí podléhá 

pouze ta část hodnoty nemovitostí, která je zaúčtovaná do vlastního kapitálu, ale 

základní kapitál nezvyšuje. 

Na základě těchto skutečností nastává problém stanovení „správného“ základu 

daně z převodu nemovitostí a s tím související stanovení výše podílu nemovitostí, které 

přísluší osvobození od daně a výše podílu, na který se nevztahuje osvobození od daně 

převodu nemovitostí. 

Zohlednění těchto skutečností je prezentováno ve variantě 1 a variantě 2. 

U varianty 1, kdyţ posuzujeme vklad podniku nebo jeho části do obchodní 

společnosti z pohledu obchodního zákoníku, pak právě dle obchodního zákoníku se 

řídíme přiměřeně ustanoveními §§ 476 – 488a obchodního zákoníku o prodeji podniku. 

Zde je namístě porovnání vkladu nemovitostí, jakoţto součásti vkládaného 

podniku a prodeje nemovitostí z pohledu posouzení návaznosti na daň z převodu 

nemovitostí. Při prodeji nemovitostí z vlastnictví jedné společnosti do vlastnictví druhé 
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společnosti nemůţe převodce v hodnotě nemovitosti zohlednit závazky váznoucí na 

převáděné nemovitosti, protoţe nemovitost musí být oceněná v souladu se zákonem 

č. 151/1997 Sb., zákonem o oceňování. 

Analogicky, pokud výše uvedené převedeme na příklad vkladu, který je uvedený 

ve variantě 1, pak právě nezohlednění závazků sniţuje vkladateli daňové zatíţení daní 

z převodu nemovitostí, čímţ znevýhodňuje vkladatele, který v rámci vkladu podniku 

převádí nemovitosti nezatíţené závazky. 

Ve variantě 2 je pro názornost řešen stejný příklad. Pokud se na něj podíváme 

z pohledu názoru, ţe podnik je věcí hromadnou a jako takový by se měl posuzovat, pak 

závazky jakoţto součást vkladu by měly být zohledněny. 

Zohledněním závazků se musí vyčlenit podíl, který připadá na nemovitost 

zvyšující základní kapitál, emisní áţio a současně i závazky. V souladu s ustanovením 

§ 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., můţe být podmíněně osvobozen pouze 

podíl nemovitostí zvyšující základní kapitál. Uţ zde je zřejmé, ţe podíl nemovitosti, 

kterému nepřísluší osvobození od daně z převodu nemovitostí, je podstatně větší ve 

variantě 2, kde tato hodnota činí 2.558.823,24 Kč oproti variantě 1, kde tato hodnota 

činí 1.323.529,41 Kč. Na základě této skutečnosti pak i daňová povinnost k dani 

z převodu nemovitostí ve variantě 2 je vyšší a činí 76.767,- Kč, kdeţto ve variantě 1 

daňová povinnost činí 39.708 Kč. Rozdíl je zřejmý. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe pokud nejsou nezohledněny závazky, tak jako při 

výpočtu ve variantě 1, pak daňová povinnost ve výši 39.708,- Kč je niţší neţ při 

zohlednění závazků ve variantě 2, kde daňová povinnost je 76.767,- Kč, a tudíţ je vyšší. 

Myslím si, ţe ať z pohledu varianty 1 nebo varianty 2 není způsob výpočtu 

daňové povinnosti k dani z převodu nemovitostí optimální, a vţdy znevýhodňuje jednu 

skupinu společnosti, ať tu, která vkládá nemovitosti zatíţené např. úvěry nebo 

společnost, která vkládá nemovitost nezatíţenou závazky. 

Vkladem podniku nebo jeho části, kdy s pouţitým oceněním vkládaného 

podniku je ohodnocen veškerý majetek včetně závazků, můţe vzniknout rozdíl mezi 

oceněním podniku jako celku pro účely vkladu a souhrnem jeho individuálně 

přeceněných jednotlivých sloţek majetku, který je sníţený o převzaté závazky. Tento 

rozdíl představuje goodwill, který vyjadřuje dobré nebo špatné jméno společnosti 
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na trhu. Skutečnost kladného nebo záporného goodwillu neovlivňuje výši osvobození 

od daně z převodu nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona 

č. 357/1992 Sb. Goodwill bude v rozvaze příjemce vkladu zaúčtován na straně aktiv 

a bude odepisován účetně rovnoměrně 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části, 

a to kladný goodwill do nákladů a záporný goodwill do výnosů příjemce vkladu. 

Goodwill je tedy zdaněn daní z příjmů, a proto nepodléhá daní z převodu nemovitostí. 

Na základě výše uvedeného je zřejmé, ţe podnik jako takový je věci hromadnou 

a musí být tímto způsobem posuzován i v rámci právních vztahů. V případě vkladu 

podniku nebo jeho části, pokud je součástí vkladu nemovitost, pak je pro účely daně 

z převodu nemovitostí rozhodující, zda se vkládá pouze část hodnoty převáděného 

podniku do základního kapitálu a tudíţ je moţno přiznat podmíněné osvobození dle 

ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., protoţe pouze tyto vklady 

poţívají toto osvobození. 

Klíčovým úkolem pro danou věc je posouzení povahy podniku, právního reţimu 

části, které tvoří podnik a daňových dopadů těchto skutečností. V prvé řadě je nutno 

pohlédnout na podnik jako na jeden funkční celek, který má určitou hodnotu, a proto 

není moţné uvaţovat tak, ţe jsou vkládány pouze jeho jednotlivé sloţky. V ustanovení 

§ 5 obchodního zákoníku, který je nutné aplikovat i v daňovém řízení, protoţe ţádný 

jiný daňový zákon neobsahuje vlastní definici podniku, je pod pojmem „podnik“ nutné 

chápat specifický předmět právních vztahů, a dále to, ţe se jedná o věc hromadnou, 

která je tvořená jednotlivými komponenty, kterými je podnik jakoţto celek zaloţen. 

Odlišně je předmět podniku pojat u smlouvy o převodu podniku nebo jeho části. 

Z ustanovení § 476 odst. 1 obchodního zákoníku a z judikatury vyplývá, ţe při převodu 

podniku je předmětem převodu nejen podnik, ale i zároveň závazky, které s tímto 

podnikem souvisí, a to i bez výslovného zakotvení ve smlouvě. V této záleţitosti 

Nejvyšší soud striktně stanovil, ţe jiný způsob vloţení závazků do obchodní společnosti 

neţ v rámci vkladu podniku nebo jeho části je dle obchodního zákoníku nepřípustný. 

Podnik je věcí hromadnou, která je tvořena souborem sloţek, jeţ musejí být 

posuzovány dohromady a ne jako řada věcí na sobě nezávislých. Tento soubor věcí má 

podobný nebo stejný charakter nebo je určen ke stejnému účelu. Charakteristickou 
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vlastností podniku jsou úzké vazby mezi jednotlivými sloţkami podniku, které 

dohromady vytvářejí víc, neţ by vzniklo při jejich prostém součtu. 

Celá podstata srovnávání způsobů výpočtu a stanovení základu daně tkví 

v rozdílném způsobu výpočtu a stanovení základu daně z převodu nemovitostí, který 

vede k odvolání v daňovém řízení a následným soudním sporům. 

Otázkou zůstává, která varianta způsobu výpočtu je správná a zda právě jiným 

způsobem by bylo moţné dosáhnout kompromisu a tudíţ i větší optimálnosti. Pokud by 

měla být naplněná litera zákona a osvobození od daně z převodu nemovitostí dle 

ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., má za cíl zvýšení rozvoje 

podnikání, pak právě varianta 1 tuto podmínku nejlépe splňuje. Varianta 1 dle mého 

názoru nejlépe vystihuje optimálnost způsobu výpočtu daňové povinnosti k dani 

z převodu nemovitostí, protoţe při vkladu podniku se musíme řídit přiměřeně 

ustanoveními smlouvy o prodeji podniku. Proto nezohlednění závazku při výpočtu 

neosvobozeného podílu nemovitostí odpovídá způsobu stanovení základu daně 

z převodu nemovitostí při prodeji nemovitostí. 

4.2.6 Navržení možné varianty změny zákona 

Výše uvedené skutečnosti by dle mého názoru nejlépe vystihla úprava zákona 

daně z převodu nemovitostí, která by splnila účel tohoto ustanovení, a to osvobození od 

daně z převodu nemovitostí, které dle zákonodárců vyjadřuje hospodářsko – politický 

zájem státu na rozvoji podnikání, a to úpravou ustanovení § 10 odst. 1 zákona 

č. 357/1992 Sb., které by mělo být doplněno o formulaci: 

- Základem daně z převodu nemovitostí v případě vkladu podniku nebo jeho částí, 

která nezvyšuje základní kapitál společnosti, je hodnota vkladu nezohledňující 

závazky. Hodnota vkladu je určena posudkem znalce dle obchodního zákoníku 

případně obecně uznávaným nezávislým odborníkem nebo hodnota určená 

reálnou cenou, která je vykázaná v účetní závěrce ověřené auditorem bez výhrad 

za předcházející období před konáním valné hromady rozhodující o vkladu, 

pokud rozhodne tak statutární orgán. 
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5 Závěr 

Diplomová práce je zaměřená na daňové dopady k dani z převodu nemovitostí 

vkladu části podniku do obchodních společností. Podmíněné osvobození od daně 

z převodu nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., se 

vztahuje pouze na vklady nemovitostí, které jsou vloţené do základního kapitálu 

obchodní společnosti dle obchodního zákoníku. V případě vkladu nemovitosti, nelze 

uplatnit osvobození od daně z převodu nemovitostí, jestliţe do 5 – ti let od vloţení 

nemovitosti účast společníka obchodní společnosti nebo člena v druţstvu zanikne, 

s výjimkou případu úmrtí společníka, a společníku nemovitost není vrácena. Dle výše 

uvedeného, podmíněné osvobození se nevztahuje na vklady nemovitostí vloţené mimo 

základní kapitál a proto jsou podrobeny daní z převodu nemovitostí. 

V celku jednoznačné a srozumitelné znění ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) 

zákona č. 357/1992 Sb., skrývá nejasnosti ohledně vkladu, který nezvyšuje základní 

kapitál společnosti. Kontroverzní stanovení základu daně z převodu nemovitostí 

v případě, kdy podnik nebo jeho část je vkládaná z části do základního kapitálu 

společnosti a z části mimo něj, jsem se snaţila přiblíţit v mé diplomové práci. 

Cílem mé diplomové práce bylo shrnutí informací vztahujících se k vkladům 

podniku nebo jeho částí v návaznosti na daň z převodu nemovitostí, které vyplývají 

z právních úkonů. V souladu s tímto cílem jsem se snaţila o přiblíţení této problematiky 

z daňového hlediska veřejnosti. 

Ve stručné charakteristice kapitálových společností, osobních společností 

a druţstva jsem uvedla, ţe všechny tyto společnosti a druţstvo jsou ve vztahu k dani 

z převodu nemovitostí ve stejném postavení. Dále jsem vymezila základní pojmy 

vztahující se k vkladům nemovitostí do obchodních společností. 

Vymezením vkladu nemovitostí v návaznosti na daň z převodu nemovitostí jsem 

se snaţila přiblíţit danou problematiku podmíněného osvobození od daně z převodu 

nemovitostí dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., s uvedením 

souvisejících skutečností. Uvedla jsem podmínky stanovené zákonem pro uplatnění 

osvobození od daně, které jsou osvědčeny splněním pětiletého testu od vloţení vkladu 

do společnosti a dále daňové dopady vkladu nemovitostí, který je z části vloţen do 

základního kapitálu a z části mimo něj. V příkladu jsem názorně uvedla daňové 

souvislosti, kdy dochází ke vloţení nemovitostí společníkem ze společného jmění 
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manţelů. Dále jsem uvedla případ vkladu nemovitostí tichým společníkem, daňový 

dopad v případě úmrtí společníka a zánik účasti společníka v obchodní společnosti 

v případě prohlášení konkurzu. 

Z pohledu daně z převodu nemovitostí vklad podniku je specifický v tom, ţe se 

musí posuzovat jako celek a ne jako řada věcí na sobě nezávislých. V případě vkladu 

nemovitosti do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným je základem 

daně z převodu nemovitostí hodnota určená posudkem znalce dle obchodního zákoníku. 

Ocenění podniku nebo jeho části pro účely vkladu do obchodních společností vymezuje 

ustanovení § 59 odst. 4 obchodního zákoníku. V ocenění hodnoty vkladu podniku nebo 

jeho části jsou zahrnuty veškeré nemovitosti, jakoţ i ostatní aktiva, která jsou očištěná 

o hodnotu závazků. Skutečnost, ţe závazky představují cizí kapitál a budou promítnuty 

v hodnotě nepeněţitého vkladu, znamená, ţe zdanění daní z převodu nemovitostí 

podléhá pouze ta část hodnoty nemovitostí, která je zaúčtovaná do vlastního kapitálu, 

ale základní kapitál nezvyšuje. Na základě těchto skutečností nastává problém ve 

stanovení „správného“ základu daně z převodu nemovitostí a s tím související stanovení 

výše podílu nemovitostí, které přísluší osvobození od daně a výše podílu, na který se 

nevztahuje osvobození od daně převodu nemovitostí. 

Názorným způsobem jsem provedla analýzu výpočtu základu daně z převodu 

nemovitostí, kde ve variantě 1 se výše závazku nezohledňovala a ve variantě 2 výše 

závazků byla zohledněná. Výše daňové povinnosti ve variantě 1 je podstatně niţší 

a myslím si, ţe způsob výpočtu je objektivnější. 

Celou problematiku by zřejmě zjednodušil jednoznačný výklad zákona, a proto 

jsem v závěru práce uvedla moţnou úpravu znění ustanovení § 10 odst. 1 zákona 

č. 357/1992 Sb., která by dle mého názoru byla potřebná. 

Vklad nemovitostí a podniku nebo jeho částí z pohledu daně z převodu 

nemovitostí není v současné době komplexně zpracován, a proto jsem se snaţila v mé 

diplomové práci vytvořit ucelený pohled na danou problematiku. 

Cíl mé diplomové práce se mi podařilo naplnit. 
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