
Abstrakt 

Právo obchodních společností je v praxi úzce spojeno s právem daňovým, a to zejména 

ve vztahu k daňovým dopadům určitých vybraných korporátních transakcí, na které se 

tato práce zaměřuje.  

Korporátní transakce, o nichž tato práce pojednává, zahrnují převod podílu v české 

kapitálové společnosti (tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), 

převod závodu společnosti, rozdělení zisku a rozdělení jiných vlastních zdrojů mezi 

společníky. 

Všechny výše uvedené korporátní transakce jsou popsány jednak v souvislosti s jejich 

zákonnými předpoklady a požadavky, ale také daňovými dopady. Tato práce nepopisuje 

dopady všech daní v rámci daňové soustavy České republiky, ale zaměřuje se na vybrané 

daně, a to daň z příjmů (jak právnických, tak i fyzických osob), daň z přidané hodnoty 

a daň z nabytí nemovitých věcí. Tyto daně hrají právě v souvislosti s výše uvedenými 

korporátními transakcemi významnou roli. 

Po úvodních dvou kapitolách, které objasňují hlavní pojmy používané v této práci, 

analyzuje třetí kapitola první korporátní transakci, a to převod podílu v kapitálové 

společnosti. Po shrnutí zákonných požadavků a předpokladů pro převod podílu ve 

společnosti s ručením omezeným a převod akcií akciové společnosti následuje analýza 

daňových dopadů takového převodu, z pohledu fyzické i právnické osoby. Významná 

část kapitoly je zaměřena na stanovení nabývací ceny jako daňového výdaje (nákladu), 

a osvobození od daně z příjmů u fyzických i právnických osob. Na závěr je zmíněn také 

dopad z pohledu daně z přidané hodnoty a daně z nabytí nemovitých věcí. 

Jako druhý typ převodu cílové společnosti je rozebrán převod jejího závodu, a to ve čtvrté 

kapitole této práce. Úvodem jsou rozebrány opět zákonné předpoklady pro realizaci 

takového převodu, přičemž následuje analýza daňových dopadů převodu závodu jak na 

prodávajícího, tak na kupujícího. Na závěr je zmíněn dopad v souvislosti s daní z přidané 

hodnoty a daní z nabytí nemovitých věcí. 



Klíčovou kapitolou této části práce je kapitola pátá, obsahující srovnání převodu podílu 

a převodu závodu z pohledu vybraných právních a daňových aspektů. Srovnání, které je 

rovněž shrnuto ve formě přehledné tabulky, má za cíl poskytnout čtenářům popis výhod 

a nevýhod obou typů transakcí, a představuje jakýsi návod pro výběr vhodnější varianty.  

Další dvě kapitoly se zaměřují na odlišné typy korporátních transakcí, a to rozdělení zisku 

a jiných vlastních zdrojů mezi společníky společnosti s ručením omezeným a akcionáře 

akciové společnosti. Vedle shrnutí formální zákonných předpokladů práce analyzuje 

daňové dopady na společníky společnosti.  

Závěrečná osmá kapitola je opět srovnáním obou výše uvedených typů distribuce 

prostředků společnosti jejím společníkům. Rozdělení zisku na straně jedné a rozdělení 

jiných vlastních zdrojů na straně druhé je srovnáváno z pohledu formálních předpokladů 

a daňových dopadů na společníky, a to jak fyzické, tak právnické osoby.  Srovnání je opět 

shrnuto ve formě přehledné tabulky.  

 


