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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou zm�ny právní formy podnikání z fyzické osoby na 

právnickou, konkrétn� na spole�nost s ru�ením omezeným. 

Práce je zam��ená na zp�sob zdan�ní fyzických a právnických osob, na jednotlivé 

možnosti p�echodu mezi t�mito právními formami a zhodnocení zápor� a klad�

jednotlivých forem podnikání. 

Cílem práce je sd�lit podnikateli výhody a nevýhody zdan�ní jednotlivých forem 

podnikání, navrhnout podnikateli zm�nu právní formy a seznámit ho s jednotlivými 

kroky, které jsou pot�eba p�i zm�n� právní formy ud�lat. 

Abstract 

This thesis analyzes the changes in the legal form of business from individuals to 

corporate, namely the limited liability company. 

The work is focused on the method of taxation of natural and legal persons, individual 

ability to switch between these legal forms and evaluate the pros and cons of various 

forms of business. 

The aim is to communicate the business advantages and disadvantages of different 

forms of taxation of business, entrepreneurs propose a change of legal form and to 

acquaint him with the steps that are needed to change the legal form to do. 

Klí�ová slova 

Fyzická osoba – podnikatel, právnická osoba – spole�nost s ru�ením omezením, 

p�edm�t dan�, osvobození od dan�, zdan�ní p�íjm�, da�ová optimalizace, da� z p�idané 

hodnoty (DPH), da� z p�íjm�. 

Keywords 

Natural person - entrepreneur, a legal entity - a limited liability company, subject to tax, 

tax exemptions, income tax, tax optimization, value added tax (VAT), income tax. 
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ÚVOD 

V �eské republice zahajuje každoro�n� podnikatelskou �innost n�kolik desítek tisíc 

subjekt�. Na po�átku každé takové �innosti stojí rozhodnutí, jakým zp�sobem bude 

realizována. Možností je celá �ada a na každém záleží, jakou formu podnikání zvolí. 

Fyzická osoba, která se rozhodne zm�nit pracovní pom�r na samostatnou �innost, 

obvykle nezakládá ihned spole�nost s ru�ením omezeným, ale zvolí formu podnikání 

jako osoba samostatn� výd�le�n� �inná na základ� živnostenského oprávn�ní. Teprve 

v okamžiku, kdy je toto podnikání úsp�šné, �i vyžadují-li to okolnosti jako nap�. 

ekonomická situace, požadavky trhu �i legislativní podmínky, nastává okamžik, kdy je 

t�eba tuto formu podnikání p�etransformovat na jinou, lépe vyhovující. Pro v�tšinu 

podnikatel� to bývá zlomový moment. Nezkušenost a nedostatek informací m�že vést 

hned v po�átku ke špatnému rozhodnutí, jehož následky se mohou prolínat do dalších 

let. Každá transformace sebou nese �adu povinností, které ukládá zákon a jeho neznalost 

m�že v d�sledku znamenat neúsp�ch celého podnikatelského zám�ru. 

Podnikání s sebou p�ináší �adu výhod i nevýhod. �asová nezávislost je �asto vykoupena 

vyšší mírou odpov�dnosti, jistá práce v zam�stnání se zm�ní na práci samostatnou, ale 

nejistou, která je mnohdy lépe ocen�na, ale ne vždy bývá v�as zaplacena. Významnou 

skute�ností jsou i po�áte�ní investice, bez nichž se žádná samostatná �innost neobejde. 

Na zvážení je vždy celá �ada aspekt�, které je t�eba brát v potaz. Cíl� každého 

podnikání je n�kolik a jejich uspo�ádání je závislé, práv� na jeho form�. 

Problematika podnikání, zm�ny v podnikatelské struktu�e a da�ová optimalizace je 

velmi zajímavým tématem, kterým se tato diplomová práce zabývá. V��ím, že by mohla 

být p�ínosem pro všechny, kte�í se s t�mito záležitostmi potýkají a nemají dostatek 

zkušeností, �i neví, jaké kroky je t�eba ud�lat, aby jejich podnikání bylo skute�n�

efektivní a p�ineslo o�ekávaný užitek.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE A METODY 

1.1 Vymezení problému 

Diplomová práce je zam��ena na dv� nejrozší�en�jší formy podnikání (podnikání 

fyzické osoby – OSV� a právnické osoby, spole�nost s ru�ením omezeným – s.r.o.). 

Popisuje jejich výhody, nevýhody, zp�soby zdan�ní t�chto forem podnikání a zp�soby, 

kterými lze p�evést podnikání fyzické osoby na obchodní korporaci (právnickou osobu). 

V diplomové práci jsou uvedeny postup a návody nezbytné k p�evodu. 

1.2 Cíl práce 

Cílem práce je uvedení všech dostupných možností zm�n právní formy podnikání 

z fyzické osoby na s.r.o., porovnání jednotlivých forem podnikání (OSV� a s.r.o.) 

z hlediska da�ového, uvedení výhod a nevýhod jednotlivých zp�sob� p�echodu  

a následn� doporu�ení nejvhodn�jší varianty pro zm�nu právní formy mých 

nadefinovaných podnikatel�. Diplomová práce je zam��ena na kroky pot�ebné ke zm�n�

právní formy podnikání fyzické osoby (OSV�), která vede da�ovou evidenci na 

spole�nost s ru�ením omezený, s d�razem na zdan�ní fyzické osoby. 

Práce je ur�ena pro FO podnikající jako OSV�. Mají se z ní dozv�d�t, jak postupovat, 

uvažují-li o zm�n� právní formy a p�echodu na s.r.o. 

Hlavním cílem je: 

� uvedení možných zp�sob�, jakými lze samostatný p�evod provést 

� vybrání optimálního zp�sobu zdan�ní z pohledu FO 

1.3 Metody 

P�i posuzování daných situací podnik� jsou v diplomové práci využity p�edevším 

analytické metody. P�i hledání návrhu nejvýhodn�jšího �ešení zm�ny právní formy jsou 

využity komparace a jsou zpracovány da�ové dopady na fyzické osoby u jednotlivých 

zp�sob� nabývání majetku do s.r.o. 
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Diplomová práce je rozd�lena do t�í základních oblastí. První �ást se zabývá 

teoretickými poznatky, se kterými budu dále pracovat. Druhá, analytická �ást je 

zam��ena na seznámení s danými obchodními závody (podniky). Poslední t�etí, 

praktická �ást je v�nována zdan�ní jednotlivých nadefinovaných podnik� ve vztahu 

k DPFO. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato �ást diplomové práce je zam��ena na vysv�tlení základních pojm�, které jsou pro 

tuto diplomovou práci pot�eba. Jsou zde vysv�tleny pojmy podnikání, podnikatel, 

obchodní závod (podnik), obchodní majetek, goodwill, oce�ovací rozdíl k nabytému 

majetku, sdružení fyzických osob bez právní subjektivity – spole�nost, obchodní firma  

a spole�nost s ru�ením omezeným.  

2.1 Základní pojmy 

V této �ásti jsou zahrnuta vysv�tlení základních pojm� z oblasti podnikání. Všechny 

uvedené pojmy se b�žn� užívají a nikomu z nás nejsou cizí. V diplomové práci jsou tyto 

pojmy vysv�tlovány na základ� odborné ekonomické literatury a dalších zákonných 

ustanoveních.  

2.1.1 Podnikání 

Podnikání je �innost, p�i které se podnikatel snaží dosáhnout výd�lku, zisku.  

Od 01. 01. 2014, kdy došlo k p�evodu �ásti obchodního zákoníku do ob�anského 

zákoníku, nalezneme pojem podnikání pouze v živnostenském zákonu v §2. 

Do 31. 12. 2013 byl pojem podnikání také definován v zákon� �. 513/1991 Sb., 

Obchodní zákoník, v §2. 

Definice podnikání v živnostenském zákonu

� § 2 Živnost – „Živností je soustavná �innost provozovaná samostatn�, vlastním 

jménem, na vlastní odpov�dnost, za ú�elem dosažení zisku a za podmínek 

stanovených tímto zákonem.“1

V zákonech, kde je definován pojem podnikání, se setkáme s pojmy: 

� Soustavná �innost – �innost, která je vykonávaná opakovan� a pravideln�, 

nikoliv pouze p�íležitostn�, náhodn�. 

� Samostatnost – podnikatel (fyzická osoba) jedná osobn�; právnická osoba (nap�. 

s.r.o.) jedná statutárním orgánem. Osoba provozující svoji �innost rozhoduje  

o dob�, míst� konání a ostatních �inností sama. 
                                                
1 § 2 zákona �.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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� Vlastní jméno – podnikatel (fyzická osoba) provozuje svoji �innost a �iní právní 

úkony vlastním jménem; právnická osoba pod svým názvem (obchodní firma), 

který má uveden v obchodním rejst�íku. 

� Vlastní odpov�dnost – podnikatel (fyzická osoba i právnická osoba) nese 

veškeré riziko za svoji �innost. Každý z t�chto podnikatel� ovšem svoji 

odpov�dnost nese rozdíln�. 

� Dosažení zisku – veškerá �innost by m�la být vykonávána za ú�elem dosažení 

zisku, který je hlavním cílem snažení podnikatele, ale kterého nemusí být vždy 

dosaženo. 

2.1.2 Podnikatel 

Pod pojmem podnikatel si v�tšina z nás p�edstaví osobu, která podniká. Ovšem každý 

z nás m�že tento pojem chápat jinak. 

P�esnou definici pojmu podnikatel najdeme od 01. 01. 2014 v novém ob�anském 

zákoníku (NOZ) v § 420, odst. 1 a 2: 

„ Podnikatel § 420 

(1) Kdo samostatn� vykonává na vlastní ú�et a odpov�dnost výd�le�nou �innost 

živnostenským nebo obdobným zp�sobem se zám�rem �init tak soustavn� za 

ú�elem dosažení zisku, je považován se z�etelem k této �innosti za podnikatele. 

(2) Pro ú�ely ochrany spot�ebitele a pro ú�ely § 1963 se za podnikatele považuje 

také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní 

nebo obdobnou �inností �i p�i samostatném výkonu svého povolání, pop�ípad�

osoba, která jedná jménem nebo na ú�et podnikatele.“2

Z této definice plyne, že podnikatelem m�že být jak fyzická, tak právnická osoba. 

2.1.3 Podnik – obchodní závod 

S p�ijetím Nového ob�anského zákoníku se pojem podnik m�ní na obchodní závod. 

Definici obchodního závodu najdeme § 502 NOZ. 
                                                
2 § 420 odst. 1 a 2, zákon �. 89/12012 Sb., Nový ob�anský zákoník pro každého. Bratislava: DonauMedia, 
  2014. s. 30. 
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„§ 502 Obchodní závod 

Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jm�ní, který podnikatel 

vytvo�il a který z jeho v�le slouží k provozování jeho �innosti. Má se za to, že závod 

tvo�í vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“3

2.1.4 Obchodní majetek - majetek 

P�ijetím Nového ob�anského zákoníku již není definován pojem „obchodní majetek“. 

NOZ uvádí pouze definici majetku, kterou najdeme v § 495 NOZ. 

„§ 495 

Souhrn všeho, co osob� pat�í, tvo�í její majetek. Jm�ní osoby tvo�í souhrn jejího 

majetku a jejích dluh�.“4

Pro ú�ely dan� z p�íjm� je obchodní majetek definován v § 4, odst. 4, Zákon  

�. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. 

„§ 4 Osvobození od dan�

… (4) Obchodním majetkem poplatníka dan� z p�íjm� fyzických osob se pro ú�ely daní 

z p�íjm� rozumí �ást majetku poplatníka, o které bylo nebo je ú�továno anebo je nebo 

byla uvedena v da�ové evidenci. Dnem vy�azení ur�ité složky majetku z obchodního 

majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy 

ú�toval nebo ji naposledy uvád�l v da�ové evidenci.“5

2.1.5 Goodwill 

Goodwill je definován ve Vyhlášce �.500/2002 Sb., ú�etn� se odepisuje 60 m�síc�, 

da�ov� 180 m�síc�. Goodwill ozna�uje hodnotu nehmotného majetku (nap�. dobré 

vztahy se zákazníky, kvalita a tradice výrobk� na trhu, dobré mín�ní spot�ebitel�  

o výrobku…). 

                                                
3 § 502, zákon �. 89/2012 Sb., Nový ob�anský zákoník pro každého. Bratislava: DonauMedia, 2014. s. 34 
4 Tamtéž § 495, s. 34. 
5 § 4, odst. 4, zákon �.586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ H. Da�ové zákony 2014: Úplná 
zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014. s. 12. 
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„Goodwillem pro ú�ely vyhlášky �.500/2002 Sb. je kladný nebo záporný rozdíl mezi 

ocen�ním obchodního závodu, nebo jeho �ásti, nabytého zejména koupí, vkladem nebo 

ocen�ním majetku a závazk� v rámci p�em�n spole�nosti, s výjimkou zm�ny právní 

formy, a souhrnem jeho individuáln� p�ecen�ných složek majetku sníženým o p�evzaté 

závazky…“6

2.1.6 Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku najdeme rovn�ž ve Vyhlášce �.500/2002 Sb., 

odepisuje se 180 m�síc� od nabytí obchodního závodu, nebo jeho �ásti, p�ípadn� od 

rozhodného dne p�em�ny do náklad�. 

„Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) nebo záporný 

(pasivní) rozdíl mezi ocen�ním obchodního závodu nebo jeho �ásti nabytého zejména 

koupí, vkladem nebo ocen�ním majetku a závazk� v rámci p�em�n spole�nosti, 

s výjimkou zm�ny právní formy, a souhrnem ocen�ní jeho jednotlivých složek majetku 

v ú�etnictví ú�etní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozd�lované 

odšt�pením sníženým o p�evzaté závazky…“7

2.1.7 Obchodní firma 

Definici obchodní firmy od 01. 01. 2014 najdeme v § 423 odst. 1 a 2 Nového 

ob�anského zákoníku: 

„ Obchodní firma § 423 

(1) Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního 

rejst�íku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem. 

(2) Ochrana práv k obchodní firm� náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo 

byl dot�en ve svém právu k obchodní firm�, má stejná práva jako p�i ochran�

p�ed nekalou sout�ží.“8

                                                
6 § 6, odst. 2 d), Vyhláška �.500/2002 Sb., Ú�tová osnova, �eské ú�etní standardy, postupy ú�tování. 
Olomouc: ANAG, 2010. s. 13. 
7 Tamtéž §7, odst. 10, s. 16. 
8 Tamtéž § 423 odst. 1 a 2, s. 30. 
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Obchodní firmu m�žeme rozlišit na kmen a na dodatek, který ozna�uje její právní 

formu. U spole�nosti s ru�ením omezeným to m�že být zkratka „spol. s r.o.“ nebo 

„s.r.o.“. 

2.1.8 Spole�nost s ru�ením omezeným (s.r.o.) 

Spole�nost s ru�ením omezeným (dále s.r.o.) je nejrozší�en�jší forma podnikání v �eské 

republice. Zapisuje se do obchodních rejst�ík� vedených krajskými soudy, má svoji 

vlastní právní subjektivitu, tzn., že má zp�sobilost k práv�m a povinnostem. Její vznik  

a zánik upravuje zákon �. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.  

„Spole�nost s ru�ením omezeným je tedy, jako jedna z obchodních korporací 

definovaných zákonem o obchodních korporacích, právnickou osobou s právní 

subjektivitou; jinými slovy spole�nost s ru�ením omezeným je zcela samostatným 

subjektem odlišným od osob jejích spole�ník�. 

Spole�nost s ru�ením omezeným m�že být založena za ú�elem podnikání, ale i za ú�elem 

jiným, který se vyzna�uje zcela neziskovým charakterem. Bez ohledu na konkrétní ú�el 

jejího založení je spole�nost s ru�ením omezeným v souladu s § 421 odst. 1 NOZ jakožto 

právnická osoba zapsaná v obchodním rejst�íku považována vždy za podnikatele…“9

Založení a vznik spole�nosti s ru�ením omezeným (s.r.o.) 

P�ed 01. 01. 2014 mohla být spole�nost s ru�ením omezeným založena pouze v p�ípad�, 

že celková výše splacených vklad� musela �init alespo� 100 000,- K�.  

Základní kapitál u s.r.o. musel být 200 000,- K�, kdy minimální vklad spole�níka byl 

20 000,- K�. Byla-li však spole�nost zakládána pouze jedním zakladatelem, musel být 

splacen základní kapitál v plné výši.  

Od 01. 01. 2014 je snížení vkladové povinnosti z 200 000,- K� na 1,- K�. Podmínka 

splacení základního kapitálu ve výši 200 000,- K� p�i založení s.r.o. jediným 

spole�níkem se tak tedy ruší. 

                                                
9 HEJDA, J. a kolektiv. Spole�nost s ru�ením omezeným. Olomouc: Anag, 2014. s. 17. 
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K založení s.r.o. je nadále t�eba sepsání spole�enské smlouvy (v p�ípad� jednoho 

zakladatele sepsání zakladatelské listiny), která musí mít vždy formu notá�ského zápisu, 

složení základního jm�ní spole�nosti, získání živnostenských oprávn�ní, zápisem 

spole�nosti do obchodního rejst�íku (zápisem do obchodního rejst�íku spole�nost 

vzniká) a registrací spole�nosti na finan�ním ú�ad�. 

Pro usnadn�ní administrativních povinností, které se založením spole�nosti souvisí je 

možné si spole�nost nechat založit firmou, která se zakládáním s.r.o. zabývá, tzv. „na 

klí�“, p�ípadn� je možnost koupit „ready made spole�nost“, která je již založená  

a ur�ená k okamžitému podnikání.  

Statutárním orgánem spole�nosti s ru�ením omezený je jeden nebo více jednatel� a je-li 

z�izován kontrolní orgán, je nutné u spole�nosti s ru�ením omezeným z�ídit dozor�í 

radu. Nestanoví-li spole�enská smlouva nebo stanovy jinak, je v p�ípad� více jednatel�

oprávn�n jednat jménem spole�nosti každý z nich samostatn�. Všichni jednatelé nesou 

veškerou právní odpov�dnost za spole�nost, ú�etnictví atd. Jednatele jmenuje valná 

hromada. Od 01. 01. 2014, kdy vstoupil v platnost Zákon o obchodních korporacích, 

m�žou být jednatelé v konkuren�ním vztahu ke spole�nosti v p�ípad�, že spole�níci 

firmy budou o možném st�etu zájmu p�edem informováni a dají souhlas. 

Jednání obchodních korporací je oproti Ob�Z a ObchZ nové, dle NOZ a ZOK. Nov� má 

statutární orgán jednat jako zástupce obchodní korporace (d�íve bylo jednání 

statutárního orgánu považováno za jednání samotné obchodní korporace). Toto vyplývá 

z NOZ, kdy vlastní v�li m�že mít fyzická osoba, která m�že být zastoupením právnické 

osoby, tzn., že �lenové statutárního orgánu budou projevovat vlastní v�li, ze které 

budou vznikat práva a povinnosti obchodní korporaci. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spole�nosti. Je-li ve spole�nosti jeden spole�ník, 

netvo�í valnou hromadu, ale vykonává její p�sobnost (§ 12 odst. 1 ZOK).  

Valná hromada jmenuje a odvolává jednatele, rozhoduje o zm�nách ve spole�enské 

smlouv� a ve stanovách, schvaluje ú�etní záv�rky, rozd�lení zisku a úhrady ztrát, 

rozhoduje o zvýšení �i snížení základního kapitálu, jmenuje a odvolává likvidátora. 

Valná hromada jmenuje �leny dozor�í rady, pokud je tento orgán z�izovaný. Valná 
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hromada je svolávána až na výjimky jednateli, minimáln� jednou za ú�etní období. 

Formu a lh�tu ke svolání valné hromady stanovuje spole�enská smlouva, jinak zákon. 

Valná hromada se standardn� svolává písemnou pozvánkou, která obsahuje termín 

konání valné hromady a program jednání. Sou�ástí pozvánky bývá i uvedení místa 

konání valné hromady. Písemná pozvánka musí být spole�ník�m doru�ena na adresu 

uvedenou v seznamu spole�ník�, nestanoví-li spole�enská smlouva jinak, nejmén�  

15 dn� p�ed konáním valné hromady. Spole�nosti s ru�ením omezeným, které vlastní 

internetové stránky musí pozvánku na valnou hromadu na t�chto stránkách zve�ejnit. 

Podle ZOK se jednatelé musí povinn� zú�ast�ovat valných hromad. Z každého konání 

valné hromady musí být vyhotoven zápis.  

2.2 Da� z p�idané hodnoty (DPH) 

Da� z p�idané hodnoty (DPH) upravuje Zákon �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané 

hodnoty.  

V daném zákon� se dozvíme co je p�edm�tem dan�, za jakých podmínek se m�žeme 

stát plátci DPH, kdo je osoba povinná k dani, osoba identifikovaná k dani, kde vzniká 

místo pln�ní p�i dodání zboží �i služeb, co se rozumí pod pojmem dodání zboží nebo 

poskytnutí služby pro ú�ely tohoto zákona, co je da�ový doklad a jeho náležitosti  

(co musí da�ový doklad obsahovat), co je základ dan�, jaké jsou sazby dan�, jaká jsou 

pln�ní osvobozená od dan�, odpo�et dan�, zda�ovací období a mnoho dalšího, co s daní 

z p�idané hodnoty souvisí. 

2.2.1 P�edm�t dan�

P�edm�t dan� je vymezen v § 2 Zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty. 

„ § 2 P�edm�t dan�

(1) P�edm�tem dan� je 

a) dodání zboží za úplatu osobu povinnou k dani v rámci uskute��ování ekonomické 

�innosti s místem pln�ní v tuzemsku, 

b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskute��ování 

ekonomické �innosti s místem pln�ní v tuzemsku, 
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c) po�ízení 

1. zboží z jiného �lenského státu za úplatu uskute�n�né v tuzemsku osobou 

povinnou k dani v rámci uskute��ování ekonomické �innosti nebo právnickou 

osobou nepovinnou k dani, 

2. nového dopravního prost�edku z jiného �lenského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani, 

d) dovoz zboží s místem pln�ní v tuzemsku, 

(2) Zdanitelné pln�ní je pln�ní, které 

a) je p�edm�tem dan� a 

b) není osvobozené od dan�.“10

2.2.2 Základní pojmy pro ú�ely DPH 

V § 4 zákona �. 235/2004 Sb., o DPH najdeme vymezení základních pojm� pro ú�ely 

zákona o DPH. Jsou zde vysv�tleny nap�. pojmy úplata, vlastní da�, nadm�rný odpo�et, 

osoba registrovaná k dani, zahrani�ní osoba, místo pobytu, zboží, dopravní 

prost�edek,… 

„§ 4 Vymezení základních pojm�…. 

(2) Zbožím se pro ú�ely tohoto zákona rozumí 

a) hmotná v�c, s výjimkou pen�z a cenných papír�

b) právo stavby, 

c) živé zví�e, 

d) lidské t�lo a �ást lidského t�la, 

e) plyn, elekt�ina, teplo a chlad. 

(3) Za zboží se dále považují 

a) bankovky,…. 

(4) Pro ú�ely tohoto zákona se dále rozumí 

a) dopravním prost�edkem vozidlo, jiný prost�edek nebo za�ízení, které jsou ur�ené 

k p�eprav� osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle 

konstruované pro použití k p�eprav� a mohou k ní být skute�n� použity;….“11

                                                
10 § 2 odst. 1 a 2, zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 
2014: Úplná zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014. s. 120. 
11 Tamtéž § 4 odst. 2, 3 a 4, zákona �.235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty. s. 120. 
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2.2.3 Plátce DPH

Plátce dan� z p�idané hodnoty (DPH) se stává osoba povinná k dani p�i spln�ní 

podmínek stanovených zákonem. Definici plátce DPH najdeme v zákon�  

�. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodny, § 6 odst. 1. 

„§ 6 Plátci 

(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za 

nejvýše 12 bezprost�edn� p�edcházejících po sob� jdoucích kalendá�ních m�síc�

p�esáhne 1 000 000 K�, s výjimkou osoby, která uskute��uje pouze pln�ní 

osvobozená od dan� bez nároku na odpo�et dan�. 

(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého 

m�síce následujícího po m�síci, ve kterém p�ekro�ila stanovený obrat, nestane-li 

se podle tohoto zákona plátcem d�íve.“12

Podnikatel se m�že stát plátcem DPH dobrovoln�, aniž by dosáhl požadovaného obratu. 

D�vodem dobrovolné registrace m�že být velký po�et odb�ratel�, kte�í jsou plátci DPH  

a up�ednost�ují dodavatele rovn�ž plátce DPH, dalším d�vodem m�že být p�edpoklad 

nákupu v�tšího majetku �i zásob. 

Od 01. 01. 2013 je u nov� vzniklých plátc� DPH zda�ovacím období m�síc (tzn., že 

da�ové p�iznání k DPH bude podávat každý m�síc v ur�eném termínu). 

2.2.4 Dodání zboží, poskytnutí služby 

V § 13 Dodání zboží a v § 14 Poskytnutí služby, zákona o DPH je blíže specifikováno, 

co se pod t�mito pojmy rozumí a kdy dodání zboží a poskytnutí služby podléhají DPH. 

„§ 13 Dodání zboží 

…. (4) písm. e) vložení nepen�žitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném 

majetku, pokud vkladatel p�i nabytí majetku uplatnil u n�j nebo u jeho �ásti odpo�et 

dan�, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je sou�ástí vkladu obchodního 

                                                
12 § 6 odst. 1 a 2, zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 
2014: Úplná zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014. s. 122. 
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závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém p�ípad� odpovídají za spln�ní povinnosti 

p�iznat da� spole�n� a nerozdíln�,…“13

„§ 14 Poskytnutí služby 

…. (3) písm. d) vložení nepen�žitého vkladu do obchodní korporace v nehmotném 

majetku, pokud vkladatel p�i nabytí majetku uplatnil u n�j nebo u jeho �ásti odpo�et 

dan�, s výjimkou vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém p�ípad�

odpovídají za spln�ní povinností p�iznat da� spole�n� a nerozdíln�….“14

Dosavadní pojem „podnik“ je nahrazen pojmem „obchodní závod“, proto ozna�ení 

prodej podniku (do 31. 12. 2013) je od 01. 01. 2014 ozna�ován jako pozbytí 

obchodního závodu a nadále nepodléhá DPH (§ 14 odst. 5 ZDPH). 

Vklad obchodního závodu dle ustanovení § 14 odst. 3, písm. d) ZDPH není poskytnutím 

služby a nepodléhá DPH.  

Podnikatel se stane plátcem DPH ze zákona dle § 6b ZDPH, pokud nabývá majetek od 

plátce nabytím obchodního závodu a to dnem od nabytí majetku, tzn., je-li nabyvatel 

neplátce DPH, stává se okamžikem vkladu obchodního závodu plátcem DPH. 

2.2.5 Osvobození od dan�

V problematice DPH je t�eba rozlišovat co je �i není p�edm�tem dan� od pln�ní 

osvobozených bez nároku na odpo�et dan�, p�íp. s nárokem na odpo�et dan�. V zákon�

o DPH jsou osvobozená pln�ní od dan� bez nároku na odpo�et dan� uvedena § 51. 

K osvobozeným pln�ním od dan� bez nároku na odpo�et pat�í nap�. poštovní služby, 

ceniny (kolky, poštovní známky, dálni�ní známky) pojiš�ovací a finan�ní �innosti. 

Mezi pln�ní osvobozená od dan� bez nároku na odpo�et dan�, pat�í mimo jiné také 

dodání vybraných nemovitých v�cí, které jsou blíže specifikované v § 56 ZDPH. 

                                                
13 § 13 odst. 4, zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2014: 
Úplná zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing. 2014. s. 125. 
14 Tamtéž § 14 odst. 4, zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, s. 126. 
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2.3 Da� z nabytí nemovitých v�cí 

Je-li FO vlastníkem nemovité v�ci – stavby a tuto stavbu bude chtít vložit do s.r.o., od 

01. 01. 2014 podléhá tento p�evod dani z nabytí nemovitých v�cí (d�íve da� z p�evodu 

nemovitostí). 

Vklad nemovité v�ci do ZK s.r.o. od 01. 01. 2014, podléhá dani z nabytí nemovitých 

v�cí ve výši 4% ze základu dan�, kterým bude nej�ast�ji cena ur�ená znalcem. 

Poplatníkem dan� je korporace (nabyvatel).  

Nová právní úprava je v Zákonném opat�ení Senátu �. 340/2013 Sb. o dani z nabytí 

nemovitých v�cí.  

2.3.1 Poplatník dan� z nabytí nemovitých v�cí 

P�esnou definici poplatníka dan� z nabytí nemovitých v�cí najdeme v Zákonném 

opat�ení Senátu �. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých v�cí v § 1. 

2.3.2 P�edm�t dan�

P�edm�t dan� z nabytí nemovitých v�cí je definován v Zákonném opat�ení Senátu  

�. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých v�cí v § 2. 

2.3.3 Cena vkládané nemovitosti do obchodních korporací 

Stanovení základu dan� z nabytí nemovitých v�cí, sazba dan�, výpo�et dan� a zjišt�ní 

ceny je rovn�ž upraveno v Zákonném opat�ení Senátu �.340/2013 Sb. o dani z nabytí 

nemovitých v�cí. 

U obchodních korporací je t�eba nezapomenout na zvláštní cenu, která je upravena  

v § 18 Zákonného opat�ení Senátu �.340/2013 Sb. 

Bude-li tedy podnikatel p�evád�t svoji nemovitost – stavbu do s.r.o., bude tento p�evod 

podléhat dani o nabytí nemovitých v�cí. Nedohodne-li se p�evodce (v mém p�ípad�

fyzická osoba) s nabyvatelem (v mém p�ípad� s.r.o.), že plátcem dan� bude nabyvatel, 

je plátcem této dan� p�evodce - fyzická osoba. 
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2.4 Zp�sob zdan�ní fyzické osoby (OSV�) 

Da� z p�íjm� fyzických osob je upravena v zákon� �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�

(dále jen ZDP). 

V § 2 ZDP je uvedeno, kdo je poplatníkem dan� z p�íjm� fyzických osob, v § 3 ZDP je 

stanoveno co je p�edm�tem dan� z p�íjm� fyzických osob a v § 4 najdeme naopak 

p�íjmy, které jsou od dan� osvobozeny. 

2.4.1 P�edm�t dan� z p�íjm� fyzických osob 

K p�edm�t�m dan� z p�íjm� fyzických osob �adíme: 

� § 6 ZDP – p�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky 

� § 7 ZDP – p�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti 

� § 8 ZDP – p�íjmy z kapitálového majetku 

� § 9 ZDP – p�íjmy z pronájmu 

� § 10 ZDP – ostatní p�íjmy 

Da�ový poplatník musí všechny svoje p�íjmy rozd�lit do p�íslušných druh� p�íjm�

(výše uvedených paragraf�), ze kterých musí stanovit díl�í základy dan�. 

§ 7 ZDP – p�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti

„(1) P�íjmem ze samostatné �innosti, pokud nepat�í do p�íjm� uvedených v § 6, je: 

a) p�íjem ze zem�d�lské výroby, ústního a vodního hospodá�ství, 

b) p�íjem ze živnostenského podnikání, 

c) p�íjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b),  

d) podíl spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti a komplementá�e komanditní 

spole�nosti na zisku. 

(2) P�íjmem ze samostatné �innosti, pokud nepat�í do p�íjm� uvedených v § 6, je dále

a) p�íjem z užití nebo poskytnutí práv z pr�myslového vlastnictví, autorských práv 

v�etn� práv p�íbuzných právu autorskému, a to v�etn� p�íjm� z vydávání, 

rozmnožování a rozši�ování literárních a jiných d�l vlastním nákladem,

b) p�íjem z nájmu majetku za�azeného v obchodním majetku,

c) p�íjem z výkonu nezávislého povolání.“15

                                                
15 § 7 odst. 1 a 2, zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2014: Úplná 
zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014. s. 16. 
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2.4.2 Základ dan� z p�íjm� OSV�16

Základ dan� z p�íjm� OSV� (základ dan� z § 7 ZDP) je tvo�en všemi p�íjmy z výše 

uvedených �inností. Všechny tyto p�íjmy je možné snížit o výdaje vynaložené na jejich 

dosažení, zajišt�ní a udržení. 

Výdaje je možné uplatnit ve skute�né výši (na základ� vedení ú�etnictví nebo da�ové 

evidence), nebo je m�žeme uplatnit procentem z p�íjm� § 7 odst. 7 ZDP (ve výši 80 %  

u živností �emeslných, v zem�d�lské výrob�, lesním a vodním hospodá�stvím;  

ve výši 60 % z živnostenského podnikání s výjimkou p�íjm� že živností �emeslných;  

ve výši 40 % p�íjm� z jiného podnikání než ze zem�d�lské výroby, lesního a vodního 

hospodá�ství a z živnostenského podnikání; ve výši 30 % z nájmu majetku za�azeného 

v obchodním majetku). 

P�i uplatn�ní výdaj� paušálem je pot�eba od roku 2013 pohlídat zavedené stropy u dvou 

nejnižších procentních skupin paušálních výdaj�. Absolutní strop výše výdaj� p�i 

použití dvou nejnižších procentních skupin v § 7 odst. 7 ZDP upravuje zákon  

�. 500/2012 Sb. 

U p�íjm� podle § 7 odst. 1 písm. c) a u p�íjm� podle § 7 odst. 2 písm. a) až d) 

s paušálním výdajem ve výši 40 % lze uplatnit paušální výdaje nejvýše do �ástky 

800 000,- K�, tj. výši 40 % je možné uplatnit z p�íjm� do výše 2 mil. K�. 

U p�íjm� podle § 7 odst. 2 písm. e) s paušálním výdajem ve výši 30 % lze uplatnit 

paušální výdaje nejvýše do �ástky 600 000,- K�, tj. výši 30 % je možné uplatnit 

z p�íjm� do výše 2 mil. K�. 

U p�íjm� podle § 9 odst. 4 ZDP (p�íjmy z pronájmu) s paušálním výdajem ve výši 30 % 

lze uplatnit paušální výdaje nejvýše do �ástky 600 000,- K�, tj. výši 30 % je možné 

uplatnit z p�íjm� do výše 2 mil. K�. 

                                                
16 § 7, § 9 a § 35ba), § 35c), § 35ca, § 35d), zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ, 
H. Da�ové zákony 2014: Úplná zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014. 
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Pokud tedy poplatník dan� z p�íjm� fyzických osob dosáhne za zda�ovací období (od 

roku 2013) p�íjm� podle výše uvedených paragraf� a k t�mto p�íjm�m bude uplat�ovat 

paušální výdaje, m�že uplatnit limitní výši t�chto paušálních výdaj� (800 000 K�, resp. 

600 000 K�) a to bez ohledu na výši p�íjm� p�esahující 2 mil. K�. 

Ke zm�n� v uplatn�ní paušálních výdaj� nedochází u p�íjm� uvedených § 7 odst.  

1 písm. a) a b), na které se omezení dle zákona �. 500/2012 Sb. nevztahuje. 

K této zm�n� se vztahuje další omezení, tentokrát pro uplatn�ní slevy na manželku  

a da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít� žijící s poplatníkem ve spole�né domácnosti. 

Podle zákona �. 500/2012 Sb. a nového ustanovení v § 35ca uplatní-li poplatník  

u díl�ího základu dan� podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u díl�ího základu dan�

podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4a sou�et díl�ích základ�, u kterých byly výdaje 

paušálem uplatn�ny, je vyšší než 50 % celkového základu dan�, nem�že poplatník snížit 

vypo�tenou da� o slevu na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a stejn� tak 

nem�že uplatnit da�ové zvýhodn�ní na dít� podle § 35c a 35d ZDP. 

Zákon o dani z p�íjm� umož�uje rozd�lení p�íjm� z podnikání na spolupracující osoby 

(více najdeme v § 13 ZDP).  

§ 13 ZDP Spolupracující osoba

Spolupracující osobou m�že být druhý z manžel� nebo n�jaká další osoba, která žije 

s poplatníkem ve spole�né domácnosti. P�ipadající rozd�lený podíl na druhého 

z manžel� nesmí p�esahovat 50% a m�že být do výše 540.000,- K� za rok, nebo do výše 

45.000,- K� za každý (i zapo�atý) kalendá�ní m�síc.  V p�ípad� spolupráce dalších osob, 

žijících s poplatníkem ve spole�né domácnosti se p�íjmy rozd�lují tak, že podíl na 

spole�ných p�íjmech a výdajích �iní v úhrnu nejvýše 30% a p�íjmy p�esahující výdaje 

m�žou být do výše 180.000,- K� za zda�ovací období, nebo 15.000,- K� za kalendá�ní 

m�síc (i zapo�atý) spolupráce.  

P�íjmy a výdaje nelze rozd�lovat na d�ti navšt�vující povinnou školní docházku, dále na 

d�ti, na které je v daném m�síci uplat�ováno da�ové zvýhodn�ní. Rozd�líme-li p�íjmy  

a výdaje na manželku, je t�eba v�novat pozornost uplatn�ní slevy na manželku za 

zda�ovací období dle § 35 ba odst. 1 písm. b). 
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Spolupracující osoba má povinnost se zaregistrovat k platb� zdravotního a sociálního 

pojišt�ní, stejn� jako OSV�. Registruje se na základ� živnostenského oprávn�ní hlavní 

OSV�. 

M�stská správa sociálního zabezpe�ení a zdravotní pojiš�ovna rozd�luje dosažený 

p�íjem spolupracující osoby až ode dne, kdy je k sociálnímu pojišt�ní p�ihlášena. 

Dosažený p�íjem se rozpo�ítává pouze na ty m�síce, kdy je spolupracující osoba 

p�ihlášena (základ 120.000,- K� má jinou hodnotu pro výpo�et m�sí�ní zálohy 

sociálního nebo zdravotního pojišt�ní za 12 m�síc� a jinou hodnotu za 3 m�síce). 

Jelikož nelze spolupracující osobu p�ihlásit zp�tn�, je vhodné ji p�ihlásit ihned od ledna 

toho roku, kdy se OSV� rozhodne spolupracující osobu mít. Vym��ovací základ, 

kterého spolupracující osoba dosáhne, se d�lí po�tem m�síc�, kdy je k SP a ZP 

p�ihlášena, proto je vhodné spolupracující osobu p�ihlásit co nejd�íve. 

§ 34 ZDP položky od�itatelné od základu dan�

Od základu dan� je možnost ode�íst od�itatelné položky, které nám základ dan� sníží. 

Položky, které jsou od�itatelné od základu dan�, najdeme v § 34 ZDP. Tyto položky 

však nesnižují základ pro výpo�et sociálního a zdravotního pojišt�ní. Jednou 

od�itatelnou položkou je da�ová ztráta. 

„Od základu dan� lze ode�íst da�ovou ztrátu, která vznikla a byla vym��ena za 

p�edchozí zda�ovací období nebo jeho �ást, a to nejdéle v 5 zda�ovacích obdobích 

následujících bezprost�edn� po období, za které se da�ová ztráta vym��uje….  

U poplatníka uvedeného v § 2 lze od základu dan� ode�íst ztrátu vzniklou za p�edchozí 

zda�ovací období nebo jeho �ást podle § 5 a uvedenou v da�ovém p�iznání, nejdéle  

v 5 zda�ovacích obdobích následujících bezprost�edn� po zda�ovacím období, ve 

kterém byla v da�ovém p�iznání uvedena….“17

Základ dan� lze dále snížit o hodnotu da�ových odpis�. Da�ové odpisy upravuje zákon 

�. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. 

                                                
17 § 34 odst. 1, zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2014: Úplná 
zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014. s. 47. 
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Sazba dan� z p�íjm� fyzických osob, stejn� tak i u spolupracujících osob je v sou�asné 

dob� 15%. Výši aktuální sazby dan� najdeme v § 16 ZDP. 

2.4.3 Postup stanovení základu dan� u fyzické osoby 

Tabulka 1: Postup stanovení základu dan� u FO 

+ 
Díl�í základ dan� podle § 6 ZDP – NESMÍ být záporný, v�tšinou pracovn�-právní 
vztahy 

+ Sociální a zdravotní pojišt�ní zam�stnavatele (34%) 

= Super hrubá mzda 

+ Díl�í základ dan� podle § 7 ZDP – p�íjmy z podnikání snížené o výdaje 

+ 
Díl�í základ dan� podle § 8 ZDP – kapitálové p�íjmy (v�tšinou úroky z bankovních 
vklad�), nelze uplatnit žádné výdaje 

+ Díl�í základ dan� podle § 9 ZDP – p�íjmy z pronájmu snížené o výdaje 

+ Díl�í základ dan� podle § 10 ZDP – ostatní p�íjmy snížené pouze o skute�né výdaje 

  

 Úpravy podle § 34 odst. 1 ZDP (pozor, nelze ode�íst p�ípadnou ztrátu z § 6) 

= Základ dan� po ode�tení ztráty 

- 
Nezdanitelné �ásti základu dan� dle § 15 ZDP (dary, úroky z hypotéky, životní a penzijní 
pojišt�ní,…), § 34 odst. 4 ZDP (výzkum a vývoj) 

= Základ dan� snížený o nezdanitelné �ásti základu dan� (§ 15) a od�itatelné položky (§ 34) 

 Zaokrouhlení základu dan� na celá sta koruny dol�

x Sazba dan� podle § 16 ZDP (v roce 2013 je sazba dan� 15%) 

= DA	

-  Slevy na dani podle § 35, § 35a, § 35b, § 35ba ZDP 

= DA	 po uplatn�ní slev 

- Da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít� dle § 35c ZDP 

= DA	 po uplatn�ní da�ového zvýhodn�ní podle § 35c ZDP nebo DA	OVÝ BONUS 

- Další odpo�ty, nap�. sražených záloh z p�íjm� § 6 ZDP, da� zaplacená v zahrani�í,… 

= Výsledná DA	OVÁ POVINNOST nebo P
EPLATEK NA DANI z p�íjm� FO 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.4.4 Sociální a zdravotní pojišt�ní u OSV�

Každý podnikatel má povinnou ú�ast na d�chodovém pojišt�ní a musí povinn� platit 

p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti (dále SP), nemocenské pojišt�ní je u OSV�

dobrovolné. Povinností OSV� je platit zdravotní pojišt�ní (dále ZP). 

Samostatn� výd�le�nou �innost rozd�lujeme na hlavní a vedlejší. Toto rozd�lení má 

vliv na stanovení zp�sobu a výše plateb záloh na pojistném. 

Platby na SP a ZP podnikatele (OSV�) nejsou pro podnikatele (platí-li je sám za sebe) 

da�ov� uznatelným výdajem. 

Vym��ovacím základem pro odvod sociálního a zdravotního pojišt�ní je 50 % da�ového 

základu (p�íjmy z podnikání ponížené o výdaje). 

Sociální pojišt�ní 

OSV� má povinnost oznámit p�íslušné správ� sociální zabezpe�ení den zahájení 

podnikání, ukon�ení, p�íp. p�erušení živnosti. Tato oznamovací povinnost se týká také 

spolupracujících osob. 

Výše pojistného je 29,2 % z vym��ovacího základu. Pojistné se platí formou m�sí�ních 

záloh, které jsou stanoveny na základ� podaného P�ehledu o p�íjmech a výdajích za 

p�edchozí kalendá�ní rok. Minimální m�sí�ní záloha pro rok 2013 byla 1.890,- K�

(hlavní �innost) a 756,- K� (vedlejší �innost). V roce 2014 dochází k navýšení t�chto 

záloh a to p�i hlavní �innosti na �ástku 1.894,- K� a p�i vedlejší �innosti na �ástku  

758,- K�. 

Ú�ast na nemocenském pojišt�ní u OSV� je dobrovolná. Osoba samostatn� výd�le�n�

�inná se m�že tedy sama rozhodnout, zda se k nemocenskému pojišt�ní p�ihlásí, �i 

nikoliv. Minimální výše pojistného v roce 2013 byla 115,- K� a v roce 2014 minimální 

výše z�stává stejná. 

Máme-li podnikání jako vedlejší �innost, znamená to, že za rok 2014 dosáhl podnikatel 

ze závislé �innosti p�íjem minimáln� 102.000,- K� a z tohoto p�íjmu za n�ho bylo 

placeno SP. Pokud nedosáhl rozdílu mezi p�íjmy a výdaji 61.000,- K�, nehradí zálohy 
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na SP v�bec. Pokud �ástku p�esáhl, hradí zálohy dle skute�né výše a nevztahuje se na 

n�ho povinné minimum.  

U sociálního pojišt�ní je maximálním vym��ovacím základem �ástka ve výši  

48 násobku pr�m�rné mzdy. Strop pro platbu sociálního pojišt�ní �iní pro rok 2014 

�ástku 1.245.216,- K�. 

Zdravotní pojišt�ní 

U zdravotního pojišt�ní jsou povinnosti u OSV� stejné jako u sociálního pojišt�ní. Musí 

tedy všechny svoje zm�ny vždy zdravotní pojiš�ovn� nahlásit a musí také platit m�sí�ní 

zálohy na pojistné. 

Výše pojistného je 13,5 % z vym��ovacího základu. Zdravotní pojišt�ní se platí formou 

m�sí�ních záloh, které jsou stejn� jako u SP stanoveny na základ� podaného P�ehledu  

o p�íjmech a výdajích OSV� za p�edchozí kalendá�ní rok. Minimální m�sí�ní záloha 

v roce 2013 byla 1.748,- K�, v roce 2014 �iní minimální m�sí�ní záloha na  

ZP ve výši 1.752,- K�. 

Máme-li podnikání jako vedlejší �innost a vym��ovacím základem podnikatel nep�esáhl 

výši pro povinné minimum, zálohy na ZP platit nemusíme. Zdravotní pojišt�ní vy�ešíme 

a doplatíme až po podání p�ehledu za daný kalendá�ní rok. 

Pro rok 2014 platí zrušení stropu pro odvod zdravotního pojišt�ní a pojišt�ní je tedy 

odvád�no ze skute�n� vyplacených p�íjm�. Strop tedy pro platbu zdravotního pojišt�ní 

není stanoven. 

2.5 Zp�sob zdan�ní spole�nosti s ru�ením omezeným (s.r.o.) 

Da� z p�íjm� právnických osob je upravena v zákon� �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�

(dále jen ZDP). 

V § 17 ZDP je uvedeno, kdo je poplatníkem dan� z p�íjm� právnických osob, v § 18 

ZDP je stanoveno, co je p�edm�tem dan� z p�íjm� právnických osob a v § 19 ZDP 

najdeme naopak p�íjmy, které jsou od dan� osvobozeny. 
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2.5.1 P�edm�t dan� z p�íjm� právnických osob 

„§ 18 P�edm�t dan�  

(1) P�edm�tem dan� jsou p�íjmy z veškeré �innosti a z nakládání s veškerým majetkem, 

není-li dále stanoveno jinak.…“18

2.5.2 Základ dan� z p�íjm� s.r.o. 

Spole�nost s ru�ením omezeným odvádí da� z p�íjm� právnických osob z rozdílu mezi 

výnosy a náklady, který je dále upraven o zvyšující �i snižující položky. Da� z p�íjm�

právnických osob je dále upravena v ZDP. 

Sazba dan� pro rok 2013 i 2014 byla 19 %. Výši dan� pro daný rok najdeme  

v § 21 odst. 1 ZDP. 

V 2014 stále platí, že podíly na zisku vyplacené spole�ník�m se daní srážkovou daní ve 

výši 15 %. Plátcem dan� je s.r.o. 

2.5.3 Postup stanovení základu dan� u právnické osoby 

Pro správné zjišt�ní základu dan� je nutné vycházet z výsledku hospoda�ení (dále jen 

VH) p�ed samotným zdan�ním, který zjistíme z �ádn� vedeného ú�etnictví. Výsledek 

hospoda�ení p�ed zdan�ním je rozdíl výnos� (zaú�tovaných v ú�tové t�íd� 6) a náklad�

(které jsou zaú�továny v ú�tové t�íd� 5). Výsledkem hospoda�ení je zisk nebo ztráta, 

které nadále upravujeme dle § 23 ZDP. 

Na stanovení základu dan� u právnické osoby mají také vliv odpisy. Odpisy 

dlouhodobého majetku p�edstavují �ást jeho po�izovací ceny. Odpisy máme ú�etní,  

o kterých ú�tujeme v ú�etnictví a da�ové, které uplat�ujeme v da�ovém p�iznání k dani 

z p�íjm�. Mezi t�mito odpisy je rozdíl. 

                                                
18 § 18 odst. 1, zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2014: Úplná 
zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014, s. 21. 
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Ú�etní odpisy – vyjad�ují opot�ebení majetku v pr�b�hu �asu a jedná se  

o p�edpokládané (postupné) opot�ebení daného majetku, které je stanoveno na 

nejreáln�jším odhadu. Opot�ebení majetku m�že být jak fyzické, tak morální. Postupné 

opot�ebení daného majetku závisí na �innosti, pro kterou je ve firm� používán, nap�. 

jinak se opot�ebí auto u taxiká�e a jinak se opot�ebí auto u auditora. U fyzického 

opot�ebení se m�že jednat o mechanické poškození vlivem užívání. Morální opot�ebení 

m�že být nap�. zastarání vlivem vývoje nových technologií (nap�. se s tímto 

opot�ebením m�žeme setkat u po�íta�e, který je starý, funguje, ale p�esto danému 

uživateli již nevyhovuje – je pomalý, nepodporuje nové aktuální software). Odpisový 

plán ú�etních odpis� si stanovuje ú�etní jednotka sama (výše jednotlivých odpis�, jak 

dlouho se bude majetek ú�etn� odpisovat, nebo� v n�kterých p�ípadech m�že být ú�etní 

odpis kratší, než zákonem stanovený da�ový odpis, nap�. automobil u taxiká�e, který 

z�ejm� auto opot�ebí d�íve než jiný podnikatel a m�že je mít tedy ú�etn� odepsané za  

3 roky. V jiných p�ípadech m�že být ú�etní odpis delší než da�ový, nap�. výrobní linky, 

které se odepisují ú�etn� 8 – 10 let).  

Ú�etní odpisy jsou rovnom�rné, m�sí�ní a ú�etn� se odepisuje od následujícího m�síce 

po za�azení do užívání. Ú�etní odpisy nelze p�erušit, da�ové ano. 

Da�ové odpisy – da�ový odpis je ur�itá �ást po�izovací ceny hmotného (nehmotného) 

majetku, kterou si m�žeme uznat jako da�ov� uznatelný náklad, za p�íslušné zda�ovací 

období v da�ovém p�iznání k dani z p�íjm�. Da�ové odpisy upravuje zákon �. 586/1992 

Sb., o daních z p�íjm�, který stanovuje dobu odepisování, zp�sob odepisování 

(zrychlen�, rovnom�rn�), postup výpo�tu da�ových odpis�… 

K nej�ast�jšímu hmotnému majetku, který nem�žeme zaú�tovat do náklad� ihned, ale 

postupn� pomocí da�ových odpis� jsou samostatné movité v�ci, jejichž vstupní cena je 

vyšší než 40.000,- K� s dobou použitelnosti delší než jeden rok, budovy, domy, stavby, 

zví�ata, technické zhodnocení,…  

Da�ové odpisy vždy zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru. 
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Tabulka 2: Postup stanovení dan� u PO (s.r.o.) 

+ Ú�tová t�ída 6 – Výnosy 

- Ú�tová t�ída 5 – Náklady 

= VH (výsledek hospoda�ení); �. 10 p�iznání k dani z p�íjm� PO 

+ 

�ástky neoprávn�n� zkracující p�íjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota 

nepen�žních p�íjm� (§ 23 odst. 6 zákona), nejsou-li zahrnuty ve VH (�. 10 da�ového 

p�iznání k dani z p�íjm� právnických osob) 

+ �ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bod� 3 – 13 zákona zvyšuje VH (�. 10) 

+ 
Výdaje (náklady) neuznané za výdaje (náklady) vynaložená k dosažení, zajišt�ní a 

udržení p�íjm� (§ 25 nebo § 24 zákona), jsou-li zahrnuty v �. 10 

+ 

Rozdíl odpis� hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatn�né 

v ú�etnictví, který p�evyšuje odpisy tohoto majetku stanoveného podle § 26 až § 33 

zákona 

= 1. Základ dan� p�ed dalšími úpravami, p�ípadn� da�ová ztráta 

- 
P�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 2 zákona, jsou-li zahrnuty ve VH 

(�. 10 da�ového p�iznání) 

- P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19 zákona, jsou-li zahrnuty ve VH (�. 10) 

- �ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje VH (�. 10 da�. p�iznání) 

- �ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona VH snížit (�. 10 da�. p�iznání) 

  - P�íjmy nezahrnované do ZD podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona 

- P�íjmy nezahrnované do ZD podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona 

- 
P�íjmy podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p�íjm� podle § 23 odst. 4 písm. a), b) 

zákona, nezahrnované do ZD 

- 
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku dle § 26 až 33 zákona p�evyšují 

odpisy tohoto majetku uplatn�ného v ú�etnictví 

- 
Rozdíly, o které �ástky výdaj� (náklad�) vynaložených na zajišt�ní, dosažení a udržení 

p�íjm� p�evyšují náklady uplatn�né v ú�etnictví 

= 2. Základ dan� p�ed úpravou o �ást ZD (da�ové ztráty) 

- 

Ode�et da�ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona  

(Lze ode�íst da�ovou ztrátu, která vznikla a byla vym��ena za p�edchozí zda�ovací 

období, p�íp. jeho �ást a to nejdéle v 5 zda�ovacích obdobích bezprost�edn� následujících 

po období, za které se da�ová ztráta vym��uje.) 
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- 

Ode�et nároku na odpo�et na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až  

§ 34e zákona, v�etn� ode�tu dosud neuplatn�ných výdaj� (náklad�) p�i realizaci projekt�

výzkumu a vývoje ve zn�ní zákona platném do 31. 12. 2013 

- 
Ode�et nároku na odpo�et na podporu odborného vzd�lávání podle § 34 odst. 4 a § 34f 

až § 34h zákona 

= 
3. Základ dan� po ode�tení ztrát, výdaj� na výzkum, vývoj a podporu odborného 

vzd�lávání p�ed snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 

- 

�ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o kterou mohou ve�ejn� prosp�šní poplatníci (d�íve 

poplatníci, kte�í nejsou založeni nebo z�ízeni za ú�elem podnikání) snížit základ dan�

uvedený na �. 250 da�ového p�iznání (v této tabulce základ �. 3) 

- 
Ode�et bezúplatných pln�ní (d�íve dar�) podle § 20 odst. 8 zákona - lze ode�íst nejvýše 

10 % ze základu dan� sníženého podle § 34 ZDP; z �. 250 da�ového p�iznání  

= 
4. Základ dan� – po úprav� (snížený o da�ovou ztrátu, o položky § 34, �ástky podle  

§ 20 odst. 7 nebo 8) 

 Zaokrouhlení základu dan� na celé tisícikoruny dol�

X 
Sazba dan� podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 ZDP 

(dle § 21 odst. 1 je v roce 2014 sazba dan� 19 %) 

= DA	

- Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo 35b zákona 

= DA	 po uplatn�ní slev 

- Zálohy zaplacené na DPPO do podání p�iznání, zálohy zaplacené v zahrani�í 

= DA	 po ode�tení záloh 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.6 Srovnání výhod a nevýhod podnikání OSV� a s.r.o. 

Svoji formu podnikání si volíme p�edevším podle námi vybraného oboru, finan�ní 

situace, informací, které jsme získali z literatury, internetu a ob�as také na základ�

doporu�ení známých,… Nicmén� co je výhodné pro naše známé, nemusí být zaru�enou 

výhodou pro nás. 



37 

V�tšinou drobný �emeslník, který má menší zakázky a k tomu uplat�uje výdaje 

paušálem, z�ejm� nebude zakládat s.r.o. Ovšem vzhledem k neustále se m�nící 

legislativ� v �R a zm�nám v ZDP m�že i drobný �emeslník dojít k rozhodnutí, že s.r.o. 

pro n�j bude p�eci jen výhodn�jší. Hlavní nevýhodou OSV� je ru�ení celým svým 

majetkem, nebo� již p�i neuhrazení n�kolika faktur se m�že fyzická osoba snadno dostat 

do platební neschopnosti a vzhledem k tomu, že vždy ru�ila a ru�í za závazky celým 

svým majetkem, tak tato situace pro OSV� m�že být existen�ní. Se zm�nou NOZ se 

ovšem ru�ení významn� dotklo i s.r.o. 

V dnešní dob� již není pravidlem, že s.r.o. snáze dosáhne úv�ru z bank a dotací z EU, 

nebo� v sou�asné dob� je v �R pom�rn� vysoká podpora malého a st�edního podnikání 

a tím je tedy zvýšená možnost získat investi�ní úv�ry i jako OSV�. Chceme-li ale získat 

stání zakázku, je lepší se o ni ucházet jako kapitálová spole�nost, nebo� šance na její 

získání je v�tší. 

V �R nadále dochází k �astým kontrolám OSV� kv�li „švarc systému“. Švarc systém 

ozna�uje �innost provozovanou OSV�, která však má veškeré znaky závislé �innosti, 

tzn., že je vykonávána na míst� ekonomického zam�stnavatele, na jeho strojích  

a za�ízeních, s jeho materiálem a OSV� poslouchá všem p�íkaz�m nad�ízeného. 

�ast�jší kontroly jsou jedním z d�vod�, pro� spole�nosti volí ke spolupráci rad�ji 

podnikatele, kte�í svoji �innost provozují pod s.r.o., než OSV�.  

2.6.1 Výhody a nevýhody podnikání OSV�

Hlavní výhody podnikání OSV�

� jednoduché a rychlé založení a její následné ukon�ení 

� administrativa není tak náro�ná 

� jednodušší legislativa 

� není povinnost vést ú�etnictví 

� možnost vést da�ovou evidenci 

� možnost využití paušálních výdaj�

� p�íjmy a výdaje z podnikání lze �áste�n� rozd�lit na spolupracující osoby 
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Hlavní nevýhody podnikání OSV�

� ru�ení celým svým majetkem 

� v�tšinou zde figuruje pouze jeden podnikatel (není zastoupení) 

� veškerý zisk podléhá vysokým odvod�m na sociální a zdravotní pojišt�ní, které 

nejsou da�ovým výdajem 

� z�ejm� nezíská v�tší zakázky (zadavatel m�že mít pocit, že v�tší zakázku sám 

nezvládne) 

� podnikatel nem�že zam�stnat sebe a nem�že zam�stnat ani svoji manželku 

� problémy s ukon�ením fyzické osoby p�i úmrtí – vysoké doda�ování závazk�  

a pohledávek, p�echod závazk� na d�dice 

2.6.2 Výhody a nevýhody podnikání s.r.o. 

Hlavní výhody podnikání s.r.o.

� ru�ení v omezené mí�e (spole�níci ru�í spole�n�, nerozdíln� do výše souhrnu 

nesplacené vkladové povinnosti zapsané v OR v dob�, kdy byli v��iteli vyzváni 

k pln�ní). NOZ tuto výhodu ovšem siln� zredukoval. 

� se zm�nou NOZ výhoda v ru�ení mizí, nebo� jednatel s.r.o. ru�í v ur�itých 

p�ípadech celým svým majetkem za závazky korporace  

� možnost založení spole�nosti jednou osobou 

� m�že tu být více jednatel�, kte�í se m�žou zastupovat 

� �ast�ji mají v�tší prestiž, p�sobí v�rohodn�ji a snáze m�žou získat státní 

zakázky, které se získávají zpravidla na základ� dosaženého obratu a referencí 

� smlouva o výkonu funkce (§ 59 ZOK) – upravuje práva a povinnosti, které 

�lenové orgánu mají v��i obchodní korporaci. Jednateli náleží z titulu smlouvy  

o výkonu funkce odm�na, pokud je ve smlouv� uvedena. Nevýhodou je, že 

jednatel není ze zákona pojišt�n na škodu zp�sobenou korporací p�i výkonu 

�innosti (zam�stnanci jsou b�žn� pojišt�ni na škodu zp�sobenou 

zam�stnavatelem p�i pracovním úrazu). Jednatel je povinen z�ídit si pojišt�ní, 

tzv. D&O, které kryje povinnosti �len� orgánu (zp�sobení škody porušením 

právních povinností p�i výkonu funkce, nebo� za tyto škody ru�í celým svým 

majetkem). 
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� jednatel m�že uzav�ít pracovní smlouvu a m�že být ve spole�nosti 

zam�stnancem v p�ípad�, že vykonává pro spole�nost �innost, která není 

výkonem funkce statutárního orgánu (jednatele), ale je výlu�n� odbornou 

�innosti, která napl�uje p�edm�t podnikání korporace (léka�, projektant, 

instalatér, �idi�, atd.). Spole�ník i jednatel tedy mohou být sociáln� pojišt�ni  

a plynou jim výhody dle zákoníku práce i zákona o dani z p�íjm� fyzických  

a právnických osob. 

� pom�rn� snadný p�evod obchodních podíl�

� povinnost mít a užívat datové schránky, kdy se jedná o �asovou a finan�ní 

úsporu a možnost rychlé komunikace se všemi institucemi odkudkoliv 

� sídlo s.r.o. nemusí být vázáno na trvalý pobyt spole�níka nebo jednatele. 

Hlavní nevýhody podnikání s.r.o.

� finan�n� a �asov� náro�n�jší založení spole�nosti 

� je-li ve spole�nosti více spole�ník�, m�žou nastat neshody 

� nov� je pozice jednatele velmi riziková, nebo� ocitne-li se spole�nost 

v insolvenci, je �len orgánu povinen vydat pln�ní p�ijatá ze smlouvy o výkonu 

funkce za období 24 m�síc� zp�tn� p�ed právní mocí rozhodnutí o úpadku  

(§ 62 ZOK) 

� povinnost vést ú�etnictví 

� povinnost zve�ej�ovat svoje záv�rky ve sbírce listin (ne každý spole�ník s tím 

souhlasí) 

� administrativn� i finan�n� náro�né po�ádání valných hromad s p�ítomností 

notá�e 

2.7 P�echod z OSV� na s.r.o.19

Fyzické osoby (podnikatele OSV�) podle zvláštních p�edpis� stále více postihuje 

zm�na da�ových, pojistných a dalších zákon�. Jedná se zejména o profese, jako jsou 

advokáti, audito�i, da�ový poradci �i léka�i se soukromou praxí. Pro mnohé z nich bude 

výhodné p�ejít na s.r.o. 

                                                
19 OTTOVÁ Ivana. Komu se vyplatí p�echod z podnikající fyzické osoby na s.r.o.. FINEXPERT.CZ 
[online]. 2012 [2014-01-04]. Dostupné z: http://finexpert.e15.cz/komu-se-vyplati-prechod-z-podnikajici-
fyzcike-osoby-na-sro 
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Rok 2013 nám p�inesl velkou zm�nu v omezení výdaj� uplat�ovaných paušálem (na 

�ástku 600 000,- K�, resp. 800 000,- K�). Další zm�nou bylo tzv. zvýšení dan� ze 

závislé �innosti - solidární da� o 7 % z p�íjm� p�esahující 48násobek pr�m�rné mzdy. 

Dále došlo na zrušení maximálního vym��ovacího základu pro odvody pojistného na 

zdravotní pojišt�ní pro roky 2013, 2014 a 2015. Zdravotnímu pojišt�ní podléhají 

všechny dosažené p�íjmy z § 6 a § 7 ZDP. 

Pokud p�emýšlíme o p�echodu z OSV� na s.r.o., jedním z kritérií by m�lo být zvážení 

da�ového zatížení a odvody na SP a ZP u FO a PO.  

Zp�soby p�echodu z OSV� na s.r.o. 

P�evod podnikající FO (OSV�) na právnickou osobu, lze provést n�kolika zp�soby. 

N�které jsou jednoduché, jiné složité, n�které zajistí p�evod hned, jiné pracují do�asn�

v soub�hu obou forem. Jednotlivé zp�soby se liší da�ovými dopady a finan�ní 

náro�ností. 

Možnosti p�echodu z fyzické osoby na s.r.o. 

� prodej majetku fyzické osoby (nebo jeho �ásti) do s.r.o. 

� prodej celého obchodního závodu fyzické osoby do s.r.o. 

� vklad majetku (nebo jeho �ásti) do základního kapitálu s.r.o. 

� vklad celého obchodního závodu fyzické osoby do základního kapitálu s.r.o. 

P�i plánování a samotném p�echodu zm�ny právní formy z fyzické osoby na s.r.o. je 

t�eba si uv�domit rozdíl mezi základním kapitálem a vlastním kapitálem, nebo� se jedná 

o dva r�zné pojmy. 

Základní kapitál – od 01. 01. 2014 není zákonem stanovena minimální výše základního 

kapitálu u s.r.o.  

Spole�nost s ru�ením omezeným lze nov� založit vkladem spole�níka, kdy výše vkladu 

�iní pouze 1,- K�, která tvo�í základní kapitál. Základní kapitál p�edstavuje  

hodnotu – pen�žní vyjád�ení vklad� spole�ník� (pen�žní i nepen�žní vklady) do 

obchodní korporace, tvo�í se p�i zakládání spole�nosti (obchodní korporace) a v�tšinou 

se nem�ní.  
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Základní kapitál slouží k po�áte�nímu hrazení náklad� spole�nosti a spole�nost tyto 

prost�edky používá do doby, než dosáhne prvních tržeb. Vzhledem k této skute�nosti je 

lepší volit vyšší základní kapitál než 1,- K�, aby se spole�nost nedostala hned 

v samotném po�átku do p�edlužení. P�j�ky spole�ník�, ze kterých spole�nost kryje 

náklady, jsou cizím kapitálem a projevují se v záporném vlastním kapitálu. 

Vlastní kapitál (vlastní jm�ní) = AKTIVA – ZÁVAZKY. Vlastní kapitál p�edstavuje 

vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele. Tvo�í ho vklady spole�ník�

do základního kapitálu spole�nosti. Vlastní kapitál tedy zahrnuje pen�žní i nepen�žní 

vklady majetku do obchodní korporace (kapitálové fondy, hospodá�ské výsledky 

minulých let, rezervní fondy). Má-li spole�nost dostate�n� velký vlastní kapitál, má se 

za to, že se jedná o d�v�ryhodný a schopný podnik. Sledování vlastního kapitálu je 

velice d�ležité. 

2.7.1 Prodej majetku FO (nebo jeho �ásti) do s.r.o. 

Prodej majetku FO do s.r.o. musí být vždycky ocen�n znalcem. Prodej majetku FO do 

již založeného s.r.o. je nejjednodušší a b�žný zp�sob p�echodu. Pro OSV� je da�ov�

výhodná, protože p�i prodeji m�žeme až na ur�ité výjimky (pozemky, pohledávky, 

cenné papíry,….) uplatnit po�izovací cenu jako da�ový výdaj. M�žeme se rozhodnout, 

která aktiva (majetek) do s.r.o. prodáme a která si necháme ve fyzické osob�, jejíž 

podnikání budeme postupn� utlumovat. Prodat m�žeme dlouhodobý hmotný majetek, 

zásoby, ale i pohledávky. Co nem�žeme prodat, jsou závazky, které si fyzická osoba 

musí ponechat a uhradit (nap�. ze získaných finan�ních prost�edk� z prodeje majetku do 

s.r.o.). 

Da�ové dopady u fyzické osoby, která vede da�ovou evidenci: 

� vzhledem k tomu, že prodej obchodního majetku bude uskute�n�n mezi 

spojenými osobami (§ 23 odst. 7 ZDP)20, je nutné stanovit cenu obvyklou 

(definici najdeme v § 2 odst. 1 Zákon �. 151/1997 Sb., o oce�ování majetku. 

Ocen�ní majetku provádí znalec, který je jmenovaný soudem. P�i oce�ování již 

                                                
20§ 23 odst. 7, zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2014: Úplná  
   zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014. 



42 

odepsaného majetku má tato transakce bolestivý da�ový dopad na OSV�  

a okamžit� p�edlužuje právnickou osobu.) 

� z d�vodu prodeje majetku vznikne fyzické osob� pohledávka (za s.r.o.), kterou 

fyzická osoba zdaní až v dob�, kdy peníze p�ijme, 

� prodává-li FO odpisovaný hmotný majetek, je nutné v roce prodeje uplatnit 

pouze polovi�ní da�ový odpis a snížit základ dan� o da�ovou z�statkovou cenu 

prodaného majetku, 

� p�i p�ípadném postoupení pohledávek je nutné u FO zvýšit základ dan� o celou 

jmenovitou hodnotu prodávané pohledávky (§ 23 odst. 13 ZDP),21. Pohledávky 

se daní okamžit� p�i postoupení, nikoliv až p�i úhrad�! 

� je-li prodejce (OSV�) plátcem DPH, jedná se o dodání zboží �i prodej majetku, 

pouze postoupení vlastních pohledávek není p�edm�tem DPH. 

Da�ové dopady u právnické osoby (s.r.o.): 

� nakoupený odepisovaný majetek bude odepisován z po�izovací ceny,

� všechny zásoby se do náklad� dostanou až v dob� jejich spot�eby,

� nakoupené pohledávky budou zaú�továny rozvahov�, nesníží tedy základ dan�. 

Následný p�íjem z jejich úhrady pak tedy základ dan� nezvýší.

� k veškerým nakoupeným pohledávkám nelze tvo�it zákonné opravné položky, 

protože vznik pohledávek nebyl zaú�tován do výnos�,

� chce-li být kupující s.r.o. plátcem DPH, bylo by vhodné, aby spole�nost byla 

zaregistrována k dani z p�idané hodnoty již p�ed samotným nákupem majetku 

z fyzické osoby a mohla si tak kupující spole�nost uplatnit nárok na odpo�et 

DPH na vstupu.

� u PO je nutné pohlídat dobu splatnosti závazku z titulu koup� majetku od FO, 

nebo� závazky se doda�ují, jsou-li 36 m�síc� po splatnosti!

Výhodou je celkov� jednoduchost, nefinan�ní náro�nost. Fyzická osoba si m�že ur�it 

který majetek do s.r.o. prodá a také jak bude pohledávka FO hrazena (jednorázov� nebo 

postupn�) kv�li výši p�íjmu z prodeje a následného zdan�ní. 

                                                
21 § 23 odst. 13, zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2014: Úplná  
   zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014. 
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Nevýhodou m�že být prodej majetku mezi osobami blízkými, nebo� vždycky vzniká 

povinnost nechat si prodávaný majetek ocenit soudním znalcem. Menší nevýhodou 

m�že být také soub�žná existence FO a s.r.o., kdy m�že být složit�jší uhlídání nákupu 

zboží, �i služeb, úhrady závazk� (ze správných bankovních ú�t� jednotlivých firem),…. 

Je t�eba také myslet na vedení dvojího ú�etnictví (jedno za FO a druhé za PO), podat 

dv� da�ová p�iznání (za každou spole�nost jedno), d�ležité je také zvážit, kdy ukon�it 

FO, aby nemusela dále hradit sociální a zdravotní pojišt�ní. Velkou nevýhodou je 

nemožnost p�evodu závazk� z FO na s.r.o.. Závazky se budou hradit h��e, když už do 

fyzické osoby bude p�icházet minimum p�íjm�. Je také nutné myslet na konkuren�ní 

doložku, kdy je zákaz konkurence a nem�žou si tedy OSV� a s.r.o. mezi sebou 

fakturovat. Spole�nost s ru�ením omezeným bude mít pravd�podobn� ze za�átku 

problém uhradit své závazky za nákup majetku, protože bude n�jakou dobu trvat, než 

odvede práci pro zákazníky a ti jí zaplatí. Tato nevýhoda se m�že �ešit prodlouženou 

dobou splatností závazku, p�ípadn� splátkovým kalendá�em. V tomto p�ípad� je také 

možné majetek vyjmout z majetku podnikatele OSV� a následn� tento majetek do s.r.o. 

pronajímat. P�íjem z pronájmu OSV� zdaní v § 9 ZDP a daný majetek m�že fyzická 

osoba do s.r.o. prodávat postupn�. 

2.7.2 Prodej celého obchodního závodu 

I když fyzická osoba vede da�ovou evidenci, je možné z jejího podnikání vy�lenit 

obchodní závod a ten prodat na základ� smlouvy o prodeji obchodního závodu, jejíž 

definice byla d�íve v § 476 až 488a v Obchodním zákoníku. 

Od 01. 01. 2014 je tento smluvní typ upraven v Novém ob�anském zákoníku v �ásti 4, 

hlava II., oddíl 2, pododdíl 6 (Zvláštní ustanovení o koupi závodu).22

Prodej celého obchodního závodu je právn� a administrativn� náro�n�jší variantou, ale 

výhodou je možnost p�evodu nejen pracovn�právních vztah�, ale také vztah� nájemních 

a dalších závazk�. 

Prodej obchodního závodu se uskute��uje na základ� smlouvy o prodeji obchodního 

závodu, která je speciálním druhem kupní smlouvy. P�edm�tem prodeje je obchodní 

                                                
22 § 423 odst. 1 a 2, zákon �. 89/12012 Sb., Nový ob�anský zákoník pro každého. Bratislava:  
    DonauMedia, 2014. 
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závod jako soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. Smlouvou se 

prodávající zavazuje odevzdat obchodní závod a p�evést veškerá vlastnická práva na 

kupujícího, který se naopak zavazuje závazky prodávajícího p�evzít a zaplatit kupní 

cenu.  

Je t�eba myslet na to, že prodejem obchodního závodu fyzická osoba nezaniká, po�ád 

existuje a z titulu prodeje jí vznikne pohledávka. Z d�vodu prodeje svých aktivit 

skon�ila fyzické osob� podnikatelská �innost. Je tedy pot�eba, aby fyzická osoba u�inila 

všechny ve�ejnoprávní povinnosti spojené s ukon�ením podnikání, zejména: 

- ukon�ení nebo p�erušení podnikatelské �innosti na živnostenském ú�ad�

- odhlášení se na SP a ZP 

- zrušení registrace k daním ze závislé �innosti, srážkové dani, silni�ní dani u FÚ 

a po podání posledního da�ového p�iznání i zrušení registrace k DPFO. 

Ukon�ení registrací na FÚ m�že trvat i n�kolik let. 

Prodej obchodního závodu m�žeme ozna�it za velmi rychlý a efektivní p�echod 

z fyzické osoby na spole�nost s ru�ením omezeným. 

Da�ové dopady u fyzické osoby, která vede da�ovou evidenci: 

� vzhledem k tomu, že prodej obchodního závodu bude uskute�n�n mezi 

spojenými osobami (§ 23 odst. 7 ZDP), je nutné stanovit cenu obvyklou, 

� p�i prodeji obchodního závodu je pot�eba se �ídit § 23 odst. 16 ZDP, kdy do 

základu dan� fyzické osoby vstupuje p�íjem z prodeje a hodnota všech 

postupovaných dluh� (závazk�). Prodává-li obchodní závod také zásoby, které 

byly uplatn�ny jako výdaj, zvýší se základ dan� o rozdíl mezi hodnotou zásob  

a jejich stanovenou cenou p�i prodeji.23

� prodej obchodního závodu z hlediska DPH není p�edm�tem dan� § 13 odst.  

8 písm. a), a § 14 odst. 5 písm. a) ZDPH.24

Da�ové dopady u právnické osoby (s.r.o.): 

� da�ové dopady závisí na zp�sobu zaú�tování nakoupeného obchodního závodu. 

O ocen�ní nakupovaných aktiv rozhoduje kupující. V závislosti na výb�ru 

                                                
23 § 23 odst. 16 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2014: Úplná  
zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014.
24 Tamtéž § 13 odst. 8 písm. a) a § 14 odst. 5 písm. a), zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty. 
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metody ocen�ní vznikne kladný nebo záporný rozdíl mezi kupní cenou a cenou 

stanovenou na základ� znaleckého ocen�ní obchodního závodu (podniku), 

snížené o ocen�ní dluh� – závazk� (goodwill) nabytých koupí. 

� da�ové odpisy k nabytému majetku jsou sou�ástí základu dan� kupujícího, který 

odpisuje majetek ze vstupní ceny (dochází tedy k pokra�ování v odpisech 

prodávajícího), 

� úhrady pohledávek a závazk� nabytých z d�vodu koup� podniku nevstupují do 

základu dan� kupujícího. 

Výhodou je prodej celého obchodního závodu naráz, v�etn� závazk� fyzické osoby. 

Výjimku tvo�í ve�ejnoprávní závazky a pohledávky (da�ové a povinné pojistné), které 

nejsou sou�ástí podniku. Další výhodou je možnost volby zda dojde k úhrad�

pohledávky z prodeje podniku postupn� �i jednorázov� (z d�vodu p�íjmu, který má vliv 

na následné zdan�ní u fyzické osoby). 

Nevýhodou je vysoká náro�nost na p�ípravu a samotné provedení p�echodu. Podnikatel 

(fyzická osoba) se neobejde bez kvalifikovaného ú�etního, da�ového poradce, právníka, 

notá�e a bude pot�ebovat také znalce jmenovaného soudem. Všichni tito lidé podnikateli 

jist� dob�e poradí, ale pro podnikatele tyto služby budou pom�rn� nákladné. I tady 

v této variant� budou z�ejm� kupující spole�nosti s ru�ením omezeným chyb�t finan�ní 

prost�edky na úhradu závazk� z nakoupeného majetku. Další nevýhodou je, že p�i 

prodeji obchodního závodu musí být prodán obchodní závod jako celek, tzn., že z n�j 

nem�že být vyjmut n�jaký majetek �i závazky. 

2.7.3 Vklad majetku (nebo jeho �ásti) do základního kapitálu s.r.o. 

Vkladem majetku, p�ípadn� jeho �ásti m�že fyzická osoba p�ímo založit s.r.o., pokud 

ješt� spole�nost neexistuje. U vkládání majetku (nebo jeho �ásti) do základního kapitálu 

se jedná o nepen�žní vklad. Nepen�žním vkladem je možné zvýšit základní kapitál 

spole�nosti, která již existuje. U nepen�žitého vkladu je nutné zjišt�ní jeho hospodá�ské 

hodnoty, což je vlastn� povinné znalecké ocen�ní, které musí provést soudní znalec. 

Pouze u vklad� do základního kapitálu již existující spole�nosti se m�že použit 

výjimka, kdy znalecký posudek m�že být zpracován i jiným odborníkem. P�edm�tem 
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vkladu m�že být hmotný majetek, zásoby a pohledávky. Co nem�žeme do obchodního 

majetku vložit, jsou závazky fyzické osoby. 

Tato varianta je finan�n� náro�n�jší, nebo� je zde pot�eba velké množství 

administrativních poplatk�, nap�. notá�ské zápisy, znalecká ocen�ní, atd. 

Da�ové dopady u fyzické osoby, která vede da�ovou evidenci: 

� z vkladu majetku nevzniká fyzické osob� pohledávka, ale obchodní podíl na 

s.r.o., který neovlivní základ dan� fyzické osoby,

� vkládáme-li odpisovaný majetek, m�že v daném roce fyzická osoba uplatnit 

pouze polovi�ní da�ové odpisy a z�statková cena majetku neovlivní základ 

dan�,

� vkládáme-li zásoby, které byly již uhrazeny, musíme o jejich hodnotu zvýšit 

základ dan�, protože tyto zásoby již dále neslouží k dosažení, zajišt�ní a udržení 

p�íjm�,

� p�i p�ípadném vkladu pohledávek je nutné u fyzické osoby zvýšit základ dan�  

o celou jmenovitou hodnotu prodávané pohledávky (§ 23 odst. 13 ZDP)25,

� je-li vkladatel (OSV�) plátcem DPH, jedná se o dodání zboží, prodej majetku �i 

p�evod nemovitosti, bez ohledu na to, zda p�íjemce vkladu je �i není plátcem 

DPH. 

Da�ové dopady u právnické osoby (s.r.o.): 

� vklady do spole�nosti (aktiva) musí být ocen�ny podle znaleckého posudku

� u odepisovaného majetku bude p�íjemce (s.r.o.) vkladu majetku pokra�ovat 

v zapo�atém odepisování u vlastníka (fyzické osoby) a rozdíl mezi znaleckou 

cenou a z�statkovou cenou se bude odepisovat 180 m�síc� jako oce�ovací rozdíl 

k úplatn� nebo bezúplatn� nabytému majetku. Bude-li majetek nabyt úplatn�, 

bude odpis oce�ovacího rozdíl� da�ov� ú�inný, bude-li majetek nabyt 

bezúplatn�, bude se oce�ovací rozdíl vylu�ovat na �. 40 da�ového p�iznání PO. 

� všechny zásoby se do náklad� dostanou až v dob� jejich spot�eby,

                                                
25 § 23 odst. 13 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2014: Úplná  
zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014.
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� vložené pohledávky budou zaú�továny rozvahov�, nesníží tedy základ dan�. 

Následný p�íjem z jejich úhrady pak tedy základ dan� nezvýší.

� k veškerým vloženým pohledávkám nelze tvo�it zákonné opravné položky, 

protože vznik pohledávek nebyl zaú�tován do výnos�,

� chce-li být nabyvatel (s.r.o.) plátcem DPH, bylo by vhodné, aby bylo s.r.o. 

zaregistrováno k dani z p�idané hodnoty již k datu uskute�n�ní zdanitelného 

pln�ní vkladu obchodního majetku a mohlo si tak s.r.o. uplatnit nárok na 

odpo�et DPH na vstupu.

Výhodou je da�ová neutralita u fyzické osoby, nebo� jí nevzniká pohledávka ani 

zdanitelný p�íjem. U p�íjemce vkladu (s.r.o.) nemusí být na vklad vyhrazeny pen�žní 

prost�edky, protože vklad majetku je bezplatný a spole�nosti nevzniká z titulu vkladu 

pohledávka. Fyzická osoba si m�že ur�it, který majetek bude do spole�nosti vložen. 

Nevýhodou je soub�žná existence obou forem podnikání (fyzická osoba a s.r.o.), 

protože fyzická osoba nemusí vložit do s.r.o. veškerý sv�j majetek, ale pouze �ást. 

Nutností je provedení ocen�ní p�edm�tu vkladu a to pro nás znamená další náklady. 

Nem�žeme vložit závazky, protože ty musí z�stat ve fyzické osob� a ta by se m�la 

postarat o jejich úhradu. Velkou nevýhodou m�žou být da�ové odpisy, ve kterých m�že 

nabyvatel (s.r.o.) pouze pokra�ovat, tzn., že je-li sou�ástí vkladu již odepsaný majetek, 

tak nabyvatel již žádné da�ové odpisy nem�že uplatnit. K nevýhod� také pat�í ru�ení za 

dobytnost vložené pohledávky do výše jejího ocen�ní, protože pokud majetkové právo 

vkladu nep�ejde na spole�nost, a�koliv se vklad považuje za splacený, je spole�ník 

povinen zaplatit hodnotu nepen�žitého vkladu v pen�zích. 

2.7.4 Vklad celého obchodního závodu FO do základního kapitálu s.r.o. 

Vklad celého obchodního závodu fyzické osoby do spole�nosti je stejn� možný (za 

stejných obecných pravidel) jako vklad jednotlivých složek majetku do základního 

kapitálu, ale jedná se o složit�jší variantu, kdy se vkládá do nov� založeného s.r.o. 

veškerý podnikatelský majetek OSV� v�etn� s dosavadními zam�stnanci  

a souvisejícími závazky. 
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P�i vkladu celého obchodního závodu do základního kapitálu fyzická ukon�uje svoje 

podnikání a stává se vlastníkem obchodního podílu na s.r.o. Po 5 letech od nabytí 

obchodního podíl� m�že FO obchodní podíl prodat bez da�ových dopad�.  

Da�ové dopady u fyzické osoby, která vede da�ovou evidenci: 

� z vkladu majetku nevzniká fyzické osob� pohledávka, ale obchodní podíl na 

s.r.o., který neovlivní základ dan� fyzické osoby,

� vkládáme-li odpisovaný majetek, m�že v daném roce fyzická osoba uplatnit 

pouze polovi�ní da�ové odpisy a z�statková cena majetku neovlivní základ 

dan�,

� vkládáme-li zásoby, které byly již uhrazeny, musíme o jejich hodnotu zvýšit 

základ dan�, protože tyto zásoby již dále neslouží k dosažení, zajišt�ní a udržení 

p�íjm�,

� p�i p�ípadném vkladu pohledávek je nutné u fyzické osoby zvýšit základ dan�  

o celou jmenovitou hodnotu prodávané pohledávky (§ 23 odst. 13 ZDP)26,

� vklad podniku z hlediska DPH není p�edm�tem dan� § 13 odst. 8 písm. a)  

a § 14 odst. 5 písm. a) ZDPH27. 

Da�ové dopady u právnické osoby (s.r.o.): 

� da�ové dopady závisí na zp�sobu zaú�tování nakoupeného obchodního závodu. 

O ocen�ní nabytých aktiv rozhoduje nabyvatel (s.r.o.). V závislosti na výb�ru 

metody ocen�ní nabytých aktiv vznikne u nabyvatele kladný nebo záporný 

rozdíl mezi kupní cenou a cenou stanovenou na základ� znaleckého ocen�ní 

obchodního závodu (podniku), snížené o ocen�ní dluh� – závazk� (goodwill) 

nabytých koupí. 

� da�ové odpisy k nabytému goodwillu nebo oce�ovacího rozdílu nelze uplatnit  

a ú�etní odpisy nejsou sou�ástí základu dan� nabyvatele. 

� u hmotného majetku odepisovaného pokra�uje nabyvatel v odpisování 

vkladatele (fyzické osoby) 

                                                
26 § 23 odst. 13 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2014: Úplná  
zn�ní platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, 2014. 
27 Tamtéž § 13 odst. 8 písm. a) a § 14 odst. 5 písm. a), zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty. 
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� úhrady pohledávek a závazk� nabytých z d�vodu vkladu podniku nevstupují do 

základu dan� nabyvatele. 

Výhodou je jednorázový vklad celého obchodního závodu fyzické osoby v�etn�

závazk�. Výjimku u závazk� tvo�í ve�ejnoprávní závazky a pohledávky (da�ové  

a pojistné), které vložit do základního kapitálu s.r.o. nelze. Vklad obchodního závodu je 

rychlý a stejn� tak rychlé je i ukon�ení �innosti fyzické osoby. Da�ový dopad u fyzické 

osoby mají pohledávky a zásoby, jinak jsou ostatní operace pro fyzickou osobu da�ov�

neutrální. U p�íjemce vkladu (s.r.o.) nemusí být na vklad vyhrazeny pen�žní prost�edky, 

protože vklad obchodního závodu je bezúplatný a spole�nosti nevzniká z titulu vkladu 

pohledávka. 

Nevýhodou je vysoká náro�nost na p�ípravu a samotné provedení p�echodu. Podnikatel 

(fyzická osoba) se neobejde bez kvalifikovaného ú�etního, da�ového poradce, právníka, 

notá�e a odhadce tzn., že fyzické osob� vznikají další výdaje. Velkou nevýhodou jsou 

da�ové odpisy, ve kterých m�že nabyvatel pouze pokra�ovat, tzn., že je-li sou�ástí 

vkladu již odepsaný majetek, tak nabyvatel (s.r.o.) již žádné da�ové odpisy nem�že 

uplatnit.  

Je-li vkládán obchodní závod nebo jeho �ást, použijí se p�im��ené ustanovení o smlouv�  

o prodeji obchodního závodu se všemi jeho výhodami i nevýhodami z toho vyplývající. 

Co bychom m�li p�i zm�n� právní formy v�d�t 

Než se pro zm�nu právní formy rozhodneme, m�li bychom si ud�lat jasno v tom, co 

vlastn� od zm�ny o�ekáváme a zda je zm�na právní formy pro nás výhodná. M�li 

bychom porovnat zp�soby tvo�ení základu dan� v da�ové evidenci se zp�sobem tvo�ení 

základu dan� v ú�etnictví, sazby dan�, sociální a zdravotní pojišt�ní, finan�ní  

a administrativní náro�nost,…Pokud po srovnání základních kritérií zjistíme, že by 

podnikání v s.r.o. pro nás bylo p�eci jen výhodn�jší, tak bychom m�li za�ít hledat 

optimální možnost p�evodu fyzické osoby na spole�nost s ru�ením omezeným. 
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Jakmile za�neme vybírat vhodný zp�sob p�evodu, m�li bychom se zamyslet nad tím, 

zda chceme fyzickou osobu zachovat a nadále v ní podnikat a p�itom chceme mít  

i s.r.o., tedy soub�h dvou forem podnikání. Pokud se rozhodneme pro ob� formy 

podnikání, m�li bychom rad�ji pro zm�nu volit prodej vybraného majetku nebo jeho 

vklad do s.r.o. 

Rozhodneme-li se pro okamžitý p�evod, m�li bychom volit prodej nebo vklad celého 

obchodního závodu, nebo� tak fyzická osoba ukon�í své podnikání k p�edem 

stanovenému datu. FO se nezbaví ovšem da�ových pohledávek a závazk�, stejn� tak ji 

z�stanou p�ípadné nevyrovnané vztahy se státními institucemi (finan�ní ú�ady, sociální 

a zdravotní pojišt�ní). 

Budeme-li volit vklad majetku nebo vklad celého obchodního závodu do základního 

kapitálu, musíme po�ítat s povinným znaleckým posudkem. P�i takovém vkladu 

musíme také po�ítat s komplikacemi p�i odepisování nabytého majetku vkladem. 

P�i prodeji aktiv (majetku nebo obchodního závodu) musíme myslet také na spojené 

osoby, nebo� jednatelem a spole�níkem s.r.o. je v�tšinou fyzická osoba (podnikatel), 

který sv�j majetek (obchodní závod) s.r.o. prodává. Je tedy nutné použít takové ceny, 

které by byly použity p�i stejném prodeji, ale mezi nespojenými osobami. 

Již p�i samotném uvažování o zm�n� právní formy podnikání bychom m�li myslet na 

to, že t�eba po n�jakou dobu budeme mít ob� formy podnikání a není tedy možné plést 

dohromady náklady a výnosy PO s výdaji a p�íjmy OSV�. Nem�žeme platit faktury 

v s.r.o. z ú�tu OSV�, protože tam zrovna budeme mít více pen�z. V obou p�ípadech se 

jedná o samostatné subjekty, a tak k nim musíme p�istupovat. Stejn� tak by nem�lo 

docházet k p�esun�m pen�z ze s.r.o. do fyzické osoby a obrácen� bez smluv o p�j�kách 

se stanoveným úrokem. Peníze na ú�tu s.r.o. pat�í spole�nosti a spole�ník nebo jednatel 

je nem�že vybírat na osobní spot�ebu, jako je tomu u fyzické osoby. K právnické osob�

tímto jednáním dochází k pronev�rám. 
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Rozhodne-li se OSV� pro ukon�ení své �innosti a založí s.r.o., nechá se ve spole�nosti 

zam�stnat, bude mnohem lépe sociáln� pojišt�na, než živnostník. Navíc jako spole�ník 

má nárok na rozd�lení zisku po zdan�ní (PO daní 19%). Rozhodne-li si zisk po zdan�ní 

vyplatit, tak z tohoto zisku PO zaplatí srážkovou da� ve výši 15% a zbylých 85% bude 

vyplaceno (p�evedeno) spole�níkovi. Vyplacení zisku po zdan�ní není zatíženo SP ani 

ZP, tudíž je zatížení odvody pro spole�níka menší. 

2.8 P�ehled da�ových dopad� u jednotlivých p�evod� z FO na s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že r�zné právní p�echody p�i zm�n� formy podnikání z fyzické 

osoby na spole�nost s ru�ením omezeným mají r�zné da�ové dopady, rozhodla jsem se 

pro lepší p�ehlednost zpracovat obecné dopady do tabulek. 
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2.8.1 Da�ové dopady p�i prodeji majetku FO 

Tabulka 3: Da�ové dopady p�i prodeji majetku FO do s.r.o. 

 Da�ový dopad u FO Da�ový dopad u s.r.o. 

Stanovení ceny obvyklé ANO X 

Vznik pohledávky u FO 

z titulu prodeje obchodního 

majetku, zdan�ní 

ANO, 

zdan�ní v dob�, kdy bude 

pohledávka uhrazena 

X 

Vznik závazku u s.r.o. z titulu 

nákupu majetku, zdan�ní 
x 

ANO,  

rozvahov�, nemá vliv na 

snížení základu dan�

Da�ový odpis v roce prodeje 

majetku (u FO) 

ANO, 

ale pouze ½ výše 
X 

Odpis da�ové z�statkové 

ceny 

ANO,  

sníží základ dan�
X 

Da�ový odpis v roce nákupu 

majetku (u s.r.o.) 
x 

ANO,  

z po�izovací ceny 

Možnost postoupení 

pohledávek 

ANO, 

nutné zvýšení základu dan�

dle § 23 odst. 13 ZDP 

X 

Prodej majetku z FO  

- povinnost odvést DPH 
ANO X 

Nákup majetku do s.r.o. 

- nárok na odpo�et DPH 
x ANO 

Nákup zásob od FO; sou�ást 

náklad� s.r.o. 
x 

NE, 

nákladem jsou až v dob�

jejich spot�eby 

Postoupení vlastních 

pohledávek  

- p�edm�t DPH 

NE X 

Tvorba zákonných opravných 

položek k nakoupeným 

pohledávkám 

x NE 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.8.2 Da�ové dopady p�i prodeji celého obchodního závodu FO 

Tabulka 4: Da�ové dopady p�i prodeji celého obchodního závodu FO 

 Da�ový dopad u FO Da�ový dopad u s.r.o. 

Stanovení ceny obvyklé ANO x 

Vznik pohledávky u FO 

z titulu prodeje obchodního 

závodu, zdan�ní 

ANO, 

zda�uje se p�íjem z prodeje 

(v dob� uhrazení) 

x 

Postoupení dosavadních 

závazk�

ANO,  

jejich hodnota vstupuje do 

p�íjmu 

x 

Prodej zásob z FO a zdan�ní 

tohoto prodeje 

ANO, 

zvýšení základu dan� * 
x 

Prodej podniku 

- povinnost odvést DPH 
NE x 

Nákup podniku 

- nárok na odpo�et DPH 
x NE 

Da�ový odpis k nabytému 

majetku (u s.r.o.) 
x 

ANO,  

ze vstupní ceny, závisí na 

zp�sobu zaú�tování 

nakoupeného podniku 

Úhrada nabytých závazk�

z d�vodu koup�, zdan�ní 
x 

Rozvahov�, nemá vliv na 

snížení základu dan�

Úhrada nabytých pohledávek 

z d�vodu koup�, zdan�ní 
x 

Rozvahov�, nemá vliv na 

snížení základu dan�

Zdroj: vlastní zpracování 

* Základ dan� se zvýší o rozdíl mezi hodnotou zásob a jejich stanovenou cenou p�i 

prodeji. 
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2.8.3 Da�ové dopady p�i vkladu majetku FO 

Tabulka 5: Da�ové dopady p�i vkladu majetku FO do zák. kapitálu s.r.o. 

 Da�ový dopad u FO Da�ový dopad u s.r.o. 

Znalecký posudek vklad� do 

spole�nosti (aktiv) 
x ANO 

Vznik pohledávky u FO 

z titulu vkladu majetku, 

zdan�ní 

NE, 

FO vzniká podíl na s.r.o., nemá 

vliv na základ dan� FO 

x 

Da�ový odpis v roce vkladu  

majetku (u FO) 

ANO, 

ale pouze ½ výše 
x 

Odpis da�ové z�statkové 

ceny 

NE,  

z�statková cena neovlivní 

základ dan�

x 

Vklad zásob z FO a zdan�ní 

tohoto vkladu 

ANO, 

o hodnotu uhrazených zásob se 

zvýší základ dan�

x 

Vklad pohledávek FO do 

s.r.o. 

ANO, 

zvýšení základu dan� o celou 

jmenovitou hodnotu 

pohledávky 

x 

Vklad majetku 

- p�edm�t DPH 
ANO ANO 

Da�ový odpis k nabytému 

majetku (u s.r.o.) 
x 

ANO,  

pokra�uje se v odpisech 

vkladatele (FO) 

Vklad zásob od FO a sou�ást 

náklad� s.r.o. 
x 

NE, 

nákladem jsou až v dob�

jejich spot�eby 

Úhrada nabytých pohledávek 

z d�vodu vkladu, zdan�ní 
x 

Rozvahov�, nemá vliv na 

snížení základu dan�

Tvorba zákonných opravných 

položek k nakoupeným 

pohledávkám 

x NE 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.8.4 Da�ové dopady p�i vkladu celého obchodního závodu FO 

Tabulka 6: Da�ové dopady p�i vkladu celého obchodního závodu FO do ZK s.r.o. 

 Da�ový dopad u FO Da�ový dopad u s.r.o. 

Vznik pohledávky u FO 

z titulu vkladu obchodního 

závodu, zdan�ní 

NE, 

FO vzniká podíl na s.r.o., 

nemá vliv na základ dan� FO 

x 

Da�ový odpis v roce vkladu 

obchodního majetku (u FO) 

ANO, 

ale pouze ½ výše 
x 

Odpis da�ové z�statkové 

ceny 

NE,  

z�statková cena neovlivní 

základ dan�

x 

Vklad zásob z FO a zdan�ní 

tohoto vkladu 

ANO, 

o hodnotu uhrazených zásob 

se zvýší základ dan�

x 

Vklad pohledávek FO do 

s.r.o. 

ANO, 

zvýšení základu dan� o celou 

jmenovitou hodnotu 

pohledávky 

x 

Vklad celého podniku 

- povinnost odvést DPH 
NE x 

Nabytí celého podniku 

- nárok na odpo�et DPH 
x NE 

Da�ový odpis k nabytému 

majetku (u s.r.o.) 
x 

ANO,  

pokra�uje se v odpisech 

vkladatele (FO) 

Úhrada nabytých pohledávek 

z d�vodu vkladu, zdan�ní 
x 

Rozvahov�, nemá vliv na 

snížení základu dan�

Úhrada nabytých závazk�

z d�vodu vkladu, zdan�ní 
x 

Rozvahov�, nemá vliv na 

snížení základu dan�

Da�ový odpis k nabytému 

majetku (u s.r.o.) 
x 

ANO,  

ze vstupní ceny, závisí na 

zp�sobu zaú�tování 

nakoupeného podniku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3 ANALÝZA SOU�ASNÉ FORMY PODNIKÁNÍ FO 

Tato �ást diplomové práce je v�nována �innostem souvisejícím s p�echodem fyzické 

osoby na spole�nost s ru�ením omezeným a analýze podnikatelských objekt�, 

podnikající jako fyzické osoby, mající zájem o zm�nu právní formy z OSV� na 

spole�nost s ru�ením omezeným.  

3.1 Rozd�lení podnik�

K základnímu rozd�lení podniku pat�í rozd�lení na malý, st�ední a velký podnik. 

V r�zných literaturách je klasifikace podnik� uvedena r�zn�. V literatu�e, kterou jsem 

použila pro diplomovou práci, jsem našla d�lení podnik� podle: 

- doporu�ení Evropské komise 

- statistického ú�adu Evropské unie 

- �eské správy sociální zabezpe�ení 

3.1.1 �len�ní podnik� podle doporu�ení Evropské komise 

„Podle doporu�ení Evropské komise 2003/361/EC z 6. 5. 2003 se podniky �lení na: 

- mikropodniky – do 10 zam�stnanc�, ro�ní obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. 

EUR, 

- malé podniky – do 50 zam�stnanc�, ro�ní obrat do 10 mil. EUR, aktiva do  

10 mil. EUR, 

- st�ední podniky – do 250 zam�stnanc�, ro�ní obrat do 50 mil. EUR, aktiva do  

43 mil. EUR. 

Podniky, které mají více než 250 zam�stnanc�, ro�ní obrat vyšší než 50 mil. EUR, 

p�ípadn� aktiva vyšší než 43 mil. EUR, jsou �azeny do kategorie velké podniky.“28

                                                
28 SRPOVÁ, J., V. 
EHO
 a kol. Základy podnikání: teoretické poznatky, p�íklady a zkušenosti �eských 
podnikatel�. s. 36. 
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3.1.2 �len�ní podnik� podle statistického ú�adu Evropské unie 

„Od roku 1997 se �eská statistika harmonizovala s kvantitativní typologií podnikání 

Eurostatu (statistický ú�ad Evropské unie) a podniky d�lí do t�í skupin podle po�tu 

zam�stnanc�: 

- malé – do 20 zam�stnanc�

- st�ední – do 100 zam�stnanc�

- velké – 100 a více zam�stnanc�.“29

3.1.3 �len�ní podnik� podle �eské správy sociálního zabezpe�ení 

„�eská správa sociálního zabezpe�ení rozd�luje podniky do dvou skupin: 

- malé organizace – do 25 zam�stnanc�

- organizace – s 25 a více zam�stnanci.“30

Tabulka 7: Srovnání �len�ní podnik� dle po�tu zam�stnanc�

Velikost 

podniku 

Po�et zam�stnanc�

Evropská komise EU �R �SSZ 

 Mikro < 10 1 - 9 X x 

 Malý < 50 10 - 99 <100 < 25 

 St�ední < 250 100 - 499 <500 x 

 Velký > 250 > 500 >500 x 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 8: Srovnání �len�ní podnik� dle ro�ního obratu 

Velikost 

podniku 

Ro�ní obrat 

Evropská komise EU �R �SSZ 

 Mikro < 2 mil. EUR x x x 

 Malý < 10 mil. EUR x <30 mil. K� x 

 St�ední <50 mil. EUR x <100 mil. K� x 

 Velký >50 mil. EUR x >100 mil. K� x 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                
29 SRPOVÁ, J., V. 
EHO
 a kol. Základy podnikání: teoretické poznatky, p�íklady a zkušenosti �eských 
podnikatel�. s. 37. 
30 Tamtéž. s. 37. 



58 

Tabulka 9: Srovnání �len�ní podnik� dle velikosti aktiv 

Velikost 

podniku 

Aktiva 

Evropská komise EU �R �SSZ 

 Mikro < 2 mil. EUR x x x 

 Malý < 10 mil. EUR x x x 

 St�ední <43 mil. EUR x x x 

 Velký >43 mil. EUR x x x 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zam�stnávání osob se zdravotním znevýhodn�ním 

§ 67 Zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti ve zn�ní zákona �. 136/2014 Sb, 

Je t�eba upozornit, že zam�stnavatelé, kte�í mají v pracovním pom�ru více než  

25 zam�stnanc� a p�itom nezam�stnávají osoby se zdravotním znevýhodn�ním 

 a neodebírají od nich výrobky �i služby, musí každý rok vypo�ítat a odvést (do 15. 

února) p�íslušnou �ástku náhradního pln�ní. Podrobnosti najdeme v Zákon� �. 435/2004 

Sb., o zam�stnanosti, v § 81. 

Povinnost zam�stnávat osoby se zdravotním znevýhodn�ním mohou zam�stnavatelé 

plnit n�kolika zp�soby: 

� zam�stnáním osob se zdravotním znevýhodn�ním v pracovním pom�ru 

� odebíráním výrobk� nebo služeb od osob se zdravotním znevýhodn�ním 

� odvodem �ástky náhradního pln�ní do státního rozpo�tu 

� kombinací p�edchozích zp�sob�

Ke stanovení po�tu zam�stnávaných osob se zdravotním znevýhodn�ním v pracovním 

pom�ru se vychází z p�epo�teného ro�ního po�tu zam�stnanc�. 

Nem�že-li nebo nechce-li zam�stnavatel zam�stnat osoby se zdravotním 

znevýhodn�ním, m�že odebrat výrobky nebo služby od t�chto osob. Podmínky pro 

odb�r zboží nebo služeb jsou op�t uveden v § 81, zákona �. 435/2004 Sb. 

Nezam�stná-li zam�stnavatel (s v�tším po�tem zam�stnanc� jak 25) osoby se 

zdravotním znevýhodn�ním, ani neodebere zboží �i služby od t�chto osob, odvádí 

ur�itou �ástku do státního rozpo�tu. 
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Povinnost nahlásit podíl zam�stnávání osob se zdravotním znevýhodn�ním, v�etn�

zp�sobu tohoto pln�ní je zam�stnavatel povinen písemn� nahlásit prost�ednictvím 

Ú�adu práce do 15. 02. následujícího roku. Hlášení se provádí na p�edepsaném tiskopise 

„Oznámení o pln�ní povinného podílu OZP na celkovém po�tu zam�stnanc�“. Odvod 

�ástky do státního rozpo�tu je rovn�ž do 15. 02. následujícího roku. 

3.2 �innosti související s p�echodem na s.r.o. 

Rozhodne-li se podnikatel pro právní p�echod podnikání z OSV� na s.r.o., je pot�eba si 

uv�domit ješt� p�ed samotnou zm�nou právní formy, zda nová spole�nost s ru�ením 

omezeným bude plátcem dan� z p�idané hodnoty (DPH), �i nikoliv.  

Má-li podnikatel n�jaké nemovitosti (stavby), musí si p�edem zvážit, zda bude chtít tyto 

nemovitosti p�evád�t do s.r.o. a jak se tento p�evod dotkne daní z nabytí nemovitých 

v�cí (d�íve da� z p�evodu nemovitostí), nebo zda si tyto nemovitosti ponechá a bude je 

s.r.o. pronajímat a nájem danit v § 9 ZDP, který nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu 

pojišt�ní. 

3.2.1 Cena mezi propojenými osobami 

Z d�vodu zm�ny právní formy podnikání mezi spojenými osobami, je nutné dát si pozor 

na ceny prodávaného (vkládaného) majetku do podniku. Je tedy nutné pracovat s cenou 

obvyklou, kterou je t�eba doložit. Ur�ení ceny mezi spojenými osobami a p�ípadné 

dopady rozdílu ceny, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami, upravuje  

§ 23 odst. 7, zákona �.586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. Ve stejném paragrafu a odstavci 

najdeme také definici, kdo se rozumí spojenými osobami pro tento zákon.31

3.2.2 Pot�ebné kroky k založení obchodní korporace (s.r.o.) 

Nevyužijeme-li možnost koupit „ready made“ spole�nost, p�ípadn� si nenecháme 

spole�nost založit firmou, která se na zakládání spole�nosti specializuje, musíme 

podniknout n�kolik krok� k založení spole�nosti.  

P�i koupi „ready made spole�nosti“ je ale t�eba po�ítat s tím, že i p�i koupi takové 

spole�nosti budeme pot�ebovat spole�nosti v�novat n�jaký �as a finance, nebo�

                                                
31 § 23 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. MARKOVÁ, H. Da�ové zákony 2014: Úplná zn�ní 
platná k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing. 2014. 



60 

s nejv�tší pravd�podobností budeme spole�nost p�ejmenovávat, zapisovat nové 

jednatele, statutární orgány, p�i�azovat nový bankovní ú�et…. To vše nás bude stát 

nemalé peníze, spoustu �asu, n�kolik návšt�v u notá�e a také n�kolik zápisu valné 

hromady.  

V p�ípad� využití pomoci specializované firmy p�i zakládání spole�nosti nám vznikne 

�asová úspora, nebo� nebudeme muset vše pot�ebné kolem založení spole�nosti 

absolvovat sami. Nicmén� v dnešní dob� je lepší si založit spole�nost novou a sám, 

nebo� je to levn�jší varianta, než si spole�nost nechat zakládat a u „ready made“ 

spole�nosti nikdy nevíme, jakou m�la minulost. 

K základním krok�m k založení obchodní korporace (s.r.o.) pat�í p�íprava, která 

obsahuje zvolení správného názvu spole�nosti. Musí být jednoduchý, zapamatovatelný  

a nesmí být s nikým zam�nitelný a nesmí se p�i vzniku naší spole�nosti vyskytovat  

u jiné. Zda náš název již existuje, m�žeme snadno ov��it na internetu. Musíme zajistit 

sídlo spole�nosti a souhlas vlastníka nemovitosti s umíst�ním sídla. Všechny pot�ebné 

dokumenty k založení spole�nosti lze stáhnout z internetu (www.justice.cz), kde také 

nalezneme pokyny k jejich vypln�ní. 

Spole�nost s ru�ením omezeným se od 01. 01. 2014 zakládá Zakladatelským právním 

jednáním, které vyžaduje písemnou formu, tedy formu ve�ejné listiny, kterou je 

notá�ský zápis. Spole�nost m�že být založena spole�enskou smlouvou (má-li spole�nost 

více spole�ník�), nebo zakladatelskou listinou (má-li spole�nost jednoho spole�níka, 

jedná se tedy o unipersonální spole�nost). Náležitosti zakladatelského právního jednání 

najdeme v § 123 NOZ. 

Máme-li sepsané zakladatelské právní jednání, musíme založit bankovní ú�et 

spole�nosti, na který bude vložen základní kapitál. Potvrzení banky o vložení 

základního kapitálu je nutné doložit k návrhu na zápis spole�nosti do obchodního 

rejst�íku.  

Dále musí jednatelé doložit notá�i výpis z trestního rejst�íku, nebo� jednatelé musí být 

bezúhonní.  

Nesmíme zapomenout na ohlášení živnosti na živnostenském rejst�íku, nebo� k návrhu 

na zápis do obchodního rejst�íku je mimo jiné nutné p�iložit živnostenské nebo jiné 

oprávn�ní k �innosti.  
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Podání samotného návrhu na zápis do obchodního rejst�íku je st�žejní, nebo� spole�nost 

s ru�ením omezeným vzniká až zápisem do obchodního rejst�íku (§ 126 odt. 1 NOZ). 

Návrh na zápis spole�nosti do obchodního rejst�íku musí být podán do 6 m�síc� ode 

dne založení spole�nosti (sepsání spole�enské smlouvy, p�íp. zakladatelské listiny). 

Není-li tento návrh podán v dané lh�t�, platí, že zakladatelé od smlouvy odstoupili. 

Na záv�r se nesmíme zapomenout zaregistrovat na p�íslušném finan�ním ú�ad�. 

Registra�ní povinnost je do 30 ti dn� od zápisu do obchodního rejst�íku (OR). 

P�ihlášení k registraci u finan�ního ú�adu se provádí pouze elektronicky. Nesmíme 

zapomenout p�iložit výpis z OR, kopii o vedení bankovního ú�tu a kopii živnostenského 

nebo jiného oprávn�ní. 

Budeme-li mít zam�stnance, musíme spole�nost zaregistrovat do 8 dn� od nástupu 

prvního zam�stnance k p�íslušné zdravotní pojiš�ovn�, m�stské správ� sociálního 

zabezpe�ení a zákonnému úrazovému pojišt�ní. Spole�n� s registrací spole�nosti 

musíme poslat p�ihlášky prvních zam�stnanc� (na zdravotní pojiš�ovnu a na m�stskou 

správu sociálního zabezpe�ení). 

3.2.3 Náklady spojené se zm�nou právní formy 

K úsp�šnému založení obchodní spole�nosti (s.r.o.) je pot�eba podniknout �asov�

náro�né výše uvedené kroky a vynaložit finan�ní náklady. 

3.2.3.1 Sepsání spole�enské smlouvy 

Prvním krokem pro založení obchodní korporace je sepsání spole�enské smlouvy, 

kterou se kapitálová spole�nost zakládá. Zakládá-li spole�nost jediný zakladatel, 

zakládá spole�nost zakladatelskou listinou. Ob� musí mít podobu notá�ského zápisu 

a ve�ejné listiny. Náležitosti, které musí obsahovat spole�enská smlouva, najdeme  

v § 146 ZOK (Zákon o obchodních korporacích). 

Cena za sepsání spole�enské smlouvy v�etn� ov��ení podpis� se pohybuje od  

5.000,- K� s DPH a je odvislá od výše základního kapitálu. 

3.2.3.2 Založení b�žného ú�tu 

Správce vkladu (v�tšinou jednatel) z�ídí zvláštní ú�et u banky ur�ený na splacení 

pen�žitého vkladu obchodní spole�nosti. Po splacení vkladu, správce vkladu následn�
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vydá písemné prohlášení o spln�ní vkladové povinnosti. Toto prohlášení se p�ikládá 

k návrhu na zápis spole�nosti do obchodního rejst�íku. Jakmile dojde k zápisu 

spole�nosti do obchodního rejst�íku, stává se vklad majetkem spole�nosti a spole�nost 

s tímto vkladem m�že disponovat (používat ho ke svému podnikání). Cena za založení 

bankovního ú�tu se m�že lišit, v�tšinou si bankovní instituce za založení ú�tu pro 

vložení základního kapitálu ú�tuji 100 až 1.000,- K�. 

3.2.3.3 Získání živnostenského oprávn�ní 

Aby obchodní spole�nost mohla podnikat v p�íslušném oboru, musí mít p�íslušná 

živnostenská oprávn�ní ve vztahu k p�edm�tu podnikání.  

Na živnostenský ú�ad je nezbytné doložit výpis z rejst�íku trest�, kterým se dokládá 

bezúhonnost žadatele. Totožnost žadatele se ov��uje podle originálu platného 

ob�anského pr�kazu, p�ípadn� cestovního pasu. Na živnostenském ú�ad� vyplníme 

registra�ní formulá� a doložíme další pot�ebné dokumenty. Výpis z rejst�íku trest� je 

možné získat na živnostenském ú�ad�, okresním zastupitelství, obecním ú�ad�, 

m�stském ú�ad� nebo v dnešní dob� nej�ast�ji na pracovišti Czech POINT. Výpis 

z rejst�íku trest� stojí 100,- K�.  

Jakmile má žadatel (podnikatel) výpis z rejst�íku trest� m�že zajít na živnostenský ú�ad, 

kde vyplní registra�ní formulá� a doloží všechny pot�ebné dokumenty (výpis z trestního 

rejst�íku, zakládací listinu notá�ského zápisu, souhlas s umíst�ním sídla, p�íp. nájemní 

smlouvu o umíst�ní sídla spole�nosti, doklady prokazující odbornou zp�sobilost 

v p�ípad� �emeslné, vázané a koncesované živnosti). Cena za ohlášení jedné živnosti p�i 

vstupu do živnostenského podnikání je 1.000,- K� a 500,- K� je cena za další ohlášení 

živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna �i sou�asn� více živností. Podnikatel 

v této dob� obdrží živnostenský list bez identifika�ního �ísla (I�). 

3.2.3.4 Návrh na zápis do obchodního rejst�íku 

Návrh na zápis k rejst�íkovému soudu, kterým je krajský soud podle sídla s.r.o., 

podávají jednatelé a podává se v písemné, nebo elektronické podob� na p�edepsaném 

formulá�i s ú�edn� ov��enými podpisy. Lh�ta pro podání je 6 m�síc� ode dne založení 
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spole�nosti, pokud není ve spole�enské smlouv� stanoveno jinak. Lh�ta pro podání 

návrhu je ur�ena v § 9 ZOK.   

P�i podání návrhu na zápis do obchodního rejst�íku je t�eba doložit: 

- spole�enskou smlouvu (zakladatelskou listinu) ve form� notá�ského zápisu 

- doklad o splacení základního kapitálu 

- doklad o užívání nemovitosti 

- výpis z rejst�íku trest�

- výpis ze živnostenského rejst�íku 

- podpisové vzory jednatel�

- �estné prohlášení jednatel�, že nejsou v konkurzu a v insolvenci 

Návrh se podává na rejst�íkový soud, který má zákonnou povinnost do p�ti dn�

rozhodnout. Soud m�že návrh zamítnout, p�íp. vyzvat žadatele o dopln�ní nedostatk�. 

Výpisem z obchodního rejst�íku je doloženo, že obchodní spole�nost vznikla a byla 

zapsána. Soudní poplatek za zápis do obchodního rejst�íku �iní 6.000,- K�. 

Tabulka 10: Orienta�ní náklady spojené se zm�nou právní formy 

Náklady p�i zm�n� právní formy Cena s DPH 

Sepsání spole�enské smlouvy od    5.000,- K�

Z�ízení zvláštního ú�tu u banky až    1.000,- K�

Výpis z rejst�íku trest� 100,- K�

Ohlášení živnosti 1.000,- K�

Návrh na zápis do obchodního rejst�íku 6.000,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše uvedené náklady na založení obchodní spole�nosti (s.r.o.) jsou pouze orienta�ní  

a zobrazují ceny, které se m�žou m�nit v závislosti na výši základního kapitálu, 

ohlášení živností,… 
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3.2.3.5 Pot�ebné kroky po zápise do obchodního rejst�íku 

Po zapsání spole�nosti do obchodního rejst�íku a obdržení výpisu z OR, následuje: 

� cesta na živnostenský ú�ad, kde spole�nost obdrží na základ� výpisu z OR 

živnostenský list s I�

� cesta do bankovního institutu (banky), kde dojde ke zm�n� zakladatelského ú�tu 

na b�žný ú�et 

� provedení registrace na FÚ 

Pro všechny instituce (sociální správa, zdravotní pojiš�ovna, banka i finan�ní ú�ad) je 

t�eba mít ov��enou kopii výpisu z OR. Výpis je tedy vhodné nechat ov��it 5x. 

3.2.4 Povinnost vést ú�etnictví 

S.r.o. má povinnost ode dne zápisu spole�nosti zahájit vedení ú�etnictví. OSV� nadále 

pokra�uje v da�ové evidenci. 

Od 01. 01. 2004 bylo novelou zákona o ú�etnictví �. 437/2003 Sb. zrušeno jednoduché 

ú�etnictví a pro podnikatele, kte�í vedli jednoduché ú�etnictví, byla zavedena da�ová 

evidence.  

Da�ová evidence je administrativn� mén� náro�ná, soust�edí se výhradn� na p�íjmy  

a výdaje, které se dotýkají základu dan� z p�íjmu. Dále eviduje majetek, závazky  

a pohledávky. Da�ovou evidenci upravuje zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. 

Da�ová evidence vyhovuje spoust� podnikatel�m, ale �asem se m�že stát, že n�kterým 

podnikatel�m p�estane její rozsah vyhovovat, nebo jejich p�íjmy p�esáhnout limity, 

které jsou stanoveny pro p�echod na ú�etnictví.  

Ú�etnictví – je administrativn� náro�n�jší než da�ová evidence a právní úprava 

finan�ního ú�etnictví je obsažena ve více právních p�edpisech: 

� základním p�edpisem je zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví

�  vyhláška �. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

� �eské ú�etní standardy �. 001 až �. 023

� Mezinárodní ú�etní standardy (IAS/IFRS)…
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Zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví se vztahuje: 

„§1 

(1) … 

(2) Tento zákon se vztahuje na 

a) právnické osoby, které mají sídlo na území �eské republiky,  

b) zahrani�ní osoby, pokud na území �eské republiky podnikají nebo provozují 

jinou �innost podle zvláštních právních p�edpis�, 

c) organiza�ní složky státu podle zvláštního právního p�edpisu, 

d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejst�íku, 

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona  

o dani z p�idané hodnoty, v�etn� pln�ní osvobozených od této dan�, jež nejsou 

sou�ástí obratu, v rámci jejich podnikatelské �innosti p�esáhl za bezprost�edn�

p�edcházející kalendá�ní rok �ástku 25 000 000 K�, a to od prvního dne 

kalendá�ního roku. 

f) ostatní fyzické osoby, které vedou ú�etnictví na základ� svého rozhodnutí, 

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou ú�astníky sdružení bez právní 

subjektivity podle zvláštního právního p�edpisu, pokud alespo� jeden z ú�astník�

tohoto sdružení je osobu uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo  

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení ú�etnictví ukládá zvláštní právní 

p�edpis.“32

3.3 Rozd�lení podnikatelských subjekt�

Pro svoji analýzu jsem nadefinovala n�kolik podnikatelských subjekt� (OSV�), které 

jsem roz�lenila do kategorií podle objemu závazk�, pohledávek, zásob, velikosti 

majetku a po�tu zam�stnanc�. Podnikatelé (OSV�) jsem rozd�lila celkem na  

3 kategorie – Kategorie A, B a C. 

                                                
32 § 1 odst. 2, zákona � 563/1991 Sb., o ú�etnictví. SVATOŠOVÁ, J. a TRÁVNÍ�KOVÁ J. Ú�tová  
    osnova, �eské ú�etní standardy, postupy ú�tování: pro podnikatele. Olomouc: Anag 2010. s. 274–275. 
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Kategorie A – vysoké závazky po splatnosti, pohledávky po splatnosti, vysoká hodnota 

majetku, žádné zásoby a 15 zam�stnanc�. 

Kategorie B – nízké závazky do splatnosti, nízké pohledávky do splatnosti, vysoká 

hodnota majetku, stav zásob na sklad�., 2 zam�stnanci. 

Kategorie C – minimální (nízké) závazky a pohledávky do splatnosti, nízká hodnota 

majetku, žádné zásoby, bez zam�stnanc�. 

Rozhodujícím kritériem pro volbu podnik� byla velikost podniku, kdy všechny moje 

podnikatelské subjekty pat�í mezi malé podniky, dalším kritériem bylo spln�ní mnou 

nadefinovaných kategorií (A, B, C) a dalším kritériem bylo podnikání v r�zných 

oborech. 

Zástupcem kategorie A jsem si zvolila autodopravce (má vysoké závazky a pohledávky 

po splatnosti, vysoký dlouhodobý majetek, žádné zásoby a více než 10 zam�stnanc�). 

Zástupcem kategorie B jsem si zvolila truhlá�e (má nízké závazky a pohledávky do 

splatnosti, vysoký dlouhodobý majetek, zásoby na sklad� a 2 zam�stnance) a pro 

kategorii C jsem si jako zástupce zvolila informa�ního technika – IT (má nízké závazky 

a pohledávky do splatnosti, nízký dlouhodobý majetek, žádné zásoby a žádné 

zam�stnance). 

Podnikatele (fyzické osoby) jsem si rozd�lila na podniky:

� malé – po�et zam�stnanc� do 20 osob 

� st�ední – po�et zam�stnanc� do 250 osob 

� velké – po�et zam�stnanc� je v�tší než 250 osob 

Sledované ukazatelé:

� po�et zam�stnanc�

� obor podnikání 

� stav majetku p�ed zm�nou právní formy 

� stav pohledávek p�ed zm�nou právní formy 

� stav závazk� p�ed zm�nou právní formy 
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3.3.1 Podnikatel – autodopravce 

První z mých analyzovaných podnikatelských subjekt� je autodopravce. Má 

koncesovanou živnost od roku 2009 na provozování silni�ní motorové dopravy do 

vnitrostátní a mezinárodní do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny. Vlastní dva kamiony Scania 

v�etn� p�ív�s�, deset nákladních voz� do hmotnosti 3,5 tuny a dále má uzav�ené 

smlouvy se smluvními p�epravci. Zajiš�uje p�evážn� vnitrostátní p�epravu  

a velkoobjemové kamiony jsou vyt�žovány na dopravu po Evropské unii. 

Podnikatel má pobo�ku v B�eclavi a pro každé auto má jednoho vyškoleného 

zam�stnance. Dále 2 dispe�ery, kte�í komunikují anglicky, n�mecky, špan�lsky a rusky. 

V kancelá�i má zam�stnanou ú�etní, která vede da�ovou evidenci a stará se  

o administrativní úkony. 

Podnikatel je plátce DPH, je registrován k dani z p�íjm� fyzických osob, je plátcem 

dan� ze závislé �innosti, srážkové dan� a poplatníkem dan� silni�ní. 

Jelikož podnikatel b�hem roku p�ekro�il obrat, který je dle § 1 odst. 2 Zákona  

�. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, rozhodný pro vedení ú�etnictví, má povinnost vést 

ú�etnictví od prvního dne následujícího kalendá�ního roku. 

Vzhledem ke skute�nosti, že podnikateli vzniká povinnost od následujícího roku vést 

ú�etnictví, za�al p�emýšlet nad výhodami a nevýhodami podnikání fyzické osoby  

a podnikání spole�nosti s ru�ením omezeným.  

Inventarizace majetku a závazk� ke konci ú�etního období (kalendá�ního roku)

- osobní automobil zna�ky Škoda Octavia, která byla po�ízena 05. 02. 2010 a jeho 

po�izovací cena je 325.689,- K� bez DPH. Zrychlené odpisy za roky  

2010 – 2013 byly uplatn�ny, ZC k 31. 12. 2013 �iní 26.055,- K�. 

- taha� Scania �. 1, po�ízen 03. 03. 2009, v po�izovací cen� 1.500.000,- K� bez 

DPH. Zrychlené odpisy za roky 2009 – 2013 uplatn�ny, ZC k 31. 12 2013 �iní 

0,- K�

- taha� Scania �. 2, po�ízen 25. 05. 2011, v po�izovací cen� 1.750.000,- K� bez 

DPH. Zrychlené odpisy za roky 2011 – 2013 uplatn�ny, ZC k 31. 12. 2013 �iní 

420.000,- K�
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- náv�s �. 1, datum po�ízení 03. 03. 2009, v po�izovací cen� 390.000,- K� bez 

DPH. Zrychlené odpisy za roky 2009 – 2013 uplatn�ny, ZC k 31. 12. 2013 �iní 

0,- K�

- náv�s �. 2, datum po�ízení 25. 05. 2011, v po�izovací cen� 470.000,- K� bez 

DPH. Zrychlené odpisy za roky 2011 – 2013 uplatn�ny, ZC k 31. 12. 2013 �iní 

112.800,- K�

- 10 nákladních aut po�ízených v letech 2009 – 2013, v r�zných po�izovacích 

cenách, da�ové odpisy každý rok uplatn�ny. 

- drobný hmotný majetek v po�izovacích cenách v celkové výši 153.256,22,- K�. 

Jednotlivé položky drobného majetku byly v po�izovacích cenách do  

40.000,- K� bez DPH. 

- bankovní ú�et CZK – z�statek 1.325.839,58,- K�

- bankovní ú�et EUR – z�statek 18.523,69 EUR (508.012,20,- K�) dle p�epo�tu 

kurzu k 31. 12. 2013, který dle �NB �iní 27,425 K�/EUR 

- hotovost CZK – z�statek 25.824,- K�

- hotovost EUR – z�statek 2.584,20 EUR (70.871,69,- K�) dle p�epo�tu kurzu 

k 31. 12. 2013, který dle �NB �iní 27,425 K�/EUR 

- stav pohledávek 7.236.827,36,- K� v�etn� DPH 

- stav pohledávek za FÚ (DPH) ve výši 74.326, K�

- stav pohledávek za FÚ (da�ový bonus) ve výši 2.075,- K�

- stav krátkodobých závazk� eviduje ve výši 4.897.253,52,- K� v�etn� DPH 

- stav závazk� za zdravotními pojiš�ovnami ve výši 22.657,- K�

- stav závazk� v��i m�stské správ� sociálního zabezpe�ení ve výši 52.867,- K�

- stav závazk� v��i zam�stnanc�m (nevyplacené prosincové mzdy) ve výši 

151.446,- K�

- stav závazk� v��i Kooperativ� (zákonné pojišt�ní za zam�stnance) ve výši 

3.053,- K�

3.3.2 Podnikatel – truhlá�

Dalším analyzovaným podnikatelským subjektem je truhlá�, který má �emeslnou 

živnost od roku 2005. Jeho hlavní �inností je výroba nábytku na zakázku, dle 

požadavk� jednotlivých zákazník�.  
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Podnikatel má dva zam�stnance, 3 auta, z nichž jedno je osobní Škoda Octavia kombi, 

zbylá dv� jsou nákladní, zna�ky Ford Transit. Dále podnikatel využívá svoji vlastní 

dílnu, která není sou�ástí majetku podnikatele (vlastní ji jako fyzická osoba). Dílna je 

vybavena všemi d�ležitými stroji a ná�adím. Veškeré vybavení je v majetku 

podnikatele. V dob�, kdy podnikatel uvažuje o zm�n� právní formy, nepo�izuje žádný 

majetek na leasing ani na úv�r.  

Podnikatel je od za�átku vzniku plátcem DPH, je registrován k silni�ní dani, k dani 

z p�íjm� fyzických osob a k dani ze závislé �innosti. 

Jelikož se chce podnikatel ucházet o v�tší zakázky, rozhodl se pro zm�nu právní formy. 

Domnívá se, že jako kapitálová spole�nost bude mít v�tší šanci na získání velkých, p�íp. 

ve�ejných zakázek. 

Inventarizace majetku a závazk� ke konci ú�etního období (kalendá�ního roku)

- osobní automobil Škoda Octavia Combi, která byla po�ízena 05. 10. 2008, 

s po�izovací cenou 199.000,- K� bez DPH. Osobní automobil je již odepsán. 

- nákladní automobil Ford Transit, po�ízen 05. 05. 2005, s po�izovací cenou 

245.500,- K� bez DPH. Nákladní automobil Ford Transit je již odepsán. 

- nákladní automobil Ford Transit, po�ízen 15. 07. 2012, s po�izovací cenou 

315.000,- K� bez DPH. Odpisy za rok 2012 - 2013 byly uplatn�ny, ZC  

k 31. 12. 2013 �iní 151.200,- K�. 

- podnikatel v dlouhodobém majetku dále eviduje pásovou brusku, jejíž 

po�izovací cena v dob� po�ízení (v roce 2007) byla 65.300,- bez DPH (již je 

odepsaná); kombinovaný stroj – pila a frézka po�ízena v roce 2009, v �ástce 

58.810,- K� (již odepsáno), vrta�ku s po�izovací cenou 73.480,- K�, po�ízena 

v roce 2010, odpisy za roky 2010 – 2013 uplatn�ny, ZC k 31. 12. 2013 �iní 

5.878,- K�, kombinovaný d�eva�ský stroj + fréza v po�izovací cen� 42.000,- K�, 

po�ízeno v roce 2011, da�ové odpisy za období 2011 – 2013 uplatn�ny, ZC  

k 31. 12. 2013 �iní 10.080, K�

- drobný majetek v po�izovacích cenách do 40.000,- K� bez DPH podnikatel 

eviduje v celkové výši 303.686,- K�. 

- eviduje zásoby na sklad� v celkové výši 25.169,- K� bez DPH 
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- bankovní ú�et CZK – z�statek 25.836,25,- K�

- hotovost CZK – z�statek 18.235,- K�

- stav pohledávek 52.781,- K� v�etn� DPH 

- pohledávky za finan�ním ú�adem (DPH) ve výši 12.362,- K�

- stav krátkodobých závazk� se splatností do 1 roku v celkové výši 83.259,- K�

v�etn� DPH 

- závazky v��i zdravotním pojiš�ovnám v celkové výši 4.829,- K�

- závazky v��i m�stské správ� sociálního zabezpe�ení v celkové výši 11.266,- K�

- závazky v��i finan�nímu ú�adu (da� z mezd) ve výši 1.883,- K�

- závazky v��i zam�stnanc�m (nevyplacené mzdy) ve výši 29.944,- K�

- závazky v��i Kooperativ� (zákonné pojišt�ní) ve výši 603,- K�

3.3.3 Podnikatel – informa�ní technik (IT) 

Další nadefinovaný podnikatel v diplomové práci, který p�emýšlí o zm�n� právní 

formy, je informa�ní technik. Zabývá se spravováním po�íta�ových sítí a nastavením 

po�íta�ových software u zákazník�. Jedná se o podnikatele, který poskytuje pouze 

služby. 

Podnikatel založil svoji živnost v roce 2011. Uvažuje o rozší�ení �innosti na opravu 

po�íta�� a instalování nových hardware, o založení další pobo�ky a z�ízení n�kolika 

pracovních míst. Z tohoto d�vodu chce zvolit právní formu s.r.o. Domnívá se, že tím 

získá v�tší množství nových zákazník� a sám pro sebe vidí výhodu pracovního pom�ru 

a zastupitelnost p�i �erpání dovolené.  

Jde o podnikatele, který dosud poskytoval pouze omezené služby, proto má v majetku 

jen osobní automobil zna�ky Peugeot 407, notebook a tiskárnu. Všechny dosavadní 

zakázky zpracovával sám, proto nemá žádné zam�stnance a s nimi spojené žádné 

náklady. Není plátce DPH a u finan�ního ú�adu je registrován pouze k dani z p�íjm�

fyzických osob a k dani silni�ní. 
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Inventarizace majetku a závazk� ke konci ú�etního období (kalendá�ního roku)

- osobní automobil Peugeot 407, který byl po�ízen 06. 06. 2011, s po�izovací 

cenou 370.000,- K�. Osobní automobil má k 31. 12. 2013 z�statkovou cenu ve 

výši 88.800,- K�. 

- drobný majetek v po�izovacích cenách do 40.000,- K� podnikatel eviduje 

v celkové výši 61.322,- K�. 

- bankovní ú�et CZK – z�statek 56.234,67- K�

- hotovost CZK – z�statek 32.515,- K�

- stav pohledávek 15.320,- K�  

- stav krátkodobých závazk� se splatností do 1 roku v celkové výši 12.830,- K�  
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4 NÁVRHOVÁ �ÁST 

V návrhové (praktické) �ásti diplomové práce je zpracováno zdan�ní OSV�, kte�í jsou 

nadefinováni v analytické �ásti diplomové práce.  

OSV� jsem rozd�lila do 3 kategorií podle objemu závazk�, pohledávek, zásob, 

velikosti majetku a po�tu zam�stnanc�. Kategorie jsem ozna�ila: Kategorie A, B, a C.  

Kategorie A – vysoké závazky po splatnosti, pohledávky po splatnosti, vysoká hodnota 

hmotného majetku, žádné zásoby a 15 zam�stnanc�. 

Kategorie B – nízké závazky do splatnosti, nízké pohledávky do splatnosti, vysoká 

hodnota hmotného majetku, stav zásob na sklad�, 2 zam�stnanci. 

Kategorie C – minimální (nízké) závazky a pohledávky do splatnosti, nízká hodnota 

hmotného majetku, žádné zásoby, žádní zam�stnanci. 

Zástupcem kategorie A jsem zvolila autodopravce (má vysoké závazky a pohledávky po 

splatnosti, vysoký hmotný majetek, žádné zásoby a zam�stnává 15 zam�stnanc�), 

zástupcem kategorie B jsem si zvolila truhlá�e (má nízké závazky a pohledávky do 

splatnosti, vysoký hmotný majetek, zásoby na sklad� a 2 zam�stnance) a pro kategorii C

jsem si jako zástupce zvolila informa�ního technika – IT (má nízké závazky  

a pohledávky do splatnosti, malý hmotný majetek, žádné zásoby a žádné zam�stnance). 

Každý z nadefinovaných podnikatel� se rozhoduje pro zm�nu právní formy, a proto je 

d�ležité u každého podnikatele zpracovat všechny možné varianty zm�ny právní formy, 

aby se mohl rozhodnout pro tu, která bude pro n�j nejvýhodn�jší. 

Podle kapitoly 2.7 P�echod z OSV� na s.r.o. byly zjišt�ny da�ové dopady a podmínky 

zdan�ní p�i prodeji majetku FO, p�i prodeji celého obchodního závodu FO, p�i vkladu 

majetku FO do základního kapitálu s.r.o. a p�i vkladu celého obchodního závodu FO do 

ZK, které budu �ešit pro jednotlivé, nadefinované kategorie. Pro zástupce kategorie  

A – autodopravce, pro zástupce kategorie B – truhlá�e a pro zástupce kategorie C – IT. 

Po dobu platnosti solidární dan� je nezbytné po�ítat se 7% zvýšením. 
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Vzhledem k tomu, že se bude jednat vždy o prodej nebo o vklad mezi spojenými 

osobami, je nutné nezapomenou na obvyklou cenu a ocen�ní hodnoty soudním znalcem.  

Veškerá ocen�ní jednotlivých složek majetku obchodního závodu a vzniklé p�ípadné 

rozdíly jsou uvedeny v p�ílohách, které jsou sou�ásti diplomové práce. 

4.1 Zdan�ní podnikatele - autodopravce 

Podnikatel – autodopravce se rozhoduje pro zm�nu právní formy proto, že mu vzniká 

z d�vodu p�ekro�ení obratu povinnost vést ú�etnictví. 

Ocen�ní majetku, závazk� a pohledávek je uvedeno v P�íloze 4. 

4.1.1 Prodej majetku autodopravce do s.r.o. 

P�i prodeji majetku FO do již existující spole�nosti s ru�ením omezeným se m�žeme 

rozhodnout, který majetek bude prodán a který si ponecháme ve fyzické osob�. 

Autodopravce se rozhodl, že prodá veškerý hmotný (drobný a dlouhodobý majetek)  

a postoupí všechny pohledávky. 

Vzhledem k tomu, že prodejce (FO) je plátcem DPH, bude z prodeje dlouhodobého 

hmotného majetku odvedeno DPH. Spole�nost s ru�ením omezeným uplatní nárok na 

nadm�rný odpo�et. S.r.o. by m�la využít možnosti požádat správce dan� o úhradu 

nadm�rného odpo�tu DPH na ú�et vedený u správce dan� pro FO. Tím FO ušet�í 

finan�ní prost�edky, kterými by hradila da�ovou povinnost za prodej majetku. V da�ové 

evidenci si provede zápo�et s pohledávkami za právnickou osobu. 

P�edm�tem prodeje majetku u autodopravce jsou pohledávky krátkodobé v celkové 

hodnot� 7.236.827,36 K�, drobný majetek v po�izovací hodnot� 153.256,22,- K�, který 

byl soudním znalcem ocen�n na 98.253,- K� a veškerý dlouhodobý majetek 

v z�statkové cen� 1.208.615,00,- K�, ohodnocen soudním znalcem na �ástku 

3.476.988,00,- K�. P�i ocen�ní dlouhodobého majetku vznikl kladný oce�ovací rozdíl. 
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Tabulka 11: Autodopravce – prodeje majetku 

P�íjem Výdaj 

Prodej dlouhodobého hmotného majetku 3.378.735,00,- K�

Prodej drobného majetku 98.253,00,- K�

Prodej pohledávek 7.236.827,36,- K�

½ odpis z d�vodu prodej dl. hm. majetku 367.308,00,- K�

Odpis z�statkové ceny z prodaného dl. hm. majetku 841.307,00,- K�

Úhrada všech krátkodobých závazk� 4.897.253,52,- K�

Úhrada všech mzdových závazk� – zam�stnanci 151.446,00,- K�

Úhrada všech závazk� – zdravotní pojiš�ovny 22.657,00,- K�

Úhrada všech závazk� – sociální pojišt�ní 52.867,00,- K�

Úhrada všech závazk� – Kooperativa 3.053,00,- K�

P�íjmy z prodeje majetku celkem 10.713.815,36,- K� 6.335.891,52,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

    +  10.713.815,00,- K� (p�íjmy) 

     -    6.335.892,00,- K� (výdaje) 

=  +    4.377.923,00,- K� (základ dan� dle §7 ZDP) 

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 656.685,- K�,  

solidární zvýšení dan� je 219.485,- K�,  

celková da� je 876.170,- K�. 

Základ dan� byl stanoven za p�edpokladu, že vzniklá pohledávka FO z titulu prodeje 

majetku byla uhrazena do konce roku 2014, ve kterém prodej prob�hl. Ve stejném 

období (b�hem roku 2014) došlo také k úhrad� veškerých závazk�, které byly 

evidovány u fyzické osoby. 

Vym��ovací základ pro SP a ZP �iní 2.188.962,- K�

(základ dan� / 2 = vym��ovací základ pro SP a ZP) 
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Maximální vym��ovací základ pro SP �iní 1.245.216,- K�, tzn., že výše SP (29,2%) �iní 

v tomto p�ípad� 363.604,- K� / rok. 

Maximální vym��ovací základ pro ZP není pro rok 2014 stanoven, a tak výše ZP

(13,5%) �iní v tomto p�ípad� 295.510,- K� / rok. 

Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Spole�nost s ru�ením omezeným, která koupí majetek od podnikatele, fyzické osoby, 

bude odepisovaný majetek odepisovat z po�izovací ceny. Drobný majetek bude na 

základ� své ú�etní sm�rnice bu� odepisovat, nebo ho bude ú�tovat p�ímo do spot�eby 

(na ú�et 5xx). Nakoupené pohledávky budou ú�továny rozvahov�, tudíž neovlivní 

hospodá�ský výsledek. Vzhledem k tomu, že s.r.o. je plátcem DPH, m�že si 

z provedeného nákupu nárokovat DPH. 

4.1.2 Prodej obchodního závodu - autodopravce 

P�i prodeji celého obchodního závodu FO je nutné stanovit cenu obvyklou, nebo�

prodej bude uskute�n�n mezi spojenými osobami. Cena obvyklá musí být stanovena 

soudním znalcem, který je k tomu ur�ený. Sou�ástí prodeje celého obchodního závodu 

autodopravce jsou mimo jiné pracovn�právní vztahy zam�stnanc�. 

Prodej podniku není p�edm�tem DPH, nebude z tohoto prodeje DPH odvedeno. 

Tabulka 12: Autodopravce – prodej obchodního závodu

P�íjem 

(§23 odst. 16 ZDP) 

Výdaj 

(§24 odst. 12 ZDP) 

Hodnota obchodního závodu stanovena znalcem 7.500.000,00,- K� -

Pohledávky 7.236.827,36,- K�

Z�statková cena dlouhodobého hm.  majetku 841.307,00,- K�

Pen�žní prost�edky (hotovost, bankovní ú�ty) 1.930.547,46,- K�

Pohledávky (DPH) 1.256.313,23,- K�

Závazky - §23 odst. 8, písm. b), bod 2 2.875.692,00,- K�

Závazky mzdové - §23 odst. 8, písm. b), bod 2 230.023,00,- K�

Celkem 14.736.827,36,- K� 7.133.882,69,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 
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Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

+  14.736.827,00,- K� (p�íjmy) 

-     7.133.882,00,- K� (výdaje) 

= + 7.602.945,00,- K�

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 1.140.435,- K�,  

solidární zvýšení dan� je 445.235,- K�,  

celková da� �iní 1.585.671,- K�. 

Základ dan� byl stanoven za p�edpokladu, že vzniklá pohledávka FO z titulu prodeje 

obchodního závodu byla uhrazena do konce roku 2014, ve kterém prodej prob�hl.  

Vym��ovací základ pro SP a ZP �iní 3.801.473,- K�

(základ dan� / 2 = vym��ovací základ pro SP a ZP) 

Maximální vym��ovací základ pro SP �iní 1.245.216,- K�, tzn., že výše SP �iní v tomto 

p�ípad� 363.604,- K� / rok. 

Maximální vym��ovací základ pro ZP není pro rok 2014 stanoven, a tak výše ZP �iní 

v tomto p�ípad� 513.199,- K� / rok.  

Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Da�ový dopad u kupujícího (s.r.o.) nakoupeného celého obchodního závodu bude 

záviset na zp�sobu zaú�tování, které záleží na výb�ru metody ocen�ní nakoupeného 

podniku. Bu� vznikne u kupujícího (s.r.o.) goodwill nebo oce�ovací rozdíl k nabytému 

majetku. Nakoupené pohledávky a závazky budou ú�továny rozvahov�, tudíž neovlivní 

hospodá�ský výsledek. Vzhledem k tomu, že prodej podniku není p�edm�tem DPH, 

nem�že si s.r.o. z provedeného nákupu nárokovat DPH. 

4.1.3 Vklad majetku autodopravce do základního kapitálu 

Vkladem majetku (jedná se o nepen�žní vklad) nebo jeho �ástí je možné s.r.o. založit, 

pokud ješt� neexistuje. Je také možnost nepen�žním vkladem zvýšit základní kapitál již 
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existující spole�nosti. V mém p�ípad� budu po�ítat s tím, že budu vkládat celý majetek 

a tímto vkladem budu spole�nost s ru�ením omezeným zakládat. Soudní znalec ocenil 

vkládaný majetek na 10.680.815,36 K� a tím vznikne FO podíl v s.r.o.  

Vzhledem k tomu, že vkladatel (FO) je plátcem DPH a vkládá majetek do základního 

kapitálu plátce DPH, musí z vkladu obchodního majetku odvézt DPH. 

Tabulka 13: Autodopravce - vklad majetku do ZK 

 Hodnota vkladu P�íjem Výdaj 

Drobný majetek 98.253,00,- K�   

Dlouhodobý majetek 3.345.735,00,- K�   

Vklad pohledávek (v�. DPH) 7.236.827,36,- K�   

Pohledávky – krátkodobé  7.236.827,36,- K�  

½ odpisu vkládaného dl. majetku   367.308,00,- K�

Úhrada závazk� – zam�stnanci   151.446,00,- K�

Úhrada závazk� – zdravotní poj.   22.657,00,- K�

Úhrada závazk� – sociální poj.   52.867,00,- K�

Úhrada závazk� – Kooperativa   3.053,00,- K�

Úhrada krátkodobých – závazk�   4.897.253,52, K�

Celkem 10.680.815,36,- K� 7.236.827,36,- K� 5.494.584,52,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Vkladem majetku nevzniká fyzické osob� pohledávka, ale obchodní podíl na s.r.o. P�i 

vkládání pohledávek, nespot�ebovaných zásob a závazk� z obchodních vztah�, je nutné 

u fyzické osoby myslet na úpravu základu dan� dle § 23 ZDP.  

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

+  7.236.827,00- K� (p�íjmy) 

-   5.494.584,00,- K� (výdaje) 

=  1.742.243,00,- K�

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 261.330,- K�,  

solidární zvýšení dan� je 34.987,- K�,  

celkem da� �iní 296.317,- K�. 
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Da� je vypo�ítána z rozdílu pohledávek, o kterých by bylo ú�továno výnosov� (byly by 

p�íjmem) a závazk� v�etn� odpis�, o kterých by bylo ú�továno nákladov� (byly by 

výdajem). 

Vym��ovací základ pro SP a ZP �iní 871.122,- K�

(základ dan� / 2 = vym��ovací základ pro SP a ZP) 

Maximální vym��ovací základ pro SP �iní 1.245.216,- K�. Vzhledem k tomu, že 

v tomto p�ípad� maximálního vym��ovacího základu není dosaženo, po�ítá se výše SP 

ze skute�né výše. Tzn., že výše SP �iní v tomto p�ípad� 254.368,- K� / rok. 

Maximální vym��ovací základ pro ZP není pro rok 2014 stanoven, a tak výše ZP �iní 

v tomto p�ípad� 117.602,- K� / rok. 

Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Vkladem majetku získala fyzická osoba obchodní podíl na spole�nosti. Prodá-li FO 

podíl do 5 let od nabytí, dojde ke zdan�ní tohoto prodeje. 

Pro spole�nost to znamená, že bude pokra�ovat v odpisech dlouhodobého majetku 

vkladatele a bude ú�tovat o oce�ovacím rozdílu k bezúplatn� nabytému majetku. Tzn., 

že již odepsaný dlouhodobý majetek nem�že být dále da�ov� odepisován. Nakoupené 

pohledávky budou ú�továny rozvahov�, tudíž neovlivní hospodá�ský výsledek. 

Z vkladu majetku si m�že nabyvatel (s.r.o.) nárokovat DPH. 

4.1.4 Vklad obchodního závodu autodopravce do základního kapitálu 

Vkladu obchodního závodu se týkají stejná obecná pravidla jako u vkladu majetku. 

Vkladem celého obchodního závodu fyzické osoby nevzniká pohledávka, ale obchodní 

podíl na s.r.o.  

P�i vkládání obchodního závodu vzniká vkladateli podíl ve výši hodnoty vkladu 

stanovené soudním znalcem. V mém p�ípad� vzniká podíl ve výši 12.000.000,- K�.  

I zde platí stejná pravidla jako p�i vkládání majetku – FO zdaní p�íjem z prodeje podílu, 

prodá-li jej do 5 let od nabytí (viz. uvedeno výše). 
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Vklad obchodního závodu není p�edm�tem DPH, nebude tedy z tohoto vkladu DPH 

odvedeno. 

Tabulka 14: Autodopravce – vklad obchodního závodu do ZK 

Hodnota vkladu P�íjem Výdaj 

Hodnota obchodního závodu 12.000.000,00,- K�   

Prodej pohledávek 7.236.827,36,- K�  

½ odpis z d�vodu prodej dl. hm. m.   367.308,00,- K�

Úhrada všech krátkodobých závazk�   4.897.253,52,- K�

Úhrada všech mzdových závazk� – zam.   151.446,00,- K�

Úhrada všech závazk� – ZP   22.657,00,- K�

Úhrada všech závazk� – SP   52.867,00,- K�

Úhrada všech závazk� – Kooperativa   3.053,00,- K�

Celkem 12.000.000,00,- K� 7.236.827,36,- K� 5.494.584,52,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

+  7.236.827,00,- K� (p�íjmy) 

-   5.494.585,00,- K� (výdaje) 

=  1.742.242,00,- K�

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 261.330,- K�. 

Da� je vypo�ítána z rozdílu pohledávek, o kterých by bylo ú�továno výnosov� (byly by 

p�íjmem) a závazk� v�etn� odpis�, o kterých by bylo ú�továno nákladov� (byly by 

výdajem). 

Vym��ovací základ pro SP a ZP �iní 871.121,- K�

(základ dan� / 2 = vym��ovací základ pro SP a ZP) 

Maximální vym��ovací základ pro SP �iní 1.245.216,- K�. Vzhledem k tomu, že 

v tomto p�ípad� maximálního vym��ovacího základu není dosaženo, po�ítá se výše SP 

ze skute�né výše. Tzn., že výše SP �iní v tomto p�ípad� 254.368,- K� / rok. 
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Maximální vym��ovací základ pro ZP není pro rok 2014 stanoven, a tak výše ZP �iní 

v tomto p�ípad� 117.602,- K� / rok. 

Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

P�i vkládání celého obchodního závodu fyzické osoby do základního kapitálu s.r.o. mají 

da�ový dopad u FO pouze pohledávky a zásoby. 

Spole�nost s ru�ením omezeným, která vznikne na základ� vkladu obchodního závodu 

FO, bude u odepisovaného majetku pokra�ovat v odpisech dosavadního vlastníka (FO). 

Tzn., že již odepsaný dlouhodobý majetek nem�že být dále da�ov� odepisován. Da�ový 

dopad vloženého celého obchodního závodu bude záviset na zp�sobu zaú�tování, které 

záleží na výb�ru metody ocen�ní nakoupeného podniku. Bu� vznikne u kupujícího 

(s.r.o.) goodwill nebo oce�ovací rozdíl k nabytému majetku. Vložné pohledávky 

a závazky budou ú�továny rozvahov�, tudíž neovlivní hospodá�ský výsledek (viz. 

uvedeno výše). Z vkladu obchodního závodu FO si nem�že nabyvatel (s.r.o.) nárokovat 

DPH, nebo� tento vklad není p�edm�tem DPH. 

4.2 Zdan�ní podnikatele - truhlá�

Podnikatel – truhlá� se rozhoduje pro zm�nu právní formy zcela dobrovoln�, nebo� se 

domnívá, že jako kapitálová spole�nost by mohl mít v�tší šanci na získání velkých, p�íp. 

ve�ejných zakázek. 

Stejn� jako u podnikatele – autodopravce jsou zpracovány všechny možné zp�soby pro 

zm�nu právní formy, které m�že podnikatel využít. 

Ocen�ní majetku, závazk� a pohledávek je uvedeno v P�íloze 8. 

4.2.1 Prodej majetku truhlá�e do s.r.o. 

Jak již bylo uvedeno v p�edchozím p�íkladu, je p�i prodeji majetku FO do již existující 

s.r.o. možnost rozhodnout se, který majetek bude prodán do s.r.o. a který si zatím 

podnikatel ponechá ve fyzické osob�. Podnikatel – truhlá� se rozhodl pro prodání 

veškerého majetku, zásob a postoupení všech pohledávek. 
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P�edm�tem prodeje majetku truhlá�e jsou krátkodobé pohledávky ve výši 52.781,- K�, 

drobný majetek ve výši v po�izovacích cenách v celkové výši 303.686,- K�, který byl 

soudním znalcem ocen�n na �ástku 247.160,- K�, dlouhodobý majetek v celkové 

z�statkové cen� 167.158,- K�, který byl ale soudním znalcem ocen�n na �ástku 

469.507,- K� a zásoby v cen� po�ízení ve výši 25.169,00- K�, které byly ocen�ny na 

�ástku 27.329,00,- K�. P�i ocen�ní dlouhodobého majetku vznikl kladný oce�ovací 

rozdíl.  

Vzhledem k tomu, že prodejce (FO) je plátcem DPH, musí být z prodeje majetku 

odvedeno DPH. 

Tabulka 15: Truhlá� - prodej majetku 

P�íjem Výdaj 

Prodej dlouhodobého hmotného majetku 469.507,00,- K�

Prodej drobného majetku 247.160,00,- K�

Prodej pohledávek 52.781,00,- K�

Prodej zásob 27.329,00,- K�

½ odpis z d�vodu prodej dl. hm. majetku 44.099,00,- K�

Odpis z�statkové ceny z prodaného dl. hm. majetku 123.059,00,-K�

Úhrada všech krátkodobých závazk� 83.259,00,- K�

Úhrada všech mzdových závazk� – zam�stnanci 29.944,00,- K�

Úhrada všech závazk� – zdravotní pojiš�ovny 4.829,00,- K�

Úhrada všech závazk� – sociální pojišt�ní 11.266,00,- K�

Úhrada všech závazk� – Kooperativa 603,00,- K�

P�íjmy z prodeje majetku celkem 796.777,00,- K� 297.059,00,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP: 

+  796.777,00,- K� (p�íjmy) 

-   297.059,00,- K� (výdaje) 

=  499.718,00,- K�  

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 74.955,- K�.
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Základ dan� byl stanoven za p�edpokladu, že vzniklá pohledávka FO z titulu prodeje 

obchodního majetku byla uhrazena ve stejném roce, ve kterém prodej prob�hl. Ve 

stejném období došlo také k úhrad� veškerých závazk�, které byly evidovány u fyzické 

osoby. 

Vym��ovací základ pro SP a ZP �iní 249.859,- K�

(základ dan� / 2 = vym��ovací základ pro SP a ZP) 

Maximální vym��ovací základ pro SP zde nebyl dosažen, po�ítá se tedy výše SP ze 

skute�n� dosaženého vym��ovacího základu. Tzn., že výše SP �iní v tomto p�ípad�

72.959,- K� / rok. 

Maximální vym��ovací základ pro ZP není pro rok 2014 stanoven, a tak výše ZP �iní 

v tomto p�ípad� 33.731,- K� / rok. 

Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Spole�nost s ru�ením omezeným bude odepisovaný majetek odepisovat z po�izovací 

ceny a drobný majetek bude na základ� své ú�etní sm�rnice bu� odepisovat, nebo ho 

bude ú�tovat p�ímo do spot�eby (na ú�et 5xx). Nakoupené pohledávky budou ú�továny 

rozvahov� a neovlivní hospodá�ský výsledek. Vzhledem k tomu, že s.r.o. je plátcem 

DPH, m�že si z nákupu nárokovat nadm�rný odpo�et DPH (viz. uvedeno výše – 

autodopravce). 

4.2.2 Prodej obchodního závodu - truhlá�e 

Z d�vodu uskute�n�ní prodeje mezi spojenými osobami, je nutné stanovit cenu 

obvyklou. Sou�ástí prodeje celého obchodního závodu jsou také pracovn�právní vztahy 

zam�stnanc�. 

Prodej obchodního závodu není p�edm�tem DPH, nebude z tohoto prodeje DPH 

odvedeno. 
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Tabulka 16: Truhlá� – prodej obchodního závodu 

P�íjem  

(§23 odst. 16 ZDP) 

Výdaj  

(§24 odst. 12 ZDP) 

Hodnota obchodního závodu stanovena znalcem 700.000,00,- K� -

Pohledávky 52.781,00,- K�

Zásoby * 2.160,00,- K�

Z�statková cena dlouhodobého hm. majetku 123.059,00,- K�

Pen�žní prost�edky (hotovost, bankovní ú�ty) 44.071,25,- K�

Pohledávky (DPH) 5.236,52,- K�

Závazky (bez DPH) - § 23 odst. 8, písm. b) bod 2 63.801,48,- K�

Závazky mzdové 46.642,00,- K�

Celkem 754.941,00,- K� 236.168,25,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

* Zásoby – rozdíl mezi hodnotou zásob a stanovenou cenou p�i prodeji 

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

+ 754.941,00,- K� (p�íjmy) 

-  236.168,00,- K� (výdaje) 

= 518.773,00,- K�

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 77.805,- K�. 

Základ dan� byl stanoven za p�edpokladu, že vzniklá pohledávka FO z titulu prodeje 

celého podniku byla uhrazena do konce roku 2014, ve kterém prodej prob�hl a stejn�

tak byly uhrazeny všechny závazky.  

Vym��ovací základ pro SP a ZP �iní 259.387,- K�

(základ dan� / 2 = vym��ovací základ pro SP a ZP) 

Maximální vym��ovací základ pro SP zde nebyl dosažen, po�ítá se tedy výše SP ze 

skute�n� dosaženého vym��ovacího základu. Tzn., že výše SP �iní v tomto p�ípad�

75.741,- K� / rok. 
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Maximální vym��ovací základ pro ZP není pro rok 2014 stanoven, a tak výše ZP �iní 

v tomto p�ípad� 35.018,- K� / rok. 

Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Spole�nost s ru�ením omezeným, která koupí celý obchodní závod fyzické osoby, bude 

nabytý majetek odepisovat ze vstupní ceny a nebude tedy pokra�ovat v odpisech 

prodávajícího. Da�ový dopad nakoupeného celého obchodního závodu bude záviset na 

zp�sobu zaú�tování, které záleží na výb�ru metody ocen�ní nakoupeného podniku. Bu�

vznikne u kupujícího (s.r.o.) goodwill nebo oce�ovací rozdíl k nabytému majetku. 

Nakoupené pohledávky a závazky budou ú�továny rozvahov�, tudíž neovlivní 

hospodá�ský výsledek. Vzhledem k tomu, že prodej podniku není p�edm�tem DPH, 

nem�že si s.r.o. z provedeného nákupu nárokovat DPH. 

4.2.3 Vklad majetku truhlá�e do základního kapitálu 

Nepen�žním vkladem majetku nebo jeho �ástí je možné s.r.o. založit, nebo je možnost 

vkladem zvýšit základní kapitál již existující spole�nosti. V mém p�ípad� budu vkládat 

celý majetek, kterým budu spole�nost. Hodnota vkládaného majetku byla vy�íslena 

soudním znalcem na �ástku 794.617,00, K�. 

Vzhledem k tomu, že vkladatel (FO) je plátcem DPH, musí z vkladu obchodního 

majetku odvézt DPH. 



85 

Tabulka 17: Truhlá� – vklad majetku do ZK 

 Hodnota vkladu P�íjem Výdaj 

Drobný majetek 247.160,00,- K�

Dlouhodobý majetek 469.507,00,- K�

Vklad pohledávek (v�. DPH) 52.781,00,- K�

Zásoby již uhrazené (bez DPH) 25.169,00,- K�

Pohledávky – krátkodobé 52.781,00,- K�

Zásoby již uhrazené (bez DPH) 25.169,00,- K�

½ odpisu vkládaného dl.majetku 44.099,00,- K�

Úhrada závazk� – zam�stnanci 29.944,00,- K�

Úhrada závazk� – zdravotní poj. 4.829,00,- K�

Úhrada závazk� – sociální poj. 11.266,00,- K�

Úhrada závazk� – Kooperativa 603,00,- K�

Úhrada krátkodobých – závazk� 83.259,00,- K�

Celkem 794.617,00,- K� 77.950,00,- K� 174.000,00,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

+   77.950,00,- K� (p�íjmy) 

-  174.000,00,- K� (výdaje) 

= - 96.050,00,- K�

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 0,- K�. 

Základ dan� byl stanoven z rozdílu pohledávek, které by byly ú�továny do p�íjm�  

a závazk�, které by byly ú�továny do výdaj�. 

Vzhledem k tomu, že základ dan� vychází záporný, zaplatí podnikatel pojistné 

z minimálních vym��ovacích základ�.

Minimální vym��ovací základ pro SP �iní 77.832,- K�, tzn., že výše SP �iní v tomto 

p�ípad� 22.727,- K� / rok. 

Minimální vym��ovací základ pro ZP �iní 155.652,- K�, a výše ZP �iní v tomto p�ípad�

21.014,- K� / rok. 
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Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Vkladem majetku nevzniká fyzické osob� pohledávka, ale obchodní podíl na s.r.o. P�i 

vkládání pohledávek, nespot�ebovaných zásob a závazk� z obchodních vztah� je nutné 

myslet na úpravu základu dan� dle § 23 ZDP. 

FO vkladem získala obchodní podíl na spole�nosti. Prodá-li FO podíl do 5 let od nabytí, 

dojde ke zdan�ní tohoto prodeje. (viz. výše – autodopravce). 

Spole�nost s ru�ením omezeným, která vznikne na základ� vkladu majetku, bude  

u odepisovaného majetku pokra�ovat v odpisech dosavadního vlastníka (FO). Tzn., že 

již odepsaný dlouhodobý majetek nem�že být dále da�ov� odepisován. Spole�nost bude 

také ú�tovat o oce�ovacím rozdílu k bezúplatn� nabytému majetku. Nakoupené 

pohledávky a závazky budou ú�továny rozvahov�, tudíž neovlivní hospodá�ský 

výsledek. Z vkladu obchodního majetku si m�že nabyvatel (s.r.o.) nárokovat DPH. 

4.2.4 Vklad obchodního závodu truhlá�e do základního kapitálu 

Vkladu celého obchodního závodu se týkají stejná obecná pravidla jako p�i vkladu 

majetku. Fyzická osoba nezaniká, ale stává se vlastníkem obchodního podílu s.r.o. 

P�i vkládání obchodního závodu vznik vkladateli podíl ve výši hodnoty stanovené 

soudním znalcem. V mém p�ípad� vzniká podíl ve výši 1.500.000,- K�. Platí zde stejná 

pravidla jako p�i vkládání majetku, kdy FO zdaní p�íjem z prodeje podílu, prodá-li jej 

do 5 let od nabytí (viz. uvedeno výše – autodopravce). 

Vklad obchodního závodu není p�edm�tem DPH, nebude z tohoto vkladu DPH 

odvedeno. 
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Tabulka 18: Truhlá� – vklad obchodního závodu do ZK 

Hodnota vkladu P�íjem Výdaj 

Hodnota obchodního závodu 1.500.000,00,- K�   

Prodej pohledávek 52.781,00,- K�  

Zásoby  25.169,00,- K�  

½ odpis z d�vodu prodej dl. hm. m.   44.099,00,- K�

Úhrada všech krátkodobých závazk�   83.259,00,- K�

Úhrada všech mzdových závazk� – zam.   29.944,00,- K�

Úhrada všech závazk� – ZP   4.829,00,- K�

Úhrada všech závazk� – SP   11.266,00,- K�

Úhrada všech závazk� – Kooperativa   603,00,- K�

Celkem 1.500.000,00,- K� 77.950,00,- K� 297.059,00,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

P�i  vkládání celého obchodního závodu fyzické osoby do základního kapitálu s.r.o. 

mají da�ový dopad u FO pouze pohledávky a zásoby. 

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

+   77.950,00,- K� (p�íjmy) 

-  174.000,00,- K� (výdaje) 

= - 96.050,00,- K�

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 0,- K�. 

Základ dan� byl stanoven z rozdílu pohledávek, které by byly ú�továny do p�íjm�  

a závazk�, které by byly ú�továny do výdaj�. 

Vzhledem k tomu, že základ dan� vychází záporný, zaplatí podnikatel pojistné 

z minimálních vym��ovacích základ�.

Minimální vym��ovací základ pro SP �iní 77.832,- K�, tzn., že výše SP �iní v tomto 

p�ípad� 22.727,- K� / rok. 
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Minimální vym��ovací základ pro ZP �iní 155.652,- K�, a výše ZP �iní v tomto p�ípad�

21.014,- K� / rok. 

Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Vkladem obchodního závodu nevzniká fyzické osob� pohledávka, ale obchodní podíl na 

s.r.o. P�i vkládání pohledávek, nespot�ebovaných zásob a závazk� z obchodních vztah�

je nutné myslet na úpravu základu dan� dle § 23 ZDP 

Spole�nost s ru�ením omezeným, která vznikne na základ� vkladu celého obchodního 

závodu FO, bude u odepisovaného majetku pokra�ovat v odpisech dosavadního 

vlastníka (FO). Tzn., že již odepsaný dlouhodobý majetek nem�že být dále da�ov�

odepisován. Da�ový dopad vloženého celého obchodního závodu bude záviset na 

zp�sobu zaú�tování, které záleží na výb�ru metody ocen�ní nakoupeného obchodního 

závodu. Bu� vznikne u kupujícího (s.r.o.) goodwill nebo oce�ovací rozdíl k nabytému 

majetku. Vložené pohledávky a závazky budou ú�továny rozvahov�, tudíž neovlivní 

hospodá�ský výsledek. Z vkladu obchodního závodu FO si nem�že nabyvatel (s.r.o.) 

nárokovat DPH, nebo� tento vklad není p�edm�tem DPH. 

4.3 Zdan�ní podnikatele - IT 

Podnikatel – informa�ní technik se rozhoduje pro zm�nu právní formy podnikání 

p�edevším z toho d�vodu, že p�emýšlí o rozší�ení firmy. Jedná se o podnikatele, který 

poskytuje pouze služby a vlastní minimum majetku. 

Ocen�ní majetku, závazk� a pohledávek je uvedeno v P�íloze 11. 

4.3.1 Prodej majetku IT do s.r.o. 

P�i prodeji majetku se informa�ní technik m�že rozhodnout, který majetek bude do 

s.r.o. prodán a který si fyzická osoba nadále ponechá. IT technik se rozhodl, že prodá 

veškerý hmotný majetek a postoupí všechny svoje pohledávky. 
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Tabulka 19: Informa�ní technik – prodej majetku 

P�íjem Výdaj 

Prodej dlouhodobého hmotného majetku 156.320,00,- K�

Prodej drobného majetku 49.825,00,- K�

Prodej pohledávek 15.320,00,- K�

½ odpis z d�vodu prodej dl. hm. majetku 29.600,00,- K�

Odpis z�statkové ceny z prodaného dl. hm. majetku 59.200,00,- K�

Úhrada všech krátkodobých závazk� 12.830,00,- K�

P�íjmy z prodeje majetku celkem 221.465,00 K� 101.630,00,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

+ 221.465,00,- K� (p�íjmy) 

-  101.630,00,- K� (výdaje) 

= 119.835,00,- K�        

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 17.970,- K�. 

Základ dan� byl stanoven za p�edpokladu, že vzniklá pohledávka FO z titulu prodeje 

majetku byla uhrazena ve stejném roce, ve kterém prodej prob�hl. Ve stejném období 

došlo také k úhrad� veškerých závazk�, které byly evidovány u fyzické osoby (viz. 

uvedeno výše). 

Vym��ovací základ pro SP a ZP �iní 59.918,- K�

(základ dan� / 2 = vym��ovací základ pro SP a ZP) 

Vzhledem k tomu, že vym��ovací základ pro SP a ZP vychází nižší, než je zákonem 

stanovený minimální vym��ovací základ, zaplatí podnikatel pojistné z minimálních 

vym��ovacích základ�. 

Minimální vym��ovací základ pro SP �iní 77.832,- K�, tzn., že výše SP �iní v tomto 

p�ípad� 22.727,- K� / rok. 

Minimální vym��ovací základ pro ZP �iní 155.652,- K�, a výše ZP �iní v tomto p�ípad�

21.014,- K� / rok. 
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Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Spole�nost s ru�ením omezeným bude odepisovaný majetek odepisovat z po�izovací 

ceny a drobný majetek bude na základ� své ú�etní sm�rnice bu� odepisovat, nebo ho 

bude ú�tovat p�ímo do spot�eby (na ú�et 5xx). Nakoupené pohledávky budou ú�továny 

rozvahov� a neovlivní hospodá�ský výsledek (viz. uvedeno výše). 

4.3.2 Prodej obchodního závodu - IT 

Z d�vodu uskute�n�ní prodeje mezi spojenými osobami, je nutné stanovit cenu 

obvyklou.   

Prodej podniku není p�edm�tem DPH, nebude z tohoto prodeje DPH odvedeno. 

Tabulka 20: Informa�ní technik – prodej obchodního závodu 

P�íjem  

(§23 odst. 16 ZDP) 

Výdaj  

(§24 odst. 12 ZDP) 

Hodnota obchodního závodu stanovena znalcem 550.000,00,- K� -

Pohledávky  15.320,00,- K�

Z�statková cena dlouhodobého hm. majetku 59.200,00,- K�

Pen�žní prost�edky (hotovost, bankovní ú�ty) 88.749,67,- K�

Závazky (bez DPH) 12.830,00,- K�

Celkem 565.320,00,- K� 160.779,67,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

+ 565.320,00,- K� (p�íjmy) 

-  160.780,00,- K� (výdaje) 

= 404.540,00,- K�  

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 60.675,- K�. 
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Základ dan� byl stanoven za p�edpokladu, že vzniklá pohledávka FO z titulu prodeje 

celého obchodního závodu byla uhrazena do konce roku 2014, ve kterém prodej prob�hl 

(viz. uvedeno výše). 

Vym��ovací základ pro SP a ZP �iní 202.270,- K�

(základ dan� / 2 = vym��ovací základ pro SP a ZP) 

Maximální vym��ovací základ pro SP zde nebyl dosažen, po�ítá se tedy výše SP ze 

skute�n� dosaženého vym��ovacího základu. Tzn., že výše SP �iní v tomto p�ípad�

59.063,- K� / rok. 

Maximální vym��ovací základ pro ZP není pro rok 2014 stanoven, a tak výše ZP �iní 

v tomto p�ípad� 27.307,- K� / rok. 

Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Spole�nost s ru�ením omezeným u nabytého majetku bude majetek odepisovat ze 

vstupní ceny a nebude tedy pokra�ovat v odpisech prodávajícího. Da�ový dopad 

nakoupeného celého podniku bude záviset na zp�sobu zaú�tování, které záleží na 

výb�ru metody ocen�ní nakoupeného podniku. Bu� vznikne u kupujícího (s.r.o.) 

goodwill nebo oce�ovací rozdíl k nabytému majetku. Nakoupené pohledávky  

a závazky budou ú�továny rozvahov�, tudíž neovlivní hospodá�ský výsledek. Vzhledem 

k tomu, že prodej podniku není p�edm�tem DPH, nem�že si s.r.o. z provedeného 

nákupu nárokovat DPH (viz. uvedeno výše). 

4.3.3 Vklad majetku do základního kapitálu s.r.o. - IT 

Nepen�žním vkladem majetku nebo jeho �ástí je možné s.r.o. založit, pokud ješt�

neexistuje, nebo je možnost vkladem zvýšit základní kapitál existující spole�nosti. 

V mém p�ípad� budu vkládat celý majetek, kterým budu spole�nost s ru�ením 

omezeným zakládat. Soudní znalec ocenil vkládaný majetek na �ástku 221.465,- K�. 
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Tabulka 21: Informa�ní technik – vklad majetku do ZK 

 Hodnota vkladu P�íjem Výdaj 

Drobný majetek 49.825,00,- K�

Dlouhodobý majetek 156.320,00,- K�

Vklad pohledávek (v�. DPH) 15.320,00,- K�

Pohledávky – krátkodobé 15.320,00,- K�

½ odpisu vkládaného dl. majetku 29.600,00,- K�

Úhrada krátkodobých – závazk� 12.830,00,- K�

Celkem 221.465,00,- K� 15.320,00,- K� 42.430,00,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

+  15.320,00,- K� (p�íjmy) 

-   42.430,00,- K� (výdaje) 

= -27.110,00,- K�  

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 0,- K�. 

Da� je vypo�ítána z rozdílu pohledávek, které by byly ú�továny do p�íjm� a závazk�, 

které by byly ú�továny do výdaj�. 

Vzhledem k tomu, že základ dan� vychází záporný, zaplatí podnikatel pojistné 

z minimálních vym��ovacích základ�.

Minimální vym��ovací základ pro SP �iní 77.832,- K�, tzn., že výše SP �iní v tomto 

p�ípad� 22.727,- K� / rok. 

Minimální vym��ovací základ pro ZP �iní 155.652,- K�, a výše ZP �iní v tomto p�ípad�

21.014,- K� / rok. 

Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Vkladem majetku nevzniká fyzické osob� pohledávka, ale obchodní podíl na s.r.o.  P�i 

vkládání pohledávek je nutné u fyzické osoby myslet na zvýšení základu dan� dle  

§ 23 odst. 13 ZDP (viz. uvedeno výše). 
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Spole�nost s ru�ením omezeným, která vznikne na základ� vkladu majetku, bude  

u odepisovaného majetku pokra�ovat v odpisech dosavadního vlastníka (FO). Tzn., že 

již odepsaný dlouhodobý majetek nem�že být dále da�ov� odepisován. Nakoupené 

pohledávky a závazky budou ú�továny rozvahov�, tudíž neovlivní hospodá�ský 

výsledek. Z vkladu majetku si m�že nabyvatel (s.r.o.) nárokovat DPH (viz. uvedeno 

výše). 

4.3.4 Vklad obchodního závodu do základního kapitálu s.r.o. - IT 

U vkladu celého obchodního závodu fyzická osoba nezaniká, ale stává se vlastníkem 

obchodního podílu s.r.o. P�i vkladu obchodního závodu platí stejná pravidla jako p�i 

vkládání majetku. 

Vkládá-li fyzická osoba obchodní závod do základního kapitálu s.r.o., vzniká ji podíl ve 

výši hodnoty vkladu stanovené soudním znalcem. V mém p�ípad� vzniká podíl ve výši 

1.200.000,- K�. Prodá-li FO tento podíl do 5 let od nabytí, bude p�íjem z prodeje 

fyzickou osobou zdan�n. 

Vklad obchodního závodu není p�edm�tem DPH, nebude z tohoto vkladu DPH 

odvedeno. 

Tabulka 22: Informa�ní technik – vklad obchodního závodu 

Hodnota vkladu P�íjem Výdaj 

Hodnota obchodního závodu 1.200.000,00,- K�   

Prodej pohledávek 15.320,00,- K�  

½ odpis z d�vodu prodej dl. hm. m.   29.600,00,- K�

Úhrada všech krátkodobých závazk�   12.830,00,- K�

Celkem 1.200.000,00,- K� 15.320,00,- K� 42.430,00,- K�

Zdroj: vlastní zpracování 

Stanovení základu dan� dle § 7 ZDP:

+   15.320,00,- K� (p�íjmy) 

-    42.430,00,- K� (výdaje) 

= - 27.110,00,- K�  

Da� 15% ze zaokrouhleného základu dan� �iní 0,- K�. 
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Da� je vypo�ítána z rozdílu pohledávek, zásob a závazk�, které by byly výdajem. 

Vzhledem k tomu, že základ dan� vychází záporný, zaplatí podnikatel pojistné 

z minimálních vym��ovacích základ�.

Minimální vym��ovací základ pro SP �iní 77.832,- K�, tzn., že výše SP �iní v tomto 

p�ípad� 22.727,- K� / rok. 

Minimální vym��ovací základ pro ZP �iní 155.652,- K�, a výše ZP �iní v tomto p�ípad�

21.014,- K� / rok. 

Sociální a zdravotní pojišt�ní je po�ítáno v rozmezí hranic min. – max. vym��ovacího 

základu. 

Vkladem obchodního závodu nevzniká fyzické osob� pohledávka, ale obchodní podíl na 

s.r.o. P�i vkládání pohledávek, nespot�ebovaných zásob a závazk� z obchodních vztah�

je nutné myslet na úpravu základu dan� dle § 23 ZDP. U fyzické osoby mají da�ový 

dopad pohledávky a zásoby. 

Spole�nost s ru�ením omezeným, která vznikne na základ� vkladu celého obchodního 

závodu FO, bude u odepisovaného majetku pokra�ovat v odpisech dosavadního 

vlastníka (FO). Tzn., že již odepsaný dlouhodobý majetek nem�že být dále da�ov�

odepisován. Da�ový dopad vloženého celého obchodního závodu bude záviset na 

zp�sobu zaú�tování, který záleží na výb�ru metody ocen�ní nakoupeného podniku. Bu�

vznikne u kupujícího (s.r.o.) goodwill nebo oce�ovací rozdíl k nabytému majetku. 

Vložené pohledávky a závazky budou ú�továny rozvahov�, tudíž neovlivní hospodá�ský 

výsledek. Z vkladu podniku FO si nem�že nabyvatel (s.r.o.) nárokovat DPH, nebo�

tento vklad není p�edm�tem DPH (viz. uvedeno výše). 

Návrhová �ást obsahuje pouze orienta�ní p�íklady pro nadefinované kategorie (A, B, 

C), kterým jsem p�i�adila jednotlivé zástupce. Jsou zde uvedeny šablony, do kterých lze 

dopl�ovat údaje o majetku a závazcích pro konkrétní podnikatele. Vzhledem 

k vysokému množství podnikatel� v �R a r�zným stav�m majetku, závazk�, 

pohledávek a zásob, je pravd�podobné, že mohou vzniknout problémy se za�azením do 

nadefinovaných kategorií.  
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V návrhové �ásti jsou skute�n� uvedeny pouze vzorové postupy a vytvo�eny modelové 

šablony. Každý podnikatel si bude muset detaily k p�echodu své OSV� na právnickou 

osobu �ešit individuáln� se svým da�ovým poradcem a právníkem. 

V p�ípad� prodeje obchodního závodu nebo vkladu obchodního závodu je nutné myslet 

na oce�ovací rozdíl, který p�i transakci vznikne a nese si da�ové dopady do s.r.o. 

P�i prodeji obchodního závodu se oce�ovací rozdíl da�ov� odepisuje 180 m�síc� do 

náklad� nebo do výnos�, p�i bezúplatném vkladu obchodního závodu se oce�ovací 

rozdíl odepisuje 180 m�síc� neda�ov�. 

P�i zm�n� právní formy je d�ležité, aby si podnikatel uv�domil, že z obchodní 

korporace (s.r.o.) si nem�že vyplácet žádnou osobní spot�ebu mimo stanovenou mzdu. 

Na základ� rozhodnutí valné hromady, která schvaluje ú�etní záv�rku a rozd�lení zisku 

po zdan�ní, si m�že vyplatit podíl na zisku, který však podléhá srážkové dani ve výši 

15%. Plátcem srážkové dan� je s.r.o. a �istý podíl na zisku ve výši 85% je vyplacen 

spole�níkovi. Z bankovních ú�t� a pokladen lze hradit pouze výdaje, které souvisí 

s ekonomickou �inností s.r.o. Je t�eba sledovat i výdaje na reprezentaci, aby se jednalo 

skute�n� o reprezentaci a nikoliv o zast�enou osobní spot�ebu, kterou správce dan�

v p�ípad� zjišt�ní doda�uje závislou �inností. 
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5 ZHODNOCENÍ NÁVRHOVÝCH �EŠENÍ 

Po propo�ítání jednotlivých zm�n forem podnikání z fyzické osoby na spole�nost 

s ru�ením omezeným jsem zjistila, že se nejedná o jednoduchou záležitost, nebo� každý 

zp�sob zm�ny právní formy má r�zné dopady na da� z p�íjm� fyzických osob a odvody 

na SP a ZP. 

P�i plánování zm�ny právní formy je nutné nechat si propo�ítat všechny možné 

zp�soby, nebo� rozdíly ve zdan�ní bývají zna�né. 

Pro fyzickou osobu (prodávajícího, vkladatele) vychází nejlépe vklad majetku nebo 

vklad celého obchodního závodu, nejsou-li vysoké závazky na SP a ZP. Má-li vkladatel 

vysoké dluhy, je lepší vy�adit majetek z obchodního majetku FO a do s.r.o. ho postupn�

prodat a p�íjem z tohoto prodeje zdanit v § 10 ZDP. Z t�chto pen�z následn� uhradit 

p�ípadné dluhy na SP, ZP a FÚ. Vzhledem k tomu, že p�i prodeji m�žu uplatnit 

z�statkovou cenu, je lepší p�ed plánovaným prodejem neuplat�ovat da�ové odpisy  

a uplatnit da�ovou z�statkovou cenu. 

5.1 Výsledky zdan�ní jednotlivých podnikatel�

Tabulka 23: Autodopravce – výsledky zdan�ní 

Základ dan� K� Da� K�
Obchodní podíl 

K�

Prodej majetku 4.377.923,00,- 876.170,00,- x 

Prodej obchodního závodu 7.602.945,00,- 1.585.671,00,- x 

Vklad majetku do ZK s.r.o. 1.742.243,00,- 296.317,00,- 10.680.815.36,- 

Vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. 1.742.243,00,- 296.317,00,- 12.000.000,00,- 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 24: Autodopravce – platby na SP a ZP 

Soc. pojišt�ní K� Zdravotní poj. K�
SP a ZP celkem 

K�

Prodej majetku 363.604,00,- 295.510,00,- 659.114,00,- 

Prodej obchodního závodu 363.604,00,- 513.199,00,- 876.803,00,- 

Vklad majetku do ZK s.r.o. 254.368,00,- 117.602,00,- 371.970,00,- 

Vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. 254.368,00,- 117.602,00,- 371.970,00,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 25: Autodopravce – celkové výdaje na da�, SP, ZP 

Da� v K�  SP + ZP v K�  Celkem K�

Prodej majetku 876.170,00,- 659.114,00,- 1.535.284,00,- 

Prodej obchodního závodu 1.585.671,00,- 876.803,00,- 2.462.474,00,- 

Vklad majetku do ZK s.r.o. 296.317,00,- 371.970,00,- 668.287,00,- 

Vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. 296.317,00,- 371.970,00,- 668.287,00,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

P�i zm�ny právní formy u autodopravce vychází jako nejvýhodn�jší zp�sob vklad 

obchodního závodu do ZK, nebo� tímto vkladem získá veliký obchodní podíl a vyhne se 

vysokým da�ovým dopad�m, které by vznikly prodejem majetku nebo obchodního 

závodu. P�i vkladu majetku nebo podniku mu budou také vycházet nejmenší platby na 

SP a ZP. Další výhodou vkladu obchodního závodu do ZK je ta, že podnikatel m�že 

vložit i obchodní závazky. 

Tabulka 26: Truhlá� – výsledky zdan�ní 

Základ dan� K� Da� K� Obchodní podíl 

Prodej majetku 499.718,00,- 74.955,00,- x 

Prodej obchodního závodu 518.773,00,- 77.805,00,- x 

Vklad majetku do ZK s.r.o. -96.050,00,- 0,00,- 794.617,00,- 

Vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. -96.050,00,- 0,00,- 1.500.000,00,- 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 27: Truhlá� – platby na SP a ZP 

Soc. pojišt�ní K� Zdravotní poj. K�
SP a ZP celkem 

K�

Prodej majetku 72.959,00,- 33.731,00,- 106.690,00,- 

Prodej obchodního závodu 75.741,00,- 35.081,00,- 110.822,00,- 

Vklad majetku do ZK s.r.o. 22.727,00,- 21.014,00,- 43.741,00,- 

Vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. 22.727,00,- 21.014,00,- 43.741,00,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 28: Truhlá� – celkové výdaje na da�, SP, ZP 

Da� v K�  SP + ZP v K�  Celkem K�

Prodej majetku 74.955,00,- 106.690,00,- 181.645,00,- 

Prodej obchodního závodu 77.805,00,- 110.822,00,- 188.627,00,- 

Vklad majetku do ZK s.r.o. 0,00,- 43.741,00,- 43.741,00,- 

Vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. 0,00,- 43.741,00,- 43.741,00,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

P�i zm�ny právní formy u truhlá�e vychází jako nejvýhodn�jší zp�sob, stejn� jako  

u autodopravce, vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. Vklad obchodního závodu bych 

doporu�ila z toho d�vodu, že má pom�rn� velký a nový majetek, kterého by bylo 

zbyte�né se zbavovat, p�ípadn� ho dále nevyužít. P�i vkladu majetku nebo obchodního 

závodu budou vycházet podnikateli nejmenší platby na SP a ZP. Provede-li podnikatel 

vklad obchodního závodu, uhradí všechny závazky a provede-li úpravy dle § 23 ZDP, 

nevznikne mu da�ová povinnost. 

Tabulka 29: IT – výsledky zdan�ní 

Základ dan� K� Da� K�
Obchodní podíl 

K�

Prodej majetku 119.835,00,- 17.970,00,- x 

Prodej obchodního závodu 404.540,00,- 60.675,00,- x 

Vklad majetku do ZK s.r.o. -27.110,00,- 0,00,- 221.465,00,- 

Vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. -27.110,00,- 0,00,- 1.200.000,00,- 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 30: IT – platby SP a ZP 

Soc. pojišt�ní K� Zdravotní poj. K�
SP a ZP celkem 

K�

Prodej majetku 22.727,00,- 21.014,00,- 43.741,00,- 

Prodej obchodního závodu 59.063,00,- 27.307,00,- 86.370,00,- 

Vklad majetku do ZK s.r.o. 22.727,00,- 21.014,00,- 43.741,00,- 

Vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. 22.727,00,- 21.014,00,- 43.741,00,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 31: IT – celkové výdaje na da�, SP, ZP 

Da� v K�  SP + ZP v K�  Celkem K�

Prodej majetku 17.970,00,- 43.741,00,- 61.711,00,- 

Prodej obchodního závodu 60.675,00,- 86.370,00,- 147.045,00,- 

Vklad majetku do ZK s.r.o. 0,00,- 43.741,00,- 43.741,00,- 

Vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. 0,00,- 43.741,00,- 43.741,00,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

P�i zm�ny právní formy u informa�ního technika vychází jako nejvýhodn�jší zp�sob 

vklad obchodního závodu do ZK s.r.o. P�i tomto zp�sobu mu stejn� tak jako v p�ípad�

prodeje majetku nebo vkladu majetku do ZK budou vycházet nejmenší platby na SP  

a ZP. Provede-li podnikatel vklad obchodního závodu, uhradí všechny závazky  

a provede-li úpravy dle § 23 ZDP, nevznikne mu da�ová povinnost. 

Vzhledem k tomu, že mnou nadefinovaný podnikatel IT má v majetku pouze notebook, 

tiskárnu a auto, pár neuhrazených závazk� a pohledávek, tak bych mu zm�nu právní 

formy ani nedoporu�ovala, protože ho to bude stát spoustu �asu a také bude muset 

vynaložit n�jaké náklady na odhadce, právníky a da�ové poradce. 

V tomto p�ípad� také stojí za zmínku to, že jeho fyzická osoba stojí na jeho 

v�domostech, znalostech a kontaktech. V p�ípad�, že jednou bude chtít s.r.o. prodat  

a bude tam pouze on sám, tak spole�nost bude mít natolik nízkou cenu (on sám se na ni 

dále nebude podílet), že bude spole�nost (s.r.o.) neprodejná. 
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Výše dan� stanovena ve všech výpo�tech je pouze z díl�ího základu dan� vycházejícího 

p�i zm�n� právní formy podnikání (z fyzické osoby na s.r.o.).  

V diplomové práci nejsou zohledn�ny p�íjmy a výdaje z ostatní podnikatelské �innosti, 

které u daných podnikatel� v roce 2014 z jejich podnikatelské �innosti, do doby, než 

bude docházet ke zm�n� právní formy, nastaly. 

Ve všech p�ípadech byly uplatn�ny da�ové odpisy (pokud to umož�uje zákon), které 

mají vliv na základ dan�. 

U žádné ze simulovaných p�íklad� nebyly použity úpravy podle § 34 odst. 1 ZDP 

(uplatn�ní da�ové ztráty), nezdanitelné �ásti základu dan� dle § 15 ZDP (dary, úroky 

z hypotéky, životní a penzijní pojišt�ní,…), které mají rovn�ž vliv na základ dan�.  

Dále nebyly uplat�ovány žádné slevy na dani ani da�ové zvýhodn�ní podle § 35, 35a,  

§ 35b, § 35 ba, § 35c ZDP. 

Sociální a zdravotní pojišt�ní je ve všech p�ípadech po�ítáno pro hranice min. – max. 

vym��ovacího základu. 

Diplomová práce si nekladla za cíl detailn� spo�ítat da� z p�íjm� fyzických osob  

u skute�né živé osoby. Cílem práce je popsání jednotlivých krok�, kterými m�že OSV�

prodat nebo vložit sv�j majetek nebo sv�j obchodní závod do právnické osoby. Dalším 

cílem bylo vypracování šablony pro jednotlivé typy da�ových evidencí, do kterých by si 

reálný podnikatel mohl dosadit hodnoty svého majetku, pohledávek, závazk�, zásob atd. 

a na jejich základ� spo�ítat da�ové zatížení své firmy p�i použití zvolených krok�. 

Diplomová práce p�edkládá podrobný teoretický i praktický návod, jak postupovat 

v p�ípad�, že se FO rozhodne založit právnickou osobu a dále podnikat jako s.r.o. 

Rozhodne-li se OSV� pro ukon�ení �innosti, založí s.r.o. a nechá se ve spole�nosti 

zam�stnat, tak bude mnohem lépe sociáln� pojišt�n, než živnostník. Navíc jako 

spole�ník má nárok na rozd�lení zisku po zdan�ní (PO daní 19%). Rozhodne-li si zisk 

po zdan�ní vyplatit, tak z tohoto zisku PO zaplatí srážkovou da� ve výši 15% a zbylých 

85% bude vyplaceno (odvedeno) spole�níkovi. Vyplacení zisku po zdan�ní není 

zatíženo SP ani ZP, tudíž je zatížení pro spole�níka menší. 



101 

Veškeré údaje o obchodních závodech (stav závazk�, majetk�, pohledávek, pen�žních 

prost�edk�,…) jsou pro jednotlivé kategorie pouze nadefinované. 

P�i zpracování návrhových �ešení byly použity pro všechny 3 kategorie všechny možné 

zp�soby formy zdan�ní. Formy zdan�ní jsou celkem 4 - prodej majetku, prodej 

obchodního závodu, vklad majetku do ZK s.r.o. a vklad obchodního závodu do ZK 

s.r.o.  

V diplomové práci je �ešen p�echod z podnikání jako OSV� na podnikání v obchodní 

korporaci (s.r.o.). P�i zm�n� právní formy je t�eba myslet na da�ové dopady 

oce�ovacího rozdílu v obchodní korporaci (s.r.o.). 
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6 ZÁV�R 

Cílem diplomové práce bylo uvedení všech možností a postup� zm�n právní formy 

podnikání z fyzické osoby na spole�nost s ru�ením omezením, v nadefinovaných 

obchodních závodech a doporu�ení nejvhodn�jší varianty pro zm�nu právní formy 

jednotlivých nadefinovaných podnikatel�. Práce je ur�ena pro fyzické osoby podnikající 

jako OSV�, které vedou da�ovou evidenci. Fyzické osoby se z ní dozv�dí, jak dále 

postupovat, uvažují-li o zm�n� právní formy.  

V diplomové práci je �ešen p�echod v orienta�ních p�íkladech pro nadefinované 

kategorie (podnikatele) a da�ové dopady z hlediska DPFO. U jednotlivých 

nadefinovaných podnikatel�, kte�í vedou da�ovou evidenci, jsou uvedeny všechny 

možné zp�soby p�echodu z fyzické osoby na s.r.o. a jejich da�ový dopad na fyzickou 

osobu. Ve v�tšin� p�ípadech vychází jako nejvýhodn�jší zp�sob zm�ny právní formy 

vklad obchodního závodu do základního kapitálu s.r.o. Tato varianta je složit�jší, ale 

p�esto má nesporné výhody.  

Jednou z výhod je, že vklad neod�erpá z s.r.o. pen�žní prost�edky, nebo� je bezúplatný 

a spole�níkovi nevzniká z titulu vkladu pohledávka, ale podíl. K další velké výhod�

pat�í p�i vkladu obchodního závodu p�echod pracovn�-právních vztah�, kdy nemusíme 

ukon�ovat pracovní pom�r se zam�stnanci, kte�í byli zam�stnáni u fyzické osoby, nebo�

ukon�ení pracovních pom�r� by s sebou neslo �adu úkon� a náklad�, u kterých by 

mohly nastat komplikace (s p�evodem dovolené, se zkušební dobou u zam�stnanc�, 

s novými pracovními smlouvami, p�ípadn� s vyplacením odstupného…). 

V dostupné literatu�e je ve v�tšin� p�ípad� �ešen p�echod fyzické osoby, která vede 

ú�etnictví na s.r.o. a je t�eba si uv�domit, že opominutí specifik da�ové evidence mohou 

vzniknout velmi vážné da�ové problémy. 
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P�ÍLOHY 

P�íloha 1: Autodopravce – odpisy majetku 

Autodopravce - odpisy taha�e Scania �. 1 a náv�su �. 1 

Rok 
Taha� Scania �. 1 Náv�s �. 1 

Odpis Z�statková cena Odpis Z�statková cena 

2009 300 000,- 1 200 000,- 78 000,- 312 000,-

2010 480 000,- 720 000,- 124 800,- 187 200,-

2011 360 000,- 360 000,- 93 600,- 93 600,-

2012 240 000,- 120 000,- 62 400,- 31 200,-

2013 120 000,- 0,- 31 200,- 0,-

Zdroj: vlastní zpracování 

Autodopravce - odpisy taha�e Scania �. 2 a náv�su �. 2 

Rok 
Taha� Scania �. 2 Náv�s �. 2 

Odpis Z�statková cena Odpis Z�statková cena 

2011 350 000,- 1 400 000,- 94 000,- 376 000,-

2012 560 000,- 840 000,- 150 400,- 225 600,-

2013 420 000,- 420 000,- 112 800,- 112 800,-

2014 280 000,- 140 000,- 75 200,- 37 600,-

2015 140 000,- 0,- 37 600,- 0,-

Zdroj: vlastní zpracování 

Autodopravce - odpisy osobní automobil Škoda Octavia 

Rok 
Osobní automobil Škoda Octavia 

Odpis Z�statková cena 

2010 65 138,- 260 551,-

2011 104 221,- 156 330,-

2012 78 165,- 78 165,-

2013 52 110,- 26 055,-

2014 26 055,- 0,-

Zdroj: vlastní zpracování 



Autodopravce - odpisy nákladních aut �. 4 až �. 10 

Rok 
Nákladní auto �. 4 Nákladní auto �. 5 

Odpis Z�statková cena Odpis Z�statková cena 

2010 62 000,- 248 000,- 64 400,- 257 600,-

2011 99 200,- 148 800,- 103 040,- 154 560,-

2012 74 400,- 74 400,- 77 280,- 77 280,-

2013 49 600,- 24 800,- 51 520,- 25 760,-

2014 24 800,- 0,- 25 760,- 0,-

Rok 
Nákladní auto �. 6 Nákladní auto �. 7 

Odpis Z�statková cena Odpis Z�statková cena 

2011 58 000,- 232 000,- 68 000,- 272 000,-

2012 92 800,- 139 200,- 108 800,- 163 200,-

2013 69 600,- 69 600,- 81 600,- 81 600,-

2014 46 400,- 23 200,- 54 400,- 27 200,-

2015 23 200,- 0,- 27 200,- 0,-

Rok 
Nákladní auto �. 8 Nákladní auto �. 9 

Odpis Z�statková cena Odpis Z�statková cena 

2012 43 000,- 172 000,- 52 000,- 208 000,-

2013 68 800,- 103 200,- 83 200,- 124 800,-

2014 51 600,- 51 600,- 62 400,- 62 400,-

2015 34 400,- 17 200,- 41 600,- 20 800,-

2016 17 200,- 0,- 20 800,- 0,-

Rok 
Nákladní auto �. 10 

Odpis Z�statková cena 

2013 55 000,- 220 000,-

2014 88 000,- 132 000,-

2015 66 000,- 66 000,-

2016 44 000,- 22 000,-

2017 22 000,- 0,-

Zdroj: vlastní zpracování 



P�íloha 2: Autodopravce – mzdové náklady 12/2013 

Jméno HM SHM 
ZP SP Da�

15% 

�istá 

mzda 4,5% 9% 6,5% 25% 

Zam. 01 10 200 13 668 459 918 663 2 550 0 9 078

Zam. 02 9 999 13 399 450 900 650 2 500 0 8 899

Zam. 03 12 300 16 482 554 1 107 800 3 075 405 10 542

Zam. 04 8 989 12 045 405 809 584 2 247 -1 117 9 117

Zam. 05 15 236 20 416 686 1 371 990 3 809 1 005 12 555

Zam. 06 11 233 15 052 505 1 011 730 2 808 195 9 802

Zam. 07 11 200 15 008 504 1 008 728 2 800 -922 10 890

Zam. 08 9 536 12 778 429 858 620 2 384 0 8 487

Zam. 09 9 823 13 163 442 884 638 2 456 0 8 742

Zam. 10 10 058 13 478 453 905 654 2 515 0 8 952

Zam. 11 11 252 15 078 506 1 013 731 2 813 -922 10 936

Zam. 12 14 823 19 863 667 1 334 963 3 706 -1 319 14 511

Zam. 13 9 999 13 399 450 900 650 2 500 0 8 889

Zam. 14 9 927 13 302 447 893 645 2 482 0 8 835

Zam. 15 13 258 17 766 597 1 193 862 3 315 600 11 200

Celkem 167 833 224 897 7 552 15 105 10 909 41 958 -2 075 151 446

Zdroj: vlastní zpracování 

HM = hrubá mzda 

SHM = super hrubá mzda 

ZP 4,5% = zdravotní pojišt�ní zam�stnanec 

ZP 9% = zdravotní pojišt�ní zam�stnavatel 

SP 6,5% = sociální pojišt�ní zam�stnanec 

SP 25% = sociální pojišt�ní zam�stnavatel 

Da� 15% = zálohová da�  



P�íloha 3: Autodopravce – inventarizace majetku, závazk� a pohledávek 

Název 

Hodnota 

Bez DPH V�etn� DPH 

v K� v K� v EUR 
Kurz k 

31.12.13 

Bankovní ú�et „CZK“ 1 325 839,58

Bankovní ú�et „EUR“   508 012,20 18 523,69 27,425

Hotovost „CZK“ 25 824,00

Hotovost „EUR“ 70 871,69  2 584,20 27,425

Pen�žní prost�edky – CELKEM 1 930 547,46 21 107,89

Pohledávky – krátkodobé 7 236 827,36

Pohledávky FÚ (da�ový bonus)    2 075,00

Pohledávky FÚ (DPH) 74 326,00

 Pohledávky – CELKEM 7 313 228,36

Závazky – krátkodobé 4 897 253,52

Závazky – zam�stnanci 151 446,00

Závazky – zdravotní pojiš�ovny 22 657,00

Závazky – sociální pojišt�ní 52 867,00

Závazky – Kooperativa 3 053,00

Závazky – CELKEM 5 127 276,52

 Po�izovací 

cena 

Z�statková 

cena 

Oprávky 

(dosud uplatn�ny odpisy) 

Drobný majetek 153 256,22

Dl. majetek Škoda Octavia 325 689,00 26 055,00 299 634,00 

Dl. majetek taha� Scania �.1 1 500 000,00 1 500 000,00

Dl. majetek taha� Scania �.2 1 750 000,00 420 000,00 1 330 000,00

Dl. majetek náv�s �.1 390 000,00 390 000,00

Dl. majetek náv�s �.2 470 000,00 112 800,00 357 200,00

Dl. majetek nákladní auto �.1 280 000,00 280 000,00

Dl. majetek nákladní auto �.2 300 000,00 300 000,00

Dl. majetek nákladní auto �.3 190 000,00 190 000,00

Dl. majetek nákladní auto �.4 310 000,00 24 800,00 285 200,00

Dl. majetek nákladní auto �.5 322 000,00 25 760,00 296 240,00



Dl. majetek nákladní auto �.6 290 000,00 69 600,00 220 400,00

Dl. majetek nákladní auto �.7 340 000,00 81 600,00 258 400,00

Dl. majetek nákladní auto �.8 215 000,00 103 200,00 111 800,00

Dl. majetek nákladní auto �.9 260 000,00 124 800,00 135 200,00

Dl. majetek nákladní auto �.10 275 000,00 220 000,00 55 000,00

Majetek – CELKEM 7 370 945,22 1 208 615,00 6 009 074,00

Zdroj: vlastní zpracování 



P�íloha 4: Autodopravce - ocen�ní majetku, závazk� a pohledávek 

Název 

Hodnota 

Hodnota ocen�ní 
soudním znalcem 

v K�

Rozdíl vzniklý 
ocen�ním v K�

Kupní cena za 
prodej 

obchodního 
závodu 

stanovená 
odhadcem v K�

Hodnota celého 
obchodního 

závodu 
stanovená 
soudním 

znalcem v K�

Bez DPH V�etn� DPH 

v K� v K� v EUR 
Kurz k 

31.12.13 

Bankovní ú�et „CZK“  1 325 839,58   1 325 839,58 0,00 

7 500 000,00 12 000 000,00 

Bankovní ú�et „EUR“    508 012,20 18 523,69 27,425 508 012,20 0,00 

Hotovost „CZK“  25 824,00   25 824,00 0,00 

Hotovost „EUR“  70 871,69  2 584,20 27,425 70 871,69 0,00 

Pen�žní prost�edky – CELKEM  1 930 547,46 21 107,89  1 930 547, 46 0,00 

Pohledávky – krátkodobé  7 236 827,36   7 236 827,36 0,00 

Pohledávky FÚ (da�ový bonus)     2 075,00   2 075,00 0,00 

Pohledávky FÚ (DPH)  74 326,00   74 326,00  0,00 

 Pohledávky – CELKEM  7 313 228,36   7 313 228,36 0,00 

Závazky – krátkodobé  4 897 253,52   4 897 253,52 0,00 

Závazky – zam�stnanci  151 446,00   151 446,00 0,00 

Závazky – zdravotní pojiš�ovny  22 657,00   22 657,00 0,00 

Závazky – sociální pojišt�ní  52 867,00   52 867,00 0,00 

Závazky – zák.poj. Kooperativa  3 053,00   3 053,00 0,00 

Závazky – CELKEM  5 127 276,52   5 127 276,52 0,00 

Po�izovací cena 
Z�statková 

cena 
   Z�statková cena 

Drobný majetek 153 256,22    98 253,00         - 55 003,22 

Dlouhodobý majetek - Octavia 325 689,00 26 055,00   186 235,00 160 180,00 



Dlouhodobý majetek – Scania �. 1 1 500 000,00    650  000,00 650 000,00 

Dlouhodobý majetek – Scania �. 2 1 750 000,00 420 000,00   758  000,00 338 000,00 

Dlouhodobý majetek – náv�s �. 1 390 000,00    223 000,00 223 000,00 

Dlouhodobý majetek – náv�s �. 2 470 000,00 112 800,00   125 000,00 12 200,00 

Dlouhodobý majetek – nákl. auto �. 1 280 000,00    85 000,00 85 000,00 

Dlouhodobý majetek – nákl. auto �. 2 300 000,00    115 000,00 115 000,00 

Dlouhodobý majetek – nákl. auto �. 3 190 000,00    60 000,00 60 000,00 

Dlouhodobý majetek – nákl. auto �. 4 310 000,00 24 800,00   145 600,00 120 800,00 

Dlouhodobý majetek – nákl. auto �. 5 322 000,00 25 760,00   153 000,00 127 240,00 

Dlouhodobý majetek – nákl. auto �. 6 290 000,00 69 600,00   138 900,00 69 300,00 

Dlouhodobý majetek – nákl. auto �. 7 340 000,00 81 600,00   162 000,00 80 400,00 

Dlouhodobý majetek – nákl. auto �. 8 215 000,00 103 200,00   154 000,00 50 800,00 

Dlouhodobý majetek – nákl. auto �. 9 260 000,00 124 800,00   175 000,00 50 200,00 

Dlouhodobý majetek – nákl. auto �. 10 275 000,00 220 000,00   248 000,00 28 000,00 

Majetek – CELKEM 7 370 945,22 1 208 615,00   3 476 988,00 2 115 116,78 

Zdroj: vlastní zpracování 



P�íloha 5: Truhlá� – odpisy majetku 

Truhlá� - odpisy Ford Tranzit 

Rok 
Nákladní automobil Ford Tranzit 

Odpis Z�statková cena 

2012 63 000,- 252 000,-

2013 100 800,- 151 200,-

2014 75 600,- 75 600,-

2015 50 400,- 25 200,-

2016 25 200,- 0,-

Zdroj: vlastní zpracování 

Truhlá� - odpisy d�eva�ský stroj + fréza 

Rok 
D�eva�ský stroj + fréza 

Odpis Z�statková cena 

2011 8 400,- 33 600,-

2012 13 440,- 20 160,-

2013 10 080,- 10 080,-

2014 6 720,- 3 360,-

2015 3 360,- 0,-

Zdroj: vlastní zpracování 

Truhlá� - odpisy vrta�ka 

Rok 
Vrta�ka 

Odpis Z�statková cena 

2010 14 696,- 58 784,-

2011 23 514,- 35 270,-

2012 17 635,- 17 635,-

2013 11 757,- 5 878,-

2014 5 878,- 0,-

Zdroj: vlastní zpracování 



P�íloha 6: Truhlá� – mzdové náklady 12/2013 

Jméno HM SHM 
ZP SP Da�

15% 

�istá 

mzda 4,5% 9% 6,5% 25% 

Zam. 01 18 239 24 440 821 1 642 1 186 4 560 1 605 14 627

Zam. 02 17 523 23 481 789 1 577 1 139 4 381 278 15 317

Celkem 35 762 47 921 1 610 3 219 2 325 8 941 1 883 29 944

Zdroj: vlastní zpracování 

HM = hrubá mzda 

SHM = super hrubá mzda 

ZP 4,5% = zdravotní pojišt�ní zam�stnanec 

ZP 9% = zdravotní pojišt�ní zam�stnavatel 

SP 6,5% = sociální pojišt�ní zam�stnanec 

SP 25% = sociální pojišt�ní zam�stnavatel 

Da� 15% = zálohová da�  

P�íloha 7: Truhlá� – inventarizace majetku, závazk� a pohledávek 

Název 
Hodnota v K�  

Bez DPH V�etn� DPH  

Bankovní ú�et „CZK“ 25 836,25

Hotovost „CZK“ 18 235,00

Pen�žní prost�edky – CELKEM 44 071,25

Pohledávky – krátkodobé 52 781,00

Pohledávky FÚ (DPH) 12 362,00

 Pohledávky – CELKEM 65 143,00

Závazky – krátkodobé 83 259,00

Závazky – zam�stnanci 29 944,00

Závazky – zdravotní pojiš�ovny 4 829,00

Závazky – sociální pojišt�ní 11 266,00

Závazky – Kooperativa 603,00

Závazky – CELKEM 129 901,00



Po�izovací 
cena v K�

Z�statková 
cena v K�

Oprávky  
(dosud uplatn�né 

odpisy v K�)
Drobný majetek – soustrh 39 600,00

Drobný majetek – závito�ez 22 000,00

Drobný majetek – kotou�ová pila 14 391,00

Drobný majetek – dlaba�ka 32 915,00

Drobný majetek – ohýba�ka 16 000,00

Drobný majetek – pásová pila 7 000,00

Drobný majetek – vyvrtáva�ka 27 500,00

Drobný majetek – odsava� truhlárna 13 700,00

Drobný majetek – vybavení stola�ské dílny 130 580,00

Dl. hm. majetek – Octavia kombi 199 000,00 0,00 199 000,00

Dl. hm. majetek – Ford Transit 245 500,00 0,00 245 500,00

Dl. hm. majetek -  Ford Transit 315 000,00 151 200,00 163 800,00

Dl. hm. majetek – pásová bruska 65 300,00 0,00 65 300,00

Dl. hm. majetek – pila a frézka 58 810,00 0,00 58 810,00

Dl. hm. majetek – vrta�ka 73 480,00 5 878,00 67 602,00

Dl. hm. majetek – d�eva�ský stroj + fréza 42 000,00 10 080,00 31 920,00

Majetek – CELKEM 1 302 776,00 167 158,00 831 932,00

Skladové zásoby 25 169,00

Zásoby – CELKEM 25 169,00

Zdroj: vlastní zpracování 



P�íloha 8: Truhlá� - ocen�ní majetku, závazk� a pohledávek 

Název 

Hodnota 

Hodnota ocen�ní 
soudním znalcem v 

K�

Rozdíl vzniklý 
ocen�ním v K�

Bez DPH V�etn� DPH 

v K� v K�

Bankovní ú�et „CZK“  25 836,25 25 836,25 0,00 

Hotovost „CZK“  18 235,00 18 235,00 0,00 

Pen�žní prost�edky – CELKEM  44 071,25 44 071,25 0,00 

Pohledávky – krátkodobé  52 781,00 52 781,00 0,00 

Pohledávky FÚ (DPH)  12 362,00 12 362,00 0,00 

 Pohledávky – CELKEM  65 143,00 65 143,00 0,00 

Závazky – krátkodobé  83 259,00 83 259,00 0,00 

Závazky – zam�stnanci  29 944,00 29 944,00 0,00 

Závazky – zdravotní pojiš�ovny  4 829,00 4 829,00 0,00 

Závazky – sociální pojišt�ní  11 266,00 11 266,00 0,00 

Závazky- Kooperativa  603,00 603,00 0,00 

Závazky – CELKEM  129 901,00 129 901,00 0,00 

Po�izovací 

cena 
Z�statková cena Z�statková cena 

Drobný majetek – soustrh 39 600,00  28 530,00 -11 070,00 

Drobný majetek – závito�ez 22 000,00  18 900,00 -3 100,00 

Drobný majetek- kotou�ová pila  14 391,00  9 300,00 -5 091,00 

Drobný majetek – dlaba�ka 32 915,00  25 300,00 -7 615,00 

Drobný majetek – ohýba�ka 16 000,00  11 500,00 -4 500,00 

Drobný majetek – pásová pila 7 000,00  5 800,00 -1 200,00 



Drobný majetek – vyvrtáva�ka 27 500,00  22 800,00 -4 700,00 

Drobný majetek – odsava� truhlárna 13 700,00  9 800,00 -3 900,00 

Drobný majetek – vybavení stol.dílny 130 580,00  115 230,00 -15 350,00 

Dl. hm. majetek – Octavia kombi 199 000,00 0,00 81 236,00 81 236,00 

Dl. hm. majetek – Ford Transit 245 500,00 0,00 125 236,00 125 236,00 

Dl. hm. majetek -  Ford Transit 315 000,00 151 200,00 178 582,00 27 382,00 

Dl. hm. majetek – pásová bruska 65 300,00 0,00 15 988,00 15 988,00 

Dl. hm. majetek – pila a frézka 58 810,00 0,00 12 135,00 12 135,00 

Dl. hm. majetek – vrta�ka 73 480,00 5 878,00 32 830,00 26 952,00 

Dl. hm. majetek – d�ev.stroj + fréza 42 000,00 10 080,00 23 500,00 13 420,00 

Majetek – CELKEM 1 302 776,00 167 158,00 716 667,00 245 823,00 

    

Skladové zásoby 25 169,00  27 329,00 2 160,00 

Zásoby – CELKEM 25 169,00  27 329,00 2 160,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kupní cena za prodej celého obchodního závodu je stanovená odhadcem na �ástku 700.000,- K�. 

V cen� obchodního závodu jsou zahrnuty pohledávky, závazky, hmotný majetek a zásoby. 

Hodnota celého obchodního závodu je stanovená soudním znalcem na �ástku 1.500.000,- K�. 

Do hodnoty obchodního závodu jsou zapo�ítány pen�žní prost�edky, pohledávky, závazky, hmotný majetek a zásoby.



P�íloha 9: IT – odpisy majetku

IT - odpisy Peugeot 407 

Rok 
Peugeot 407 

Odpis Z�statková cena 

2011 74 000,- 296 000,-

2012 118 400,- 177 600,-

2013 88 800,- 88 800,-

2014 59 200,- 29 600,-

2015 29 600,- 0,-

Zdroj: vlastní zpracování 

P�íloha 10: IT – inventarizace majetku, závazk� a pohledávek 

Zdroj: vlastní zpracování 

Název Hodnota v K�  

Bankovní ú�et „CZK“ 56 234,67

Hotovost „CZK“ 32 515,00

Pen�žní prost�edky – CELKEM 88 749,67

Pohledávky – krátkodobé 15 320,00

 Pohledávky – CELKEM 15 320,00

Závazky – krátkodobé 12 830,00

Závazky – CELKEM 12 830,00

Po�izovací 
cena v K�

Z�statková 
cena v K�

Oprávky 
(dosud uplatn�né 

odpisy)
Drobný majetek 61 322,00

Dl. hm. majetek – Peugeot 407 370 000,00 88 800,00 281 200,00

Majetek – CELKEM 431 322,00 88 800,00 281 200,00



P�íloha 11: IT - ocen�ní majetku, závazk� a pohledávek 

Název Hodnota v K�

Hodnota 
ocen�ní 
soudním 

znalcem v K�

Rozdíl vzniklý 
ocen�ním v K�

Bankovní ú�et „CZK“  56 234,67 56 234,67 0,00 

Hotovost „CZK“  32 515,00 32 515,00 0,00 

Pen�žní prost�edky – CELKEM  88 749,67 88 749,67 0,00 

Pohledávky – krátkodobé  15 320,00 15 320,00 0,00 

 Pohledávky – CELKEM  15 320,00 15 320,00 0,00 

Závazky – krátkodobé  12 830,00 12 830,00 0,00 

Závazky – CELKEM  12 830,00 12 830,00 0,00 

 Po�izovací cena Z�statková cena Z�statková cena 

Drobný majetek 61 322,00  49 825,00 11 497,00 

Dl.hm.majetek – Peugeot 407 370 000,00 88 800,00 156 320,00 67 520,00 

Majetek – CELKEM 431 322,00 88 800,00 206 145,00 79 017,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kupní cena za prodej celého obchodního závodu je stanovená odhadcem na �ástku 550.000,- K�. V cen� obchodního 

závodu jsou zahrnuty pohledávky, závazky a hmotný majetek. 

Hodnota celého obchodního závodu je stanovená soudním znalcem na �ástku 1.200.000,- K�. Do hodnoty 

obchodního závodu jsou zapo�ítány pen�žní prost�edky, pohledávky, závazky a hmotný majetek. 


