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Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý  

vklad – nemovitá věc  
(Interpretace I-2) 

 

Vklad nemovité věci 

Obchodní korporace B vznikla k datu 31. ledna 202x se základním kapitálem ve výši 15 mil. Kč, který byl 

vnesen nepeněžitým vkladem vkladatele C, a to nemovitými věcmi (vklad budovy a pozemku), oceněnými 

na základě znaleckých posudků takto:  

• budova 13 mil. Kč (86,66 %)  

• pozemek 2 mil. Kč. (13,34 %) 

 
Dne 5. února 202x był podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Budova měla u vkladatele původní 

pořizovací cenu ve výši 8 mil. Kč (pořízeno v roce 2010). Daňová zůstatková cena je vypočtena z údajů 

v tabulce k 3. bodu. Budova je odpisována rovnoměrnou metodou.  

Pořizovací cena pozemku u vkladatele byla 1 mil. Kč, účetní zůstatková cena budovy činí 7 mil. Kč. 

 

Účtování u vkladatele obchodní korporace C 

Účetní operace 
Částka  

v Kč 
MD Dal 

PZ 

Pořizovací hodnota budovy 8 000 000  021/1 - 

Hodnota oprávek budovy 1 000 000  - 081/1 

Pořizovací hodnota pozemku 1 000 000  031/1 - 

1. Upsání základního kapitálu – podrozvahová evidence 15 000 000  7xx 799 

2. 

Vnesení vkladu správci vkladu – zůstatková účetní 

cena nemovitosti ke dni splacení vkladu - nedošlo 

dosud k převodu vlastnického práva 

7 000 000 378 081/1 

Vyřazení nemovitosti ke dni splacení 8 000 000  081/1 021/1 

Vnesení vkladu správci vkladu – pozemku  1 000 000  378 031/1 

3. 

Vznik finanční investice 

účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK 
8 000 000  061 367 

Vznik finanční investice – započtení vnesených vkladů 8 000 000  367 378 

Zrušení podrozvahové evidence 15 000 000 799 7xx 
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