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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá problematikou vybraných transakcí s obchodním podílem 

z účetního a daOového pohledu. V první části jsou vymezena základní teoretická 

východiska. ůnalytická část je zamEUena na rozbor legislativní úpravy související 

s nabytím, držbou a prodejem obchodního podílu. V návrhové části je na základE 

získaných poznatk] stanovena metodická pom]cka. Navržená metodická pom]cka je 

následnE aplikována na pUíkladu. 

 

Abstract 

Master thesis deals with the issue of selected business share transactions from the 

accountancy and tax view. In the first part of thesis there are defined the basic 

theoretical concepts. The analytical part is focused on the analysis of the law connected 

with acquisition, holding and selling a business share. The practical part is based on 

acquired knowledge to elaborate a methodical tool. Suggest methodical tool is 

subsequently applied to the example. 
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ÚVOD 

DaOová strategie podniku je vnímána jako úsilí společnosti minimalizovat svou 

daOovou povinnost, jež se pohybuje od nezákonného daOového úniku až po daOovou 

minimalizaci, pUičemž se rozlišují dvE strategie. První je agresivní daOová strategie, 

která se opírá o doslovný výklad regulace a považuje za pUijatelné využívání právních 

mezer. Naopak druhou je konzervativní podniková strategie, která se uskutečOuje 

v souladu se zámErem zákonodárce bez ohledu na to, zda doslovná interpretace umožní 

efektivnEjší Ěnižšíě daOovou povinnost. VEdci naznačují, že stakeholdeUi negativnE 

reagují na agresivní daOovou strategii podniku, proto je pro společnost vhodné 

postupovat v souladu s konzervativní daOovou strategií, která m]že zlepšit společnosti 

reputaci a její podnikání m]že být vnímáno jako d]vEryhodné1. 

V současné dobE se stále vEtší pozornost zamEUuje na morální stránku daOových 

strategií podnik], které se snaží co nejvíce minimalizovat svou daOovou povinnost. 

Z tohoto d]vodu jsou globální korporace obviOovány z využívání vnitrostátních 

pravidel, protože platí nízké danE ze zisk] v jurisdikcích, ve kterých zaznamenávají 

vysoké prodeje2. 

Jednou z možností daOové strategie podniku m]že být vytvoUení holdingové struktury, 

jejímž prostUednictvím m]že společnost lépe optimalizovat podnikové činnosti. 

Zejména se jedná o maximalizaci míry návratnosti, daOové výhody a současnE i o Uízení 

rizika akcionáUe. JednoznačnE nejjednodušším a nejlevnEjším Ueším je pUímo držet podíl 

v jiné společnosti, ale ne vždy se jedná o nejúčinnEjší strukturu3.   

Mezi pUínosy vytvoUení holdingové struktury patUí, že samotná holdingová společnost je 

chránEná pUed ztrátami, pokud dceUiná společnost vstoupí do likvidace, protože vEUitelé 

dceUiné společnosti nemají nárok na majetek holdingové společnosti, aktiva společnosti 

mohou být umístEna v nEkolika r]zných dceUiných společnostech, dceUiné společnosti 

mohou být umístEny a provozovány v r]zných zemích, schopnost snížit vedlejší 

                                                           
1ANTONETTI, P. a M. ANESA. Consumer reactions to corporate tax strategies: The role of political 
ideology. Journal of Business Research [online]. 
2 Tamtéž. 
3
 KRISHNA, V. Holding Companies Can be Effective Tax Planning Structurec. linkedin.com [online]. 
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náklady tím, že holdingová společnost poskytne určité centralizované služby, jako napU. 

správa, marketing atd. a holdingové společnosti mohou získat úvErové prostUedky 

mnohem jednodušeji a levnEji. Za daOové výhody se považuje to, že holdingové 

společnosti mohou být umístEny v zemích s nízkou daOovou sazbou, nebo že vyplácené 

dividendy jsou osvobozeny od danE4. 

Z toho vyplývá, že se tato diplomová práce zamEUuje na vybrané transakce s obchodním 

podílem z účetního a daOového pohledu. Jedná se jmenovitE o nabytí podílu dohodou o 

započtení pohledávky, držbu podílu a následný prodej podílu. Z d]vodu, že se jedná o 

obsáhlé téma, je uvedená problematika Uešena pouze z pohledu tuzemských právních 

pUedpis], proto se nepUihlíží k mezinárodnímu prvku. Není-li uvedeno jinak, vychází 

práce z legislativy platné k 31.12.2017.   

Diplomová práce je rozdElena do nEkolika částí. V první části jsou vymezena teoretická 

východiska. Zejména je definován obchodní podíl, jaké dispozice s ním mohou nastat a 

jaká práva plynou společníkovi, pokud vlastní podíl. Na tuto kapitolu navazují kapitoly 

právní úpravy nabytí, držby a prodeje obchodního podílu.  

Právní úprava nabytí podílu se zabývá zp]soby nabytí podílu, jejich ocenEním a 

zaúčtováním a s tím souvisejí daOové záležitosti. Dále je tato kapitola zamEUena na 

nabytí podílu dohodou o započtení pohledávky. Právní úprava držby podílu se zamEUuje 

na ocenEní podílu pUi držbE podílu a na daOová úskalí, pUičemž pozornost bude 

vEnována neuznatelnosti náklad], které mateUská společnost vynakládá v souvislosti 

s držbou podílu v dceUiné společnosti. V kapitole právní úprava pUi prodeji podílu bude 

brán zUetel jednak na účtování, ale také na podmínky, pUi nichž m]že být pUevod podílu 

mateUské společnosti v dceUiné společnosti osvobozen.  

Dále navazuje kapitola zabývající se stanovením metodiky s následnou aplikací na 

modelovém pUíkladE. ZávEr diplomové práce je vEnován shrnutí vybraných transakcí 

s obchodním podílem, na jejichž základE bude provedeno vyhodnocení s doporučením 

k dané problematice.  

  

                                                           
4TAXFITNESS. Tax Planning Strategy 186 – Holding Companies. taxfitness.com [online].  
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CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je tvorba metodiky účtování a zdaOování transakcí s obchodním 

podílem. Jedná se jmenovitE o nabytí podílu dohodou o započtení pohledávky, držby 

podílu a následný prodej podílu u akciové společnosti. 

Pro dosažení hlavního cíle diplomové práce je nejdUíve nutné splnit dílčí cíle. Mezi nE 

patUí vymezení teoretických východisek z oblasti korporátního práva. Jedním z dalších 

dílčích cíl] diplomové práce je analýza legislativní úpravy související s nabytím, držbou 

a prodejem obchodního podílu jak z účetního, tak i z daOového pohledu. Cílem 

praktické části je vytvoUení metodické pom]cky na základE pUedchozí analýzy 

a následná aplikace na modelovém pUíkladu. 
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METODIKů PRÁCE 

PUi zpracování diplomové práce byly použity níže uvedené metody: 

PUi použití metody abstrakce se odhlíží od nepodstatných vlastností a vztah]5. Tato 

metoda je využita zejména v teoretické části práce, kde jsou u definicí základních 

pojm] interpretovány d]ležité charakteristiky a vlastnosti dané oblasti. 

Cílem analýzy je zkoumat části jako prvky složitého celku6. ůnalýza je v diplomové 

práci využita k rozboru právních pUedpis]. 

Syntéza je definována jako opak analýzy. Syntéza pUedstavuje proces sjednocování 

částí, vlastností a vztah]. Dohromady s analýzou tvoUí nerozbornou jednotu7. S pomocí 

syntézy je v této práci zpracován návrh metodiky, která by mEla být pom]ckou pUi 

transakcích s obchodním podílem. RovnEž jsou s její pomocí definovány závEry a 

doporučení v návrhové části. 

Dedukce je proces odvození výrok] z jiných platných výrok]. Jedná se tedy o základní 

postup pUi dokazování výrok]8. Na základE dedukce jsou teoretické poznatky 

aplikovány na praktické pUípady. 

Komparace neboli porovnání objekt] za účelem určení jejich shodných či rozdílných 

znak]9. Komparace byla využita pUedevším z vEcného hlediska, kv]li odlišnosti definicí 

téhož nebo podobného pojmu dle r]zných zdroj]. 

 

  

                                                           
5 POKORNÝ, J. ÚspEšnost zaručena. 2004, str. 53. 
6 Tamtéž, str. 5ň. 
7 Tamtéž, str. 5ň. 
8 Tamtéž, str. 54. 
9 Tamtéž, str. 54. 



 

15 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKů 

Cílem této kapitoly diplomové práce je objasnit a definovat hlavní teoretická 

východiska, ze kterých bude vycházeno v dalších kapitolách práce. Jedná se zejména 

o pojem podíl s akcentem na podíl v akciové společnosti. 

1.1 Obchodní korporace 

Obchodní korporace je vymezena podle § 1 zákona č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních 

korporacích ve znEní p. p. V tomto ustanovení se obchodní korporace člení na obchodní 

společnosti a družstva. Další rozdElení obchodních korporací je zobrazeno 

v následujícím schématu (viz Obr. 1: Schéma rozdElení obchodních korporací.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Schéma rozdElení obchodních korporací10. 

Diplomová práce cílí na kapitálovou společnost, jmenovitE na akciovou společnost 

z d]vodu, že se jedná o ménE častou formu podnikání, než je společnost s ručením 

omezeným. 

                                                           
10 Vlastní zpracování dle § 1 zákona č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p.  
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1.2  ůkciová společnost 

ůkciová společnost patUí do skupiny kapitálových společností a m]že být založena 

jediným zakladatelem. Založením se rozumí podepsání společenské smlouvy nebo 

zakladatelské listiny, pokud je možné, aby společnost založil jediný společník. 

K založení společnosti se vyžaduje pUijetí stanov, pUičemž obsah stanov je stanoven v 

§ Ň50 zákona č. ř0/Ň01ŇSb., o obchodních korporacích ve znEní p. p. V pUípadE akciové 

společnosti je základní kapitál rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotE 

a výše základního kapitálu je alespoO Ň 000 000 Kč, nebo Ř0 000 EUR11. 

Systém vnitUní struktury akciové společnosti je dvojí – dualistický nebo monistický. 

Dualistický systém je systém, ve kterém se zUizuje pUedstavenstvo a dozorčí rada. 

Naopak v monistickém systému se zUizuje správní rada a statutární Ueditel. Mezi orgány, 

které Uídí akciovou společnost, se Uadí i valná hromada, která je nejvyšším orgánem 

společnosti. Skládá se z akcionáU], kteUí tak vykonávají své právo podílet se na Uízení 

společnosti. Není-li stanoveno jinak, valná hromada rozhoduje vEtšinou hlas] 

pUítomných akcionáU]. Do p]sobnosti valné hromady náleží napU. rozhodování o zmEnE 

stanov, schvalování účetní závErky atd. PUedstavenstvo je statutárním orgánem, který 

Uídí společnost. Dozorčí rada má právo dohlížet na výkon p]sobnosti pUedstavenstva a 

činnost společnosti12.  

 „Společnost odpovídá za porušení svých závazk] celým svým majetkem. AkcionáU 

neručí za závazky společnosti13.“ 

  

                                                           
11 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § 1, § Ř, § 11, § Ň46, § Ň4ň. 
12 Tamtéž, § ňř6, § ňřŘ, § 415, § 4Ň1, § 4ň5 a § 446. 
13 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o korporacích, str. 34 – 35. 
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2 PODÍL 

Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p. Ědále jen „ZOK“ě 

vymezuje pojem podíl v § ň1 – 34. PUímo v ustanovení § ň1 ZOK je hlavní definice 

podílu vymezena následovnE: „podíl pUedstavuje účast společníka v obchodní korporaci 

a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.“ Podíl na obchodní korporaci m]že být 

pUedstavován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem pouze pokud se 

jedná o kapitálovou společnost nebo stanoví-li zákon jinak. Z toho vyplývá, že akcie, 

která je podle ZOK cenným papírem, je i podílem14.  

2.1 Povaha a obsah podílu 

Jak již bylo uvedeno, podíl je chápán jako míra účasti společníka v obchodní 

společnosti a s tím související práva a povinnosti. ObecnE je obsahem podílu soustava 

oprávnEní a povinností, které stanovují vazby společníka nejen ke společnosti, ale 

i k ostatním společník]m. SpolečnE vytváUejí jednotný vnitUní systém, který je jedním 

z pUedpoklad] fungování společnosti15.  

„Široká škála práv a povinností pUedstavována podílem, společníkovi umožOuje jednak 

pUímou účast na činnosti a rozhodování obchodní korporace, a tedy i na jejích 

hospodáUských výsledcích, na druhou stranu ho však také k obchodní korporaci váže 

a pUedpokládá se od nEj určité jednání, či naopak zdržení se určitého jednání16.“ 

Z tohoto hlediska se rozlišují dvE stránky podílu – kvalitativní a kvantitativní. 

2.1.1 Kvantitativní stránka podílu 

Kvantitativní stránka podílu pUedstavuje množstevní a hodnotové vyjádUení podílu, 

neboli výši a hodnotu podílu. Výše podílu se vyjadUuje prostUednictvím hlasovacích 

práv a vEtšinou je vyjádUen v podobE procenta. Výše podílu je pomErnE stálou veličinou 

a její pUípadné zmEny se odvíjejí od dispozice s podílem nebo od základního kapitálu. 

Zp]sob vymezení výše podílu vychází z jednotlivých úprav pro jednotlivé typy 

                                                           
14 Cenný papír je pUedstavován listinou, se kterou je právo spojeno takovým zp]sobem, že je po 
emitování cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani pUevést. Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský 
zákoník ve znEní p. p., § 514. 
15 HEJDA, J. Akciová společnost, str. 30. 
16 Tamtéž. 
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obchodních korporací. V pUípadE akciové společnosti je výše podílu vyjádUena jako 

pomEr všech účastnických cenných papír] ve vlastnictví akcionáUe v]či základnímu 

kapitálu. U kusových akcií se podíl na základním kapitálu určuje podle celkového počtu 

Ěkusovýchě akcií17. 

Hodnota podílu se vyjadUuje v penEžních jednotkách. Jedná se o v penEzích vyjádUenou 

cenu podílu, tedy o částku, za kterou je podíl reálnE pUevoditelný v rámci obchodního 

styku. „Na rozdíl od výše podílu je hodnota podílu veličinou promEnnou, závislou na 

aktuálních hospodáUských výsledcích společnosti, spekulacích na trhu a samotném 

zájmu o nabytí daOového podílu v obchodním styku18.“ 

2.1.2 Kvalitativní stránka podílu 

Kvalitativní stránka podílu je pro společníka klíčová, protože pUedstavuje samotný 

obsah právního vztahu obchodní korporace a společníka. V rámci dopadu výkonu 

jednotlivých práv a povinností do majetkové sféry společníka je možné rozeznat práva 

a povinnosti majetkové nebo nemajetkové povahy. Mezi práva majetkové hodnoty se 

Uadí podíl na zisku, právo na vypoUádací podíl či na likvidačním z]statku. Za práva 

nemajetkové hodnoty se považuje účast na rozhodování a Uízení společnosti a právo 

obdržet informace o činnosti společnosti19. 

2.2 Podíl u akciové společnosti 

Obchodní podíl u akciové společnosti lze znázornit pomErem jmenovité hodnoty akcií 

akcionáUe v]či jmenovité hodnotE všech akcií Ě= základní kapitálě20. 

Jak již bylo zmínEno, podíl na akciové společnosti je pUedstavován akcií, jež dle 

ustanovení § Ň56 ZOK pUedstavuje „cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž 

jsou spojena práva akcionáUe jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov 

společnosti na jejím Uízení, jejím zisku a jejím likvidačním z]statku pUi jejím zrušení 

s likvidací.“ 

                                                           
17 HEJDA, J. Akciová společnost, str. 30. 
18 Tamtéž. 
19 Tamtéž.  
20 SKÁLOVÁ, J., POKORNÁ, P. Účetní a daOové dopady transakcí v kapitálové společnosti, str. 31. 
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ůkciová společnost m]že vydat dvE podoby akcií, a to akcie se jmenovitou hodnotou 

nebo kusové akcie. ObE tyto akcie pUedstavují právo akcionáUe podílet se na hlasování, 

výplatE dividend a na likvidačním z]statku21. 

Kusové akcie jsou akcie, které nemají uvedenou jmenovitou hodnotu a pUedstavují 

stejný podíl na základním kapitálu společnosti. Pokud jsou vydány kusové akcie, 

nem]že společnost vydat nebo mít vydané akcie se jmenovitou hodnotou. Podíl na 

základním kapitálu u kusových akcií se určuje podle počtu akcií. Na jednu kusovou 

akcii pUipadá jeden hlas, pokud stanovy nepUipouští vydání akcií s rozdílnou váhou 

hlas]22.  

Tyto akcie jsou v zahraničí již dlouho známé a používané. Jsou totiž zahrnuty ve 

smErnici unijního práva, která sjednocuje požadavky na zakládání akciových 

společností, udržení a zmEnu jejich základního kapitálu. Jak již bylo zmínEno, kusové 

akcie nemají jmenovitou hodnotu. Místo toho mají účetní hodnotu, která se však na 

akcii neuvádí. Jedná se o promEnlivou veličinu. Účetní hodnota kusové akcie se zjistí 

podílem aktuální výše základního kapitálu k počtu existujících kusových akcií23. 

2.2.1 Podoba a forma akcií 

ůkcie mohou existovat ve ň podobách – listinné Ěfyzická podobaě, zaknihované Ězápis 

v evidenciě a imobilizované, které se používají jen výjimečnE. Forma cenných papír] 

stanovuje, jakým zp]sobem lze cenný papír pUevádEt. V tuzemské právní úpravE se 

používají dva zp]soby – na Uad Ěna jménaě a na doručitele Ěna majiteleě. 

Listinný cenný papír má na své lícní stranE zákonem stanovené náležitosti. Rub listiny 

se využívá pro zaznamenávání pUevodu cenného papíru24. 

Zaknihovaný cenný papír pUedstavuje zápis do evidence v Centrálním depozitáUi 

cenných papír]. Lze ho pUevést pouze zmEnou zápisu v této evidenci25.  

                                                           
21 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § Ň56 a § Ň57. 
22 Tamtéž, § Ň57. 
23 PůTRIů. Nenápadné výhody kusových akcií. Patria.cz [online] a zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních 
korporacích, ve znEní p. p., § Ň57. 
24 HEJDA, J. Akciová společnost, str. 140. 
25 IN-SERVER. Zaknihovaný cenný papír. In-server.cz [online] a zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních 
korporacích, ve znEní p. p., § Ň75. 
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Imobilizovaný cenný papír je listinný cenný papír, jenž je vydán pUedáním do 

hromadné úschovy osobE, které je oprávnEna vést samostatnou evidenci cenných papíru 

ĚvEtšinou se jedná o banku nebo o obchodníka s cennými papíryě. Emitent má se 

schovatelem uzavUenou smlouvu o hromadné úschovE. Tato samostatná evidence akcií 

je obdobou zaknihovaných akcií, avšak imobilizace akcií se využívá jen výjimečnE26. 

V následující tabulce jsou zachyceny možné podoby a formy akcií včetnE jejich 

zp]sobu pUevodu a souvisejícího ustanovení. 

Tab. 1: Podoba, forma a pUevod akcií27. 

Podoba akcie Forma akcie PUevod Související 
ustanovení 

Poznámka 

Listinná 
Ěfyzická 
listina)  

Na Uad  
Ěna jménoě 

Rubopisem  
+ 
Fyzické pUedání 

§ Ň6ň  
odst. 3,  
§ Ň6ř – 273 
ZOK 

 Vyžaduje se 
oznámení zmEny 
osoby akcionáUe 
společnosti. 

 PUevod m]že být 
podmínEn souhlasem 
orgánu společnosti. 

Zaknihovaná 
Ězápis 
v evidenci) 

Na Uad  
Ěna jménoě 

Rubopisem  
+ 
Fyzické pUedání  

§ Ň6ň, § Ň6ř 
– Ň7ň, § Ň75 
ZOK 

 NeomezenE 
pUevoditelné, pokud 
stanovy neomezí 
pUevoditelnost. 

 Práva vykonává 
osoba zapsaná 
v evidenci. 

Na doručitele 
(na majitele) 

PUevod smlouvou  
+  
registrace  
v evidenci 

§ Ň6ň, § Ň74 
ZOK 

 NeomezenE 
pUevoditelné, pokud 
stanovy neomezí 
pUevoditelnost. 

 Práva vykonává 
osoba zapsaná 
v evidenci. 

Imobilizovaná 
(mezikrok) 

Na Uad  
Ěna jménoě 

Rubopisem  
+  
fyzické pUedání 

§ Ň6ň, § Ň6ř 
– 273 ZOK 

 Nemohou být 
akcionáUi vydány 
z hromadné úschovy. 

Na doručitele 
(na majitele) 

PUevod smlouvou  
+ registrace  
v evidenci 

§ Ň6ň, § Ň74 
ZOK 

 Nemohou být 
akcionáUi vydány 
z hromadné úschovy. 

 

 

 

                                                           
26 IN-SERVER. Imobilizovaný cenný papír. In-server.cz [online]. 
27 Vlastní zpracování dle zákona č. ř0/1Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p. 
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2.2.2 Druhy akcií 

ůkciová společnost m]že kromE základních Ěkmenovýchě akcií, s nimiž nejsou spojena 

žádná zvláštní práva a povinnosti, vydat akcie se zvláštními právy. U akcií se zvláštními 

právy m]že být stanoven zejména rozdílný, pevný nebo podUízený podíl na zisku nebo 

na likvidačním z]statku, anebo rozdílná váha hlas]. Společnosti se však zakazují vydat 

akcie, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na hospodáUských výsledcích 

společnosti28. 

Kmenové akcie 

Mezi základní členská práva, která jsou spojena s kmenovými akciemi, patUí:  

 právo na podíl na zisku Ě§ ň4 a § ň4Ř odst. 1 ZOKě, 

 právo na podíl na likvidačním z]statku Ě§ ň7 odst. 1 ZOKě, 

 právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní Ě§ ň5ň ZOKě, 

 právo požadovat a obdržet vysvEtlení Ě§ ň57 odst. 1 ZOKě, 

 právo uplatOovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zaUazeným na programu 

valné hromady Ě§ ň61 ZOKě, 

 právo podílet se na Uízení společnosti Ě§ ňřŘ ZOKě29. 

Prioritní akcie 

S prioritními akciemi jsou spojena pUednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na 

jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním z]statku společnosti. Pokud stanovy 

neurčí jinak, tak jsou prioritní akcie vydány bez hlasovacího práva30. 

2.3 Vlastnické právo k podílu 

Vlastník nakládá s pUedmEtem svého vlastnického práva volnE, to znamená pUímo 

a svou mocí, která je tudíž nezávislá na moci kohokoli jiného. Neznamená to však 

absolutní volnost, pUi které si vlastník m]že s vEcí dElat, co chce. Jednotnost 

vlastnického práva je dána provázaností pozitivních a negativních stránek. Pozitivní 

                                                           
28 Zákon č. ř0/1Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § Ň76. 
29 HEJDA, J. Akciová společnost, str. 161. 
30 Zákon č. ř0/1Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § Ň7Ř. 
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stránka vlastnického práva je pUedstavována právem vlastníka s vEcí nakládat zpravidla 

kterýmkoli zp]sobem podle libosti. Negativní stránkou vlastnického práva se označuje 

právo vlastníka zabránit zpravidla každé jiné osobE, aby jeho vEc neužívala nebo na ni 

jinak nep]sobila. Vlastník má tedy právo nakládat se svým vlastnictvím podle své v]le 

volnE a jiné osoby z toho vyloučit31.   

Právní úprava v § 1011 a 101Ň zákona č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník, ve znEní p. p. 

klade d]raz na správné používání termínu vlastnické právo a vlastnictví. Vlastnické 

právo k podílu obsahuje absolutní subjektivní právo vlastníka k pUedmEtu vlastnictví. 

Pojem vlastnické právo výhradnE označuje právo vlastníka, zatímco vlastnictví 

pUedstavuje pouze pUedmEt vlastnického práva – vše, co vlastníkovi patUí, tedy i jeho 

hmotné i nehmotné vEci32. Vlastníkem podílu m]že být jak fyzická osoba, tak 

i právnická osoba. Vlastník m]že mít podíl bu@ ve svém výhradním vlastnictví, nebo 

vystupovat jako jeden ze spoluvlastník] podíl], který náleží více osobám33. 

2.4 Dispozice s obchodním podílem 

Jak již bylo zmínEno, podíl je nyní pUedstavován jako vEc, se kterou má vlastník 

možnost libovolnE disponovat. To znamená, že v souladu s legislativou m]že takový 

podíl zcizovat ĚpUevádEtě, používat ho jako prostUedek k zajištEní svých závazk] 

Ězastavení podíluě nebo prostUednictvím rozdElení mEnit jeho kvalitu ĚrozdEleníě. Na 

druhou stranu je nutné si uvEdomit, že na podíl p]sobí i další právní skutečnosti, jež 

jsou nezávislé na v]li vlastníka, a které mohou významnE ovlivnit osud podílu. Podíl na 

obchodní korporaci podléhá mnoha r]zným vliv]m, které mohou povahu podílu 

významnE modifikovat a tím také ovlivnit jeho konečnou hodnotu34. 

Mezi dispozice s podílem patUí:  

 pUechod podílu, 

 smluvní pUevod podílu, 

 rozdElení podílu, 
                                                           
31POSLůNECKÁ SNDMOVNů PůRLůMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. D]vodová zpráva k 
občanskému zákoníku z 11. dubna 2011, str. 811 – 812. Psp.cz [online]. 
32  Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník ve znEní p. p., § 1011 – 1012. 
33 HEJDA, J. Akciová společnost, str. 59 - 60. 
34 Tamtéž, str. 6ň – 64.  
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 zastavení podílu, 

 vydržení podílu35. 

2.4.1 PUechod podílu 

Zákony upravující korporátní právo obsahují institut pUechodu podílu, který upravuje 

otázky související se zánikem právnické osoby či smrtí společníka jako fyzické osoby. 

PUechod podílu se vyznačuje tím, že se jedná o jinou právní skutečnost, než je samotná 

v]le vlastníka. Právní skutečnosti, které jsou nezávislé na v]li osoby, mohou být: 

 smrt vlastníka, 

 zánik s právním nástupcem, 

 prohlášení za mrtvého36. 

Dále je nutné vzít v potaz také stanovy společnosti, které mohou pUechod podílu omezit 

nebo úplnE zakázat, avšak tato možnost je vyloučena v rámci akciové společnosti. 

U akciové společnosti je podíl pUedmEtem dEdictví, proto z tohoto titulu m]že jeden 

podíl získat více dEdic]37. 

2.4.2 Smluvní pUevod podílu 

Každý společník má právo pUevést sv]j podíl na jiného společníka bez pUedchozího 

souhlasu valné hromady. NicménE ve společenské smlouvE nebo ve vzájemných 

smlouvách mezi jednotlivými společníky m]že být uvedeno, že pUevod podílu musí být 

odsouhlasen nEkterým z orgán] společnosti, proto je toto odsouhlasení nezbytné. Daný 

orgán by mEl schválit pouze samotný pUevod, protože konkretizace znEní smlouvy poté 

závisí na jednotlivých stranách. Společník má také právo pUevést sv]j podíl na tUetí 

osobu, která je jiná než společník. Tuto možnost lze aplikovat v pUípadE, že to 

společenská smlouva nevylučuje. Nestanoví-li společenská smlouva jinak, je k pUevodu 

podílu na osobu odlišnou od společníka nutný souhlas valné hromady38.  
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 HEJDA, J. Akciová společnost, str.  
36 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 139. 
37 Tamtéž. 
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 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 138. 
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PUevod je podmínEn platnou smlouvou o pUevodu podílu, respektive kupní smlouvou 

u akciové společnosti. Smlouva musí být vyhotovena v písemné formE a podpisy 

zúčastnEných stran by mEly být úUednE ovEUeny. Takto nabytým podílem společník 

akceptuje danou společenskou smlouvu. Účinky pUevodu nastávají dnem doručení 

účinné smlouvy do společnosti39. 

2.4.3 RozdElení podílu 

PUi rozdElení podílu nedochází k jeho zániku, ale pouze k pUeformování jeho současné 

podoby na dva či více obdobných celk]. Jednotlivé možnosti a podmínky rozdElení 

podílu jsou vymezeny v zákonE o obchodních korporacích s ohledem na to, o jaký typ 

obchodní společnosti se jedná. RozdElení podílu u akciové společnosti je známé jako 

štEpení akcií, pUičemž uskutečnEní takovéhoto štEpení se striktnE váže na dodržení 

podmínek zákona nebo stanov společnosti. Pokud se společnost rozhodne pro štEpení 

akcií, potUebuje pro pUijetí rozhodnutí souhlas alespoO dvoutUetinové vEtšiny hlas] 

pUítomných akcionáU]. Dané rozhodnutí musí být učinEno ve formE notáUského zápisu. 

PUi štEpení akcií dochází i ke zmEnE stanov a tato zmEna stanov akciové společnosti 

nabývá účinnosti ke dni zápisu štEpení akcií do obchodního rejstUíku40. 

2.4.4 Zastavení podílu 

Nejprve je nutné zmínit, co je zástavní právo. Zástavní právo se nespornE Uadí mezi 

nejd]ležitEjší zajiš[ovací instrumenty. Zástavní právo je upraveno v majetkových 

právech zákona č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník, pUičemž zastavení podílu v obchodní 

korporaci je upraveno v ustanovení § 1ňŇ0 – 1ňŇ7 zmínEného zákona41. 

Podstatou zástavního práva je, že v pUípadE, že „není-li dluh zajištEný zástavní právem 

UádnE a včas, je vEUitel oprávnEn uspokojit se z výtEžku z penEžní zástavy do ujednané 

výše nebo do výše pohledávky s pUíslušenstvím42.“ 

Zástavní právo k podílu v obchodní korporaci se zUizuje zástavní smlouvou, ve které si 

strany specifikují podíl a pro jaký dluh je zástavní právo zUízeno. Toto zástavní právo 

                                                           
39 Tamtéž. 
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 HEJDA, J. Akciová společnost, str. 73 – 75. 
41 EPRůVO. Zastavení podílu v korporaci podle nového občanského zákoníku. Epravo.cz[online] a zákon 
č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § 1 ňŇ0 – 1 327. 
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 Tamtéž. 
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vzniká u listinného cenného papíru v okamžiku pUedání cenného papíru, jinak vzniká až 

zápisem do obchodního rejstUíku. Zástavce nebo zástavní vEUitel má povinnost oznámit 

korporaci vznik zástavního práva bez zbytečného odkladu, pokud nedal pUíslušný orgán 

korporace souhlas k zastavení podílu. Pokud je s podílem spojeno hlasovací právo, 

m]že jej zástavní vEUitel vykonávat, pouze pokud to bylo ujednáno. Společenská 

smlouva m]že zastavení podílu omezit nebo zcela vyloučit. Dle legislativy má 

společnost zakázáno pUijmout do zástavy vlastní podíl. Než je zajištEný dluh splacen, 

má na penEžitá a jiná vEcná plnEní vyplývající z účasti na korporaci právo zástavní 

dlužník43. 

2.4.5 Vydržení podílu 

V § řŘŘ zákona č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník Ědále jen „OZ“ě je držba práva 

vymezena následovnE: „držet lze právo, které lze právním jednáním pUevést na jiného, 

a které pUipouští trvalý nebo opakovaný výkon.“ Ustanovení § 1011 OZ stanovuje, že 

obsahem vlastnického práva je vše, co nEkomu patUí, jednak vEci hmotné a také vEci 

nehmotné. To znamená, že splnEním zákonných podmínek m]že být držbou vydrženo 

i právo k podílu na obchodní korporaci. Zákonná definice vydržení je vymezena 

v § 1089 odst. 1 a 2: „Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je 

a nabude vEc do vlastnictví. Nepoctivost pUedch]dce nebrání poctivému nástupci, aby 

počal vydržení dnem, kdy nabyl držby.“ Vydržecí doba je uvedena v ustanovení § 10ř1 

OZ. U movité vEci je potUebná nepUerušená držba trvající tUi roky a u nemovité vEci 

deset let. 

2.5 Podíl na zisku 

Společníci obchodních korporací mají právo obdržet penEžité plnEní z výkon] 

společnosti formou výplaty podílu na zisku. Finální výše podílu na zisku se stanovuje 

na základE Uádné nebo mimoUádné účetní závErky, kterou schvaluje nejvyšší orgán 

obchodní korporace. S výší podílu souvisí i to, že podíl na zisku je i nadále určen na 

základE pomEru podílu společníka k základnímu kapitálu44.  

                                                           
43 EPRůVO. Zastavení podílu v korporaci podle nového občanského zákoníku. Epravo.cz [online] 
a zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § 1 ňŇ0 – 1 327. 
44

 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích ve znEní p. p., § ň4 a § ň4Ř. 
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Primárním účelem podílu na zisku je jeho rozdElení mezi společníky, pUičemž 

společenská smlouva m]že stanovit jinak.  Ve vztahu ke kapitálovým společnostem, 

dochází k výplatE podílu na zisku ň mEsíce od pUijetí rozhodnutí valné hromady o jeho 

rozdElení45. „Konečné rozhodnutí o vyplacení podíl] na zisku pUísluší do pravomoci 

statutárního orgánu obchodní korporace, jehož členové odpovídají za vyplacení podílu 

na zisku v souladu s pravidly zákona o obchodních korporacích. PUípadné hlasování 

člen] statutárního orgánu pro vyplacení podílu na zisku v rozporu s podmínkami 

zákona o obchodních korporacích je bráno jako porušení jejich povinnosti jednat s péčí 

Uádného hospodáUe46.“ Výplata zisku je podle ustanovení § 40 odst. 1 ZOK podmínEna 

tím, že obchodní korporace nesmí vyplatit zisky, prostUedky z jiných vlastních zdroj] a 

ani zálohy, pokud by si tím pUivodila úpadek.  

Z § ň5 odst. 1 ZOK vyplývá, že podíl na zisku je nevratná částka. Výjimkou je situace, 

kdy osoba, které byl podíl vyplacen, vEdEla nebo mohla vEdEt, že výplata byla v rozporu 

s podmínkami zákona o obchodních korporacích. Dále nelze opomenout § 350 odst. 2 

ZOK, ve kterém je, že částka k rozdElení mezi akcionáUe nesmí být vyšší než 

hospodáUský výsledek posledního skončeného účetního období zvýšený o zisk 

z pUedchozích období a snížený o ztráty z pUedchozích let a o pUídEly do rezervních 

a jiných fond] v souladu se zákonem a stanovami společnosti47. 

2.6 Podíl na likvidačním z]statku 

Pokud dojde ke zrušení obchodní korporace s likvidací, má každý společník právo na 

podíl na likvidačním z]statku, pUičemž proces likvidace obchodní korporace nastává až 

po jejím zrušení nebo prohlášení za neplatnou a pUedchází jejímu zániku. Likvidační 

z]statek je rozdElen mezi společníky ve výši odpovídající jimi splnEné vkladové 

povinnosti, zbytek likvidačního z]statku se rozdElí mezi společníky dle výše jejich 

podíl]. Nestanoví-li společenská smlouva jinak, je ve vEtšinE pUípad] podíl vyplácen 

v penEžních jednotkách. V pUípadE zrušení společnosti s likvidací, ručí společníci za její 

dluhy po jejím zániku až do výše svého podílu na likvidačním z]statku. Nutno 
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 Tamtéž. 
46 HEJDA, J. Akciová společnost, str. 43. 
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podotknout, že podíl na likvidačním z]statku není možné vyplatit v pUípadE, kdy nejsou 

uspokojena práva všech vEUitel], kteUí se o své pohledávky včas pUihlásili48. 

PUíjem společníka plynoucí z podílu na likvidačním z]statku podléhá zdanEní srážkovou 

daní ve smyslu ustanovení § ň6 odst. Ň písm. fě zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních 

z pUíjm]. „Základem danE je výše podílu na likvidačním z]statku snížená o nabývací 

cenu podílu v obchodní korporaci. Osvobození od danE z pUíjm] v rámci vztahu 

mateUská – dceUiná společnost zde nelze uplatnit49.“ 

2.7 Podíl – vliv ve společnosti 

Vliv na společnost bude vymezen podle korporátního práva, účetnictví a danE z pUíjm]. 

2.7.1 Zákon č. ř0/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p. 

Problematika ovládající, ovládané a Uízené osoby, koncernu atd. je definována 

v samostatném oddílu č. ř ZOK – Podnikatelská seskupení. 

Ovládající osoba Ě§ 74 a 75 ZOKě je osoba, která m]že pUímo nebo nepUímo 

uplatOovat rozhodující vliv, pUičemž ovládající osoba je považována za mateUskou 

společnost. Ovládající osoba m]že jmenovat nebo odvolat členy statutárního orgánu 

nebo toto jmenování či odvolání prosadit. Dále se za ovládající osobu považuje osoba, 

která nakládá s podílem na hlasovacích právech ve výši alespoO 40 %, nebo která 

s osobami jednající s ní ve shodE získá alespoO ň0 % a „tento podíl pUedstavoval 

na posledních tUech po sobE jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než 

polovinu hlasovacích práv pUítomných osob50.“ 

Ovládaná osoba Ě§ 74 ZOKě je obchodní korporací, která je ovládaná ovládající 

osobou. Ovládaná osoba je podle tohoto zákona dceUinou společností51. 

Koncern Ě§ 7ř a následující ZOKě  
Tídící osoba Ějedna nebo více osob, zejména mateUská společnostě podrobuje 

jednotnému Uízení Uízenou osobu Ějedna nebo více osob, zejména se jedná o dceUiné 

                                                           
48 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 148 – 149. 
49 Tamtéž, str. 150. 
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 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § 75 odst. 4. 
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společnostiě. Jednotným Uízením uplatOuje Uídící osoba vliv na činnosti Uízené osoby 

za účelem vytvoUení jednotného strategického vedení. Všechny osoby, které tvoUí 

koncern, jsou právnE samostatné subjekty52.  

2.7.2 Zákon č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní p. p.  

Účetní pUedpisy neuvádEjí definici mateUská a dceUiná společnost, nicménE v § Ř 

Vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele Ědále jen „vyhláška pro podnikateleě53 se 

používají pojmy: Podíl – ovládaná nebo ovládající osoba; Podíl – podstatný vliv, proto 

se doporučuje použít ustanovení § 74 a následující ZOK54. 

NicménE v § ŇŇ zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní p.p. Ědále jen „ZÚ“ě je 

vymezen pojem podstatný vliv následovnE: „podstatným vlivem se rozumí takový 

významný vliv na Uízení nebo provozování účetní jednotky, jež není rozhodující ani 

společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejménE 

s 20 % hlasovacích práv.“ Účetní jednotka pod podstatným vlivem se v tomto pUípadE 

označuje za pUidruženou společnost55. 

Rozhodující vliv je pUebírán ze ZOK. Ostatní vliv je pUedstavován situací, kdy vliv není 

ani podstatný a ani rozhodující. Obvykle to bývá vliv, kdy má vlastník podílu nebo akcií 

ménE než Ň0 % hlasovacích práv56. 

2.7.3 Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p. 

Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p. Ědále jen „ZDP“ě rozlišuje 

mateUská a dceUiná společnost a spojené osoby. Definice pro mateUskou a dceUinou 

společnost se použije pouze pro účely osvobození od danE.  

MateUská a dceUiná společnost Ě§ 1ř odst. 3 ZDPě 
MateUskou společností se rozumí obchodní korporace, která je daOovým rezidentem 

České republiky nebo daOovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, má 
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 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § 7ř. 
53 Jedná se o vyhlášku č. 500/Ň00Ň Sb., kterou se provádEjí nEkterá ustanovení zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o 
účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpis], pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavE 
podvojného účetnictví. 
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 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o korporacích, str. 50. 
55 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní p. p., § ŇŇ. 
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pUedepsanou právní formu a ve svém obchodním majetku má alespoO 10% podíl na 

základním kapitálu jiné korporace, který drží nepUetržitE po dobu nejménE 1Ň mEsíc]. 

PUičemž časovou podmínku lze splnit i dodatečnE57.  

DceUinou společností je obchodní korporace, která je daOovým rezidentem České 

republiky nebo daOovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, má 

pUedepsanou právní formu a na jejím základním kapitálu má mateUská společnost 

nepUetržitE po dobu nejménE 1Ň mEsíc] podíl ve výši alespoO 10 %58. 

Spojené osoby Ě§ 23 odst. 7 ZDPě 
KapitálovE spojené osoby jsou definovány v § Ňň odst. 7 písm. aě ZDP. Jedna osoba se 

pUímo nebo nepUímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech jiné osoby nebo více 

osob, pUičemž tento podíl pUedstavuje alespoO Ň5 % na základním kapitálu nebo Ň5 % 

na hlasovacích právech tEchto osob.  

Jinak spojené osoby jsou vymezeny v § Ňň odst. 7 písm. bě ZDP a patUí sem: jedna 

osoba se podílí na vedení nebo kontrole druhé osoby, jinak shodné osoby, ovládající a 

ovládané osoby, osoby blízké a osoby, jež vytvoUily právní vztah pUevážnE za účelem 

zvýšení daOové ztráty nebo snížení základu danE. 

  

                                                           
57 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § 1ř odst. ň písm. bě a § 1ř odst. 4. 
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3 PRÁVNÍ ÚPRůVů NůBYTÍ PODÍLU  

Tato kapitola se zabývá zejména zp]soby nabytí podílu, jejich ocenEním a daOovými 

dopady. V této kapitole je kladen d]raz na nabytí podílu dohodou o započtení 

pohledávky. 

3.1  Zp]soby nabytí podílu 

Mezi zp]soby nabytí podílu se Uadí nEkolik možností. Jednou z nich je nabytí podílu 

vkladem pUi vzniku společnosti nebo pUi zvýšení základního kapitálu, další možností 

je nabytí úplatným pUevodem nebo bezúplatnE Ědarem nebo dEdEnímě. Český účetní 

standard č. 014 uvádí, že dlouhodobý finanční majetek se poUizuje zejména koupí, 

darem nebo jiným bezúplatným pUevodem, vkladem dlouhodobého majetku od jiné 

osoby, poskytnutím p]jčky či pUevodem finančních prostUedk] na dlouhodobé vklady59. 

3.1.1 Nabytí vkladem pUi vzniku korporace 

Vkladem je plnEní, které je vyjádUeno v penEžních jednotkách. V pUípadE akciové 

společnosti se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota. PUedmEtem vkladu 

je vEc, kterou se vkladatel Ěspolečník nebo budoucí společníkě zavazuje vložit do 

obchodní korporace za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní Ěvkladová povinnostě. 

Tuto vkladovou povinnost lze splnit splacením v penEzích ĚpenEžitý vkladě nebo 

vnesením jiné, penEzi ocenitelné vEci ĚnepenEžitý vkladě.  

Pokud lze splnit vkladovou povinnost splacením v penEzích, jedná se o penEžitý vklad 

podle § 15 odst. ň. Obsahem této povinnosti je závazek společníka, aby pUevzal a splatil 

penEžitý vklad ve výši, lh]tE a zp]sobu, který v podrobnostech stanovuje společenská 

smlouva. PUedmEtem mohou být peníze, nejen v hotovostní nebo bezhotovostní formE, 

ale i elektronické peníze60. PenEžitý vklad se splácí na zvláštní účet u banky, který zUídí 

správce vklad], pUičemž tato banka neumožní nakládat s tEmito prostUedky dUíve, než 

                                                           
59 Český účetní standard pro podnikatele č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek, bod 4.1. 
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kapitálová společnost vznikne, pokud se nejedná o úhradu zUizovacích výdaj] nebo 

vrácení emisních kurs] zakladatel]m61. 

V pUípadE, že společník splní svou vkladovou povinnost jinak, než zaplacením určité 

penEžní částky, jedná se o nepenEžitý vklad. PUedmEtem nepenEžitého vkladu m]že být 

na základE ustanovení § 1ř a následující ZOK nemovitá vEc, movitá vEc, závod nebo 

jeho část nebo pohledávka. Naopak podle § 17 odst. ň ZOK pUedmEtem vkladu nesmí 

být práce nebo služby. Tento nepenEžitý vklad se do kapitálové společnosti vnese pUed 

jejím vznikem62. OcenEní nepenEžitého vkladu pro účely vkladu podle ZOK se určí 

na základE posudku zpracovaného znalcem podle jiného právního pUedpisu, pUičemž 

cena nepenEžitého vkladu nesmí být vyšší, než kolik činí částka určená znalcem. Znalce 

vybírají pUi zakládání společnosti zakladatelé nebo pUedstavenstvo63. 

Založení akciové společnosti je účinné, pokud všichni zakladatelé splatí alespoO ň0 % 

jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií a pUípadné emisní ážio na účet banky 

a v dobE, která je určená ve stanovách, nejpozdEji do okamžiku podání návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstUíku64. 

3.1.2 Nabytí vkladem pUi zvýšení základního kapitálu 

Zvýšení základního kapitálu u akciové společnosti je upraveno v § 464 a násl. ZOK. 

V pUípadE akciové společnosti lze zvýšit základní kapitál tUemi zp]soby: z vnEjších 

zdroj] Ě§ 474 a násl. ZOKě, z vlastních zdroj] Ě§ 4ř5 a násl. ZOKě a podmínEným 

zvýšením základního kapitálu Ě§ 505 a násl. ZOKě. Zvýšení z vlastních zdroj] znamená, 

že jsou jiné kapitálové zdroje z vlastního kapitálu pUemEnEny na základní kapitál65.  

V pUípadE zvýšení základního kapitálu z vnEjších zdroj] společník vnese další penEžitý 

nebo nepenEžitý vklad, pUičemž u akciové společnosti se jedná o úpis nových akcií. 

V d]sledku vkladové povinnosti společník] se zvyšují i aktiva společnosti. Základní 

podmínkou je splacení emisního kurzu dUíve upsaných akcií66.  

                                                           
61

 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § Ňň. 
62

 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § 17, 1ř, Ň0, Ň1, Ňň. 
63 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 113. 
64

 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 22. 
65 Tamtéž, str. Ř7 – 93. 
66

 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 171. 



 

32 

Jednou z možností zvýšení základního kapitálu je i dohoda o započtení pohledávky 

upisovatele za společností v]či jeho povinnosti splnit vkladovou povinnost nebo její 

část, která se uzavUe pUed podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do 

obchodního rejstUíku67 Ěvíce viz kapitola 3.5, str. 42). 

O zmEnE výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, a to 

kvalifikovanou vEtšinou, pUičemž se hlasuje oddElenE podle druhu akcií. Rozhodnutí 

musí být učinEno formou veUejné listiny, neboli je notáUským zápisem. PUedstavenstvo 

je povinno podat návrh na zápis usnesení do obchodního rejstUíku bez zbytečného 

odkladu. Znalce pro ocenEní nepenEžitého vkladu vybírá pUedstavenstvo společnosti68. 

3.1.3 Nabytí pUevodem 

Společník má právo v souladu se společenskou smlouvou pUevést sv]j podíl. V rámci 

akciové společnosti je pUevod podmínEn platnou kupní smlouvou69. Nabytí podílu 

pUevodem je stejné jako dispozice s podílem – smluvní pUevod podílu Ěviz 

kapitola 2.4.2, str. 23). 

3.1.4 Bezúplatné nabytí  

K 1. lednu Ň014 byl zrušen zákon č. ň57/1řřŇ Sb., o dani dEdické, dani darovací a dani 

z pUevodu nemovitostí, čímž byly pUedmEty danE dEdické a darovací začlenEny do 

zákona o daních z pUíjm]. „Bezúplatnými pUíjmy se rozumí pUíjmy z titulu darování, 

dEdEní, majetková práva nebo jiného majetkového prospEchu70.“ Bezúplatné nabytí 

darem se pUevádí na základE darovací smlouvy. Ustanovení § 2055 OZ stanovuje, že 

„darovací smlouvou dárce bezplatnE pUevádí vlastnické právo k vEci nebo se zavazuje 

obdarovanému vEc bezplatnE pUevést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku 

pUijímá“. Pokud je darovaná vEc zapsaná ve veUejném seznamu, vyžaduje se písemná 

forma smlouvy71. Druhý zp]sob bezúplatného nabytí je prostUednictvím dEdictví, 

                                                           
67 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § 47Ř. 
68 HEJDA, J. Akciová společnost, str. 407 – 408, 415. 
69 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 138. 
70PORTÁL DůNOVÝCH PORůDC¥ ů ÚČETNÍCH PROFESIONÁL¥. Bezúplatné pUíjmy v roce 
2016. dau.cz [online] a zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § 4a. 
71 Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník, ve znEní p. p., § Ň055 a 2057. 
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pUičemž nabytí dEdictví potvrzuje soud, který potvrdí nabytí dEdictví osobE, jejíž 

dEdické právo bylo prokázáno72. 

3.2 OcenEní nabytého podílu podle zákona o účetnictví 

V ustanovení § Ň4 ZÚ je stanoveno, že účetní jednotky mají povinnost oceOovat 

majetek nebo jeho části a závazky. Účetní jednotky oceOují majetek a závazky ve dvou 

pUípadech. V prvním pUípadE účetní jednotka oceOuje k okamžiku uskutečnEní účetního 

pUípadu zp]soby podle § Ň5 ZÚ. V druhém pUípadE oceOuje účetní jednotka ke konci 

rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k nEmuž se účetní závErka sestavuje, 

pUičemž použije zp]soby podle § Ň7 a tyto zp]soby je povinna zaznamenat v účetních 

knihách73. 

3.2.1 OcenEní penEžitého a nepenEžitého vkladu 

Podle § Ň5 odst. 1 písm. eě ZÚ jsou penEžní prostUedky ocenEny jejich jmenovitými 

hodnotami, neboli se v tomto pUípadE jedná o hodnotu upsaného penEžitého vkladu. Pro 

ocenEní nepenEžitého vkladu se použije ustanovení § Ň5 odst. 1 v závislosti na druhu 

nepenEžitého vkladu. Hmotný majetek se oceOuje poUizovacími cenami, pUípadnE 

vlastními náklady, pokud byl hmotný majetek vytvoUen vlastní činností. Zásoby 

a nehmotný majetek se oceOují stejnE jako hmotný majetek, tedy poUizovacími cenami, 

pUípadnE vlastními náklady, pokud byly vytvoUeny vlastní činností74. 

V pUípadech, kdy jsou cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepenEžitý vklad 

vložený do obchodní korporace, je základem jejich ocenEní u vkladatele Ěúčetní 

jednotky) z]statková Ěúčetníě cena nepenEžitého vkladu v obchodní korporaci, pUičemž 

z]statková cena je v podstatE považována za cenu poUízení. Ve skutečnosti se jedná o 

vErné zobrazení, protože právE tato hodnota byla za pUedmEt nepenEžitého vkladu 

v minulosti zaplacena. V pUípadE odpisovaného majetku se jedná o hodnotu sníženou 

o účetní oprávky neboli z]statkovou cenu, což uvádí Český účetní standard č. 014 – 

Dlouhodobý finanční majetek v bodE ň.Ň75. 

                                                           
72 Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník, ve znEní p. p., § 1670. 
73 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní p. p., § Ň4, Ň5 a Ň7. 
74 Tamtéž, § Ň5. 
75 SKÁLOVÁ, J., POKORNÁ, P. Účetní a daOové dopady transakcí v kapitálové společnosti, str. 32 a 33. 
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3.2.2 OcenEní pUi úplatném nabytí 

Podíl, který zahrnuje i akcie, je obchodním majetkem společnosti. KonkrétnE se jedná 

o finanční majetek, jenž se oceOuje podle § Ň5 odst. 1 písm. fě ZÚ poUizovacími cenami. 

PoUizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek poUízen a náklady související 

s jeho poUízením76. V pUípadE vymezení náklad] souvisejících s poUízením cenných 

papír] a podíl], se použije ustanovení § 4Ř vyhlášky pro podnikatele, ve které je 

uvedeno, že „součástí poUizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též náklady 

s poUízením související, napUíklad poplatky makléU]m, poradc]m, burzám. Součástí 

poUizovací ceny nejsou zejména úroky z úvEr] na poUízení cenných papír] a podíl] 

a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu77.“ Tyto náklady se tedy zahrnou 

do poUizovací ceny, pUičemž poUizovací cena se u dlouhodobého majetku účtuje 

prostUednictvím pUíslušného účtu účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek 

a u krátkodobého majetku prostUednictvím účtu 259 – PoUizování krátkodobého 

finančního majetku78.  

3.2.3 OcenEní pUi bezúplatném nabytí 

ObecnE se podle ustanovení § Ň5 ZÚ majetek nabytý bezúplatnE oceOuje reprodukční 

poUizovací cenou. Reprodukční poUizovací cena je cena, za kterou by byl majetek 

poUízen v dobE, kdy se o nEm účtuje. Výjimkou jsou pouze pUípady bezúplatného nabytí 

penEžních prostUedk] a cenin. V tomto pUípadE se použije jmenovitá hodnota.  Jak již 

bylo zmínEno, reprodukční poUizovací cena se použije pUi bezúplatném nabytí 

finančního majetku Ěcenných papír] a podíl]ě. V praxi se m]že jednat o nabytí darem 

nebo o nabytí pUechodem ĚprostUednictvím dEdictví)79. 

3.3 Účtování o nabytém podílu 

Účetní jednotka m]že uložit své volné penEžní prostUedky do cenných papír] držených 

po dobu nepUevyšující 1 rok Ěkrátkodobý finanční majetekě nebo na dobu delší než 1 rok 

                                                           
76 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní p. p., § Ň5. 
77 Vyhláška č. 500/Ň00Ň Sb., kterou se provádEjí nEkterá ustanovení zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, 
ve znEní pozdEjších pUedpis], pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavE 
podvojného účetnictví, § 47. 
78 Český účetní standard pro podnikatele č. 014 a č. 016. 
79 Tamtéž, str. ň5. 
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Ědlouhodobý finanční majetekě. Držené cenné papíry lze dále členit na cenné papíry 

majetkového nebo úvErového charakteru80. 

Za krátkodobý finanční majetek se považuje majetek, který má účetní jednotka 

pUevážnE v držení pouze do jednoho roku. Tadí se sem cenné papíry k obchodování 

a cenné papíry se splatností do jednoho roku, vlastní akcie, vlastní obchodní podíly, 

vlastní dluhopisy atd.81.  

 

Obr. 2: ČlenEní krátkodobých cenných papír]82. 

Účtování krátkodobých cenných papír] se provádí na vrub pUíslušného účtu účtové 

skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek, resp. na účet 259 – PoUízení krátkodobého 

finančního majetku, ve prospEch pUíslušných účtových skupin, které doporučuje český 

účetní standard. JmenovitE se jedná o účtovou skupinu 21 – PenEžní prostUedky 

v pokladnE, v pUípadE nákupu cenných papír] za hotové, skupinu 22 – PenEžní 

prostUedky na účtech pUi bezhotovostní platbE nebo skupinu 37 – Jiné závazky 

a pohledávky. ZaUazení majetkových cenných papír] se zúčtovává na 

účtu 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování v]či účtu 259 – poUízení 

krátkodobého83.  

                                                           
80 PORTÁL DůNOVÝCH PORůDC¥ ů ÚČETNÍCH PROFESIONÁL¥. Cenné papíry v účetnictví a 
daních. dau.cz [online]. 
81

 Český účetní standard pro podnikatele č. 016 – Krátkodobý finanční majetek, penEžní prostUedky a 
krátkodobé závazky k úvErovým institucím, bod ň.6. 
82

 Vlastní zpracování dle PORTÁL DůNOVÝCH PORůDC¥ ů ÚČETNÍCH PROFESIONÁL¥. Cenné 
papíry v účetnictví a daních. dau.cz [online] a VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH pro podnikatele. 
83

 Český účetní standard pro podnikatele č. 00Ř, č. 014 a č. 016. 
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Dlouhodobý finanční majetek drží účetní jednotka po dobu delší jeden rok. Tento 

majetek zahrnuje akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, vkladové listy a další84. 

Obr. 3: ČlenEní dlouhodobých cenných papír]85. 

Na základE kapitoly 2.7, str. 27 se pro účely účetnictví na účtu 061 – Podíly – ovládaná 

nebo ovládající osoba účtuje o majoritním podílu na hlasovacích právech ve výši 

alespoO 40 %, který účetní jednotka vlastní v jiné účetní jednotce. Účet 062 – Podíly – 

podstatný vliv pUedstavuje podíl v jiné společnosti, ve které jiná účetní jednotka 

uplatOuje podstatný vliv s dispozicí nejménE Ň0 % na hlasovacích právech. Pokud 

účetní jednotka vlastní v jiné účetní jednotce podíl nižší než Ň0 % hlasovacích práv, 

bude účtovat na účet 063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly.  

V jednotlivých podkapitolách je vymezen zp]sob účtování pro daný zp]sob nabytí 

podílu a cenných papír] s akcentem na dlouhodobý finanční majetek. 

3.3.1 Nabytí podílu vkladem 

Jak již bylo zmínEno, podíl lze nabýt vkladem dvEma zp]soby, a to pUi vzniku 

korporace nebo pUi zvýšení základního kapitálu. PUi vkladu majetku do obchodní 

korporace vkladatelem Ěfyzická nebo právnická osobaě, který vede podvojné účetnictví, 

                                                           
84

 PORTÁL DůNOVÝCH PORůDC¥ ů ÚČETNÍCH PROFESIONÁL¥. Cenné papíry v účetnictví a 
daních. dau.cz [online]. 
85

 Vlastní zpracování dle PORTÁL DůNOVÝCH PORůDC¥ ů ÚČETNÍCH PROFESIONÁL¥. Cenné 
papíry v účetnictví a daních. dau.cz [online] a VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH pro podnikatele. 
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dochází u vkladatele z účetního hlediska v podstatE k pUemEnE jednoho aktiva 

za aktivum jiné86.  

Účtování - pohled vkladatele ĚakcionáUě 
Postup účetních operací se rozdEluje do dvou etap. První etapa je pUedstavována 

obdobím od založení společnosti do jejího vzniku. V tomto období dochází ke splácení 

vkladu, kdy se použije účet 378 – Jiné pohledávky na stranE má dáti oproti účtu 

pUíslušného majetkového aktiva87 Ěv účetní z]statkové cenEě. Ve druhé etapE se jedná o 

období od vzniku společnosti, pUičemž dnem vzniku společnosti je okamžik, kdy 

vkladatel získává majetkovou účast na společnosti. Tato účast je v aktivech 

pUedstavována dlouhodobým finančním majetkem, který se účtuje na účty účtové 

skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek. JmenovitE se jedná o účty: 

 061 – Podíly – ovládající nebo ovládaná osoba 

 062 – Podíly – podstatný vliv  

 063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly88. 

Zvýšení základního kapitálu se účtuje obdobnE jako pUi vzniku korporace. Nabytí podílu 

vkladem se u vkladatele (akcionáU) účtuje následovnE (viz Tab. 2, str. 38). 

Vkladatel pUi nabytí podílu účtuje prostUednictvím následujících účtových skupin a účt]: 

 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, 

 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku, 

 11 – Materiál, 

 13 – Zboží, 

 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 

 02 – Dlouhodobý hmotný majetek a 

 367 – Dluhy z upsaných nesplacených cenných papír] a vklad]89. 

 

                                                           
86 MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti – danE, účetnictví, právo, str. 29 a VZOROVÝ ÚČTOVÝ 
ROZVRH pro podnikatele. 
87 M]že se jednat o dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, zásoby nebo penEžní 
prostUedky. 
88 MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti – danE, účetnictví, právo, str. 29 – 30 a VZOROVÝ 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro podnikatele. 
89 Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele. 
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Tab. 2: Účtování o podílu nabytém vkladem u vkladatele90. 

Účetní pUípad u 

vkladatele 

ĚakcionáUeě 

PUi vzniku korporace PUi zvýšení základního kapitálu 

PenEžitý 

vklad 

NepenEžitý 

vklad 

PenEžitý 

vklad 

NepenEžitý 

vklad 

MD Dal MD Dal MD Dal MD Dal 

Úhrada nebo 

vnesení vkladu 
378 / 221 

378 / 07x, 08x, 

11x, 13x 
378 / 221 

378 / 07x, 08x, 

11x, 13x 

Upsání nebo 
pUevzetí akcií 

06x / 367 06x / 367 06x / 367 06x / 367 

Náklady souvis. 
s poUízením 

06x / 367 06x / 367 06x / 367 06x / 367 

Zúčtování 367 / 378 367 / 378 367 / 378 367 / 378 

VyUazení majetku --- 
07x, 08x / 01x, 

02x 
--- 

07x, 08x / 01x, 

02x 

Účtování u nabyvatele Ěakciová společnostě 
Ke dni vzniku začíná mít obchodní korporace povinnost vést účetnictví podle 

ustanovení § 4 ZÚ, ve kterém se odráží sestavení zahajovací rozvahy ke dni vzniku 

společnosti. V této rozvaze se vykáže základní kapitál a majetková struktura, kterou 

tvoUí vklady jednotlivých společník]. Na základE zahajovací rozvahy se otevUou účetní 

knihy, do nichž se pUevedou položky obsažené v zahajovací rozvaze, a poté následuje 

bEžné účtování.91  

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je účtováno na vrub účtu 

353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál a ve prospEch účtu 419 – ZmEny 

základního kapitálu. Jakmile vkladatelé vloží sv]j penEžitý nebo nepenEžitý vklad do 

společnosti, zachytí se tato transakce na vrub pUíslušného majetkového účtu92 a ve 

prospEch účtu 379 – Jiné dluhy. NáslednE musí společnost snížit tuto pohledávku Ěúčet 

353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál) o výši závazku, kterou eviduje v]či 

                                                           
90 Vlastní zpracování dle ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních 
korporacích, str. 94. 
91 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 23. 
92 M]že se jednat o účtové skupiny 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – Dlouhodobý hmotný 
majetek, 11 – Zásoby materiálu, 13 – Zásoby zboží. 
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vkladatel]m na účtu 379 – Jiné dluhy. Po této transakci by mEl být z]statek 

na závazkovém účtu ň7ř nulový. Jakmile bude proveden zápis do obchodního rejstUíku, 

pUeúčtuje se zvýšení základního kapitálu z účtu 419 – ZmEny základního kapitálu 

na účet 411 – Základní kapitál93. 

Tab. 3: Účtování o podílu nabytém vkladem u nabyvatele94. 

Účetní pUípad u 
nabyvatele 

Ěakciová  
společnostě 

PUi vzniku korporace PUi zvýšení základního kapitálu 

PenEžitý 

vklad 

NepenEžitý 

vklad 

PenEžitý 

vklad 

NepenEžitý 

vklad 

MD Dal MD Dal MD Dal MD Dal 

Usnesení valné 

hromady 
  353 / 419 353 / 419 

Úhrada nebo 
pUevzetí vkladu 

221 / 701 

01x, 02x / 701 

nebo 

11x, 13x / 701 

221 / 379 

01x, 02x / 379 

nebo 

11x, 13x / 379 

Upsané, ale dosud 

nesplacené akcie 
353 /701 --- --- --- 

Zúčtování vkladu --- --- 379 / 353 379 / 353 

Základní kapitál 

zapsaný do OR, 

zápis pUi zvýšení. 

701 / 411 701 / 411 419 / 411 419 / 411 

 

3.3.2 Nabytí podílu pUevodem 

PUevodcem podílu m]že být právnická osoba nebo fyzická osoba, která mEla podíl 

zaUazen v obchodním majetku nebo fyzická osoba, která podíl nemEla zaUazen 

v obchodním majetku. Účtování o pUevodu obchodního podílu se týká společnosti, ve 

které společník ukončuje svoji účast95. 

                                                           
93 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 92 a VZOROVÝ 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro podnikatele. 
94 Vlastní zpracování dle ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních 
korporacích, str. 94. 
95

 MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti – danE, účetnictví, právo, str. 79. 
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Účtování o pUevodu obchodního podílu probíhá mezi účastníky pUevodu, u obchodní 

korporace dochází pouze ke zmEnE akcionáUe. 

PUi účtování podílu nabytého koupí určí účetní jednotka v podvojném účetnictví 

okamžik nabytí podílu resp. okamžik uskutečnEní účetního pUípadu, kterým je okamžik 

účinnosti kupní smlouvy nebo fyzické pUedání cenného papíru. U zaknihovaných 

cenných papír] se za okamžik uskutečnEní účetního pUípadu považuje zmEna zápisu 

v pUíslušné evidenci96.  

PUevodce Ěprodávajícíě, pokud je účetní jednotkou, použije postup účtování, který je 

stanoven v kapitole 5.2, str. 66. 

Nabyvatel Ěkupujícíě, v pUípadE, že se jedná o účetní jednotku, zaúčtuje tuto transakci 

na vrub pUíslušného účtu účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek a ve 

prospEch pUíslušných účt] účtových skupin97. 

Tab. 4: Účtování pUi pUevodu podílu z pohledu kupujícího98. 

 

3.3.3 Bezúplatné nabytí 

Dalším zp]sobem poUízení dlouhodobého finančního majetku je bezúplatnE, napU. 

prostUednictvím dEdictví nebo darem. I v tomto pUípadE m]že být podíl nabyt od 

právnické osoby, nebo fyzické osoby, která jej mEla zaUazen v obchodním majetku nebo 

od fyzické osoby, která jej nemEla zaUazen v obchodním majetku. U obchodní 

korporace dochází pouze ke zmEnE akcionáUe. 

 

                                                           
96 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 49. 
97 Český účetní standard pro podnikatele č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek. 
98 Vlastní zpracování dle Český účetní standard pro podnikatele č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek. 

Zp]sob poUízení Zp]sob zaúčtování Ěúčtové skupinyě, MD/D 

Za hotové 06 / 21 – PenEžní prostUedky v pokladnE  

PUevodem finančních prostUedk] 06 / 22 – PenEžní prostUedky na účtech 

Bezhotovostní poUízení 06 / 32, 47 – Závazky krátkodobé a dlouhodobé 

Upsáním vkladu 06 / 36 – Závazky ke společník]m 

UplatnEním práva nákupní opce 06 / 37 – Jiné závazky a pohledávky 
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Tab. 5: Účtování pUi bezúplatném nabytí99. 

Pohled Obdarovaný Dárce 

Účetní pUípad MD Dal MD Dal 

Bezúplatný pUevod 

ĚnapU. dEdictvíě 
06x / 413 – Ostatní kapitálové fondy --- 

Dar 06x / 668 – Ostatní finanční výnosy 543 - Dary / 06x 

3.4 DaOové souvislosti s nabytím podílu 

V daních je situace jiná než v účetnictví. Ve vztahu ke zp]sobu nabytí podílu se pro 

účely zákona o daních z pUíjm] definuje v § Ň4 odst. 7 nabývací cena podílu u obchodní 

společnosti.  

„Nabývací cenu podílu na obchodní korporaci lze zvýšit o výdaje (náklady) pUímo 

související s držbou podílu v obchodní korporaci, pokud poplatník prokáže, že podle 

§ 25 odst. 1 písm. zk) nebyly uznány jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištEní 

a udržení pUíjm]. Nabývací cena nedosahuje záporných hodnot100. 

Nabytí podílu vkladem 

Nabývací cenou se rozumí hodnota splaceného penEžitého vkladu člena obchodní 

korporace. V pUípadE nepenEžitého vkladu se stanovuje nabývací hodnota podle 

vkladatele, kterým m]že být jak fyzická osoba, která jej nemEla zahrnut v obchodním 

majetku, tak i fyzická nebo právnická osoba, které mEly pUedmEt nepenEžitého vkladu 

zaUazen ve svém obchodním majetku101. U nabyvatele odpovídá účetní ocenEní hodnotE 

určené znalcem. DaOové ocenEní vychází z ustanovení ze dvou ustanovení ZDP, a to 

z § 30 odst. 10 písm. bě a § Ňř odst. Ř. Pokud vložila nepenEžitý vklad fyzická osoba, 

které jej nemEla zahrnut v obchodním majetku, bude nabyvatel pUi daOovém odpisování 

vycházet z reprodukční poUizovací ceny, resp. z ocenEní znalcem. V pUípadE, že 

nepenEžitý vklad vložila obchodní korporace nebo fyzická osoba, která mEla daný 

pUedmEt zahrnut ve svém obchodním majetku, bude nabyvatel pokračovat v daOovém 

odpisování vkladatele. Prakticky tedy bude nabyvatel vycházet z p]vodní vstupní ceny 

                                                           
99 Vlastní zpracování dle Český účetní standard pro podnikatele č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek. 
100

 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § Ň4 odst. 7. 
101 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § Ň4 odst. 7. 
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majetku, pUevezme metodu odpisování a bude odpisovat do výše pUevzaté daOové 

z]statkové ceny102. 

Nabytí podílu pUevodem 

Pokud obchodní korporace získá podíl koupí, považuje se za nabývací cenu podílu 

poUizovací cena majetkové účasti, pUičemž se použije poUizovací cena podle zákona 

o účetnictví103. 

Bezúplatné nabytí 
V pUípadE nabytí podílu bezúplatnE se nabývací cenou podílu v obchodní korporaci 

rozumí cena určená podle zvláštního právního pUepisu, resp. podle zákona 

o účetnictví104. 

3.5  Dohoda o započtení pohledávky Ěkapitalizace pohledávekě 

Pohledávka společníka za kapitálovou společností nem]že být ze zákona pUedmEtem 

nepenEžitého vkladu do této společnosti. NicménE m]že být započtena proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu, avšak pouze smluvnE. Smlouva o započtení 

musí mít písemnou podobu a její návrh schvaluje valná hromada105. 

„Dohoda o započtení pohledávky upisovatele za akciovou společností v]či jeho 

povinnosti splnit vkladovou povinnost nebo její část se uzavUe pUed podáním návrhu na 

zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstUíku106. K rozhodnutí 

o možnosti započtení penEžité pohledávky se u akciové společnosti vyžaduje souhlas 

alespoO dvoutUetinové vEtšiny hlas] pUítomných akcionáU] na konané valné hromadE. 

Do p]sobnosti valné hromady akciové společnosti náleží rozhodování o možnosti 

započtení penEžité pohledávky107. 

V praxi se takto Ueší situace, kdy jedna společnost eviduje pohledávku za jinou 

společností, která je životaschopným a fungujícím celkem Ědlužníkě. Společnosti se 

dohodnou, že dojde ke zvýšení základního kapitálu u dlužníka penEžitým vkladem 
                                                           
102 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 24 - 25. 
103

 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § Ň4 odst. 7 písm. cě. 
104 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § Ň4 odst. 7 písm. cě. 
105

 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 164. 
106

 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích ve znEní p. p., § ŇŇň odst. ň. 
107

 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 164. 
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s tím, že je umožnEno započtení dlužné pohledávky na zvýšení základního kapitálu. Na 

soud se doloží dohoda o zápočtu namísto dokladu o složení penEz na bankovní účet. 

VEUitel tak prakticky vymEní svoji pohledávku ke společnosti za účast na podnikání 

v této společnosti Ědlužníkě. Dále je nutné brát v potaz, že započtení pohledávky je 

samostatným právním úkonem, který v pUípadE, kdy nedojde ke zvýšení základního 

kapitálu, z]stává platný108. 

Proces kapitalizace m]že být úspEšný pouze tehdy, pokud je dlužník i nadále schopen 

realizovat sv]j p]vodní podnikatelský zámEr. V pUípadE dlužníka dojde k posílení jeho 

finanční pozice, vylepšení finanční struktury a m]že se mu zlepšit pUístup k finančním 

zdroj]m. Oproti tomu vEUitel nezískává penEžní prostUedky, které si musí obstarat 

z jiných zdroj], ale m]že profitovat na budoucím zisku společnosti, ve kterém získal 

majetkový podíl109. 

NejvEtší problém pUi kapitalizaci pohledávek pUedstavuje ocenEní, tj. jak velkou 

hodnotu majetkové účasti či akcií nabídne dlužník na úhradu svých závazk]. V pUípadE, 

že by kapitalizace probEhla na úrovni nominální ceny, neovlivnila by výsledek 

hospodaUení a nemEla by daOové d]sledky110. 

3.5.1 Základní účtování 

V pUípadE kapitalizace pohledávek není vyžadován znalecký posudek vyhotovený 

znalcem nebo znaleckým ústavem. Statutární orgán m]že rozhodnout, že se pro účely 

určení hodnoty pohledávky použije hodnota pohledávky stanovená obecnE uznávaným 

nezávislým odborníkem za využití obecnE uznávaných standard] a zásad oceOování, 

avšak ne starší než 6 mEsíc]. Další možností ocenEní je použití ocenEní pohledávky 

z účetnictví. O konkrétním postupu oceOování rozhoduje statutární orgán korporace111.  

V následující tabulce (viz tabulka č. 6, str. 44) je zachycen postup účtování pUi 

kapitalizaci pohledávky jak z pohledu vkladatele ĚakcionáUeě, tak i z pohledu nabyvatele 

Ěakciová společnostě. Vkladatel ve svém účetnictví eviduje pohledávku za společností 

                                                           
108

 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 164. 
109 REŽNÁKOVÁ, M. Tízení platební schopnosti podniku, str. 101. 
110

 BůTINOVÁ, D., VOZNÁKOVÁ, I. Pohledávky právnE-daOovE-účetnE, str. 40. 
111

 PORTÁL DůNOVÝCH PORůDC¥ ů ÚČETNÍCH PROFESIONÁL¥. Kapitalizace pohledávky. 
dau.cz [online]. 
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na účtu 311 – Pohledávky z obchodních vztah] nebo na účtu 315 – Ostatní pohledávky. 

UplatnEní neboli zápočet pohledávky se účtuje na vrub účtu 378 – Jiné pohledávky a ve 

prospEch účtu 311 nebo 315. Po zápisu do obchodního rejstUíku vzniká u vkladatele 

podíl, který se účtuje na vrub pUíslušného majetkového účtu 06x – Dlouhodobý finanční 

majetek oproti účtu 367 – Dluhy z upsaných nesplacených cenných papír] a vklad]. 

Nakonec dochází k zápočtu splaceného vkladu na účtech 367 a 378.  

Nabyvatel eviduje nesplacený závazek v]či vkladateli na účtu 321 – Dluhy 

z obchodních vztah] nebo na účtu 479 – Jiné dlouhodobé dluhy. Se souhlasem valné 

hromady provede úpis penEžního vkladu na zvýšení základního kapitálu na účet 353 – 

Pohledávky za upsaný základní kapitál v]či účtu 419 – ZmEny základního kapitálu. 

Zápočet závazku se zaúčtuje na vrub účtu 321 nebo 479 a ve prospEch účtu 353. 

Jakmile bude proveden zápis do obchodního rejstUíku, pUeúčtuje se zvýšení základního 

kapitálu z účtu 419 - ZmEny základního kapitálu na účet 411 – Základní kapitál. 

Tab. 6: Základní účtování pUi kapitalizaci pohledávky112. 

Pohled vkladatele ĚakcionáUě Pohled nabyvatele Ěakciová společnostě 

Účetní pUípad MD Dal Účetní pUípad MD Dal 

Počáteční z]statek 311, 315 / --- Počáteční z]statek --- / 321, 479 

UplatnEní pohledávky 

Ězápočetě 
378 / 311, 315 

Úpis penEžního vkladu 

na zvýšení základního 
kapitálu 

353 / 419 

Vznik podílu po zápisu 
do obchodního 

rejstUíku 

06x  / 367 Zápočet závazku 321, 479 / 353 

Zápočet splaceného 
vkladu 

367 / 378 
Zápis na zvýšení do 
obchodního rejstUíku 

419 / 411 

Vkladatel účtuje v podrozvahové evidenci dvE účetní operace: 

1) Úpis emisního kusu: 7xx / 7řř a  

2) zrušení podrozvahové evidence: 7řř / 7xx113. 

                                                           
112 Vlastní zpracování dle ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 86 a 
VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH pro podnikatele. 
113

 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 165. 
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3.5.2 Účtování s dopadem na základ danE u vkladatele 

VEUitel pohledávky neobdrží pUi kapitalizaci pohledávky penEžní prostUedky, ale získá 

tak podíl na čistém obchodním jmEní dlužníka a dlužník navyšuje sv]j základní kapitál. 

Jak u vEUitele Ěvkladatele, akcionáUeě, tak i u dlužníka Ěnabyvatel, akciová společnostě je 

kapitalizace pohledávky provedená ve jmenovité hodnotE neutrální a účetní operace se 

účtují rozvahovE. Jmenovitá hodnota pohledávek se vede v podrozvahové evidenci. 

NicménE u vkladatele mohou vznikat dopady do základu danE, a to v pUípadech kdy: 

 byla započtena pohledávka za cenu nižší, než je její jmenovitá hodnota, 

 jsou k pohledávce vytvoUeny opravné položky a 

 je započtena pohledávka z titulu smluvních sankcí114. 

V pUípadE, že nabyvatel Ěakciová společnost, dlužníkě uhradí pohledávku v částce vyšší, 

než je její evidovaná hodnota v účetnictví, vznikne nabyvateli zdanitelný pUíjem. 

Hodnota zápočtu pohledávky je nižší než jmenovitá hodnota pohledávky 

Jednou z možností pro zápočet pohledávky je využití úplatnE nabyté pohledávky v]či 

společnosti od tUetí osoby. V tomto pUípadE m]že být poUizovací cena pohledávky nižší 

než její jmenovitá hodnota. Pokud je tedy poUizovací cena nakoupené pohledávky nižší, 

než její jmenovitá hodnota, vzniká vkladateli ĚakcionáUiě pUi penEžitém úpisu 

(s možností zápočtu takto poUízené pohledávkyě současnE dopad do základu danE115. 

Vkladatel zároveO účtuje v podrozvahové evidenci následující účetní operace: 

1) Jmenovitá hodnota pohledávky: 7xx / 7řř 

2) Upsání emisního kursu: 7xx / 7řř 

3) Zrušení podrozvahové evidence: 7řř / 7xx116. 

 

U vkladatele se vychází ze základního účtování o kapitalizaci pohledávek, nicménE do 

účtování vstupuje koupE pohledávky od tUetí osoby a penEžitý vklad, který je 

pUedstavován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a upsaným vkladem 

                                                           
114 PORTÁL DůNOVÝCH PORůDC¥ ů ÚČETNÍCH PROFESIONÁL¥. Kapitalizace pohledávky. 
dau.cz [online]. 
115 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 86. 
116 Tamtéž. 
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a zánik zbytku závazku z titulu zvýšení základního kapitálu započtením rozdílu mezi 

poUizovací cenou a jmenovitou hodnotou nakoupené pohledávky, který se účtuje ve 

prospEch účtu 668 – Ostatní finanční výnosy. 

V účetnictví nabyvatele pUibyla účetní operace splacení penEžního vkladu (tj. rozdíl 

mezi hodnotou závazku a upsaným kapitálemě, který se účtuje na vrub účtu 221 –

 PenEžní prostUedky na účtech a ve prospEch účtu 353 – Pohledávky za upsaný základní 

kapitál.  

Tab. 7: Účtování o hodnotE zápočtu pohledávky, která je nižší než jmenovitá hodnota pohledávky117. 

Pohled vkladatele ĚakcionáUě Pohled nabyvatele Ěakciová společnostě 

Účetní pUípad MD Dal Účetní pUípad MD Dal 

Počáteční z]statek 311, 315 / --- Počáteční z]statek --- / 321, 479 

KoupE pohledávky 311, 315 / 221 

Úpis penEžního vkladu 
na zvýšení základního 

kapitálu 

353 / 419 

PenEžitý vklad Ěrozdíl 
mezi jmenovitou 

hodnotou pohledávky a 
upsaným vklademě 

378 / 221 
Splacení penEžitého 

vkladu 
221 / 353 

Zápočet pohledávky 378 / 311, 315 
Zápočet závazku na 
úhradu pohledávky 

321, 479 / 353 

Zánik zbytku závazku  378 / 668 

Zápis o zvýšení 

základního kapitálu do 
OR 

419 / 411 

Vznik podílu po zápisu 
do OR 

06x / 367   

Zápočet splacených 

vklad] 
367 / 378   

U vkladatele se pUi zániku zbytku závazku z titulu zvýšení základního kapitálu 

započtením rozdílu mezi poUizovací cenou a jmenovitou hodnotou nakoupené 
                                                           
117

 Vlastní zpracování dle ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 87 – 88 a 
VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH pro podnikatele. 
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pohledávky zúčtoval tento rozdíl do výnos]. Vkladateli ĚakcionáUiě tak vznikla zároveO 

povinnost zahrnout tento rozdíl do základu danE z pUíjm] v období vkladu na zvýšení 

základního kapitálu118. 

K započtení pohledávky existují opravné položky 

PUedmEtem zápočtu m]že být u vkladatele ĚakcionáUeě i pohledávka v]či společnosti po 

splatnosti, ke které vEUitel ĚakcionáUě vytvoUil opravné položky. Tato pohledávka se 

započte v p]vodní jmenovité ĚpoUizovacíě hodnotE, se současným zrušením opravné 

položky ve prospEch náklad]. 

Vkladatel, který vytvoUil opravné položky k pohledávce, eviduje tyto z]statky na 

účtech 391.1 – Opravná položka k pohledávkám (zákonná) a 391.9 – Opravná položka 

k pohledávkám (účetní). Zrušení zákonných opravných položek se účtuje na vrub účtu 

391.1 a ve prospEch nákladového účtu 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných 

položek v provozní činnosti. PUi zrušení účetních opravných položek se postupuje 

obdobnE jako u zákonných, účtuje se však ve prospEch nákladového účtu 559 – Tvorba 

a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti119. 

V podrozvahové evidenci účtuje vkladatel tyto dvE účetní operace: 

1) Úpis emisního kursu: 7xx / 7řř a  

2) odúčtování v podrozvahové evidenci: 7řř / 7xx. 

Vkladatel musí ve svém účetnictví zrušit zákonnou opravnou položku. Nesmí však 

v tomto pUípadE opomenout d]ležitý rozdíl. Zatímco se u nepenEžitého vkladu 

pohledávky opravné položky účtují rozvahovE Ěbez dopadu do daOového základu danEě, 

v pUípadE započtení pohledávky s opravnými položkami musí počítat s jejich 

rozpuštEním ve prospEch náklad], čímž dojde ke zvýšení základu danE120.  

U nabyvatele se nic nemEní, proto postupuje stejnE jako v pUípadE základního účtování. 

Pro nabyvatele Ěakciovou společnostě je vklad pohledávky daOovE nevýhodný, protože 

                                                           
118 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 87 – 88 a VZOROVÝ ÚČTOVÝ 
ROZVRH pro podnikatele. 
119

 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 165. 
120 DRBOHLAV, J. a POHL, T. Pohledávky z právního, účetního a daOového pohledu, str. 196 – 197 a 
zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § Ň5 odst. 1 písm. ze). 
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si u této pohledávky nem]že uplatnit daOový odpis a ani tvorbu zákonných opravných 

položek, v souladu s ustanovením § Ň5 odst. 1 písm. zcě ZDP121.  

Tab. 8:  Účtování o zápočtu pohledávky, ke které existují zákonné opravné položky122. 

Pohled vkladatele ĚakcionáUě Pohled nabyvatele Ěakciová společnostě 

Účetní pUípad MD Dal Účetní pUípad MD Dal 

Počáteční z]statek 

311, 315 / --- 

--- / 391.1 

--- / 391.9 

Počáteční z]statek --- / 321, 479 

Zápočet pohledávky 378 / 311, 315 

Úpis penEžního vkladu 

na zvýšení základního 
kapitálu 

353 / 419 

Zrušení zákonných 

opravných položek 
391.1. / 558D 

Zápočet závazku na 

úhradu pohledávky 
321, 479 / 353 

Zrušení účetních 
opravných položek 

391.9 / 559N 

Zápis o zvýšení 
základního kapitálu do 

OR 

419 / 411 

Vznik podílu zápisem 

do OR 
06x / 367   

Zápočet splacených 
vklad] 

367 / 378   

 

Zákonná opravná položka je daOovE účinná dle § Ň4 odst. Ň písm. iě ZDP. Oproti tomu 

zrušení účetní opravné položky je nákladem, kterým lze snížit základ danE dle § 23 

odst. ň písm. cě bod ň. ZDP. Tvorba účetní opravné položky je nákladem, který nelze 

uznat za výdaj Ěnákladě k vynaložení, zajištEní a udržení pUíjm] pro daOové účely, proto 

je tento náklad položkou zvyšující základ danE dle § Ň5 odst. 1 písm. vě ZDP. 

Je započtena pohledávka z titulu smluvních sankcí 
Samotným vznikem Ězaúčtovánímě pohledávky u vkladatele z titulu smluvní sankce na 

výnosový účet 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení nedochází ke vzniku 

                                                           
121

 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm] ve znEní p. p., § Ň5 odst. 1 písm. zc). 
122

 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 167. 
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zdanitelného výnosu. Započtením pohledávky však došlo k její úhradE, proto se částka 

zaúčtovaná na účtu 644 stává součástí základu danE.  

Nabyvatel zaúčtuje došlou fakturu z titulu smluvní sankce na nákladový účet 

544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení a ve prospEch účtu 321 – Dluhy z obchodních 

vztah]. 

V následující tabulce je zachycen postup zaúčtování jednotlivých účetních operací 

z pohledu vkladatele i nabyvatele, pokud je započtena pohledávka z titulu smluvních 

sankcí Ěviz Tab. 9, str. 49). 

Tab. 9: Účtování o zápočtu pohledávky z titulu smluvních sankcí123. 

Pohled vkladatele ĚakcionáUě Pohled nabyvatele Ěakciová společnost) 

Účetní pUípad MD Dal Účetní pUípad MD Dal 

Vystavená faktura na 
smluvní pokutu 

311, 315 / 644 
Došlá faktura na 
smluvní pokutu 

544 / 321 

Úpis akcií 378 / 367 
Úpis penEžního vkladu 
na zvýšení ZK 

353 / 419 

Zápočet pohledávky 367 / 311, 315 Zápočet závazku 321 / 353 

Vznik vkladu po zápisu 

do OR 
06x / 378 

Zápis na zvýšení do 

obchodního rejstUíku 
419 / 411 

 

Jelikož došlo u vkladatele k započtení pohledávky se závazkem, čímž došlo k úhradE 

smluvní pokuty, proto tato částka zvyšuje daOový základ u vkladatele podle ustanovení 

§ 23 odst. ň písm. aě bod 6 ZDP.  

U nabyvatele došlo k započtení závazku s pohledávkou, a současnE i k úhradE smluvní 

pokuty, proto tato částka snižuje u nabyvatele základ danE podle ustanovení 

§ 23 odst. 3 písm. b) bod 3 ZDP.              

V pUípadE, že by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky pUedcházející současnE 

se vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papír] a podíl] nulové 

ocenEní a rozdíl je zúčtován do výnos]124.   

                                                           
123 Vlastní zpracování dle PORTÁL DůNOVÝCH PORůDC¥ ů ÚČETNÍCH PROFESIONÁL¥. 
Kapitalizace pohledávky. dau.cz [online]. 
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4 PRÁVNÍ ÚPRůVů DRŽBY PODÍLU 

Ke dni účetní závErky pUeceOuje účetní jednotka sv]j majetek a závazky. PUi ocenEní 

cenných papír] a podíl] se využívá ocenEní metodou ekvivalence nebo reálnou 

hodnotou. Z d]vodu zamEUení diplomové práce, pUedevším na držbu podílu ve vztahu 

mateUská a dceUiná společnost, bude v této kapitole abstrahováno od podrobného 

oceOování podíl] a cenných papír] reálnou hodnotou.  

S držbou podílu souvisí i mnohá úskalí, se kterými je nutné kalkulovat pUi ošetUení 

pUedevším daOových záležitostí. Jedná se napUíklad o splnEní nebo nesplnEní podmínek 

pro osvobození od danE z pUíjm] ve vztahu mateUská a dceUiná společnost, pUičemž 

s osvobozením pUíjm] souvisí i nemožnost uplatnit si související náklady. 

4.1 OceOování podíl] a cenných papír] po dobu držby 

PUi oceOování je nutné rozlišovat krátkodobé a dlouhodobé majetkové cenné papíry. Ke 

dni sestavení účetní závErky se krátkodobé majetkové cenné papíry ocení reálnou 

hodnotou. U oceOování dlouhodobých majetkových cenných papír] v rámci účetní 

závErky existují dvE metody ocenEní. JmenovitE se jedná o ocenEní metodou 

ekvivalence a ocenEní reálnou hodnotou125.  

V ustanovení § 7 odst. Ň ZÚ je stanoveno, že účetnictví podává vErný a poctivý obraz. 

Zobrazení je poctivé, pokud účetní jednotka použije účetní metody takovým zp]sobem, 

který vede k dosažení vErnosti. „Tam, kde účetní jednotka m]že volit mezi více 

možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní 

jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá126. Jinými 

slovy: „pokud je ocenEní ekvivalencí významnE odchylné od ocenEní poUizovacími 

cenami v účetnictví, účetní jednotka ztrácí možnost volby a je povinna aplikovat u všech 

podíl] ve skupinE podíl] s rozhodujícím vlivem nebo pod podstatným vlivem ocenEní 

ekvivalencí127. 

                                                                                                                                                                          
124

 Český účetní standard pro podnikatele č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek, bod ň.Ň. 
125 Český účetní standard pro podnikatele č. 00Ř – Operace s cennými papíry a podíly. 
126 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní p. p., § 7 odst. Ň. 
127

 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 57. 
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4.1.1 OcenEní ekvivalencí 

Metodu ekvivalence neboli protihodnotu vlastního kapitálu lze aplikovat v pUípadE 

vlastnictví podílu, který pUedstavuje nejménE Ň0 % hlasovacích práv. OcenEní 

ekvivalencí je možnost a nikoliv povinnost. Jedná se o majetkové účasti, které jsou 

vedené na účtech 061 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba nebo 062 – Podíly – 

podstatný vliv, a které pUedstavují účast ve společnosti s rozhodujícím nebo podstatným 

vlivem. PUecenEní majetkových účastí ekvivalencí se provádí k datu účetní závErky. 

Toto pUecenEní se týká poUizovací ceny majetkové účasti, která se k rozvahovému dni 

upraví na hodnotu, která odpovídá míUe účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve 

společnosti, v níž tato účetní jednotka drží podíl128. Pokud se účetní jednotka rozhodne 

použít uvedený zp]sob ocenEní, musí jej použít pro ocenEní všech takových podíl]129.  

OcenEní ekvivalencí se provádí rozvahovE, prostUednictvím účtové skupiny 

41 - Základní kapitál a kapitálové fondy, účtuje se tedy na účet 414 – OceOovací rozdíly 

z pUecenEní majetku a dluh], současnE s majetkovým účtem 061 pro rozhodující vliv 

nebo účtem 062 pro rozhodující vliv130. 

Tab. 10: Účtování – metoda ekvivalence131. 

Účetní operace MD Dal 

Počáteční stav – poUizovací cena podílu 061, 062 --- 

Snížení ocenEní vlivem pUecenEní ekvivalencí 414 061, 062 

Zvýšení ocenEní vlivem pUecenEní ekvivalencí 061, 062 414 

Snížit hodnotu pUeceOovaného podílu lze nejvýše do hodnoty nula, nikdy není možné, 

aby byla hodnota podílu záporná132.   

 

                                                           
128 M]že se jednat napUíklad o díl vlastního kapitálu, který si mateUská společnost pUenese do svého 
účetnictví z účetnictví dceUiné společnosti. 
129 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 166 – 167 a VZOROVÝ ÚČTOVÝ 
ROZVRH pro podnikatele. 
130 Český účetní standard pro podnikatele č. 00Ř – Operace s cennými papíry a podíly a VZOROVÝ 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro podnikatele. 
131 Vlastní zpracování dle ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 167 a 
VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH pro podnikatele. 
132 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 57. 
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OcenEní poUizovací cenou s pUípadnou opravnou položkou 

V pUípadE, že se významnE neodchyluje ocenEní podílu ve skupinE podíl] 

s rozhodujícím a podstatným vlivem v účetnictví napUíklad ekvivalencí, m]že účetní 

jednotka použít ocenEní poUizovací hodnotou, kterou stanovuje § Ň6 odst. ň ZÚ. 

NicménE se stejnE jako u všech ostatních druh] majetku musí zkoumat hodnota 

k rozvahovému dni. V pUípadE, že je skutečná hodnota nižší, než je hodnota 

v účetnictví, vytvoUí účetní jednotka opravnou položku, která sníží hodnotu finančního 

majetku až na hodnotu nula a tím je snížen samotný vlastní kapitál účetní jednotky. 

Opravnou položku na zvýšení hodnoty finančního majetku nelze tvoUit133. 

Opravnou položku účetní jednotka zaúčtuje na vrub účtu 579 – Tvorba a zúčtování 

opravných položek ve finanční činnosti a ve prospEch účtu 096 – Opravná položka 

k dlouhodobému finančnímu majetku134. S ohledem na ustanovení § Ň5 odst. 1 písm. zcě 

ZDP se tvorba opravné položky nepovažuje za náklad, který lze uznat pro daOové účely 

k dosažení, zajištEní a udržení pUíjm]. 

Tab. 11: Účtování – ocenEní poUizovací cenou s opravnou položkou135. 

Účetní operace MD Dal 

Počáteční stav – poUizovací cena podílu 061, 062 --- 

Tvorba opravné položky 579N 096 
 

4.1.2 OcenEní reálnou hodnotou 

Na reálnou hodnotu se podle § Ň7 odst. 1 ZÚ pUeceOují cenné papíry k obchodování, 

ostatní cenné papíry a deriváty. OcenEní reálnou hodnotou se neprovádí u cenných 

papír] držených do splatnosti, u dluhopis] poUízených v primárních emisích neurčených 

účetní jednotkou k obchodování, u cenných papír] pUedstavujících účast v ovládané 

osobE nebo v osobE pod podstatným vlivem a u cenných papír] emitovaných účetní 

jednotkou. Účetní jednotky mohou reálnou hodnotou oceOovat i častEji, než jen 

k okamžiku účetní závErky.136 V ustanovení § Ň7 odst. 4 ZÚ je stanoveno, že pro účely 

                                                           
133 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 58. 
134 Tamtéž, str. 60. 
135 Vlastní zpracování dle ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních 
korporacích, str. 60. 
136 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní p. p., § Ň7 odst. 1 a Ň. 
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tohoto zákona se reálná hodnota stanoví na úrovni tržní ceny, ocenEním kvalifikovaným 

odhadem nebo posudkem znalce, pUípadnE se provede ocenEní podle zvláštních 

právních pUedpis]137. 

Tržní hodnota 

Tržní hodnota se definuje jako hodnota, která je vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční 

burze nebo na jiném regulovaném trhu. Dnem vyhlášení se myslí den účetní závErky, 

nebo den, ke kterému se ocenEní provádí, nikdy se však nesmí jednat o následující 

den138. 

OcenEní kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce 

OcenEní kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce se použije v pUípadE, pokud 

není k dispozici tržní hodnota, nebo pokud nedostatečnE pUedstavuje reálnou hodnotu. 

Metody ocenEní pUi použití odhadu nebo posudku musí zajistit pUimEUené pUiblížení se 

k tržní hodnotE139. 

OcenEní podle zvláštních právních pUedpis] 

Pokud nelze stanovit ocenEní prostUednictvím tržní hodnoty nebo kvalifikovaným 

odhadem nebo posudkem znalce, použije účetní jednotka ocenEní stanovené podle 

zvláštních právních pUedpis]140. 

Není-li možné nebo bylo by to neúmErnE finančnE náročné stanovit reálnou hodnotu 

zmínEnými zp]soby, m]že účetní jednotka ve výjimečných pUípadech použít pro snížení 

hodnoty majetku opravné položky. Opravné položky pUedstavují významný nástroj pro 

zpUesnEní poUizovací ceny cenných papír] v tEch pUípadech, kdy není možné objektivnE 

stanovit jejich reálnou hodnotu141. 

ůkcie a kmenové listy se oceOují reálnou hodnotou, pokud nepUedstavují účast 

s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. Pokud jsou akcie zachyceny na účtu 

063 - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, tedy se zámErem držet cenné papíry po 

dobu delší než jeden rok a podíl na hlasovacích právech nedosáhne Ň0 %, použije se 

                                                           
137 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní p. p., § Ň7 odst. 4. 
138

 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 160. 
139 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní p. p., § Ň7 odst. 4 písm. bě. 
140 Tamtéž, § Ň7 odst. 4 písm. cě. 
141

 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 160 – 161. 
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ocenEní reálnou hodnotou. V tomto pUípadE se pUecenEní na reálnou hodnotu účtuje na 

účet 414 – OceOovací rozdíly z pUecenEní majetku a dluh] oproti účtu 063 – Ostatní 

dlouhodobé cenné papíry a podíly142.  

Tab. 12: Účtování – ocenEní reálnou hodnotou143. 

Účetní operace MD Dal 

Počáteční stav – poUizovací cena podílu 063 --- 

Snížení ocenEní vlivem pUecenEní reálnou hodnotou 414 063 

Zvýšení ocenEní vlivem pUecenEní reálnou hodnotou 063 414 

 

4.2 PUíjmy plynoucí z držby podílu na kapitálových společnostech 

Z držby podílu v obchodní korporaci mohou plynout pUíjmy r]zného charakteru 

s rozdílným zp]sobem zdanEní. ůkcionáU má právo na podíl na zisku a na podíl na 

likvidačním z]statku. 

Ze vztahu mateUská a dceUiná společnost plynou dividendy a jiné podíly na zisku, které 

jsou obecnE osvobozeny od danE z pUíjm], pUičemž osvobození se Uídí úpravou 

v ustanovení § 1ř odst. 1 písm. zeě a ziě, § 1ř odst. ň a související ZDP. 

4.2.1 RozdElení výsledku hospodaUení 

Do p]sobnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdElení zisku nebo jiných vlastních 

zdroj], nebo o úhradE ztráty. V § ň4 ZOK jsou podmínky rozdElení zisku stanoveny 

následovnE:  

- podíl na zisku se stanovuje na základE Uádné nebo mimoUádné účetní závErky, 

kterou schválil nejvyšší orgán obchodní korporace, pUičemž podíl lze rozdElit 

pouze mezi společníky, nestanoví-li společenská smlouva jinak, 

- v kapitálových společnostech je podíl na zisku splatný do ň mEsíc] ode dne, kdy 

bylo pUijato rozhodnutí nejvyššího orgánu korporace o jeho rozdElení, 

nestanoví-li společenská smlouva jinak,  

                                                           
142 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 165 – 166 a VZOROVÝ ÚČTOVÝ 
ROZVRH pro podnikatele. 
143 Vlastní zpracování dle tamtéž, str. 166. 
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- o vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán, pokud je rozdElení 

v rozporu se zákonem, podíly se nevyplatí. V pUípadE, že členové statutárního 

orgánu s rozdElením podílu na zisku souhlasili i pUes rozpor se zákonem, 

nejednali tak s péčí Uádného hospodáUe144.  

PUi rozdElování vlastního kapitálu, v tomto pUípadE zisku, je nutné dodržet podmínky 

stanovené v § 40 odst. 1 a § ň50 odst. 1 a Ň ZOK a dále je nutné provést určité testy na 

možnost rozdElení zisku (viz Obr. 4: Testy na možnost rozdElení zisku. 

Obr. 4: Testy na možnost rozdElení zisku145. 

 

 

 

 

 

Test úpadku Ě§ 40 odst. 1 ZOKě  
Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostUedky z jiných vlastních zdroj], ani 

na nE vyplácet zálohy, pokud by tím společnosti pUivodila úpadek podle jiného právního 

pUedpisu146. PUi rozhodování o stanovení výše podílu na zisku by obchodní korporace 

mEla mimo jiné brát v úvahu i očekávaný vývoj hospodaUení do konce účetního období 

a nepUivodit si tak výplatou úpadek podle insolvenčního zákona. Ve smyslu 

insolvenčního zákona je obchodní korporace v úpadku, pokud má více vEUitel] 

a penEžité závazky po dobu delší než ň0 dn] po lh]tE splatnosti, které není schopna 

plnit, nebo pokud má společnost více vEUitel] a souhrn jejích závazk] pUevyšuje 

hodnotu majetku, tzn., že je v platební neschopnosti nebo pUedlužena. Provedení testu 

úpadku pUedstavuje ochranu smEUující k tomu, aby korporace byly schopny plnit své 

dluhy, nepUivádEly vEUitele do druhotné platební neschopnosti a neohrožovaly 

fungování hospodáUského styku147. 

                                                           
144 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § 4Ň1 a ň4. 
145 Vlastní zpracování dle SKÁLOVÁ J., Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, 
str. 51. 
146 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § 40 odst. 1.  
147 SKÁLOVÁ, J., Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 51 – 52. 
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Test vlastního kapitálu Ě§ 350 odst. 1 ZOKě 
Dále společnost nesmí rozdElit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáUe, pokud se 

ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál stanovený z Uádné nebo 

mimoUádné účetní závErky nebo vlastní kapitál po tomto rozdElení sníží pod výši 

upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona 

o obchodních korporacích rozdElit mezi akcionáUe148.  

Test zisku k rozdElení Ě§ 350 odst. 2 ZOKě 
Částka k rozdElení mezi akcionáUe nesmí pUekročit výši výsledku hospodaUení 

posledního skončeného účetního období, a která je zvýšená o nerozdElený zisk 

z pUedchozích období a snížená o ztráty z pUedchozích období a o pUídEly do rezervních 

a jiných fond] v souladu se zákonem a stanovami společnosti149. 

4.2.2 Účtování pUi rozdElení zisku 

Účetní zisk ĚpUípadnE ztrátaě se na začátku nového účetního období pUevede pomocí 

účtu 701 – Počáteční účet rozvažný a na vrub účtu 431 – Výsledek hospodaUení 

ve schvalovacím Uízení. Účet 431 je určen k rozdElení účetního zisku nebo k vypoUádání 

účetní ztráty. Bez rozhodnutí valné hromady nelze o rozdElení výsledku hospodaUení 

účtovat. Podkladem pro účtování je doložení zápisu z valné hromady. Tento účet nesmí 

mít na konci účetního období, ve kterém se o nEm rozhoduje, z]statek. Není-li k datu 

uzavUení účetních knih rozhodnuto o použití výsledku hospodaUení, pUevede se z]statek 

na účtu 431 ve prospEch pUíslušného účtu 428 – NerozdElený zisk minulých let nebo 

na vrub účtu 429 – Neuhrazená ztráta minulých let150. Ztráta m]že být uhrazena 

Ězúčtovánaě z rezervního fondu, z nerozdEleného zisku minulých let, z ostatních 

kapitálových fond] či dalších disponibilních fond]151.  

V následující tabulce jsou zachyceny možné zp]soby rozdElení zisku Ěviz Tab. 13, str. 

57). 

 

                                                           
148 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, ve znEní p. p., § ň50 odst. 1. 
149 Tamtéž, § ň50 odst. 2. 
150

 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 206 – 207 a VZOROVÝ ÚČTOVÝ 
ROZVRH pro podnikatele. 
151

 SKÁLOVÁ, J., Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 48. 
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Tab. 13: Účtování pUi rozdElení zisku152. 

Účetní operace - rozdElení MD Dal  MD Dal 

PUevod zisku k rozdElení 701 431 PUevod ztráty 431 701 

Do rezervního fondu 431 421 NerozdElená ztráta 429 431 

Do statutárních fond] 431 423  

Do ostatních fond] 431 427 

Závazky ke společník]m 431 364 

Jiné závazky 431 379 

NerozdElený zisk min. let 431 428 

ZmEny základního kapitálu 431 419 

Základní kapitál 411 419 
 

4.2.3 Záloha na výplatu podílu na zisku 

ObdobnE jako u rozdElení výsledku hospodaUení, se i u záloh na výplatu podílu na zisku 

musí splnit pUedpoklady stanovené v § 40 ZOK. Mezi pUedpoklady patUí: 

- obchodní korporace nesmí vyplatit zálohy na podíl na zisku, pokud by si tím 

pUivodila úpadek Ěpokud by odliv penEžních prostUedk] ohrozil likviditu 

a solventnost společnosti), 

- zálohu lze vyplatit pouze na základE mezitímní účetní závErky, která má 

prokázat, že obchodní korporace má dostatek prostUedk] na výplatu, 

- záloha nem]že být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaUení bEžného 

účetního období, nerozdEleného zisku z minulých let a ostatních fond] ze zisku 

snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinné pUídEly do rezervních 

fond]. Tento pUedpoklad omezuje maximální výši zálohy na podíl na zisku Ěviz 

Obr. 5, str. 58), 

- k výplatE zálohy obchodní korporace nem]že použít rezervní fondy, které jsou 

tvoUeny k jiným účel]m, ani vlastní zdroje, které jsou účelovE vázány, a jejichž 

účet není obchodní korporace oprávnEna mEnit153. 

                                                           
152 Vlastní zpracování dle ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 207 a 
VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH pro podnikatele. 
153

 SKÁLOVÁ, J., Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, str. 60 – 61. 
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Obr. 5: Pravidla výpočtu zálohy na podíl na zisku154. 

 

Ve svEtle judikatury se zálohy na podíl na zisku u dceUiné společnosti vykazují na účtu 

432 – Zálohy na podíly na zisku. Na základE mezitímní účetní závErky se rozhodnutí 

o výplatE účtuje na vrub účtu 432 a ve prospEch účtu 364 - Dluhy ke společník]m 

obchodní korporace pUi rozdElování zisku. Pokud se nejedná o osvobozený pUíjem, 

dopadá na tento pUíjem srážková daO, která se účtuje na účtu 342 – Ostatní pUímé danE. 

U mateUské společnosti je podrozvaha doporučená, nikoliv však povinná. PUijatou 

zálohu eviduje na účtu 221 – PenEžní prostUedky na účtech a na účtu 665 – Výnosy 

z finančního majetku155. 

Tab. 14: Účtování zálohy na podíl na zisku156. 

Pohled dceUiné společnosti  

Ěvýplata zálohyě 

Pohled mateUské společnosti  

ĚpUíjemce zálohyě 

Účetní pUípad MD Dal Účetní pUípad MD Dal 

Rozhodnutí o výplatE 432 / 364 
Zúčtování podmínEné 
pohledávky do podrozvahy 

7xx / 799 

Srážková daO 364 / 342 PUíjem zálohy 221 / 665 

Výplata zálohy 364 / 221 
Zrušení podmínEné 
pohledávky v podrozvaze 

799 / 7xx 

Úhrada srážkové danE 342 / 221   

 

 

                                                           
154 Vlastní zpracování dle SKÁLOVÁ, J., Účetní a daOové souvislosti zákona o obchodních korporacích, 
str. 61. 
155 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 227 
a Český účetní standard č. 01Ř – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, bod ň.1.12. a č. 01ř – Náklady 
a výnosy, bod 4.6.4. 
156 Vlastní zpracování dle tamtéž. 
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4.2.4 Osvobození pUíjm] 

V návaznosti na smErnici č. 2011/96/EU o společném zdanEní mateUských a dceUiných 

společností z r]zných členských stát] je od danE z pUíjm] osvobozeno nEkolik titul], 

které vznikají mezi společnostmi, které se označují jako mateUská a dceUiná společnost. 

Osvobození vzniká pouze pUi splnEní určitých podmínek v § 1ř ZDP, pUičemž tato část 

bude zamEUena na osvobození pUíjm] z dividend157. 

Pro účely osvobození od danE z pUíjm] se za mateUskou společnost považuje obchodní 

korporace, která je daOovým rezidentem České republiky nebo daOovým rezidentem 

jiného členského státu Evropské unie, má pUedepsanou právní formu a ve svém 

obchodním majetku má alespoO 10% podíl na základním kapitálu jiné korporace, který 

drží nepUetržitE po dobu nejménE 1Ň mEsíc]. DceUinou společností je obchodní 

korporace, která je daOovým rezidentem České republiky nebo daOovým rezidentem 

jiného členského státu Evropské unie, má pUedepsanou právní formu a na jejím 

základním kapitálu má mateUská společnost nepUetržitE po dobu nejménE 1Ň mEsíc] 

podíl ve výši alespoO 10 %158. 

D]ležitou součástí ZDP je ustanovení v § 1ř odst. 4, ve kterém je stanoveno, že si 

obchodní korporace m]že pro pUíjmy uvedené v § 1ř odst. 1 písm. zeě, zfě a ziě 

a odstavce 9 ZDP uplatnit osvobození dUíve. Osvobození lze uplatnit pUi splnEní 

podmínky 10% podílu na základním kapitálu, i pUed splnEním podmínky 1Ň mEsíc] 

nepUetržitého trvání, avšak následnE musí být tato podmínka splnEna. Nebude-li splnEna 

minimální výše podílu 10 % na základním kapitálu nepUetržitE po dobu nejménE 1Ň 

mEsíc], posuzuje se osvobození od danE jako nesplnEní daOové povinnosti ve 

zdaOovacím období nebo období, za nEž je podáváno daOové pUiznání, za které bylo 

osvobození od danE uplatnEno a nesplnEní povinnosti plátce danE, pUičemž se postupuje 

podle § 38s ZDP. Osvobození podle § 1ř odst. 1 písm. ze) a zi) a podle odstavce 9 ZDP 

lze uplatnit, pokud pUíjemce pUíjmu z podílu na zisku nebo z pUevodu podílu je jejich 

skutečný vlastník 159. 

                                                           
157 SMDRNICE RůDY Ň011/ř6/EU ze dne ň0. listopadu Ň011 o společném zdanEní mateUských a 
dceUiných společností z r]zných členských stát] ĚpUepracované vydáníě a zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních 
z pUíjm], ve znEní p. p., § 1ř. 
158 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § 1ř odst. ň. 
159 Tamtéž, § 1ř odst. 4 a 6. 
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Tab. 15: PUehled osvobozených pUíjm] u mateUské společnosti160. 

Ustanovení ZDP Text 

§ 1ř odst. 1 
písm. zeě 

PUíjmy z podílu na zisku, které vyplácí dceUiná společnost Ěrezident 

České republikyě mateUské společnosti. 

PUíjmy z pUevodu podílu mateUské společnosti v dceUiné 

společnosti plynoucí poplatníkovi Ěrezidentovi ČRě nebo 

společnosti, která je daOovým rezidentem jiného členského státu 

Evropské unie. 

§ 1ř odst. 1 
písm. zfě 

PUíjmy mateUské společnosti pUi snížení základního kapitálu 

dceUiné společnosti, a to nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen 

vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie pUi zvýšení 

základního kapitálu z vlastních zdroj], byl-li zdrojem zvýšení zisk 

společnosti nebo fond vytvoUený ze zisku. 

§ 1ř odst. 1 

písm. ziě 

PUíjmy z podílu na zisku, které plynou mateUské společnosti 

Ěrezidentu ČR, stálé provozovnE umístnEné na území ČRě od 

dceUiné společnosti, která je daOovým rezidentem jiného členského 

státu. Toto se nevztahuje na podíly na likvidačním z]statku, 

vypoUádací podíly a podíly na zisku vyplácené dceUinou 

společností, která je v likvidaci. ů dále na podíly na zisku, pokud 

má dceUiná společnost možnost snížit o nE základ danE. 
 

V pokynu GFT D-22 je k ustanovením § 1ř odst. 1 písm. zeě a ziě uvedeno, že: 

1. okamžikem, ke kterému se provádí posuzování splnEní podmínek pro osvobození 

podíl] na zisku, které vyplácí dceUiná společnost, je den rozhodnutí valné 

hromady české dceUiné společnosti o výplatE podíl] a záloh na zisku nebo den 

rozhodný pro určení osob majících právo na podíl či zálohy na zisku, pokud je 

v souladu se zákonem o obchodních korporacích, valnou hromadou rozhodnuto 

o výplatE. To platí i v pUípadE postoupení samostatnE pUevoditelného práva. 

2. Vyloučení osvobození pUíjm] v pUípadE, že se jedná o dceUinou společnost 

v likvidaci, se použije na pUíjmy, o jejichž výplatE rozhodla valná hromada nebo 

                                                           
160 Vlastní zpracování dle zákona o č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p.p., §1ř odst. 1. 
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jiný orgán, který o výplatE tEchto pUíjm] rozhoduje, po vstupu této dceUiné 

společnosti do likvidace. 

3. Osvobození se nepoužije, pokud valná hromada nebo jiný orgán, který o výplatE 

tEchto pUíjm] rozhoduje, rozhodl o jejich výplatE ještE pUed získáním 

požadovaného minimálního podílu na základním kapitálu, pUestože je minimální 

podíl získán pUed jejich skutečnou výplatou. 

4. PUi splnEní podmínek k § 1ř odst. ň a 4, lze pUíjem podle § 1ř odst. 1 písm. zeě 

ZDP osvobodit i následující plnEní plynoucí do zahraničí ze zdroj] na území ČR, 

které pro své účely posuzuje jako podíly na zisku Ě§ ŇŇ odst. 1 písm. gě bod ň. 

ZDP. Jedná se o zjištEný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu 

a úroky, které se neuznávají jako náklad161. 

K osvobození od danE z pUíjm] se vztahuje i ustanovení § 1ř odst. 11 ZDP, ve kterém je 

stanoveno, že osvobození nelze uplatnit, pokud: 

a)  je mateUská nebo dceUiná společnost osvobozena od danE z pUíjm] právnických 

osob nebo obdobné danE,  

b) si m]že zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od danE z pUíjm] právnických 

osob nebo obdobné danE, 

c) podléhá dani z pUíjm] právnických osob nebo obdobné danE, na kterou dopadá 

sazba danE ve výši 0 %162. 

4.2.5 Neosvobozené pUíjmy 

Pokud plynou poplatníkovi Ěrezidentovi ČR z území ČRě pUíjmy z podíl] na zisku, 

podléhá tento pUíjem srážkové dani v souladu s ustanovením § ň6 odst. Ň písm. aě ZDP, 

a to ve výši 15 %, pokud se nejedná o pUíjmy od danE osvobozené. Srážku danE je 

povinen provést podle ustanovení § ňŘd odst. Ň plátce danE pUi výplatE, avšak nejpozdEji 

do konce tUetího mEsíce následujícího po mEsíci, v nEmž byla schválena účetní závErka 

a bylo rozhodnuto o rozdElení zisku nebo o úhradE ztráty. Plátce je povinen sraženou 

daO odvést místnE pUíslušnému správci danE do konce kalendáUního mEsíce 

následujícího po kalendáUním mEsíci, ve kterém byl povinen srážku provést. Má-li 

                                                           
161

 Pokyn GFT D-ŇŇ k § 1ř odst. 1 písm. zeě až ziě. 
162

 Zákona o č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p.p., §1ř odst. 11. 
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plátce povinnost podat daOové pUiznání v pr]bEhu zdaOovacího období, je povinen 

odvést daO správci danE nejpozdEji do termínu pro podání tohoto pUiznání. O tuto 

srážkovou daO sníží plátce poplatníkovi výplatu pUíjmu. DaOová povinnost poplatníka se 

tak považuje za splnEnou a získaný pUíjem se, jedná-li se o právnickou osobu, v souladu 

s ustanovení § Ňň odst. 4 písm. aě ZDP nezahrnuje do základu danE163.  

V pUípadE výplaty podíl] na zisku, vypoUádacích podíl], podíl] na likvidačním z]statku 

nebo jim obdobných plnEní mateUské společnosti Ěrezident ČR, sídlo na území ČRě 

plynoucí od dceUiné společnosti ze zdroj] v zahraničí, zahrne tyto pUíjmy mateUská 

společnost včetnE sražené danE v zahraničí do samostatného základu danE podle 

ustanovení § Ň0b ZDP. Do samostatného základu danE se nezahrnují pUíjmy osvobozené 

od danE. Na samostatný základ danE dopadá 15% sazba danE dle § Ň1 odst. 4164. 

4.3 Náklady mateUské společnosti související s držbou podíl] u 
dceUiné společnosti 

Pokud jde o vztah mateUské a dceUiné společnosti z pohledu danE z pUíjm], je nutné 

vEnovat pozornost neuznatelnosti náklad], které mateUská společnost vynakládá 

v souvislosti s držbou podílu v dceUiné společnosti. D]vodem pro daOovou 

neuznatelnost náklad] spojených s držbou podílu je to, že výnosy, které z držby podílu 

plynou ĚnapU. dividendy, výnosy z prodeje atd.ě, jsou obecnE osvobozeny od danE 

z pUíjm]. Omezení se týká pUímých i nepUímých náklad]165.  

Podle § Ň5 odst. 1 ZDP nelze za výdaje Ěnákladyě vynaložené k dosažení, zajištEní 

a udržení pUíjm] pro daOové účely uznat výdaje Ěnákladyě mateUské společnosti, které 

souvisejí s držbou podílu v dceUiné společnosti. Úroky z úvErového finančního nástroje, 

který byl pUijat v období šesti mEsíc] pUed nabytím tohoto podílu, se považují za výdaj 

Ěnákladě pUímo související s držbou podílu v dceUiné společnosti po dobu trvání této 

držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je s osobou, která úvErový finanční nástroj 

pUijala, spojenou osobou, pokud poplatník neprokáže, že úvErový finanční nástroj 

s držbou podílu v dceUiné společnosti nesouvisí. PUípadné režijní, tedy nepUímé náklady, 
                                                           
163

 MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti – danE, účetnictví, právo, str. 120. 
164 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § Ň0b, odst. 1 a § Ň1 odst. 4. 
165 BURIůN PůRTNER CONSULTING. Vztahy mateUské a dceUiné společnosti z daOového hlediska. 
Burianpartner.cz [online].  
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které souvisí s držbou podílu v dceUiné společnosti, se pro účely tohoto ustanovení 

omezují výší 5 % pUíjm] z podíl] na zisku vyplácených dceUinou společností, pokud 

poplatník neprokáže, že skutečná výše tEchto režijních ĚnepUímýchě náklad] je nižší166.  

Podle § Ň5 odst. 1 písm. zkě ZDP nejsou výdaje mateUské společnosti související 

s držbou podílu v dceUiné společnosti daOovE uznatelné pouze po dobu držby podílu 

v dceUiné společnosti Ěv pUípadE pUemEn korporací do rozhodného dneě. Výdaje, které 

pUísluší dceUiné společnosti, které ale v určitých pUípadech hradí mateUská společnost, se 

nezahrnují pod režim náklad] mateUské společnosti podle výše uvedeného ustanovení 

vzhledem k tomu, že se v tomto pUípadE nejedná o náklady mateUské společnosti, a tudíž 

ani o náklady související s držbou podílu167. 

4.3.1 PUímé náklady 

V pokynu Generálního finančního Ueditelství Ědále jen „GFT“ě D-22 k jednotnému 

postupu pUi uplatOování nEkterých ustanovení zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních 

z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] k § Ň5 v bodE 1Ň., se za výdaje mateUské 

společnosti související s držbou podílu v dceUiné společnosti podle § Ň5 odst. 1 písm. 

zkě ZDP, kromE úrok] z úvErových finančních nástroj] pUímo souvisejících s držbou 

podílu v dceUiné společnosti, považují také výdaje, které jsou zde uvedeny 

demonstrativnE. 

- Pokud mateUská společnost vlastní v dceUiné společnosti 100% podíl, považují se 

za výdaje související s držbou výdaje na výkon p]sobnosti valné hromady 

dceUiné společnosti mateUskou společností, 

- výdaje spojené s účastí zamEstnance mateUské společnosti, který je zároveO 

i orgánem nebo členem orgán] dceUiné společnosti, na jednání tEchto orgán] 

nebo na valné hromadE dceUiné společnosti, 

- výdaje na účast osoby zmocnEné k jednání za akcionáUe, který na jednání valné 

hromady dceUiné společnosti pUedstavuje mateUskou společnost, 

- jiné náklady na uplatnEní akcionáUských práv168. 

                                                           
166 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § Ň5 odst. 1 písm. zkě. 
167 Pokyn GFT D-ŇŇ k § Ň5 bod 15. 
168 Pokyn GFT D-ŇŇ k § Ň5 bod 1Ň. 
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V pokynu D-ŇŇ k § Ň5 v bodE 1ň. se mezi výdaje výlučnE související s výkonem práva 

společníka ĚakcionáUeě dceUiné společnosti, které mohou být k držbE konkrétního podílu 

pUímo pUiUaditelné, Uadí zejména: 

- cestovní výdaje, výdaje na pracovní volno pUíslušných zamEstnanc], odmEna 

osoby zmocnEné k jednání za akcionáUe, pouze pokud se tyto výdaje vztahují 

k činnostem vyjmenovaným v bodE 1Ň., 

- správní poplatky za vedení majetkového účtu, poplatek za archivní, informační 

a obchodní služby, 

- odmEny organizátorovi regulovaného trhu s investičními nástroji, znalc]m, 

obchodník]m s cennými papíry, inzerce, poplatky centrálnímu depozitáUi a další, 

pokud souvisí s nabídkou pUevzetí podle jiného právního pUedpisu169. 

4.3.2 NepUímé náklady 

NepUímé náklady, které souvisí s držbou podílu v dceUiné společnosti, se pro účely 

tohoto ustanovení § Ň5 odst. 1 písm. zkě omezují výší 5 % pUíjm] z podíl] na zisku 

vyplácených dceUinou společností, pokud poplatník neprokáže, že skutečná výše tEchto 

režijní ĚnepUímýchě náklad] je nižší. V pokynu D-ŇŇ k § Ň5 bod 14. se za nepUímé 

Ěrežijníě výdaje považuje pomErná část náklad] mateUské společnosti souvisejících 

s výkonem práv akcionáU] Ěspolečník]ě, které souvisí jednak s držbou podílu a jednak 

i s ostatními činnostmi společnosti. Jedná se zejména o: 

- pomErnou část cestovních výdaj], výdaje na pracovní volno pUíslušných 

zamEstnanc], mzdy a odmEny osobE zmocnEné k jednání za akcionáUe, pouze 

pokud se tyto činnosti vztahují k bodu 12., 

- výdaje na Uízení dceUiné společnosti vynaložené mateUskou společností, 

- výdaje na sbEr a vyhodnocování informací o vývoji výsledk] veškeré činnosti 

dceUiné společnosti a o stavu majetku v této společnosti, 

- výdaje na telefonické nebo písemné spojení mezi pUíslušnou osobou a dceUinou 

společností170. 

                                                           
169 Pokyn GFT D-ŇŇ k § Ň5 bod 1ň. 
170 Tamtéž. 
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„Poplatník m]že prokázat skutečnou výši režijních (nepUímých) náklad] založenou na 

vhodném ekonomicky zd]vodnitelném kritériu; pUitom zp]sob stanovení výše daOovE 

uznatelných režijních (nepUímých) náklad] souvisejících s držbou podílu v konkrétní 

dceUiné společnosti zvolený v jednom zdaOovacím období lze v následujícím zdaOovacím 

období zmEnit171.“ 

  

                                                           
171 Pokyn GFT D-ŇŇ k § Ň5 bod 1ň. 
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5 PRÁVNÍ ÚPRůVů PRODEJE OBCHODNÍHO PODÍLU 

Pro pUevod akcií není nutná písemná podoba smlouvy, ale postačí fyzické pUedání 

cenného papíru a vyznačení pUevodu rubopisem. V pUípadE, že není písemná smlouva, je 

vhodné vyhotovit oznámení o zmEnE akcionáUe, na které se vyznačí pUevodce, nabyvatel 

a identifikace pUevádEných akcií172.  

V pUípadE pUevodu akcie na jméno se pro účinnost pUevodu v]či společnosti vyžaduje 

oznámení o zmEnE osoby akcionáUe společnosti a pUedložení akcie na jméno. Stanovy 

společnosti mohou pUevoditelnost akcií na jméno omezit, nesmí je však vyloučit.  

Oproti tomu je akcie na majitele pUevoditelná neomezenE. Tyto akcie mohou být 

vydány pouze jako zaknihovaný nebo imobilizovaný cenný papír. Vlastnické právo 

k akciím na majitele se nabývá zápisem zaknihované cenného papíru na účet 

vlastníka173. 

5.1 OceOování podíl] a cenných papír] pUi prodeji Ěúbytku) 

Z § Ň5 odst. 4 ZÚ vyplývá, že u stejného druhu zásob a cenných papír] se za zp]sob 

ocenEní považuje i ocenEní cenou, která vyplyne z ocenEní jejich úbytk] cenou 

zjištEnou váženým aritmetickým pr]mErem nebo zp]sobem, kdy se první cena pro 

ocenEní majetku použije jako první cena pro ocenEní úbytku majetku (tzv. metoda 

FIFO)174. Pro použití tEchto zp]sob] ocenEní pUi úbytku, musí účetní jednotka evidovat 

cenné papíry podle jednotlivých druh] v analytické evidenci175. 

5.2  Účtování pUi prodeji cenných papír] 

PUevodce, který je účetní jednotkou, zaúčtuje úbytek cenných papír] v poUizovací, resp. 

v reálné cenE na vrub nákladového účtu 561 - Prodané cenné papíry a podíly a ve 

prospEch účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Výnos z prodeje cenných 

papír] a podíl] se účtuje prostUednictvím výnosového účtu 661 – Tržby z prodeje 

cenných papír] a podíl] oproti účtu pohledávky 315 – Ostatní pohledávky nebo 
                                                           
172 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 72. 
173 Tamtéž. 
174 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní p. p., § Ň5 odst. 4. 
175 ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností, str. 171 a VZOROVÝ ÚČTOVÝ 
ROZVRH pro podnikatele. 
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378 - Jiné pohledávky, v účtové skupinE 21 – PenEžní prostUedky v pokladnE nebo 

22 - PenEžní prostUedky na účtech176. Tento postup se použije také v pUípadE prodeje 

cenného papíru ocenEného reálnou hodnotou. 

PUi prodeji Ěnebo jiném úbytkuě cenných papír] a podíl] se zúčtovaný rozdíl na účtu 

414 – OceOovací rozdíly z pUecenEní majetku a dluh] zruší souvztažnE s analytickým 

účtem pUíslušného účtu majetkové účasti ve skupinE 06 – Dlouhodobý finanční majetek. 

Na vrub náklad] se účtuje pouze cena podílu, za kterou byla prvotnE majetková účast 

poUízena Ěnabývací cena podíluě177.   

Tab. 16: Účtování o prodeji podílu178. 

Účetní pUípad MD Dal 

Počáteční stav 06x --- 

OcenEní podílu ekvivalencí Ězvýšeníě 06x 414 

Následující účetní období 

Prodej celého podílu 221, 222, 315, 378 661 

VyUazení podílu 561 06x 

Zúčtování oceOovacího rozdílu 414 06x 
 

5.3  Osvobození pUevodu mezi mateUskou a dceUinou společností 

PUi prodeji obchodního podílu v kapitálové společnosti je nutné brát v potaz, že do 

§ 19 odst. 1 písm. zeě ZDP bylo začlenEno osvobození pUíjm] z pUevodu podíl] 

vlastnEných mateUskou společností v dceUiné společnosti. Nejprve je tUeba testovat, zdali 

prodávající společnost splOuje podmínky uvedené v § 1ř odst. ň písm. aě a bě ZDP pro 

mateUskou společnost.  Osvobození je uplatOováno u pUíjm] z pUevodu cenných papír] 

a podíl], které plynou mateUské společnosti od dceUiné společnosti. Na osvobození 

dopadají stejné podmínky, jako v pUípadE osvobození podíl] na zisku vyplácených 

mateUské společnosti dceUinou společností Ěviz kapitola 4.2.4 Osvobození pUíjm]). 

Základní podmínkou je, že není dceUiná společnost v likvidaci. Pokud je pUíjem 

                                                           
176 ČÚS č. 01ř – Náklady a výnosy, bod ň.Ř.1. a bod 4.6.1. 
177

 PORTÁL DůNOVÝCH PORůDC¥ ů ÚČETNÍCH PROFESIONÁL¥. Finanční majetek Ěcenné 
papíry a podílyě, 6. část. dau.cz [online] a VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH pro podnikatele. 
178 Vlastní zpracování dle tamtéž. 
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z prodeje podílu osvobozen od danE z pUíjm], považuje se související náklad za daOovE 

neuznatelnou položku179.  

5.4  DaOové souvislosti 

Samotné zachycení prodeje cenných papír] v účetnictví nepUedstavuje vše, co musí 

účetní jednotka provést. Následujícím krokem musí být vyhodnocení prodeje cenných 

papír] z daOového pohledu. Účetní jednotka musí vyhodnotit zejména výnosy 

a související náklady z prodeje cenných papír] a podíl], to znamená, že musí 

vyhodnotit, zda se jedná z pohledu danE z pUíjm] o zdanitelný výnos. 

PoUizovací cena akcie není obecnE daOovE účinná, obdobnE ani plnEní ve prospEch 

vlastního kapitálu akciové společnosti není považováno za daOový výdaj Ěnákladě.  

Existují však dvE výjimky, které jsou zakotveny v § Ň4 odst. Ň písm. rě ZDP 

pro prodané cenné papíry a v § Ň4 odst. Ň písm. wě ZDP pro prodané majetkové účasti. 

PUi prodeji akcií je daOovým výdajem Ěnáklademě: 

- hodnota cenného papíru pUi prodeji, která je zachycená v účetnictví v souladu se 

zákonem o účetnictví ke dni prodeje Ě§ Ň4 odst. Ň písm. r ZDPě. Jedná se o 

akcie, které jsou oceOovány reálnou hodnotou, s výjimkou akcií, u kterých je 

pUíjem z pUevodu osvobozen a  

- nabývací cena akcie nebo kmenového listu, které nejsou oceOovány reálnou 

hodnotou, a to jen do výše pUíjm] z prodeje této akcie nebo kmenového listu 

Ě§ Ň4 odst. Ň písm. w ZDP)180.  

Vždy v režimu § Ň4 odst. Ň písm. rě ZDP se posuzují všechny ostatní cenné papíry 

s výjimkou akcií. Dále se do tohoto režimu, pokud není osvobozeno podle § 1ř ZDP, 

Uadí i pUevod akcií, které jsou účtovány na účtech 063 – Ostatní cenné papíry a vklady, 

251 – Majetkové cenné papíry k obchodování a 257 – Ostatní cenné papíry 

k obchodování, které jsou ocenEny reálnou hodnotou. Úbytek hodnoty tEchto cenných 

papír], který je zaúčtovaný v účetnictví, je daOovE významný podle ZDP, pokud není 

                                                           
179

 FUČÍK & PůRNETI. Účtování a daOové konsekvence pUíjmu z prodeje majetkového cenného papíru 
či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem - 1. část. fucik.cz [online]. 
180

 BRYCHTů, I., VYCHOPEN, J. Meritum DaO z pUíjm] 2017, str. 385 - 386. 
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pUevod osvobozen podle § 1ř odst. 1 písm. zeě a § 1ř odst. ř ZDP. Ztráta z pUevodu 

cenných papír] a podíl] je daOovE uznatelná181. 

Režim § Ň4 odst. Ň písm. wě ZDP se použije pro akcie, které nejsou oceOovány reálnou 

hodnotou, a které má účetní jednotka zaúčtované na účtech 061 – Podíly – ovládaná 

nebo ovládající osoba a 062 – Podíly – podstatný vliv. S tímto režimem se pojí dvE 

zásady. První zásadou je, že hodnota na tEchto účtech musí být nahrazena nabývací 

cenou podílu podle ustanovení § Ň4 odst. 7 ZDP, pUičemž nabývací cena je daOovE 

uznatelná jen do výše pUíjm] z prodeje. S druhou zásadou souvisí to, že ztráta z prodeje 

je daOovE neúčinná182. 

PUi darování nebo vložení akcií do základního kapitálu se nikdy nebude jednat o daOovE 

uznatelný náklad Ěvýdajě183.  

 

 

  

                                                           
181 ČOUKOVÁ, P. Účetní a daOové transakce v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, str. 
76 - 77. 
182 Tamtéž, str. 76. 
183 BRYCHTů, I., VYCHOPEN, J. Meritum DaO z pUíjm] 2017, str. 385 - 386.  
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6 METODIKů TRůNSůKCÍ S OBCHODNÍM PODÍLEM 

V této části diplomové práce bude vzhledem ke stanovenému cíli sestavena metodická 

pUíručka sloužící jako návod jak postupovat v pUípadE zvýšení základního kapitálu 

dohodou o započtení pohledávky, držby obchodního podílu mezi kapitálovE spojenými 

osobami a v pUípadE prodeje obchodního podílu. Metodika je vytvoUena na základE 

analýz, které byly provedeny v pUedcházejících kapitolách této práce. Navržená 

metodika bude následnE aplikována na praktických pUíkladech. 

Účelem této metodiky je pomoci subjekt]m, rezident]m ČR, kteUí se na základE získání 

obchodního podílu v jiné účetní jednotce stanou kapitálovE spojenými osobami. 

Ke každé metodice náleží i účtování, které je zpracováno v pUedchozích jednotlivých 

kapitolách. Níže jsou zachyceny tUi základní oblasti, pro které bude metodika stanovena.  

1. Postup pUi zvýšení základního kapitálu dohodou o započtení pohledávky  
Zde je vysvEtlen postup od uzavUení dohody mezi subjekty o započtení 

pohledávky až po zápis do obchodního rejstUíku. 

2. Postup pUi držbE obchodního podílu 

Jedná se zejména o ocenEní obchodního podílu k datu účetní závErky z pohledu 

mateUské společnosti, o možnosti osvobození pUíjm] a stanovení náklad] 

plynoucích z držby podílu. 

3. Postup pUi prodeji obchodního podílu 

OcenEní podílu pUi prodeji, možnost osvobození pUíjm] z prodeje podílu a daOové 

souvislosti. 
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6.2  Dohoda o započtení pohledávky  

Níže je vymezeno poUadí úkon], které se týkají procesu kapitalizace pohledávky. 

Jednotlivé kroky jsou dále podrobnE rozepsány. 

Krok první – Pohledávka jako pUedmEt vkladu.  

M]že být pohledávka pUedmEtem vkladu? 

Krok druhý – Postup pUi uzavUení dohody mezi subjekty. 

Krok tUetí – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.  

Tento krok se skládá z 3 krok].   

a) Pozvánka na valnou hromadu, 

b) zasedání valné hromady, 

c) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 

Krok čtvrtý – PUednostní právo akcionáU] na upsání nových akcií.  

Mají akcionáUi právo na pUednostní upsání nových akcií? 

Krok pátý – Upsání zvýšení základního kapitálu.  

V tomto kroku probíhají dva dílčí kroky.  

a) PUevzetí vkladové povinnosti a 

b) účtování.  

Krok šestý – obchodní rejstUík. 

I tento krok se člení na dva další.  

a) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu, 

b) zápis do obchodního rejstUíku. 
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6.2.1 Krok první – Pohledávka jako pUedmEt vkladu 

PUi zvyšování základního kapitálu dohodou o započtení pohledávky je nejprve nutné 

zjistit, zda m]že být pohledávka pUedmEtem vkladu, a zda je tato varianta možná. Dle 

ustanovení § Ň1 odst. Ň a ň ZOK m]že být pohledávka pUedmEtem vkladu. NicménE 

pUedmEtem vkladu nem]že být pohledávka společníka za kapitálovou společností. 

Výjimkou je, že společníkova pohledávka za kapitálovou společností m]že být pouze 

smluvnE započtena proti pohledávce na splacení emisního kursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Pohledávka jako pUedmEt vkladu184. 

6.2.2 Krok druhý – UzavUení dohody mezi subjekty  

Z pUedcházejícího obrázku vyplývá (viz Obr. 6, str. 72ě, že v pUípadE, pokud dojde 

k započtení pohledávky na splacení emisního kursu, musí mezi sebou subjekty uzavUít 

vždy písemnou dohodu, ve které se stanoví jednotlivé podmínky této transakce. 

D]ležitou součástí tohoto kroku je, že pokud nejsou splnEny podmínky plynoucí z § Ň1 

odst. ň ZOK a z § ŇŇ4 odst. ň ZOK, nem]že být v žádném pUípadE mezi subjekty 

uzavUena dohoda. Pro lepší pochopení jsou jednotlivé podmínky zachyceny 

v následujícím obrázku Ěviz Obr. 7, str. 73). Druhý a tUetí krok se prolínají, protože 

o uzavUení dohody rozhoduje valná hromada. 

 

                                                           
184 Vlastní zpracování. 

Následuje krok 
druhý. 

POHLEDÁVKů 

M]že být pUedmEtem vkladu? 

ANO 
Započtení proti pohledávce na 
splacení emisního kursu, 
avšak pouze smluvnE. 

NE 
Jedná se o pohledávku 
společníka za kapitálovou 
společností. 
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Obr. 7: Proces uzavUení dohody mezi subjekty185. 

6.2.3 Krok tUetí – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu  

S druhým krokem úzce souvisí krok tUetí, tedy rozhodnutí valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu. Valná hromada musí schválit dohodu o započtení pohledávky proti 

pohledávce na splacení emisního kursu. V první UadE je však nutné zaslat všem 

akcionáU]m pozvánku na Uádnou nebo mimoUádnou valnou hromadu, v níž musí být 

jako jeden z bod] programu jednání valné hromady uveden i bod o rozhodnutí 

o zvýšení základního kapitálu. SoučasnE se pozvánka uveUejní na webových stránkách 

společnosti.  

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou na konané valné hromadE pUítomni 

akcionáUi vlastnící akcie, jejichž hodnota nebo počet pUesahuje ň0 % základního 

kapitálu. V pUípadE započtení pohledávky v]či společnosti proti pohledávce na splacení 

emisního kursu je vyžadován souhlas alespoO dvoutUetinové vEtšiny. Pokud není tato 

podmínka splnEna, nedojde k započtení pohledávky. Na základE rozhodnutí valné 

hromady je vydáno usnesení.  

                                                           
185 Vlastní zpracování. 

M]že dojít ke zvýšení 
základního kapitálu. 

Nelze zvýšit 
základní kapitál. 

DOHODA MEZI SUBJEKTY 

Je uzavUena písemnE? 

Je schválena valnou 
hromadou? 

ANO 

NE 

ANO 

Nelze uzavUít 
dohodu, resp. zvýšit 
základní kapitál. 

Byla dohoda uzavUena 
pUed podáním návrhu do 
obchodního rejstUíku? 

Nelze zvýšit 
základní kapitál. 

ANO 

NE 

NE 
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Obr. 8: Rozhodnutí valné hromady o započtení pohledávky186. 

6.2.4 Krok čtvrtý – PUednostní právo akcionáU] na upsání nových akcií 

V procesu kapitalizace se nesmí zapomínat na pUednostní právo akcionáU] na upsání 

nových akcií. V ustanovení § 4Ř4 ZOK je stanoveno, že každý akcionáU má pUednostní 

právo na upsání části nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 

kapitálu v rozsahu jeho podílu. V pUípadE kapitalizace pohledávky je však nutné 

podotknout, že u stávajících akcionáU] m]že dojít k omezení pUednostního práva, 

protože pUednostní právo má subjekt, který započítává svou pohledávku.  

6.2.5 Krok pátý – Upsání zvýšení základního kapitálu 

Pátý krok se skládá ze dvou částí -  z pUevzetí vkladové povinnosti a z účtování. 

V pUípadE pUevzetí vkladové povinnosti m]že vkladatel ĚakcionáUě vykonávat svá práva 

od okamžiku, kdy byly akcie účinnE upsány. Druhá část Ěúčtováníě m]že být zejména 

pro vkladatele složitEjší.  

 

 

 

 

Obr. 9: Upsání zvýšení základního kapitálu187. 

                                                           
186 Vlastní zpracování dle § 406, § 407, § 412, § 416, § 421, § 474 a § 475 zákona č. ř0/Ň01Ň Sb., o 
obchodních korporacích, ve znEní p. p. 
187 Vlastní zpracování. 

Pozvánka na valnou 
hromadu 
 NejménE ň0 dní pUed 

konáním,  
 zveUejnEní na 

webových stránkách, 
zaslání na adresu 
akcionáUe, 

 obsah pozvánky. 

Zasedání valné hromady 
 Usnášeníschopnost – 

akcionáUi se jmenovitou 
hodnotou akcií > ň0 %,  

 souhlas Ň/ň vEtšiny, 
 forma veUejné listiny, 
 p]sobnost valné 

hromady – zmEna 
základního kapitálu. 

ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLůDNÍHO KůPITÁLU 

Usnesení valné 
hromady o zvýšení 
základního 
kapitálu 
 Podmínka splacení 

emisního kursu 
dUíve upsaných 
akcií, 

 obsah usnesení. 

UPSÁNÍ ZVÝŠENÍ ZÁKLůDNÍHO KůPITÁLU 

PUevzetí vkladové povinnosti 
 Od okamžiku, kdy byly akcie 

účinnE upsány. 

Účtování 
 Viz kapitola 3.5.1, str. 43 a  

  kapitola 3.5.2, str. 45. 
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U účtování dohody o započtení pohledávky se mohou vyskytnout dvE základní situace. 

Jedna bez dopadu a druhá s dopadem na základ danE. PrvnE jmenovaná situace je 

bezproblémová. Oproti tomu pUi účtování s dopadem na základ danE se musí provést 

úprava zejména u vkladatele. Mezi tyto operace se Uadí započtení pohledávky: 

 jejíž hodnota je nižší než její jmenovitá hodnota, 

 k pohledávce existují opravné položky a 

 z titulu smluvních sankcí. 

V následujícím schématu (viz Obr. 10, str. 75) je zachycena úprava základu danE, kterou 

je nutné provést v pUípadE, kdy je započtena pohledávka s hodnotou nižší než její 
jmenovitá hodnota. Pro vkladatele se jedná o zdanitelný výnos. 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Hodnota pohledávky je nižší než její jmenovitá hodnota188. 

Další situace nastává, jsou-li k pohledávce vytvoUeny opravné položky. Pro 

vkladatele je zákonná opravná položka daOovE účinná dle § Ň4 odst. Ň písm. iě ZDP. 

Tvorba ostatní opravné položky zvyšuje základ danE dle § Ň5 odst. 1 písm. vě ZDP Ěv 

daOovém pUiznání se jedná o Uádek 40ě. RozpuštEním ostatní opravné položky lze základ 

danE snížit dle § Ňň odst. ň písm. cě bod ň. ZDP a tato úprava se projeví v daOovém 

pUiznání na Uádku 11Ň. 

Na následujícím obrázku Ěviz Obr. 11, str. 76ě je zachycena úprava základu danE u 

vkladatele, pokud k pohledávce vytvoUil opravné položky. 

 

 
                                                           
188 Vlastní zpracování. 

U vkladatele ĚakcionáUeě je 

zjištEný rozdíl mezi poUizovací 

cenou a jmenovitou hodnotou 

zdanitelným výnosem. 

U nabyvatele Ěakciové 

společnostiě nedochází 
k dopadu na základ danE. 

Hodnota pohledávky je nižší než její jmenovitá hodnota 
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Obr. 11: K pohledávce existují zákonné opravné položky189. 

Z následujícího obrázku (viz Obr. 12, str. 76) vyplývá, že v pUípadE, pokud je 

započtena pohledávka z titulu smluvních sankcí, provádí se úprava základu jak 

u vkladatele, tak i u nabyvatele, protože se za započtením považuje zaplacení smluvních 

sankcí. Pokud obE účetní jednotky zaúčtovaly smluvní sankce a[ už do výnos] nebo do 

náklad] v období, ve kterém vznikly, ale nedošlo-li v tomto období k jejich uhrazení, 

musí provést úpravu základu danE. Jestliže došlo k úhradE smluvních sankcí 

v následujícím nebo následujících období, musí se také provést úprava základu danE.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Je započtena pohledávka z titulu smluvních sankcí190. 

                                                           
189 Vlastní zpracování dle § Ňň odst. ň písm. cě bod ň zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní 
p. p. 

U vkladatele ĚakcionáUeě dochází ke snížení 
základu danE rozpuštEním ostatní opravné 

položky Ě§ Ňň odst. ň písm. cě bod ň ZDPě. 

DaOové pUiznání U. 112. 

U nabyvatele Ěakciové 

společnostiě nedochází 
k dopadu na základ danE. 

K pohledávce existují opravné položky 

U vkladatele ĚakcionáUě dochází 

ke snížení základu danE dle § Ňň 

odst. ň písm. bě bod 1, daOové 

pUiznání U. 111. 

Náklad resp. výnos byl zaúčtován v 

roce 0, ale k úhradE došlo v roce 1. 

Je započtena pohledávka z titulu smluvních sankcí 

U nabyvatele Ěakciová společnostě 

dochází ke zvýšení základu danE 

dle § Ň4 odst. Ň písm. ziě, daOové 

pUiznání U. 40. 

Rok vzniku nákladu resp. výnosu, 

ale nedošlo k zaplacení (rok 0). 

U vkladatele ĚakcionáUě dochází 

ke zvýšení základu danE dle § Ňň 

odst. ň písm. aě bod 6, daOové 

pUiznání U. ň0. 

U nabyvatele Ěakciová společnostě 

dochází ke snížení základu danE 

dle § Ň3 odst. 3 písm. b) bod 3, 

daOové pUiznání U. 111. 
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6.2.6 Krok šestý – Obchodní rejstUík 

Posledním krokem v procesu kapitalizace je podání návrhu na zápis do obchodního 

rejstUíku. Základní pUedpoklady jsou zachyceny na následujícím obrázku Ěviz Obr. 13, 

str. 77). D]ležitou součástí návrhu je i doložení listin o skutečnostech, které mají být 

zapsány. I pUesto, že v právních pUedpisech již nejsou vymezeny povinné pUílohy návrhu 

na zápis zvýšení základního kapitálu kapitalizací pohledávky, lze se domnívat, že soudy 

budou i nadále vyžadovat potvrzení auditora. Mezi d]vody patUí, že se již tak dEje, 

a také že zvýšení základního kapitálu kapitalizací pohledávky je značnE rizikové, 

pUičemž zákon o obchodních korporacích velmi lpí na tom, aby bylo zvyšování 

mimoUádnE dobUe podloženo. Zabrání se tak fiktivnímu navyšování základního 

kapitálu191.  

Pokud jsou splnEny veškeré podmínky, doloženy veškeré potUebné listiny a soud 

provede zápis do obchodního rejstUíku, pak probEhl proces kapitalizace pohledávky 

úspEšnE. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Obchodní rejstUík192. 

6.3  Držba podílu 

V této kapitole bude stanovena metodika pro jednotlivé oblasti související s držbou 

obchodního podílu. JmenovitE se jedná o:  

                                                                                                                                                                          
190 Vlastní zpracování.  
191 KOMORů ůUDITOR¥. ůuditor 6/Ň014. kacr.cz [online]. 
192 Vlastní zpracování dle § 464, § 465, § 477 a § 4řŇ zákona č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích, 
ve znEní p. p. a dle § 1ř zákona č. ň04/Ň01ň Sb., o veUejných rejstUících právnických a fyzických osob, 
ve znEní p. p. 

Návrh na zápis zvýšení základního 
kapitálu 
 PUedstavenstvo podá návrh bez 

zbytečného odkladu,  
 plyne dvoumEsíční lh]ta od splnEní 

pUedpoklad] pro zápis, 
 doložení listin o skutečnostech, které 

mají být zapsány. 

Zápis do obchodního rejstUíku 
 Účinky zvýšení základního 

kapitálu od okamžiku zápisu nové 
výše základního kapitálu do 
obchodního rejstUíku, 

 PUi zápisu musí být splaceno 
alespoO ň0 % upsaných akcií. 

OBCHODNÍ REJSTTÍK 
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 ocenEní podíl] a cenných papír] po dobu držby, 

 pUíjmy plynoucí z držby podílu a  

 náklady s ní související. 

6.3.1 OcenEní podíl] a cenných papír] po dobu držby 

Prvním krokem v pUípadE, že společnost drží podíl v jiné účetní jednotce, musí být 

pUecenEní podíl] ke dni účetní závErky. PUi pUecenEní si účetní jednotka musí odpovEdEt 

na následující otázky: Jak velký podíl drží v jiné účetní jednotce? Jakou metodu ocenEní 

má použít? M]že si metodu vybrat?  

V následujícím schématu (viz Obr. 14, str. 78) je zachycen postup, jak má účetní 

jednotka postupovat pUi ocenEní podílu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Schéma ocenEní cenných papír] ke dni účetní závErky193. 

                                                           
193 Vlastní zpracování. 

Metoda 
ekvivalence 

Účetní jednotky se 

další postup netýká. 

Jak velký je podíl účetní jednotky na základním 

kapitálu v jiné účetní jednotce? 

ANO 

OcenEní poUizovací 

cenou s pUípadnou 

opravnou položkou*. 

 < 20 %  

 Účet 06ň 

PUecenEní podílu nem]že být 

záporné. MaximálnE do nuly. 

NE 

 ≥ 20 % a < 40 % 

 Účet 06Ň 

 ≥ 40 %  

 Účet 061 

PUecenEní reálnou 
hodnotou 

 tržní hodnota, 

 kvalifikovaný odhad 

nebo posudek znalce, 

 podle zvláštních 

právních pUedpis]. 

Pozor 

OcenEní cenných papír] ke dni účetní závErky 

Drží účetní jednotka cenné papíry? 
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*Poznámka: Odchyluje-li se významnE pUecenEní metodou ekvivalence, m]že účetní 

jednotka použít ocenEní poUizovací cenou s pUípadnou opravnou položkou, pUičemž 

opravnou položku nelze tvoUit na zvýšení hodnoty finančního majetku. 

6.3.2 PUíjmy plynoucí z držby podílu 

Dalším krokem je identifikace pUíjm], které mohou mateUské společnosti plynout 

od dceUiné společnosti. Jedním z pUíjm] je podíl na zisku, který m]že společnost 

rozdElit na základE Uádné nebo mimoUádné účetní závErky, kterou schválil nejvyšší 

orgán korporace. ůby tak mohla učinit, musí provést testy na rozdElení zisku. Jedná se 

o test úpadku, test vlastního kapitálu a test zisku k rozdElení, jak již bylo zmínEno 

v kapitole 4.2.1, str. 54). Pro lepší pochopení je výše popsaný proces zachycen ve 

schématu Ěviz Obr. 15, str. 80). 
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Obr. 15: Schéma rozdElení podílu na zisku194. 

RozdElení je úspEšné pouze tehdy, pokud jsou splnEny všechny testy na rozdElení zisku. 

ObdobnE se postupuje pUi výpočtu záloh na podíl na zisku, které se vyplácejí pouze 

na základE mezitímní účetní závErky. Postup se liší jen u 3. kroku (viz Obr. 5, str. 58). 
                                                           
194 Vlastní zpracování. 

Společnost JE v úpadku, a proto 

nem]že pUikročit k druhému 

testu, a tedy i rozdElit zisk. 

Společnost NENÍ v úpadku, a 

proto m]že pUikročit k druhému 

testu. 

Test splnEn. 
Lze pUikročit ke 

tUetímu testu. 

1. krok – Test úpadku 

Má společnost více vEUitel] 

a penEžité závazky po lh]tE 

splatnosti delší než ň0 dní?  

Je v platební neschopnosti? 

Má společnost více vEUitel] 

a souhrn závazk] je vyšší než 

hodnota majetku? 

Je pUedlužena? 

NEBO 

NE ANO 

2. krok – Test vlastního kapitálu 

Snížil se po rozdElení vlastní kapitál pod výši 

základního kapitálu zvýšeného o fondy, které 

se nerozdElují mezi akcionáUe? 

ANO NE 

Test nesplnEn. 

Nelze rozdElit zisk 

mezi akcionáUe. 

3. krok – Test zisku k rozdElení 

Výsledek hospodaUení bEžného účetního období 

+NerozdElený zisk minulých let 

-Neuhrazená ztráta minulých let 

-Povinné pUídEly do fond] 

= Maximální částka k vyplacení 
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KromE výše zmínEného pUíjmu z podílu na zisku plyne mateUské společnosti i pUíjem 

z celého nebo částečného pUevodu podílu, pUíjem ze snížení základního kapitálu 

v dceUiné společnosti, podíl na zisku vyplácený dceUinou společností v likvidaci a podíl 

na likvidačním z]statku. S nEkterými zmínEnými pUíjmy souvisí i možnost osvobození 

od zdanEní pUi splnEní daných podmínek. V dalším schématu Ěviz Obr. 16, str. 81) je 

vysvEtlen postup zdanEní tEchto pUíjm]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Postup zdanEní pUíjm] plynoucích z držby obchodního podílu195. 
 

Obchodní korporace si musí uvEdomit, že pokud ani dodatečnE nesplní podmínky 

pro osvobození, musí daný pUíjem dodanit. U právnických osob se použije bu@ sazba 

danE ve výši 1ř %  nebo 15% sazba danE, která se vztahuje na samostatný základ danE. 

Do samostatného základu danE se zahrnují veškeré pUíjmy z podílu na zisku, 

                                                           
195 Vlastní zpracování. 

NE ANO 

Nutno (do)zdanit. 

 Podíl na zisku vyplácený dceUinou 

společností, která je v likvidaci  

 podíl na likvidačním z]statku. 

 Z podílu na zisku, 

 z pUevodu podílu, 

 pUíjmy plynoucí ze snížení základního kapitálu v dceUiné společnosti, 

 z podílu na zisku vyplácený dceUinou společností, která je v likvidaci a  

 z podílu na likvidačním z]statku. 

Mohou být výše uvedené pUíjmy osvobozeny od zdanEní? 

ůle pouze první tUi pUíjmy pUi 

splnEní podmínek  

(viz kap. 4.2.4, str. 59). 

Lze podmínky splnit dodatečnE? 

Nejsou-li však splnEny ani dodatečnE podmínky pro osvobození. 
ANO 

PUíjmy plynoucí z držby obchodního podílu 

Jaké pUíjmy souvisejí s držbou? 
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vypoUádacích podíl], podíl] na likvidačním z]statku nebo jim obdobná plnEní ĚvčetnE 

danE sražené v zahraničíě196. 

Společnost je povinna podat daOové pUiznání nejpozdEji do ň mEsíc] po uplynutí 

zdaOovacího období. Pokud má společnost ze zákona uloženou povinnost mít účetní 

závErku ovEUenou auditorem, nebo jehož daOové pUiznání zpracovává a podává poradce, 

podává se daOové pUiznání nejpozdEji do 6 mEsíc] po uplynutí zdaOovacího období197. 

6.3.3 Náklady související s držbou obchodního podílu 

KromE pUíjm] jsou d]ležité i náklady mateUské společnosti související s držbou podílu 

v dceUiné společnosti. Ve vztahu mateUská a dceUiná společnost je nutné vEnovat 

pozornost neuznatelnosti náklad], které jsou v souvislosti s tímto vztahem vynakládány. 

Pro lepší pochopení jsou náklady zachyceny ve schématu níže Ěviz Obr. 17, str. 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Náklady související s držbou obchodního podílu198. 

                                                           
196

 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], ve znEní p. p., § Ň1 a § Ň0b.  
197

 Zákon č. ŇŘ0/Ň00ř Sb., daOový Uád, ve znEní p. p., § 1ň6 odst. 1 a odst. 2. 
198 Vlastní zpracování. 

Skutečná výše náklad] 

Prokáže-li poplatník, že skutečná 

výše tEchto náklad] je nižší. 

Paušální výše náklad] 

5 % pUíjm] z podílu na zisku 

vypláceného dceUinou společností. 

PTÍMÉ 

 § Ň5 odst. 1 písm. zkě ZDP 

 Pokyn D-ŇŇ k § Ň5 v bodE 1Ň. a 1ň. 

Náklady související s držbou obchodního podílu 

Jaké náklady ve vztahu mateUská a dceUiná společnost související s držbou 

obchodního podílu jsou daOovE neuznatelné? 

NEPTÍMÉ 

 § Ň5 odst. 1 písm. zkě ZDP 

 Pokyn D-ŇŇ k § Ň5 v bodE 14. 

A 

NEBO 
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6.4 Prodej obchodního podílu 

Poslední transakcí, pro kterou je stanovena metodická pUíručka, je prodej obchodního 

podílu. V prvním kroku pUi prodeji je nutné zjistit, jaký druh akcie a jakým zp]sobem se 

pUevádí. NáslednE se musí cenné papíry ocenit, pUičemž existují dva zp]soby. Jedním 

z nich je metoda FIFO ĚFirst In First Outě neboli se použije první cena pro ocenEní 

úbytku. Druhým zp]sobem je vážený aritmetický pr]mEr (viz Obr. 18, str. 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Schéma pUevodu a ocenEní cenných papír] pUi prodeji199. 

PUi prodeji obchodního podílu je d]ležité brát v potaz daOové hledisko. Pokud se 

mateUská společnost rozhodne, že prodá sv]j podíl v dceUiné společnosti, musí si 

mateUská společnost pokládat následující otázky: 

 M]že být tento pUíjem osvobozen od danE? 

 M]že být nabývací cena daOovE účinná? 

 Existují pUi prodeji obchodního podílu nEjaké výjimky? 

Ve schématu na další stranE (viz Obr. 19, str. 84) je zachycen postup zdanEní resp. 

osvobození pUi prodeji obchodního podílu. 

 

                                                           
199 Vlastní zpracování. 

ůkcie na jméno 

Rubopis a fyzické pUedání. 

NEBO 

Akcie na majitele 

Smluvní pUevod. 

Jak se cenné papíry pUi prodeji ĚpUevoduě oceOují? 

Vážený aritmetický pr]mEr Metoda FIFO 

Prodej podílu 

Jak se podíl nebo cenné papíry pUevádEjí? 
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Obr. 19: Schéma zdanEní prodeje podílu200. 

Jak již bylo zmínEno v kapitole 6.3.2 str. 79, v pUípadE právnických osob se použije bu@ 

sazba danE ve výši 1ř %  nebo 15% sazba danE, která se vztahuje na samostatný základ 

danE. Do samostatného základu danE se zahrnují veškeré pUíjmy z podílu na zisku, 

vypoUádacích podíl], podíl] na likvidačním z]statku nebo jim obdobná plnEní ĚvčetnE 

danE sražené v zahraničíě. 

Společnost je povinna podat daOové pUiznání nejpozdEji do ň mEsíc] po uplynutí 

zdaOovacího období. Pokud má společnost ze zákona uloženou povinnost mít účetní 

závErku ovEUenou auditorem, nebo jehož daOové pUiznání zpracovává a podává poradce, 

podává se daOové pUiznání nejpozdEji do 6 mEsíc] po uplynutí zdaOovacího období201. 

  

                                                           
200 Vlastní zpracování. 
201 Zákon č. ŇŘ0/Ň00ř Sb., daOový Uád, ve znEní p. p., § 1ň6 odst. 1 a odst. Ň. 

Jsou-li porušeny podmínky pro 

osvobození a jedná-li se 

o dceUinou společnost v likvidaci. 

ObecnE není daOovE 

uznatelná.  

PUi splnEní podmínek  

(viz kap. 4.2.4, str. 59). 

Prodej podílu z daOového pohledu 

M]že být pUíjem z prodeje osvobozen od danE? 

ANO NE 

NE ANO 

Existují dvE výjimky. Nesmí se 

však jednat o osvobozené plnEní. 

Režim § 24 odst. 2 písm. wě ZDP 

Cenné papíry na účtech 061 a 06Ň. 

Max. do výše pUíjm] z prodeje. 

Ztráta je daOovE neúčinná. 

Režim § 24 odst. 2 písm. rě ZDP 

Cenné papíry na účtu 06ň.  

PUíjem a ztráta jsou daOovE 

uznatelné. 

M]že být nabývací cena akcie pUi prodeji daOovE účinná? 
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7 PTÍKLůDY 

V pUedchozí části byl nadefinován postup pUi nabytí obchodního podílu dohodou 

o započtení pohledávky, držbE a prodeji obchodního podílu. V této části práce budou 

aplikovány výše uvedené postupy na praktických pUíkladech.  

7.1 Dohoda o započtení pohledávky 

ZemEdElská akciová společnost AGRO s výší základního kapitálu 40 378 tis. Kč p]sobí 

na českém trhu od roku 1řřŘ. BEhem uplynulých let se společnost dostala do nepUíznivé 

finanční situace. Ve svém účetnictví evidovala krátkodobé závazky v hodnotE 

30 157 tis. Kč, z čehož krátkodobé závazky po lh]tE splatnosti delší než ň65 dní činily 

9 775 tis. Kč.  

Jedním z dodavatel] byla i společnost VP, která společnosti ůGRO prodala nEkolik 

dodávek osiv, jejichž celková hodnota činila 10 Ř6Ř tis. Kč. V této výši také společnost 

AGRO eviduje tento závazek ve svém účetnictví. V d]sledku nepUíznivé finanční 

situace, resp. vysoké zadluženosti se společnosti ůGRO nepodaUilo závazek splatit.  

Jelikož se jedná o akciovou společnost, která ze zákona podléhá auditu, udElila jí 

auditorská společnost výrok s výhradou, protože celkové ztráty po snížení o disponibilní 

zdroje činily 4Ř,4Ř202 % základního kapitálu. Tato skutečnost svEdčila o tom, že existuje 

významná Ěmateriálníě nejistota, která by mohla zásadním zp]sobem zpochybnit 

schopnost společnosti nepUetržitE trvat, a že společnost proto nemusí být schopna 

v rámci bEžného podnikání realizovat svá aktiva nebo dostát svým závazk]m. 

Tab. 17: Položky vlastního kapitálu z rozvahy k 31.12.2015203. 

Položka  Hodnota Ětis. Kčě 
VLůSTNÍ KůPITÁL 21 479 

Základní kapitál 40 378 

Kapitálové fondy 675 

Fondy ze zisku 1 716 

Výsledek hospodaUení minulých let -18 202 

Výsledek hospodaUení bEžného účetního období -3 088 

                                                           
202 Výpočet: 1Ř 202 + 3 088 – 1 716 = 19574 / 40 378 * 100 = 48,48 %. 
203 Vlastní zpracování. 



 

86 

Na základE této skutečnosti se společnost AGRO rozhodla, že osloví svého nejvEtšího 

vEUitele Ěspolečnost VPě, v]či kterému eviduje neuhrazené závazky v hodnotE 

10 868 tis. Kč, zda by pUistoupil k dohodE o započtení pohledávky proti pohledávce na 

splacení emisního kurzu. 

Po neformálních jednáních se obE společnosti na této transakci dohodly. V d]sledku 

toho společnost ůGRO svolala mimoUádnou valnou hromadu, která musela o transakci 

rozhodnout. Valná hromada byla svolána dne Ň. záUí 2016 Uádným zp]sobem, a to 

pozvánkou Ěviz PUíloha 1 této práce), ve které byly obsaženy veškeré požadované 

náležitosti, a která byla uveUejnEna na internetových stránkách společnosti a zaslaná 

akcionáU]m na jejich adresu dne Ň7. července 2016.  

Na konané valné hromadE byli pUítomni akcionáUi mající akcie o celkové jmenovité 

hodnotE ňŇ ň75 tis. Kč, což pUedstavuje Ř0,1Ř % základního kapitálu společnosti 

AGRO. Z tohoto vyplývá, že valná hromada byla schopná usnášení, protože jmenovitá 

hodnota akcií pUesáhla ň0 % základního kapitálu. Valná hromada se usnesla, že základní 

kapitál společnosti ůGRO se zvýší ze stávajícího základního kapitálu ve výši 

40 378 tis. Kč na částku 51 Ň46 tis. Kč, tedy o 10 Ř6Ř tis. Kč, s tím, že novE upsané 

akcie společnosti budou upsány pUedem určenému zájemci, a to společnosti VP. 

V d]sledku rozhodnutí valné hromady došlo ke zvýšení základního kapitálu. Z konané 

valné hromady byl poUízen notáUský zápis. 

Po upsání zvýšení základního kapitálu musely obE společnosti pUistoupit k účtování. 

Společnost VP tak získala majetkový podíl ve společnosti ůGRO ve výši Ň1,Ň1 %, čímž 

m]že uplatOovat podstatný vliv, protože disponuje nejménE Ň0 % na hlasovacích 

právech, čili použila účet 062 – Podíly – podstatný vliv. Po zaúčtování následuje 

poslední krok v procesu kapitalizace, kterým bylo doložení veškerých souvisejících 

dokument] do obchodního rejstUíku. Mezi dokumenty patUí napU. doklad o splnEní 

vkladové povinnosti, notáUský zápis o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 

kapitálu, potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na emisní kurz, včetnE 

dokladu prokazujícího právní d]vod vzniku pohledávky, smlouva o započtení 

pohledávky a jiné204.  

                                                           
204

 PENÍZE. Seznam pUíloh pUikládaných k návrhu na zápis akciové společnosti nebo zmEnu údaj] 
o akciové společnosti. penize.cz [online]. 
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Tab. 18: Účtování pUi kapitalizaci pohledávky205. 

Pohled vkladatele ĚakcionáUě - VP Pohled nabyvatele (akc. spol.) - AGRO 

Účetní pUípad 
Částka 
v tis. Kč 

MD/Dal Účetní pUípad 
Částka 
v tis. Kč 

MD/Dal 

Počáteční 
z]statek 

10 868 311/ --- Počáteční z]statek 10 868 --- / 321 

UplatnEní 

pohledávky 
Ězápočetě 

10 868 378/ 311 

Úpis penEžního 

vkladu na zvýšení 
ZK 

10 868 353/ 419 

Vznik podílu po 
zápisu do OR 

10 868 
062.1/ 

367 
Zápočet závazku 10 868 321/ 353 

Zápočet 

splaceného 
vkladu 

10 868 367/ 378 
Zápis na zvýšení 
do OR 

10 868 419/ 411 

V tomto pUípadE nemá účtování dopad na základ danE. 

Stejný postup, ale jiné účtování by se použilo i v pUípadE, kdyby se jednalo 

o kapitalizaci pohledávky s vytvoUenou opravnou položkou. Pokud by společnost VP 

evidovala pohledávku v nominální hodnotE 10 Ř5Ř tis. Kč, která by byla více než 

18 mEsíc] po splatnosti, vytvoUila by k pohledávce opravnou položku až do výše 50 % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky nebo více než ň0 mEsíc] po splatnosti, až 

do výše 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky206. 

V pUípadE, že by společnost VP vytvoUila zákonnou opravnou položku Ědále jen „OP“ě 

v souladu s vnitropodnikovou účetní smErnicí ve výši 40 % jmenovité hodnoty 

pohledávky a účetní opravnou položku ve výši 50 %, byla by pohledávka z 90 % kryta 

opravnými položkami. V tomto pUípadE, by bylo účtování následující Ěviz Tab. 19, str. 

88). U společnosti ůGRO by účtování probEhlo totožnE jako v tabulce výše Ěviz Tab. 

18, str. 87). 

 

                                                           
205 Vlastní zpracování. 
206 Zákon č. 5řň/1řřŇ Sb. o rezervách pro zjištEní základu danE z pUíjm], ve znEní p. p., § Řa, odst. 1. 
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Tab. 19: Účtování pUi kapitalizaci pohledávky s vytvoUenou opravnou položkou207. 

Pohled vkladatele ĚakcionáUě 

Účetní pUípad Částka v tis. Kč MD/Dal 

Počáteční 
z]statek 

Pohledávka 10 868 311 / --- 

Zákonná OP (10 868 * 40 %) = 4 347 --- / 391.1 

Účetní OP (10 868 * 50 %) = 5 434 --- / 391.9 

Zápočet pohledávky 10 868 378 / 311 

Zrušení zákonných OP 4 347 391.1. / 558D 

Zrušení účetních OP 5 434 391.9 / 559N 

Vznik podílu zápisem do OR 10 868 062 / 367 

Zápočet splacených vklad] 10 868 367 / 378 

V d]sledku tvorby opravných položek by výsledek hospodaUení činil ř 7Ř1 tis. Kč 

(4 347 + 5 4ň4 tis. Kčě. Oproti tomu by byl základ danE ve výši zrušené zákonné 

opravné položky 4 ň47 tis. Kč. 

7.2  Držba obchodního podílu 

Držba obchodního podílu pUináší nejvíce úskalí pro mateUskou společnost jakožto 

akcionáUe v dceUiné společnosti. MateUská společnost provádí ocenEní dlouhodobých 

majetkových cenných papír] ke dni účetní závErky a dále musí posoudit pUíjmy 

plynoucí z držby podílu a náklady s ní související. V dceUiné společnosti dochází 

ke zmEnE výše vlastního kapitálu. 

7.2.1 OcenEní dlouhodobých majetkových cenných papír] ke dni účetní závErky 

Jelikož společnost VP vlastní podíl ve společnosti ůGRO ve výši Ň1,Ň1%, který je vyšší 

než Ň0 %, m]že společnost VP ocenit cenné papíry metodou ekvivalence nebo je 

ponechat ocenEní v p]vodní poUizovací cenE, ke které m]že vytvoUit pUípadnou 

opravnou položku. Použije-li účetní jednotka metodu ekvivalence, je povinna ji použít 

pro ocenEní všech takových podíl].  

                                                           
207 Vlastní zpracování. 
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V této práci budou provedeny oba výpočty, pUičemž hodnoty pro výpočty vycházejí 

z následující tabulky Ěviz Tab. 20, str. 89), ve které jsou uvedeny údaje o vlastním 

kapitálu. 

Tab. 20: Vlastní kapitál společnosti ůGRO k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017208. 

Položka  
Hodnota Ětis. Kčě 

Rok 2016 Rok 2017 

VLůSTNÍ KůPITÁL Ědále jen „VK“ě 31 131 27 749 
Základní kapitál Ědále jen „ZK“ě 51 246 51 246 

Kapitálové fondy 675 675 

Fondy ze zisku 1 716 1 716 

Výsledek hospodaUení minulých let - 21 290 - 22 506 

Výsledek hospodaUení bEžného účetního období - 1 216 - 3 382 

V pUedchozí kapitole o zvýšení základního kapitálu dohodou o započtení pohledávky 

bylo zjištEno, že společnost VP získala ve společnosti ůGRO podíl v hodnotE 

10 868 tis. Kč. Nejprve bude provedeno ocenEní metodou ekvivalence a následnE 

ocenEní v p]vodní poUizovací cenE s pUípadnou tvorbou opravné položky.  

A) Výpočet metodou ekvivalence – společnost ůGRO 

ProstUednictvím metody ekvivalence účetní jednotka zjiš[uje výši oceOovacího rozdílu, 

který bu@ sníží, nebo zvýší hodnotu cenného papíru. Postup pUi stanovení rozdílu 

v ocenEní a účtování je následující. Nejprve je nutné zjistit výši podílu, následnE podíl 

na vlastním kapitálu a na konec rozdíl v ocenEní.  

Tab. 21: Výpočet metodou ekvivalence rok Ň016209. 

 Vzorec Výpočet Hodnota 

Výše podílu 
鶏剣穴 健 懸結 嫌喧剣健結 券剣嫌建件傑計 嫌喧剣健結 券剣嫌建件 抜 などど 

など ぱはぱ のな にねは  抜 などど 
21, 21 % 

Podíl na VK 

(rok 2016) 

撃計 にどなは茅 喧剣穴 健 懸結 嫌喧剣健結 券剣嫌建件 ぬな なぬな 茅 にな┸にな ガ 6 60ň tis. Kč 

Rozdíl v 

ocenEní 

鶏剣穴 健 券欠 撃計伐 喧剣穴 健 懸結 嫌喧剣健結 券剣嫌建件 は はどぬ 伐 など ぱはぱ - 4 Ň65 tis. Kč 

                                                           
208 Vlastní zpracování. 
209 Vlastní zpracování. 
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Z pUedchozí tabulky Ěviz Tab. 21, str. 89ě vyplývá, že společnost VP má snížit hodnotu 

cenných papír] v účetnictví o 4 Ň65 tis. Kč. V roce 2017 pUikoupila společnost VP další 

cenné papíry společnosti ůGRO v hodnotE 1Ř Ň40 tis. Kč. V d]sledku tohoto nákupu 

došlo ke zvýšení majetkového podílu na 56,Ř %210, čímž společnost získala rozhodující 

vliv. Vlivem zmEny z podstatného na rozhodující vliv musí společnost VP pUeúčtovat 

podíl zachycený na účtu 062 -  Podíly – podstatný vliv na účet 061 – Podíly – ovládaná 

a ovládající osoba, kde se účtuje o majoritním podílu na hlasovacích právech ve výši 

alespoO 40 % a současnE i pUeúčtovat oceOovací rozdíl. Na následující tabulce (viz Tab. 

22, str. 90) je zachycen zp]sob účtování pUi ocenEní ekvivalencí a současnE i pUikoupení 

podílu. Vlastní kapitál roku 2017 je 27 74ř tis. Kč. 

Tab. 22: Účtování – metoda ekvivalence společnost ůGRO211. 

Účetní operace Částka Ěv tis. Kčě MD Dal 

20
16

 

Počáteční stav – poUizovací cena 
podílu 

10 868 062.1 --- 

OceOovací rozdíl - snížení ocenEní  4 265 414 062.2 

Konečný stav 

Účet 06Ň.1 10 868 702 062.1 

Účet 06Ň.Ň 4 265 062.2 702 

Účet 414 4 265 702 414 

20
17

 

Počáteční stav 

Účet 06Ň.1 10 868 061.1 701 

Účet 06Ň.Ň 4 265 701 062.2 

Účet 414 4 265 414 701 

PUikoupení podílu 18 240 061.1 221 

Reklasifikace podílu 
10 868 061.1 062.1 

4 265  062.2 061.2 

OceOovací rozdíl  
(27 749 * 56,8 %) – (18 240 + 10 868) 

13 347 414 061.2 

Konečný stav 

Účet 061.1 29 108 702 061.1 

Účet 061.Ň 17 612 061.2 702 

Účet 414 17 612 702 414 
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Použití metody ekvivalence nemá vliv na základ danE. Jiná situace je v pUípadE, že by se 

společnost rozhodla podíl ocenit v p]vodní poUizovací cenE s pUípadnou tvorbou 

opravné položky. 

B) OcenEní v p]vodní poUizovací cenE s pUípadnou tvorbou opravné položky – 

společnost ůGRO 

V roce poUízení se opravná položka na snížení hodnoty finančního majetku netvoUí. 

Opravná položka se tvoUí až od následujícího roku. Opravná položka se tvoUí ve výši 

podílu na vlastním kapitálu dceUiné společnosti. PUíklad níže vychází ze stejných dat 

jako v pUípadE ocenEní metodou ekvivalence s výjimkou pUikoupení podílu (viz Tab. 23, 

str. 91). 

Tab. 23: Účtování – ocenEní v p]vodní poUizovací cenE s tvorbou opravné položky212. 

Účetní operace Částka v tis. Kč MD Dal 

2016 
Počáteční stav – poUizovací cena podílu 10 868 062 701 

Konečný stav 10 868 702 062 

2017 

Počáteční stav  10 868 062 701 

Tvorba opravné položky  
(21,21 % * 31 131) = 6 603 

10 868 – 6 603 = 4 265 

4 265 579N 096 

Konečný stav 
Účet 06Ň 10 868 702 062 

Účet 0ř6 4 265 096 702 

V d]sledku tvorby opravné položky dochází k dopadu na základ danE. V tomto pUípadE 

by hospodáUský výsledek pUedstavoval ztrátu ve výši 4 Ň65 tis. Kč. Jelikož se tvorba 

opravné položky nepovažuje za náklad, který lze uznat pro daOové účely k dosažení, 

zajištEní a udržení pUíjm], zvýší se základ danE o částku 4 Ň65 tis. Kč, čímž bude základ 

danE činit 0 Kč. V daOovém pUiznání se částka 4 265 tis. Kč objeví na Uádku 40. 

C) OcenEní metodou ekvivalence – společnost ZEPO 

V pUípadE společnosti ůGRO došlo ke snížení ocenEní. Jiné je to u další dceUiné 

společnosti ZEPO.  
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Společnost ZEPO je zemEdElskou akciovou společností, a zároveO je druhou dceUinou 

společností společnosti VP. Na jejím základním kapitálu drží od roku 2015 mateUská 

společnost podíl na hlasovacích právech ve výši ř6,6 %, což pUedstavuje rozhodující 

vliv. Společnost VP poUídila v roce 2015 25% podíl za 19 195 tis. Kč, a v roce 2016 

pUikoupila 71,6% podíl za 57 5Ř5 tis. Kč. Společnost ZEPO vykázala k 31.12.2015 

vlastní kapitál ve výši ř7 444 tis. Kč a k ň1.1Ň.Ň016 ve výši řř 17ř tis. Kč. 

V následující tabulce je zachyceno účtování pUi zvýšení ocenEní Ěviz Tab. 24, str. 92). 

Tab. 24: Účtování – metoda ekvivalence společnost ZEPO213. 

Účetní operace Částka Ěv tis. Kčě MD Dal 

20
16

 

PoUízení podílu 19 195 062.1 --- 

OceOovací rozdíl – zvýšení ocenEní  
(97 444* 25 %) – 19 195 

5 166 062.2 414 

Konečný stav 

Účet 06Ň.1 19 195 702 062.1 

Účet 06Ň.Ň 5 166 702 062.2 

Účet 414 5 166 414 702 

20
17

 

Počáteční stav 

Účet 06Ň.1 19 195 062.1 701 

Účet 06Ň.Ň 5 166 062.2 701 

Účet 414 5 166 701 414 

PUikoupení podílu (71,6%) 57 585 061.1 221 

Reklasifikace podílu 
19 195 061.1 062.1 

5 166  062.2 061.2 

OceOovací rozdíl  
(99 179* 96,6 %) – (19 195 + 57 585) 

19 027 061.2 414 

Konečný stav 

Účet 061.1 76 780 702 061.1 

Účet 061.Ň 24 193 061.2 702 

Účet 414 24 193 702 414 

U společnosti ZEPO lze použít pouze ocenEní metodou ekvivalence, protože opravná 

položka se netvoUí na zvýšení hodnoty, ale pouze na snížení hodnoty. 
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7.2.2 PUíjmy plynoucí z držby podílu 

V pUípadE vztahu mezi společnostmi VP a ůGRO nepUipadá v úvahu ani jeden pUíjem. 

Jelikož není společnost ůGRO v likvidaci, nem]že společnosti VP vyplatit podíl 

na zisku jakožto společnosti v likvidaci a ani nem]že být vyplacen podíl na likvidačním 

z]statku. Nedošlo ke snížení základního kapitálu v dceUiné společnosti a ani společnost 

VP neprodala podíl ve společnosti ůGRO. Jako poslední pUíjem plynoucí z držby 

obchodního podílu z]stal podíl na zisku, který nem]že být vyplacen, nebo[ společnost 

ůGRO dosáhla v roce 2017 ztráty ve výši ň ňŘŇ tis. Kč. 

V pUípadE společnosti ZEPO je situace jiná, protože se jedná o finančnE stabilní 

společnost, která za rok Ň016 dosáhla zisku 1 Ř40 tis. Kč. Pokud společnost pUistoupí 

k výplatE podílu na zisku, učiní tak na základE Uádné nebo mimoUádné účetní závErky, 

kterou schvaluje valná hromada. ůby mohla podíl na zisku vyplatit, musí provést testy 

na rozdElení zisku. 

Na následující tabulce (viz Tab. 25, str. 93) jsou zaznamenány údaje z Uádné účetní 

závErky o vlastním kapitálu společnosti ZEPO za rok Ň016, která byla schválena valnou 

hromadou. 

Tab. 25: Vlastní kapitál společnosti ZEPO k 31. 12. 2016214. 

Položka  Hodnota v tis. Kč 

VLůSTNÍ KůPITÁL  99 179 
Základní kapitál  79 486 

Kapitálové fondy 743 

Fondy ze zisku 
Ostatní rezervní fondy 1 770 

Statutární a ostatní fondy 1 204 

NerozdElený zisk minulých let 14 136 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 

Výsledek hospodaUení bEžného účetního období 1 840 

První test, který musí být proveden, je test úpadku. V tomto testu se zjiš[uje, zda je 

společnost v platební neschopnosti nebo zda je pUedlužena. Z účetní závErky vyplývá, 

že společnost není v platební neschopnosti a není pUedlužena, proto se m]že pUejít 

k druhému testu, kterým je test vlastního kapitálu.   
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PUi testu vlastního kapitálu se pUedpokládá, že se po rozdElení vlastní kapitál nesníží 

pod výši základního kapitálu zvýšený o fondy, které se nerozdElují mezi akcionáUe. 

Ve stanovách společnosti ZEPO je uvedeno, že společnost tvoUí sociální fond, o jehož 

použití rozhoduje pUedstavenstvo. Dá se pUedpokládat, že fond je tvoUen na kulturní 

a sociální potUeby, ze kterého jsou financovány motivační programy, rekreační aktivity 

či stravenky pro zamEstnance, a proto se nebude tento fond rozdElovat mezi akcionáUe. 

Test vlastního kapitálu je následující: 

Základní kapitál + Kapitálové fondy + Ostatní rezervní fondy + Statutární a ostatní 

fondy = 79 4Ř6 tis. Kč + 74ň tis. Kč + 1 770 tis. Kč + 1 Ň04 tis. Kč = 83 203 tis. Kč  

Hodnota vlastního kapitálu 99 17ř tis. Kč je vEtší než součet základního kapitálu 

a fond] Ě83 203 tis. Kčě, což znamená, že test vlastního kapitálu je splnEn a m]že se 

pUejít k testu na rozdElení zisku.  

Posledním testem je test zisku k rozdElení. Společnost doplOuje rezervní fond o částku 

Ň70 tis. Kč a sociální fond o 147 tis. Kč, dohromady o 417 tis. Kč. 

Výsledek hospodaUení bEžného účetního období ...................... 1 Ř40 tis. Kč 

+ NerozdElený zisk minulých let ................................................... + 14 1ň6 tis. Kč 

- Neuhrazená ztráta minulých let ................................................... - 0 tis. Kč 

- Povinné pUídEly do fond] ............................................................ - 417 tis. Kč 

= Maximální částka k vyplacení ................................................. 15 55ř tis. Kč 

Na základE testu zisku k rozdElení, m]že společnost ZEPO vyplatit akcionáU]m 

maximálnE částku 15 55ř tis. Kč, z toho mateUské společnosti 15 030 tis. Kč dle výše 

jejího podílu.  
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Tab. 26: Účtování výplaty podílu na zisku215. 

Pohled dceUiné společnosti  - ZEPO 

Ěvýplata podílu na zisku) 

Pohled mateUské společnosti  - VP 

ĚpUíjemce podílu na zisku) 

Účetní pUípad 
Hodnota 

v tis. Kč 
MD/ Dal Účetní pUípad 

Hodnota 

v tis. Kč 
MD/ Dal 

Rozhodnutí o 

výplatE 
15 030 431 / 364 

PUíjem podílu 

na zisku 
15 030 221 / 665 

Výplata podílu 
na zisku 

15 030 364 / 221 
   

V souvislosti s výplatou podílu na zisku Ě§ 1ř odst. 1 písm. zeě bod 1 ZDPě vzniká 

podle § 1ř odst. ň ZDP osvobození tohoto pUíjmu od danE z pUíjm], protože mateUská 

společnost VP je daOovým rezidentem ČR, má pUedepsanou formu – spol. s r. o. 

a ve svém obchodním majetku drží ř6,6% podíl na základním kapitálu společnosti 

ZEPO, který drží nepUetržitE od roku Ň015. DceUiná společnost ZEPO je daOovým 

rezidentem ČR, má pUedepsanou formu – akciová společnost a na jejím základním 

kapitálu má mateUská společnost VP nepUetržitE po dobu nejménE 1Ň mEsíc] podíl 

ve výši ř6,6 %. V d]sledku osvobození zahrne mateUská společnost pUíjem do výsledku 

hospodaUení, ale v daOovém pUiznání ho vyloučí na Uádku 110, kam se zapisují pUíjmy 

osvobozené podle § 1ř ZDP.  

7.2.3 Náklady související s držbou obchodního podílu 

KromE pUíjm] jsou pro mateUskou společnost d]ležité i neuznatelné náklady související 

s držbou podílu v dceUiné společnost. Jelikož mateUská společnost VP nezná výši 

pUímých náklad] a ani skutečných náklad], použije nepUímé náklady ve výši 5 % pUíjm] 

z podílu na zisku vypláceného dceUinou společností. Výše neuznatelných náklad] je 752 

tis. Kč Ě5 % x 15 0ň0 tis. Kčě. V daOovém pUiznání se částka 75Ň projeví na Uádku 40. 

Na následující tabulce (viz Tab. 27, str. 96) je zobrazen výOatek z daOového pUiznání, 

které podá mateUská společnost VP, a ve kterém je zachycen pUíjem z podílu na zisku 

dceUiné společnosti ZEPO a náklady související s držbou tohoto podílu.  
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Tab. 27: VýOatek z daOového pUiznání – společnost VP216. 

Tádek DP Název položky Částka v tis. Kč 

10 Výsledek hospodaUení k 31.12.2016 50 822 

40 

Výdaje Ěnákladyě neuznávané za výdaje Ěnákladyě 

vynaložené k dosažení, zajištEní a udržení pUíjm] Ě§ Ň5 

nebo Ň4 ZDPě, pokud jsou zahrnuty ve výsledku 

hospodaUení na U. 10 

752 

110 
PUíjmy osvobozené od danE podle § 1ř ZDP, pokud 

jsou zahrnuty ve výsledku hospodaUení ĚU. 10ě 
15 030 

200 Základ danE pUed úpravou ĚU. 10 + U. 40 – U. 110ě 36 544 

290 DaO =1ř % * ZD pUed úpravou 6 943 

Výsledná daOová povinnost mateUské společnosti VP je 6 ř4ň tis. Kč. 

7.3  Prodej obchodního podílu 

Následující dva pUíklady se vztahují na společnosti ůGRO a ZEPO, které jsou 

dceUinými společnostmi podniku VP. V prvním pUíkladu na společnosti ůGRO se 

hodnota vyUazovaného podílu stanoví váženým aritmetickým pr]mErem. U společnosti 

ZEPO bude hodnota vyUazovaného podílu určena metodou FIFO.  

7.3.1 Prodej podílu ve společnosti ůGRO 

V pUípadE prodeje obchodního podílu se navazuje na stejné údaje jako v Tab. 22, str. 90, 

ve které bylo stanoveno účtování s metodou ekvivalence a pUikoupení podílu. MateUská 

společnost VP se rozhodla, že prodá Ň5% podíl za 10 000 tis. Kč. K rozvahovému dni 

činil vlastní kapitál společnosti ůGRO Ň7 74ř tis. Kč. 
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Tab. 28: Prodej podílu ve společnosti ůGRO – vážený pr]mEr217. 

Účetní operace Částka Ěv tis. Kčě MD Dal 
20

17
 

Počáteční stav 

Účet 06Ň.1 10 868 061.1 701 

Účet 06Ň.Ň 4 265 701 062.2 

Účet 414 4 265 414 701 

PUikoupení podílu 18 240 061.1 221 

Reklasifikace podílu 10 868 061.1 062.1 

4 265  062.2 061.2 

Prodej 25% podílu 10 000 221 661 

VyUazení 

Vážený aritmetický 

pr]mEr 
12 812* 561 061.1 

OceOovací rozdíl 4 265  061.2 414 

OceOovací rozdíl 
27 749 * (0,568-0,25) – (18 240 + 10 868 – 12 812) 

7 472 414 061.2 

*Výpočet:  撃 :結券  欠堅┻ 喧堅┻ 噺  鎚墜通 勅痛 椎墜 沈佃墜塚銚頂 頂朕 頂勅津鎚墜通 勅痛 椎墜鳥 鎮 噺 怠待 腿滞腿袋怠腿 態替待待┸態怠態怠袋待┸戴泰泰苔 噺 のな にねは 建件嫌┻ 計  茎剣穴券剣建欠 懸検 欠権剣懸欠券 月剣 喧剣穴 健憲 噺 のな にねは 抜 ど┸にの 噺 なに ぱなに 建件嫌┻ 計  

Společnost vyUadí společnE s podílem i oceOovací rozdíl ve výši 4 Ň65 tis. Kč, protože 

ocenEní pUikoupeného podílu se provede až k datu účetní závErky a k prodeji došlo 

v pr]bEhu účetního období. Společnost VP bude i nadále používat účet 061 – Podíly – 

ovládaná nebo ovládající osoba, pUestože došlo ke snížení podílu. Společnost tak vlastní 

podíl ve výši 4Ň,4 % Ě10 868 + 18 240 – 12 812 = 16 296 / (51 246 – 12 812)). 

HospodáUský výsledek z této transakce činí 10 000 – 12 812 = - 2 Ř1Ň. Základ danE 

z této operace bude mít hodnotu 0, pUičemž ztráta je daOovE neúčinná. 

7.3.2 Prodej podílu ve společnosti ZEPO 

I u tohoto pUíkladu se vychází z hodnot v Tab. 24, str. 92. V roce 2015 koupila 

společnost VP 25% podíl ve společnosti ZEPO za 19 195 tis. Kč. V následujícím roce 

pUikoupila společnost další 71,6% podíl za 57 5Ř5 tis. Kč. V tomto roce také společnost 

prodala Ň5% podíl za Ňň 500 tis. Kč. Vlastní kapitál k 31.12.2016 činí řř 17ř tis. Kč. 
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Tab. 29: Prodej podílu ve společnosti ZEPO - FIFO218. 

Účetní operace Částka Ěv tis. Kčě MD Dal 
20

16
 

Počáteční stav 

Účet 06Ň.1 19 195 062.1 701 

Účet 06Ň.Ň 5 166 062.2 701 

Účet 414 5 166 701 414 

PUikoupení podílu (71,6%) 57 585 061.1 221 

Reklasifikace podílu 
19 195 061.1 062.1 

5 166 062.2 061.2 

Prodej 25%podílu 23 500 221 661 

VyUazení 
FIFO 19 195 561 061.1 

OceOovací rozdíl 5 166 414 061.2 

OceOovací rozdíl k 31.12.2016 

(99 179 * 71,6 %) - 57 585 
13 427 061.1 414 

Jelikož společnost použila pUi vyUazení podílu metodu FIFO, vyUadí podíl v hodnotE, 

v jaké ho nakoupila, tedy v hodnotE 1ř 1ř5 tis. Kč. V souvislosti s prodejem podílu, 

musí brát společnost VP v potaz daOovou uznatelnost pUi pUevodu cenných papír] 

a podíl] zachycených v účetnictví. V d]sledku osvobození zahrne mateUská společnost 

pUíjem do výsledku hospodaUení, ale v daOovém pUiznání ho vyloučí na Uádku 110, kam 

se zapisují pUíjmy osvobozené podle § 1ř ZDP.  

Kdyby se nejednalo o osvobozený pUevod podílu, musela by společnosti VP zahrnout 

tento pUíjem do základu danE. Dále by se prodej zaUadil pod ustanovení § 24 odst. 2 

písm. wě ZDP, protože se jedná o prodej akcií, které jsou oceOovány metodou 

ekvivalence. Jestliže společnost VP eviduje ve svém účetnictví hodnotu podílu 

19 195 tis. Kč, je tato hodnota rovna nabývací cenE podílu. Nabývací cena podílu je 

daOovE uznatelná, ale jen do výše pUíjm] z prodeje této akcie. Výsledek hospodaUení 

z této operace by činil 4 ň05 tis. Kč219, pUičemž základ danE z této operace by byl 

totožný jako výsledek hospodaUení, tedy 4 ň05 tis. Kč. Výsledný základ danE by 

podléhal dani z pUíjm] ve výši 1ř %. Společnost VP by mEla povinnost podat daOové 

pUiznání nejpozdEji do ň nebo do 6 mEsíc] Ěviz kapitola 6.4, str. 83).  

                                                           
218 Vlastní zpracování. 
219 Rozdíl výnosového účtu 661 a nákladového účtu 561; Ňň 500 – 19 195 = 4 305. 
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ZÁVDR 

Cílem této diplomové práce je vytvoUení metodického návodu pro účtování a zdaOování 

vybraných transakcí s obchodním podílem. JmenovitE se jedná o vytvoUení metodického 

návodu pro nabytí podílu dohodou o započtení pohledávky, držbu podílu a následný 

prodej podílu u akciové společnosti. Nedílnou součástí je i aplikace vytvoUené metodiky 

na modelových pUíkladech. Jelikož se jedná o velmi obsáhlou problematiku, je 

diplomová práce Uešena pouze z pohledu tuzemských právních pUedpis]. Diplomová 

práce se zamEUuje na spojené osoby, které jsou rezidenty České republiky, a proto je 

abstrahováno od mezinárodního prvku. 

Diplomová práce je rozčlenEna na tUi části, a to na část teoretickou, analytickou 

a následnE praktickou. Teoretická část se vEnuje interpretaci základních pojm], se 

kterými je nutné se seznámit pro pochopení problému. Teoretická část obsahuje definici 

podílu u akciové společnosti, možné podoby a formy akcií, a také dispozice 

s obchodním podílem a s tím související práva a povinnosti společníka. 

Na teoretickou část navazuje část analytická, ve které je podrobnE analyzována 

tuzemská právní úprava související s nabytím, držbou a prodejem obchodního podílu. 

Nejprve jsou analyzovány z účetního i daOového pohledu zp]soby nabytí obchodního 

podílu, a to jak pUi vzniku korporace, tak i pUi zvýšení základního kapitálu. ZávEr 

kapitoly o nabytí podílu je zamEUen na nabytí podílu dohodou o započtení pohledávky 

s tím, v jakých pUípadech m]že dojít k započtení pohledávky. M]že dojít napU. 

k započtení pohledávky z dodavatelsko-odbEratelského vztahu, pUičemž k této 

pohledávce m]že být vytvoUena opravná položka, k započtení pohledávky, jejíž hodnota 

je nižší než její jmenovitá hodnota či z titulu smluvních sankcí. Poté následuje kapitola, 

která se zabývá právní úpravou držby podílu z účetního a daOového pohledu. V této 

kapitole jsou analyzovány zp]soby ocenEní podíl] a cenných papír] se zamEUením 

na majetkové cenné papíry. Součástí kapitoly je i zjištEní, jaké pUíjmy mohou plynout 

z držby podílu a jejich možné osvobození, a také neuznatelnost náklad] mateUské 

společnosti související s držbou podílu v dceUiné společnosti. Právní úprava prodeje 

obchodního podílu je poslední kapitolou v analytické části. 
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V praktické části práce je na základE poznatk] získaných v části analytické vytvoUen 

metodický návod pro účtování a zdaOování transakcí s obchodním podílem. Tento 

návod slouží pUedevším tuzemským subjekt], které jsou kapitálovE spojené. Metodický 

návod jim m]že pomoci jak postupovat pUi účtování a zdaOování u vybraných transakcí 

s obchodním podílem. Sestavená metodická pUíručka je následnE aplikována na 

modelových pUíkladech. 
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PUíloha 1: Pozvánka na valnou hromadu. 

 

 

POZVÁNKů  

PUedstavenstvo společnosti ůGRO, a. s,  
Zapsané v obchodním rejstUíku u krajského soudu v ….., v oddílu ….., 

Se sídlem …. 
IČO: ….. 

Svolává mimoUádnou valnou hromadu, která se bude konat dne Ň.ř.Ň016 v 10.00 hod. 
v …. 

PoUad jednání: 
1) zahájení 
2) zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgán] valné hromady 
3) rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti o 

částku 10 868 000 Kč upsáním nových akcií, vyloučení pUednostního práva 
akcionáU] dle ust. § 4ŘŘ ZOK, schválení započtení penEžitých pohledávek 
upisovatele ĚpUedem určeného zájemceě proti pohledávce na splacení emisního 
kursu akcií 

4) závEr. 

Účast na valné hromadE: 
Zápis do listiny pUítomných akcionáU] (dále jen „prezence“) bude probíhat v den 
konání valné hromady od 0ř.00 hod do ř.55 hod v místE konání valné hromady. PUi 
prezenci se každý akcionáU i zmocnEnec prokáže platným občanským pr]kazem. 
Písemné povEUení k zastupovaní musí obsahovat jméno, pUíjmení, datum narození a 
bydlištE zmocnEnce i zmocnitele. 

Návrhy usnesení ĚvčetnE od]vodnEníě nebo vyjádUení pUedstavenstva k jednotlivým 
bod]m poUadu valné hromady. 

K bodu 2 poUadu 
2ě Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgán] valné hromady. 
Návrh usnesení: 
Valná hromada volí jako pUedsedu valné hromady paní/pana …., jako zapisovatele 
paní/pana …., jako ovEUovatele zápisu paní/pana …. A jako osoby povEUené sčítáním 
hlas] ….. 

Zd]vodnEní: 
Pro Uádný pr]bEh valné hromady je tUeba stanovit její pr]bEh a navolit orgány 
stanovené zákonem. 

Jméno akcionáUe 
Adresa 



 

III 

 
K bodu 3 poUadu 
3ě Rozhodnutí dle ust. 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 
10 868 000 Kč upsáním nových akcií, vyloučení pUednostního práva akcionáU] dle 
ust. § 4ŘŘ ZOK, schválení započtení penEžitých pohledávek upisovatele ĚpUedem 
určeného zájemceě proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. 
Návrh usnesení: 
Valná hromada společnosti se usnáší, že: 

a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu ve výši 
40 378 000 Kč upsáním nových akcií o částku 10 868 000 Kč na částku 
51 246 000 Kč s tím, že upisování nad částku zvýšeného základního kapitálu se 
nepUipouští, 

b) na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 10 Ř6Ř kus] kmenových akcií 
na jméno, každá ve jmenovité hodnotE 1 000 Kč v listinné podobE, 

c) nové akcie nebudou veUejnE obchodovatelné, 
d) emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotE, 
e) vylučuje pUednostní právo akcionáU] k upsání nových akcií, a to v d]ležitém 

zájmu společnosti, 
f) novE upisované akcie společnosti budou upsány pUedem určeným zájemcem – 

společností VP, spol. s r. o. se sídlem na adrese …., IČ: ….. Určuje, že akcie 
budou upsány v sídle společnosti AGRO na adrese …. NejpozdEji do tUiceti dn] 
ode dne nabytí právní moci usnesení rejstUíkového soudu o zápisu rozhodnutí 
valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstUíku. Počátek 
bEhu této lh]ty bude upisovateli oznámen písemným oznámením pUedstavenstva 
společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií, 

g) pUedem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvE o upsání akcií, kterou uzavírá 
se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. K upsání akcií 
musí být poskytnuta lh]ta minimálnE čtrnácti dn] ode dne doručení návrhu na 
uzavUení Smlouvy o upsání akcií, 

h) určuje se, že akcie budou splaceny nejpozdEji ve lh]tE šedesáti dn] ode dne 
upsání akcií společnosti, 

ch) určuje se, že upisovatel splatí emisní kurs nových akcií na zvláštní účet 
společnosti, a to nejpozdEji do 60 dn] po úpisu nových akcií nebo pUípadnE se 
souhlasem valné hromady m]že upisovatel splatit emisní kurs započtením 
pohledávky v]či společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, 
v tomto pUípadE musí usnesení valné hromady obsahovat pravidla pro postup 
pro uzavUení smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetnE její 
výše a jejího vlastníka, 

i) schvaluje započtení penEžité pohledávky VP, se sídlem na adrese … ve výši 
10 868 000 Kč v]či společnosti AGRO se sídlem na adrese …, pUičemž se jedná 
o pohledávku na splacení závazku na splacení emisního kursu akcií v celkové 
výši 10 868 000 Kč, a to uzavUením smlouvy o započtení vzájemných penEžitých 



 

IV 

pohledávek. K uzavUení smluv o započtení pohledávek se povEUuje 
pUedstavenstvo. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavUena písemnE a 
nebude obsahovat žádné ujednání o odstoupení od smlouvy dohodou účastník] a 
podpisy na obou smluvních stranách budou úUednE ovEUené. Smlouva bude 
uzavUena nejpozdEji do 60 dn] od konání této valné hromady. Společnosti VP 
vznikla pohledávka za společností AGRO na základE neuhrazených faktur za 
dodávky pUípravk] na ochranu rostlin, dodávky osiv Uepek, obilovin a trav 
(faktury jsou k nahlédnutí v sídle společnosti). 

Od]vodnEní: 
Na základE hospodáUských výsledk] minulých let je nutné konsolidovat finanční 
strukturu společnosti. Společnost má oslabenou finanční stabilitu ztrátami 
z pUedchozích období. Z tohoto d]vodu je nutné výraznE posílit základní kapitál 
společnosti a tím umožnit společnosti další rozvoj. 
 
V …. dne Ň7.7.Ň016 
 
Za pUedstavenstvo 
….. 
pUedseda pUedstavenstva 
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PUíloha 2: Účtový rozvrh použitých účt] platný k 31.12.2016 a 31.12.2017 

 
Účtová tUída 0 - DLOUHODOBÝ 
MAJETEK 

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

02 - Dlouhodobý hmotný majetek 
odpisovaný 

06 - Dlouhodobý finanční majetek 
061 - Podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba 
062 - Podíly – podstatný vliv 
063 - Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
a podíly 
065 - Dluhové cenné papíry držené do 
splatnosti 

07 - Oprávky k dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

08 - Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému majetku 

09 - Opravné položky k 
dlouhodobému majetku 
096 - Opravná položka k dlouhodobému 
finančnímu majetku 
 
Účtová tUída 1 - ZÁSOBY 

11 - Materiál 

12 - Zásoby vlastní činnosti 

Účtová tUída 2 - KRÁTKODOBÝ 
FINANČNÍ MAJETEK A PENDŽNÍ 
PROSTTEDKY 

21 - PenEžní prostUedky v pokladnE 
211 - Pokladna 

22 - PenEžní prostUedky na účtech 
221 – PenEžní prostUedky na účtech 

25 - Krátkodobý finanční majetek 
251 - Majetkové cenné papíry k 
obchodování 
252 – Vlastní podíly 
253 - Dluhové cenné papíry k 
obchodování 

255 - Vlastní dluhopisy 
256 - Dluhové cenné papíry se 
splatností do jednoho roku držené do 
splatnosti 
257 - Ostatní cenné papíry 
259 - PoUizování krátkodobého 
finančního majetku 
 
Účtová tUída 3 - ZÚČTOVACÍ 
VZTAHY 

31 - Pohledávky Ěkrátkodobé i 
dlouhodobéě 
311 – Pohledávky z obchodních vztah] 
315 - Ostatní pohledávky 

32 - Závazky Ěkrátkodobéě 
321 – Dluhy z obchodních vztah] 

34 - Zúčtování daní a dotací 
342 - Ostatní pUímé danE 

35 - Pohledávky za společníky 
353 - Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 

36 - Závazky ke společník]m 
364 – Dluhy ke společník]m obchodní 
korporace pUi rozdElování zisku 
367 - Dluhy z upsaných nesplacených 
cenných papír] a vklad] 

37 - Jiné pohledávky a závazky 
378 - Jiné pohledávky 
379 - Jiné dluhy 

39 - Opravná položka k zúčtovacím 
vztah]m a vnitUní zúčtování 
391 - Opravná položka k pohledávkám 

Účtová tUída 4 - KAPITÁLOVÉ ÚČTY 
A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 

41 - Základní kapitál a kapitálové 
fondy 
411 - Základní kapitál 
413 - Ostatní kapitálové fondy 
414 - OceOovací rozdíly z pUecenEní 
majetku a dluh] 



 

VI 

419 - ZmEny základního kapitálu 

42 - Fondy ze zisku a pUevedené 
výsledky hospodaUení 
421 - Rezervní fondy 
423 - Statutární fondy 
427 - Ostatní fondy  
428 - NerozdElený zisk minulých let 
429 - Neuhrazená ztráta minulých let 

43 - Výsledek hospodaUení 
431 - Výsledek hospodaUení ve 
schvalovacím Uízení 
432 - Zálohy na podíly na zisku 

47 - Dlouhodobé závazky 
479 - Jiné dlouhodobé dluhy 

48 - Odložený daOový závazek a 
pohledávka 
481 - Odložený daOový dluh a 
pohledávka 
49 - Individuální podnikatel 
491 - Účet individuálního podnikatele 

Účtová tUída 5 - NÁKLADY 

54 - Jiné provozní náklady 
543 - Dary 
544 - Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 

55 - Odpisy, rezervy, komplexní 
náklady pUíštích období a opravné 
položky v provozní oblasti 

558 - Tvorba a zúčtování zákonných 
opravných položek v provozní činnosti 
559 - Tvorba a zúčtování ostatních 
opravných položek v provozní činnosti 

56 - Finanční náklady 
561 - Prodané cenné papíry a podíly 

57 - Rezervy a opravné položky ve 
finanční oblasti 
579 - Tvorba a zúčtování opravných 
položek ve finanční činnosti 

Účtová tUída 6 - VÝNOSY 

64 - Jiné provozní výnosy 
644 - Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 

66 - Finanční výnosy 
661 - Tržby z prodeje cenných papír] a 
podíl] 
665 - Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 
668 - Ostatní finanční výnosy 

Účtová tUída 7 – ZÁVDRKOVÉ A 
PODROZVAHOVÉ ÚČTY 

70 - Účty rozvažné 
701 - Počáteční účet rozvažný 
702 - Konečný účet rozvažný 

Účtové tUídy Ř a ř – 
VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ

 


