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 1 /5 Pěva Čouková 

Uvolněný obchodní podíl s.r.o. – vypořádací  

podíl, společnost jako zmocněnec 
Společnost ukončila účast společníka pana Nováka s podílem 20 % na základním kapitálu v souladu s § 203 

ZOK dohodou. Ve společenské smlouvě je úprava, že podíl je volně převoditelný. Vlastní kapitál na základě 

mezitímní účetní závěrky ve výši 8 000 tis. Kč, tj. podíl na vlastním kapitálu na odcházejícího společníka činí 

1 600 tis. Kč. Přiměřená cena byla určena na 1 600 – 2 000 tis. Kč. Odcházející společník doložil nabývací cenu 

podílu ve výši 200 tis. Kč. 

Reálná hodnota se významně neodchyluje od vlastního kapitálu. 

Varianta 1 – prodej podílu třetí  osobě za přiměřenou hodnotu 

Účetní operace 
Částka 

v tis. Kč 
MD Dal 

PZ 
Počáteční zůstatek splatné pohledávky za panem 

Novákem - odcházejícím společníkem 
300 315 - 

1. 

31. 3. 202x 

Zaúčtování podmíněné pohledávky a dluhu z titulu 

převodu uvolněného podílu ke dni ukončení účasti 

ve výši podle vlastního kapitálu 

1 600 7xx 799 

2. Účelně vynaložené nakłady  spojené s prodejem podílu 100 5xxD 321,331,211 

3. 

30. 6. 202x  

Příjem peněz – výtěžku na účet 

od kupujícího podílu  

– prodej podílu v roli zmocněnce za přiměřenou 

cenu tj. včetně nákladů převodu 

1 800 221/A 37x 

4. 

Započtení splatné pohledávky za panem Novákem, 

odcházejícím společníkem se získaným výtěžkem 

z prodeje uvolněného podílu 

 

300 37x 315 

5. 

Účelně vynaložené náklady související s prodejem 
Před vyplacením vypořádacího podílu si může společnost 
odečíst účelně vynaložené náklady související s 
prodejem uvolněného podílu společníka a započíst 
splatné pohledávky proti pohledávce bývalého 
společníka na vyplacení vypořádacího podílu  
(§ 213/3 ZOK). 

 

100 
37x 5xxD 

6. 

1. 7. 202x 

Výplata výtěžku po zápočtech  
odcházejícímu společníkovi  

(bez zbytečného odkladu § 213/2 ZOK) 

1 160 37x 221/A 

7. 

1. 7. 202x  

Zvláštní sazba daně – příjem podle  

§ 22/1/g/3 ZDP 

§ 38d odst. 1 ZDP 

Srážku je povinen provést plátce daně při výplatě, 

poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka 

240 37x 342 

8. 
1. 7. 202x 
Odúčtování podmíněné pohledávky a závazku z titulu 

převodu uvolněného podílu 

1 600 799 7xx 

9. 

31. 8. 202x 

Odvod zvláštní sazby daně 

Odvod je plátce povinen provést do konce následujícího 

kalendářního měsíce § 38c/2 ZDP. 

240 342 221 
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