
ČÚS 012-020 

Postup pro zúčtování použití  Ing. Pěva Čouková 
zisku nebo úhrady ztráty – 2015  1 / 2   

 

Postup pro zúčtování použití zisku nebo úhrady 
ztráty (ČÚS 012) 
 
Rozdělení zisku či úhrada ztráty u a.s., s.r.o., družstev a částečně u k.s. MD Dal 

 1.  Převod zisku do rezervního fondu 431 421 

2. Převod zisku do nerozděleného zisku minulých let 431 428 

3.  Přiznání dividend nebo podílů na zisku společníkům 431 364 

4. Úhrada ztráty ze zisků minulých let 428 431 

5. Úhrada ztráty z rezervního fondu 421 431 

6. Převod ztráty do neuhrazených ztrát minulých období 429 431 

7. Předpis ztráty k úhradě společníkům, pokud to ZOK umožňuje 354 431 
   
Rozdělení zisku či úhrada ztráty u individuálního podnikatele MD Dal 

1.  Převod zisku do kapitálu individuálního podnikatele 431 491 

2. Převod ztráty do kapitálu individuálního podnikatele 491 431 
 

 
ČÚS 002 
 
2.1.5.  
Stav příslušného účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaného v položce "A.V.1. Výsledek hospodaření 
běžného účetního období /+ -/" a příslušného účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaného v položce 
"A.V2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/" se vyrovná:  
 
a)  u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli, po schválení návrhu na rozdělení zisku, případně 

na úhradu ztráty, příslušným orgánem účetní jednotky: 
        1. v případě zisku účetními zápisy zejména ve prospěch příslušných účtů účtových skupin 41 - Základní kapitál 

a kapitálové fondy, 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, popřípadě ve prospěch (respektive 
na vrub) příslušného účtu účtové skupiny 36 - Závazky ke společníkům, případně na vrub příslušného účtu účtové 
skupiny 35 - Pohledávky za společníky; ve prospěch (respektive na vrub) příslušného účtu účtové skupiny 42 - 
Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, který vyjadřuje nerozdělený zisk minulých let, se účtuje, 
pokud se nerozdělený zisk převádí do dalších let. 

        2. v případě ztráty účetními zápisy zejména na vrub příslušných účtů účtových skupin 41 - Základní kapitál 
a kapitálové fondy, 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, popřípadě na vrub příslušného účtu 
účtové skupiny 35 - Pohledávky za společníky; na vrub příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku 
a převedené výsledky hospodaření, který vyjadřuje neuhrazenou ztrátu minulých let, se účtuje, pokud se 
neuhrazená ztráta převádí do dalších let. 

b)  u individuálního podnikatele účetními zápisy ve prospěch, případně na vrub, příslušného účtu účtové skupiny 49 - 
Individuální podnikatel. 

 

 

Rozhodnutí o použití zisku – úhradě ztráty 
ZOK společnost Poznámka 

§ 34 obecně rozdělení mezi společníky neurčí-li VH jinak 

§ 112 v.o.s. právo na podíl na zisku,  
zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem  

§ 126 k.s. zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře,  
komplementáři si dělí část zisku a ztráty podle § 112 
zisk společnosti si po zdanění rozdělí komanditisté v poměru podílů, 
ztrátu nenesou 

§ 190/2/g s.r.o. působnost valné hromady 

§ 417/3 a.s.  umožnění výplaty podílu na zisku jiným osobám než akcionářům – nutný 
¾ souhlas společníků 

§ 421/2/h a.s. působnost valné hromady 

§ 435 a.s. dualistický systém představenstvo a.s. předkládá návrh na rozdělení zisku nebo úhradu 
ztráty 

§ 447 a.s. dualistický systém dozorčí rada a.s. přezkoumává návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty 

§ 456 a.s. monistický systém představenstvo ← statutární ředitel 
dozorčí rada ← správní rada 

§ 656/i družstvo působnost členské schůze 

§ 707 družstvo představenstvo družstva předkládá návrh na rozdělení zisku a úhradu 
ztráty 

§ 716 družstvo kontrolní komise družstva dává písemné stanovisko k návrhu 
na rozdělení zisku, úhradu ztráty 
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Schválení účetní závěrky 

ZOK společnost Lhůta 

§ 181/2 s.r.o. 6 měsíců 

§ 403/1 a.s. 6 měsíců 

§ 638 družstvo 6 měsíců 

Splatnost 

 
Podíl na zisku 
§ 34 
(1)  Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní 

korporace. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak. 
(2) Podíl na zisku v kapitálových společnostech je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí 

nejvyššího orgánu obchodní korporace o jeho rozdělení, ledaže společenská smlouva nebo nejvyšší 
orgán určí jinak. Podíl na zisku v osobních společnostech je splatný do 6 měsíců od konce účetního 
období, ledaže společenská smlouva určí jinak. 

(3) O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s tímto 
zákonem, podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu 
na zisku v rozporu s tímto zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. 

 

 


