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1. Jak zrealizovat převod podnikatelské činnosti z OSVČ na právnickou 

osobu 

Řada podnikatelů, kteří zahájili svoji činnost jako podnikatelé – fyzické osoby (v daňové terminologii jako 

tzv. osoby samostatně výdělečně činné, dále jen „OSVČ“) – a kterým se daří úspěšně růst a rozvíjet jejich 

business, dospěje po určité době do fáze, kdy je vhodné zvážit další způsob uspořádání jejich podnikání. 

Obvyklé je, že se výrazným způsobem rozrostla i organizační struktura firmy a je potřebné oddělit vlastnictví 

od řízení společnosti. Logickým řešením je pak „institucionalizace“ podnikání do právnické osoby. Obvykle 

se jedná o některou z kapitálových společností – společnost s ručením omezeným nebo akciovou 

společnost. 

 

Prodej závodu nebo části závodu 

OSVČ může závod nebo část závodu, který představuje její podnikatelskou činnost nebo některou z jejích 

podnikatelských činností, prodat do právnické osoby. V takovém případě se bude z daňového hlediska 

jednat o tzv. transakci mezi spojenými osobami. Zákon o daních z příjmů pro ni stanovuje, že musí 

proběhnout za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích 

za stejných nebo obdobných podmínek. Jinak řečeno, není možné prodat závod nebo část závodu „za nižší 

cenu“, protože potom by byl nepřípustně snížen daňový základ u prodávající OSVČ, ale ani „za cenu vyšší“, 

protože potom by mohl být nepřípustně snížen daňový základ u kupující právnické osoby (např. formou 

vyšších odpisů aktiv). Statutární orgán právnické osoby má navíc podle zákona o obchodních korporacích 

povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, což mimo jiné znamená, že nesmí svými úkony poškodit danou 

právnickou osobu (tj. i tím, že by koupil závod nebo část závodu „za cenu vyšší“). 

 

Přestože žádný právní předpis nestanoví povinnost mít závod nebo část závodu pro prodej oceněnu, 

lze nepochybně odborné a nezávislé doložení kupní ceny doporučit (např. formou znaleckého posudku 

zpracovaného renomovaným znaleckým ústavem). 

 

Je potřebné upozornit, že vlastnické právo přechází až uveřejněním dokladu o koupi závodu ve sbírce listin 

obchodního rejstříku. 
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Kupující, pokud není plátcem DPH, se jím stává automaticky nabytím závodu nebo jeho části. Samotná 

úplata za převáděný obchodní závod není předmětem DPH. 

 

Vklad závodu nebo části závodu 

OSVČ může závod nebo část závodu, který představuje její podnikatelskou činnost nebo některou z nich, 

do právnické osoby také vložit. Jedná se o nepeněžitý vklad, pro který zákon o obchodních korporacích 

stanovuje povinnost ocenění znalcem, znaleckým ústavem, případně obecně uznávaným nezávislým 

odborníkem.  

 

Podíl na s. r. o. nebo akcie společnosti se v okamžiku vkladu stávají součástí obchodního majetku OSVČ. 

 

Právnická osoba pokračuje pro účely daně z příjmů v odepisování započatém OSVČ. Případné přecenění 

při vkladu se projeví v zásadě pouze účetně (tj. nemá daňový efekt). 

 

Aspekty DPH jsou obdobné jako při prodeji. 

 

Postupný převod 

V řadě publikovaných článků se uvádí, že nejpoužívanější a nejlevnější metoda převodu podnikatelské 

činnosti z OSVČ na právnickou osobu je ta, kdy podnikatel po založení společnosti s ručením omezeným 

nebo akciové společnosti i nadále podniká jako fyzická osoba a převádí podnikání za pochodu, postupně. 

Případně že nemusí společnost ani zakládat a stačí mu, když si koupí tzv. ready made společnost. 

Z kontextu pak vyplývá, že není potřebné adekvátní vypořádání mezi OSVČ a právnickou osobou. K tomu je 

nutné uvést, že takovýto postup je jednoznačně chybný a v rozporu s řadou ustanovení různých právních 

předpisů. Pro příklad lze uvést: 

 

 Vzhledem k tomu, že založená právnická osoba bude osobou spojenou podle zákona o daních z příjmů 

(např. shodný společník, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, osoba blízká), musí proběhnout 

vypořádání za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích 

za stejných nebo obdobných podmínek (tzv. na principu tržního odstupu) a tuto skutečnost je daňový 

poplatník v rámci daňového řízení povinen správci daně doložit. 

 

 V případě, že nebude adekvátně provedeno vypořádání mezi OSVČ a právnickou osobou, vznikají rizika 

z těchto rozdílů i v případě dalších daní – jde zejména o DPH (např. neodvedené DPH z hodnoty 

nehmotného majetku, který přešel z OSVČ na právnickou osobu bez adekvátního vypořádání). 
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 Zákon o obchodních korporacích stanoví zákaz konkurence, který by byl v případě souběhu stejných 

činností u OSVČ a její právnické osoby porušen. Obchodní korporace může požadovat, aby jí ten, kdo 

porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo aby na ni 

převedl z toho vzniklá práva. 

 

 Pokud je OSVČ statutárním orgánem právnické osoby nebo členem orgánu této právnické osoby, má 

podle zákona o obchodních korporacích povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Osoba, která 

porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti 

s takovým svým jednáním získala. 

 

 Při převodu závodu nebo části závodu dochází ze zákona k převodu všech práv a povinností 

vyplývajících z pracovně-právních vztahů. Pokud budou ukončeny pracovně-právní vztahy u OSVČ 

a zaměstnanci uzavřou nové pracovně-právní vztahy s právnickou osobou, pak jde o zastřený převod 

zaměstnanců a nepochybně i o zastřený převod celé činnosti. 

 

Daňový režim z hlediska daně z příjmů je nutné posuzovat u každého typu převáděné položky, stejně tak je 

potřebné vyhodnotit zatížení DPH. 

 

S ohledem na výše uvedená rizika není postupný převod vhodný, zejména pak v případech, kdy jsou 

podnikatelské aktivity OSVČ významné. 

 

Forma převodu 

Převod do již existující právnické osoby 

Právnická osoba, do které má být činnost OSVČ převedena, může být založena ještě před tímto převodem. 

V případě nepeněžitého vkladu, v případě prodeje musí být předem založena vždy. To je vhodné 

v případech, kdy podnikatelská činnost vyžaduje bezprostřední kontinuitu (tj. je nezbytné, 

aby podnikatelskou činnost právnická osoba realizovala okamžitě po převodu). U právnické osoby je 

nezbytné vyřídit všechna potřebná oprávnění, registrace, licence a certifikace ještě před převodem 

podnikatelské činnosti. 

 

Převod s vytvořením nové právnické osoby 

V případě nepeněžitého vkladu závodu nebo části závodu je možné vytvořit novou právnickou osobu v rámci 

tohoto vkladu. Tímto způsobem se postupuje v případech, kdy není vyžadována bezprostřední kontinuita 

v podnikatelské činnosti (tj. není problematická určitá časová prodleva s registracemi a vyřízením oprávnění, 

licencí a certifikací).
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Závěr 

Převod podnikatelské činnosti z fyzické osoby na právnickou je poměrně komplikovaný proces, u kterého je 

potřebné zajistit správný postup zejména z právního a daňového pohledu. Je proto vhodné ho provádět 

s někým, kdo má s realizací takovýchto projektů zkušenosti, a vyvarovat se možných rizik a z nich 

vyplývajících negativních dopadů. 

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jiřího Hlaváče, e-mail: jiri.hlavac@tpa-group.cz.  

 

 

Jiří Hlaváč 
Partner, znalec, daňový poradce 

 
Tel: +420 222 826 333 
E-mail: jiri.hlavac@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 

 

 

 

2. Změna ve výpočtu mezd u zaměstnanců od 1. 1. 2019 

Dne 11. 12. 2018 podepsal prezident novelu zákona č. 586/1992, o daních z příjmů („ZDP“). Jedná se 

o návrh poslance Jaroslava Foldyny, který se týká změny ve výpočtu dílčího základu daně pro příjmy 

ze závislé činnosti v České republice (tzv. „superhrubá mzda“). Novela nabývá účinnosti od 1. 1. 2019. 

 

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně ve výpočtu dílčího základu daně za závislé činnosti v závislosti na tom, 

kterého systému povinného sociálního a zdravotního pojištění je zaměstnanec účasten. Pokud se 

na zaměstnance bude vztahovat zcela nebo částečně zahraniční povinné pojištění, které se řídí právními 

předpisy jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarské konfederace, budou se příjmy ze závislé činnosti 

navyšovat o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění pro účely výpočtu 

superhrubé mzdy. Tyto zahraniční příspěvky se budou považovány pro účely daní z příjmů za povinné 

pojištění, tj. v tomto případě nebude při stanovení základu daně (superhrubé mzdy) uplatněna fikce 

hypotetických příspěvků zaměstnavatele na české sociální a zdravotní pojištění. 

 

Důvodová zpráva uvádí, že cílem této novely je reakce na nepříznivou situaci českých lodníků 

zaměstnaných na palubách lodí v mezinárodní vnitrozemské přepravě u zaměstnavatelů v Nizozemském 

království. Nicméně tato novela bude mít dopad na výpočet daně za závislé činnosti také u mnoha vyslaných 

zaměstnanců nebo také zaměstnanců, kteří vykonávají činnost souběžně ve 2 nebo více členských státech 

EU, EHP nebo Švýcarské konfederace. Zaměstnanci, kterých se tato změna dotkne, budou muset svým 

mailto:jiri.hlavac@tpa-group.cz
mailto:jiri.hlavac@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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českým zaměstnavatelům dokládat nejen potvrzení o příslušnosti k právním předpisům v jiném členském 

státě EU, EHP nebo Švýcarské konfederace (tzv. A1 certifikát), ale zejména přesnou výši měsíčních 

příspěvků zaměstnavatele do systému zahraničního pojištění. Pro zaměstnavatele může tato změna 

představovat zvýšenou administrativní náročnost ve vedení mzdové agendy, jelikož budou muset upravit 

nejen nastavení mzdových systémů, ale také posuzovat systém zahraničního pojištění, zda je obdobný 

českému povinnému systému pojištění, a zjišťovat výši zahraničního pojistného z vyplácené mzdy každý 

měsíc. 

 

Pro úplnost uvádíme, že u zaměstnanců podléhajících systému povinného českého sociálního a zdravotního 

pojištění a u zaměstnanců, jejichž pojištění se řídí bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení, nedochází 

ke změnám ve výpočtu dílčího základu daně pro příjmy ze závislé činnosti, tj. superhrubá mzda se bude 

navyšovat o povinné české, resp. hypotetické pojištění jako doposud. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jana Sošku, e-mail: jan.soska@tpa-group.cz.  

 
 
 
  
Jan Soška 
Partner, daňový poradce 

 
Tel: +420 222 826 229 

 
E-mail: jan.soska@tpa-group.cz. 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 

 

 

3. Ukládání účetních závěrek do Sbírky listin rejstříkového soudu 

Rádi bychom vás upozornili na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 8. 2018 sp. Zn. 7 Cmo 

455/2016. Jeho hlavním tématem je ukládání účetních závěrek do sbírky listin rejstříkového soudu. 

Podnikatel, fyzická osoba, zapsaná do obchodního rejstříku, neuložil do Sbírky listin své účetní závěrky za 

roky 2004 až 2008. Rejstříkový soud podnikatele opakovaně vyzval ke splnění této povinnosti (první výzva 

29. 9. 2015 a druhá výzva 18. 2. 2016). Podnikatel však požadované listiny nepředložil, a proto mu soud 

uložil pořádkovou pokutu a upozornil ho, že pokud nebude sbírka listin doplněna, bude podnikateli 

pořádková pokuta ukládána opakovaně. Podnikatel se proti tomuto dovolal a uvedl, že důvodem, proč účetní 

závěrky za období let 2004 až 2008 neuložil, bylo, že je již nemá s ohledem na uplynulou dobu k dispozici 

mailto:jan.soska@tpa-group.cz
mailto:jan.soska@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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a že by bylo neskutečně nákladné tyto závěrky opětovně zajistit. Uplynula doba pro možnou kontrolu 

účetnictví příslušným finančním úřadem a dále uvedl, že uplynula i skartační lhůta dle zákona o účetnictví. 

Otázku, kterou musel odvolací soud vyjasnit ve vztahu k možnosti a právu účetní jednotky (v daném případě 

podnikatele – fyzické osoby) skartovat účetní záznamy včetně účetních závěrek, je, zda je toto právo dáno  

i účetní jednotce nesplnivší svoji povinnost zveřejnění účetních závěrek jejich založením do sbírky listin 

obchodního rejstříku.  

Z usnesení citujeme: „Podle odvolacího soudu se tedy možnost skartace účetních závěrek podle § 31 

zákona o účetnictví nevztahuje na ty účetní závěrky, jež dosud nebyly zveřejněny = uloženy do sbírky listin 

obchodního rejstříku.“ Jinak řečeno, pokud nedošlo ke zveřejnění účetní příslušné účetní závěrky jejím 

uložením do sbírky listin, nevzniklo účetní jednotce právo tuto listinu podle § 31 zákona o účetnictví 

skartovat.  

Dále Vrchní soud uzavírá: „Učinil-li tak podnikatel, učinil tak v rozporu se zákonem a jeho pochybení nemůže 

být k tíži třetím osobám, kterým je určena sbírka listin a mají právo do ní nahlížet. K zajištění tohoto práva je 

rejstříkový soud oprávněn i povinen založení příslušných závěrek po podnikatelích vyžadovat včetně 

ukládání pořádkových pokut. Byla-li tedy v roce 2016 uložena pokuta za neuložení účetních závěrek, kromě 

jiného i za roky 2004 a 2005, pak tato pokuta byla uložena v souladu se zákonem.“ 

Proto doporučujeme nespoléhat na dlouholetou pasivitu rejstříkových soudů a zkontrolovat, zda všechny 

„stařičké“ účetní závěrky jsou založeny, a tím tedy splněny všechny povinnosti.  

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz.  

 
  
Jana Skálová 
Auditor, daňový poradce, partner 

 
Tel: +420 222 826 327 

 
E-mail: jana.skalova@tpa-group.cz. 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 

 

 

 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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4. Z dění v TPA 
 

4.1. Řád nadačního fondu Rozum a Cit 

Nadační fond Rozum a Cit 

věnující se pomoci náhradním 

rodinám na svém pravidelném 

vánočním setkání pro 

pěstounské rodiny ocenil 

Rostislava Kuneše, generálního 

ředitele TPA, Řádem citlivého 

rozumu. Společnost TPA 

podporuje Nadační fond Rozum 

a Cit od roku 2006 a za tu dobu 

přispěla na desítky projektů 

podporujících náhradní rodiny i 

na činnost organizace.  

 

 

 

 

4.2. Přednášky našich specialistů 

Sestavení účetní závěrky za rok 2018 je za dveřmi, a pokud si nejste jisti, zda máte všechny účetní a daňové 

povinnosti splněny a podklady připraveny, přichází pestrá nabídka vzdělávacích akcí přednášených našim i 

odborníky. 

Prostudujte bohatou nabídku jednodenních seminářů od společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo 

společnosti je v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na http://www.csvts.cz). Zde si vás 

dovolujeme pozvat na tyto akce: 

 

Termín Téma Přednášející  

11.1. 2019 Splatná a odložená daň a jak ji spočítat aktuálně Rostislav Kuneš 

18.1.2019 DPH aktuálně v praxi Jindřich Trupl 

23.1.2019 Sestavení výkazu cash flow jednoduše a rychle po novele 
zákona o účetnictví 

Markéta Schück  

http://www.csvts.cz/
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Další nabídka jednodenních seminářů přichází od společnosti Bova – Polygon. Také tyto semináře se konají 

v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté přednáší tyto akce: 

 

Termín Téma Přednášející  

19. 2. 2019 

nebo 

16. 4. 2019 

Fúze a odštěpení v příkladech  

aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

12. 3. 2019 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu – právní a daňové 

souvislosti 

Petr Čech  

Jana Skálová  

1. 4. 2019 Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových 

společností  

Jan Dědič 

Jan Lasák 

Jana Skálová 

 
Podrobnější informace najdete na http://www.bovapolygon.cz/seminare.php.  
 
 
Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné 

semináře:   

 

Termín Téma Přednášející  

14. 3. 2019 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota 

včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět 

ocenění znalcem 

Tomáš Podškubka  

4. 4. 2019 Přeměny obchodních společností – účetní a daňový 

pohled  

Lukáš Pěsna 

8. 4. 2019 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy Tomáš Podškubka  

14. 5. 2019 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se 

rozhodnout o koupi/prodeji) 

Tomáš Podškubka  

15. 5. 2019 Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční 

společnosti v ČR – právní, účetní a daňový problematika  

Jan Soška  

14.2.2019 Pohledávky a závazky – účetní a daňové problémy Jindřich Trupl 

20.2.2019 Cash flow v příkladech  Markéta Schück 

22.2.2019 Cenné papíry – teorie a praxe pro podnikatele Eva Šedinová  

http://www.bovapolygon.cz/seminare.php
https://www.vox.cz/kurzy-ekonomiky-a-financi/kurz-financni-plan-a-reporting-prakticke-rady-a-tipy-0008.htm
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Podrobnější informace a přihlášku najdete na https://www.vox.cz.  
 
 
Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře: 
   

Termín Téma Přednášející  

22. – 23. 5. 2019 Akvizice a oceňování firem v praxi  Petr Dědeček  

Jiří Hlaváč 

20. 6. 2019  Due diligence – jak posuzovat finanční situaci 

společnosti a optimálně strukturovat transakci  

Jiří Hlaváč  

 
Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.  
 
Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.  

  

https://www.vox.cz/
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/
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5. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na leden 
 

Leden 2019  
 

9.1. Spotřební daň 
splatnost daně za listopad 2018 (kromě spotřební daně z lihu) 
 

20.1. Daň z přidané hodnoty 
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

21.1. Daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 
 

24.1. 

 
Spotřební daň 

splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 

 

25.1. 

Daň z hazardních her 
daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018 

Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018 
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018 
- kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018 

Energetické daně 
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 
prosinec 2018 

Spotřební daň 

- daňové přiznání za prosinec 2018 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
 z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 
 (pokud vznikl nárok) 
 

31.1. 

Biopaliva 
hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. 

Daň silniční 
daňové přiznání a daň za rok 2018 

Daň z nemovitých věcí 
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019 

Daň z příjmů 
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 
za prosinec 2018 
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Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a těšíme se na vaše podněty a dotazy.  

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

Jana Skálová 

Partner TPA  

 

Kontakt: 

TPA Česká republika 

Antala Staška 2027/79 

140 00 Praha 4 

 

Tel.: +420 222 826 311 

 

http://www.tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li dostávat pravidelné informace, přihlaste se k odběru newsletteru. 
 
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, 
doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zvážny všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument 
nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace 
informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na: info@tpa-group.cz. 

http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/newsletter
mailto:info@tpa-group.cz

