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Vrácení příplatku do vlastního kapitálu a ážia 
 
Společnost Z koupila podíl na společnosti s ručením omezeným společnosti A ve výši 40 % s tím, že zbylý podíl 

vlastní společnost S, a to ve výši 60 %.  

Společnost Z zaplatila za tento podíl prodávajícímu společníkovi R 6 000 000 Kč, cenu obvyklou a tato cena je 

pro společnost Z podle § 24 odst. 7 ZDP nabývací cenou podílu. S koupeným podílem byl spojen dříve 
poskytnutý příplatek poskytnutý prodávajícím společníkem R ve výši 400 000 Kč (celková výše příplatku 

1 000 000 Kč) a ážio z nepeněžitého vkladu společníka ve výši 1 000 000 Kč, což bylo uvedeno ve smlouvě 

o  převodu podílu. 

Valná hromada rozhodla po změně společníků o vrácení příplatku z vlastního kapitálu a vrácení vkladového 

ážia, a to v poměrné výši k vkladům společníků tj. 60 : 40. 

Valná hromada může rozhodnout, že poskytnutý příplatek bude v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu 

společnosti, vrácen společníkovi (§ 166 odst. 1 ZOK). 

 

Rozvaha společnosti A podle poslední závěrky vykazovala tyto údaje 
 

Položka rozvahy PASIVA CELKEM 
Částka 

v tis. Kč 
Účet 

A.  Vlastní kapitál  14 300  

A.I.  Základní kapitál 10 000  

  A.I.1. Základní kapitál  10 000 411 

A.II.  Ážio a kapitálové fondy  2 000  

 A.II.1. Ážio   1 000 412 

 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy   1 000 413 

A.III.  Fondy ze zisku     100  

 A.III.2.2. Statutární a ostatní fondy (sociální fond)     100 427 

A.IV.   Výsledek hospodaření minulých let      700  

 A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let    700 428 

 A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let    0 425 

A.V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období   1 500 431 

 

Účtování u společnosti Z, která po koupi přijímá příplatek do vlastního kapitálu a ážio: 
 

Účetní operace u nového vlastníka podílu Částka v Kč MD Dal 

PZ Nakoupení podílu ve výši 40 % 6 000 000 062 - 

1. Valná hromada, která rozhodla o vrácení příplatku   400 000 35x 
  062x) 

(665) 

2. Valná hromada, která rozhodla o vrácení ážia   400 000 35x 
 062x) 

(665) 

3. Příjem peněz   800 000 221 35x 

 
x) Účetně se můžeme „přít“ o to , kam účetně patří peníze z vrácení příplatku a poskytnutého ážia, které byly poskytnuty předchozím společníkem. 

Podle mně známých ustanovení účetních předpisů, nenajdeme nikde informaci, že budeme snižovat hodnotu finanční investice. 
 V praxi se tedy můžeme setkávat s tím, že bude účtováno jak do výnosů, tak jako snížení hodnoty finanční investice.  
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