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Rekapitulace – den uskutečnění 
zdanitelného plnění u nepeněžitého vkladu a přechod 

vlastnického práva u vkladu 

Druh vkladu 
§ 498 NOZ

Vklad je vnesen 
§ 15 odst. 3 ZOK

Den uskutečnění zdanitelného plnění – 
převod vlastnického práva 

Vklad do nově vzniklé společnosti Vklad do existující společnosti 
(zvýšení základního kapitálu) 

Movitá věci 

§ 20 odst. 1 ZOK 

Předáním věci správci 
vkladu, ledaže společenská 

smlouva určí jinak. 

Není-li z povahy věci možné 
faktické předávání movité 

věci, je předána odevzdáním 
datových nebo jiných nosičů, 
které zachycují předávanou 
věc, a dokumentace, která 
zachycuje povahu, obsah 
a jiné skutečnosti důležité 

pro možnost využití 
nepeněžitého vkladu. 

Den vzniku společnosti 

Vlastnické právo k předmětu vkladu 
vnesenému před vznikem obchodní 

korporace nabývá obchodní korporace 
okamžikem svého vzniku  

(§ 25 odst. 1 ZOK)

Den vnesení vkladu 

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé
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