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1. Osvobození příjmu z převodu podílu na společnosti s ručením omezeným  
u fyzické osoby 
 

Novela zákona o daních z příjmů přinesla od 1. 7. 2017 změnu v posuzování osvobození příjmů z prodeje 

podílu na společnostech s ručením omezeným. Novelizované ustanovení prošlo novelou v letech 2014 

a 2015 a snad teď v roce 2017 je již text zákona konečně takový, jaký byl původní záměr Ministerstva 

financí.  

Osvobození příjmů fyzických osob z prodeje podílů je upraveno v zákoně o daních z příjmů  

v § 4 odst. 1 písm. s). Příjem z úplatného převodu podílu je osvobozen, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím 

a úplatným převodem dobu 5 let.  

Doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem 

této obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace.  

Osvobození se nevztahuje na příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení 

nabývací ceny podílu člena nepeněžitým plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo 

nabytím podílu od jiného člena, pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí podílu. 

Uvedená výjimka z osvobození obsahuje dvě varianty. Jedná se o situaci, kdy 

a) došlo k navýšení nabývací ceny podílu plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace, nebo  

b) došlo k nabytí dalšího podílu od jiného člena korporace.  
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Navýšení nabývací ceny podílu  

Uvedený postup lze aplikovat na stav, kdy člen korporace (společník ve společnosti s ručením omezeným) 

navýší nabývací cenu podílu nepeněžitým plněním způsoby, které předpokládá zákon o obchodních 

korporacích, tedy provede:  

a) vklad do základního kapitálu s případným vkladovým ážiem, 

b) příplatek do ostatních kapitálových fondů,  

c) v některých případech fúzi korporací.  

Pro vysvětlení správného postupu uvedeme několik příkladů.   

A.  Pan Novák založil v roce 2010 společnost s ručením omezeným jako jediný společník se základním 

kapitálem ve výši 2 mil.  Kč. V roce 2015 společnost vstoupila do významného projektu a potřebovala vyšší 

vlastní kapitál. Proto pan Novák do společnosti vložil jako peněžitý příplatek částku 18 mil. Kč. V roce  

2017 se rozhodl společnost prodat. Celý jeho příjem z prodeje podílu bude od daně z příjmů fyzických osob 

osvobozen.   

Peněžitý vklad nemá dopady na osvobození příjmu z prodeje a novela ZDP od 1. 7. 2017 vylučuje  

ze zdanění peněžité vklady učiněné v minulosti, tedy ve lhůtě, kdy znění zákona ještě neobsahovalo slovo 

„nepeněžité“.  

B. Pan Novák založil v roce 2010 společnost s ručením omezeným jako jediný společník se základním 

kapitálem ve výši 2 mil. Kč.  V roce 2015 společnost vstoupila do významného projektu a potřebovala vyšší 

vlastní kapitál. Proto pan Novák do společnosti vložil jako nepeněžitý příplatek pozemky oceněné znaleckým 

posudkem na částku 18 mil. Kč, které společnost použila jako zástavu na získání bankovního úvěru na 

financování projektu. Celková nabývací cena podílu je tak 20 mil. Kč.  V roce 2017 se rozhodl společnost 

prodat za 40 mil. Kč.  

Jeho příjem z prodeje bude rozdělen na osvobozenou část odpovídající nabývací ceně podílu 2 mil. Kč  

a zdaňovanou část odpovídající nabývací ceně podílu 18 mil. Kč.  

Z poměru nabývacích cen je tak možno dopočítat, že 10 % příjmu budu osvobozeno a 90 % příjmu bude 

zdaněno. Osvobozený příjem tedy bude 4 mil. Kč, zdanitelný příjem 36 mil. Kč.  

V daňovém přiznání pan Novák uvede zdanitelný příjem ve výši 36 mil. Kč a k tomu uplatní nabývací cenu 

podílu vzniklou navýšením ve výši 18 mil. Kč. Základ daně v § 10 tedy bude 18 mil. Kč.  
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Nabytí dalšího podílu od jiného člena korporace  

Nabytí dalšího podílu od jiného člena korporace se použije v zásadě v případech, kdy společník odkupuje 

podíl od jiného společníka. V těchto případech se jako „klíč“ pro oddělení původního podílu od dokoupeného 

použijí procenta na základním kapitálu. 

Většina společností s ručením omezeným ponechala původní koncept z obchodního zákoníku, že jeden 

společník má pouze jediný obchodní podíl v s.r.o. Přestože se pro účely obchodního práva dokoupený podíl 

spojuje s původním, pro daňové účely musí společník evidovat postupně nakupované podíly samostatně,  

a to vždy s datem nabytí a s pořizovací cenou. 

Tento postup ilustruje tento příklad:  

C. Pan Novák založil v roce 2008 společnost s ručením omezeným, kdy získal 80% podíl na základním 

kapitálu. Od druhého společníka koupil v roce 2016 druhý podíl ve výši 20 % základního kapitálu, a stal se 

tak 100% vlastníkem společnosti. V roce 2017 se rozhodl celý 100% podíl prodat.  

Příjem z prodeje celého 100% podílu bude rozdělen na dvě části: 

1) první část příjmu ve výši 80 % bude od daně osvobozena,  

2) druhá část příjmu ve výši 20 % bude zdaněna dle § 10. Jako výdaj může uplatnit nabývací cenu 

dokoupeného 20% podílu.  

Pro další informace k této problematice se obraťte na Janu Skálovou, email: 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
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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2. Pojištěné pohledávky a jejich odpis jako daňově uznatelný náklad 

Rádi bychom vás upozornili na opakované projednání případu pojištěných pohledávek, který v červenci 

letošního roku rozřešil Nejvyšší správní soud (9 Afs 231/2016).  

Ke sporu došlo mezi společností Raiffeisenbank a.s. a Odvolacím finančním ředitelstvím. Společnost 

obdržela od úvěrové pojišťovny pojistné plnění, jelikož jí dva dlužníci, jejichž pohledávky měla pojištěné, své 

dluhy nezaplatili. Společnost následně provedla účetní odpis pohledávek za uvedenými dlužníky, a to  

do výše přijatého pojistného plnění. Spor byl veden o to, zda pro společnost bude tento odpis pohledávek  

do výše přijatého pojistného plnění uznán jako daňově uznatelný náklad ve smyslu § 24 odst. 2 písm. zc) 

zákona o daních z příjmů ve znění účinném k 1. 1. 2009.   

Správce daně odmítl uznat daňový odpis pohledávek, na které bylo poskytnuto pojistné plnění z důvodu   

jejich nesplacení dlužníkem. Správce daně argumentoval, že odpis pohledávky byl předčasný a že není 

přímá vazba mezi odpisem pohledávky a přijatým pojistným plněním, protože pojistné plnění bude 

vyplaceno, i když pohledávka nebude odepsána.  

Nejvyšší správní soud však argumenty správce daně vyvrátil a konstatoval, že výplata pojistného plnění 

vedla v návaznosti na ujednání v pojistné smlouvě k situaci, v níž byl odpis pohledávky na místě. 

V účetnictví společnosti totiž po výplatě pojistného plnění nemělo význam evidovat pohledávku, z níž 

nemůže být společnost v žádném případě uspokojena. Důsledek spočívající v tom, že po výplatě pojistného 

plnění si do výše přijatého pojistného plnění nebude moci společnost plnění z pohledávky ponechat, i kdyby 

byl dluh odpovídající pohledávce splněn, byl základní součástí smluvního ujednání. S ohledem na smluvní 

ujednání v pojistné smlouvě byla vytvořena návaznost mezi výplatou pojistného plnění a odpisem 

pohledávky do výše přijatého pojistného plnění. Mezi výplatou pojistného plnění a odpisem pohledávky tak 

existuje logická a nezprostředkovaná vazba.   

Je smutné, že se tato kauza musela dostat k Nejvyššímu správnímu soudu opakovaně, abychom se dočkali 

jednoznačného závěru ve prospěch poplatníka. Závěry z tohoto judikátu jsou pro naši praxi významné, 

přestože bylo sporné ustanovení zákona o daních z příjmů změněno a dnešní aplikace § 24 odst. 2 

písm. zc) je určena výhradně na „přefakturace“, jak vyplývá z formulace „výdaje (náklady), které nejsou 

výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny 

k přeúčtování jiné osobě“.  
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Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Skálovou, email: 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 

 
 
 

3. Daňová uznatelnost výdajů na opravu a vybavení cizí nemovitosti 

V rámci monitoringu nejnovější judikatury nás zaujal rozsudek NSS 6 Afs 295/2016-33 z 12. 7. 2017, 

zabývající se otázkou posouzení daňové uznatelnosti výdajů na opravu a vybavení cizí nemovitosti.  

V rozsudku byla posuzována nejen související ustanovení zákona o daních z příjmů, ale mimo jiné i obecně 

připomenuta potřeba vždy zohlednit skutečnou ekonomickou podstatu právních vztahů, s nimiž dané výdaje 

souvisejí.  

Případ se týká uplatnění výdajů na opravu a vybavení budovy, kterou poplatník (fyzická osoba) sice 

nevlastnil, pro prokázání oprávněnosti uplatnění výdajů však předložil Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 

kupní. K převodu okamžitého vlastnictví nemohlo dojít z důvodu zatížení nemovitosti předběžným opatřením 

soudu. Vzhledem k tomu, že budova byla v zanedbaném stavu, smluvní strany se zároveň dohodly, že 

budoucí kupující může budovu opravovat tak, aby mohl v budoucnu uskutečňovat předmět své činnosti – 

pronájem nebytových prostor a bytových jednotek.  

Správce daně výdaje neuznal na základě ustanovení § 25 odst. 1 písm. u) ZDP, dle kterého nejsou daňově 

uznatelné „výdaje na osobní potřebu poplatníka; včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu nebo 

technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, který 

poplatník uvedený v § 2 nezařadí do obchodního majetku….“. Krajský soud se s názorem správce daně 

ztotožnil a případ se tak dostal k Nejvyššímu správnímu soudu. 

NSS ve svém rozhodnutí nejenže zamítl možnost uplatnit na výše zmíněný případ ustanovení § 25 odst.  

1 písm. u) ZDP, neboť posuzované výdaje nebyly vynaloženy na osobní spotřebu poplatníka a ustanovení 

nelze vykládat izolovaně po jednotlivých částech, ale zároveň vyjádřil či připomenul obecnější principy: 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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- Předmětné investice obecně splnily podmínky daňové uznatelnosti ve smyslu § 24. V opačném 

případě by totiž nebylo možné zabývat se otázkou, zda jsou splněny podmínky ustanovení § 25 (toto 

ustanovení je speciální k ustanovení § 24). 

- Ustanovení § 24 odst. 1 ZDP nestanoví podmínku, že pro zjištění základu daně je možné odečíst 

pouze výdaje vynaložené v souvislosti s vlastním majetkem. Je nutno vždy zohlednit skutečnou 

ekonomickou podstatu právních vztahů, s nimiž dané výdaje souvisejí, nestanoví-li zvláštní předpis 

jinak. 

- Výdaje nemusí zajistit příjem ihned v tom zdaňovacím roce, ve kterém byly vynaloženy.  

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lenku Lamačovou, email: lenka.lamacova@tpa-group.cz.

  

 

                                                     Lenka Lamačová 
                                                     Daňový poradce, manažer 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 408 

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

 
 

 

 

4. Z dění v TPA 

4.1. Veletrh Expo Real Mnichov 

Mnichovský areál Nového výstaviště začátkem října 

hostil již 20. ročník prestižního evropského veletrhu 

komerčních nemovitostí a investičních příležitostí – 

Expo Real. Na Expo Real se setkalo 35 zemí 

a zástupci z více než 2 000 společností. 

Zastoupena byla i TPA Czech Republic ve 

společném stánku s Baker Tilly Germany, ve kterém 

se návštěvníci setkali jak s experty z Rakouska 

a Německa, tak i s Petrem Karpelesem a Janem 

Lamačem z TPA Czech Republic. 

 

mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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„Pro naši společnost je veletrh Expo Real velmi přínosný. Máme tu jedinečnou možnost osobního setkání  

s mnoha našimi zahraničními klienty a příležitost k networkingu, protože jsou zde soustředěni klíčoví hráči 

oboru. Velmi oceňujeme také možnost ‚přeshraničního setkání‘, kdy do schůzky s klientem mohou být 

zapojeni i poradci z ostatních zemí TPA nebo ze zemí našeho řetězce Baker Tilly,“ vyhodnotil účast na Expo 

Real Petr Karpeles. 

 

Letošní ročník přinesl následující trendy a predikce realitních expertů: evropský realitní trh bude nadále 

prosperovat i přes Brexit a současnou politickou i ekonomickou nejistotu. Stále větší roli na něm budou hrát 

digitalizace a inovace. Boom trhu s bydlením bude pokračovat díky nízkým úrokům hypoték a velkému 

objemu investičního kapitálu; k němu se jako perspektivní segmenty přidají projekty zdravotní a sociální 

péče a logistické nemovitosti. Německo a země CEE jsou mezi investory stále v kurzu; Česká republika si  

v investicích do komerčních nemovitostí drží pozici premianta regionu. Česká města a kraje se ve společné 

expozici vedle svých investičních vizí a projektů soustředila na prezentaci svého inovačního potenciálu, který 

zvyšuje jejich konkurenceschopnost. 

 

 

4.2. Dobročinný bazar Lékořice 

TPA se každoročně podílí na organizaci 

dobročinného bazárku Lékořice v Thomayerově 

nemocnici. Díky celofiremní sbírce TPA kromě 

oblečení věnovalo do prodeje i hračky nebo knihy. 

Dobročinnému bazárku, který se konal ve dnech 

15. - 17. října, se nakonec podařilo vybrat  

92 260 Kč. Výtěžek putuje na realizaci projektů 

Dobrovolnického centra Lékořice, jejichž 

posláním je vnášet do nemocničního prostředí 

více mezilidského kontaktu a propojovat izolovaný 

svět nemocných se světem zdravých. 

 

 

 

 

 

http://www.lekorice.com/novinky/rijnovy-bazar-v-tn/
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4.3. Přednášky našich specialistů 

Vzdělávací sezóna je v plném proudu a všichni sbíráme nové informace potřebné pro sestavení účetní 

závěrky za rok 2017 a správný daňový start do roku 2018. Proto vám přinášíme nabídky vzdělávacích 

agentur, kde působí naši specialisté jako lektoři jednodenních seminářů.   

 

Jako první představíme 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 jsou organizovány tyto akce: 

 

 

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  

21. 11. 2017  Pohledávky – účetní a daňová příprava na účetní 
závěrku  

Jana Skálová 

25. 2. 2018  Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 
souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

 

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu. 

Termín Téma Přednášející  

14. 12. 2017 

nebo  

12. 2. 2018 

DPH aktuálně a v praxi Jindřich Trupl 

20.11. 2017 

nebo  

21. 1. 2018 

Přeměny obchodních společností Lukáš Pěsna 

22. 2.  2018 Cash flow v příkladech Markéta Kopřivová 

15. 1. 2018 Jak správně fakturovat Jindřich Trupl 

6. 12. 2017 Sestavení výkazu cash flow jednoduše a rychle Markéta Kopřivová 

27. 2. 2018 Pohledávky a závazky – účetní a daňový pohled Jindřich Trupl 

9. 2. 2018 Daň z příjmů PO Veronika Soukupová 

19. 2. 2018 Organizační složka podniku - odštěpný závod zahraniční 

osoby 

Jan Soška a Lucie 

Josková 

http://www.csvts.cz/
https://kurzy.notia.cz/organizacni-slozka-podniku-odstepny-zavod-zahranicni-osoby-72885
https://kurzy.notia.cz/organizacni-slozka-podniku-odstepny-zavod-zahranicni-osoby-72885
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5. Nezapomeňte zaplatit 

Listopad 2017  
 

9.11. spotřební daň 
– splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

20.11. daň z příjmů 
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů  
fyzických osob ze závislé činnost 
 

24.11. spotřební daň 
– splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 
 

27.11. 

spotřební daň 

– daňové přiznání za říjen 2017 
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů  
za říjen 2017 (pokud vznikl nárok) 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017  
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za říjen 2017 
− kontrolní hlášení za říjen 2017 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za říjen 2017   
 

30.11. 

daň z příjmů 
− odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně  
za říjen 2017 

daň z nemovitých věcí 
− splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší  
než 5 000 Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
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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 zváženy 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

