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Nepeněžitý vklad  movité věci do české  

korporace ČR společníka z JČS  
 

Na této problematice se novelou ZDP č. 80/2029 Sb. nic nezměnilo. Jen může být zajímavé porovnat vklad 

majetku a přemíštění do organizační složky a jeho daňové a účetní rozdíly příklad ČÚS 012-045. 

 

Obchodní korporace Mountin GMBH  se sídlem v Německu vkládá do existující české korporace Žabička s.r.o. 

nepeněžitým vkladem. 
Nepeněžitým vkladem  movité věci je stroj, ze kterého bylo u vkladatele uplatněno DPH v Německu.  

Stroj byl oceněn znaleckým posudkem v ČR na celkovou hodnotu 2 990 000 Kč (bez DPH).  

Bylo rozhodnuto, že základní kapitál bude ve výši 2 000 000 Kč, zbývající část hodnoty bude považována za 

vkladové ážio.  

Stroj bude  odpisován zrychleně ve 2. odpisové skupině.  

Vedlejší náklady spojené s pořízením finanční investice nevznikly.  

 

 

Vnitřní směrnice – výtah: 
1. Ve vnitřní směrnici je uvedeno, že účetní jednotka používá denní kurz ČNB. 

2. Ve vnitřní směrnici je uvedeno, že  stroje se odpisují 60 měsíců, zahájení následující měsíc od pořízení, 

ukončení v měsíci vyřazení majetku.  

3. Ve vnitřní směrnici je stanoveno, že dnem uskutečnění účetního případu je den dojití zboží, majetku, 

u jiných titulů den dojití přijaté faktury. 

 

Informace k vkládanému majetku od německého vkladatele: 

 

Účtárna vkladatele potvrzuje tyto údaje: 
 

a. Pořizovací cena stroje byla u vkladatele  evidována jako 400 000 EUR. 

b. Stroj byl pořízen v roce 202x a od té doby byl až do roku 202x účetně i daňově odpisován. 

Celkem byly v Německu  uplatněny odpisy podle daňových předpisů zřizovatele v částce 

380 000 EUR (varianta 1), v částce 280 000 EUR (varianta 2). 

 
202x - Data důležitá pro výpočet DPH a pro zaúčtování:  

 

Datum Událost 
Denní kurz ČNB 

Kč/EUR 

5. 3. 202x 

Datum vystavení daňového dokladu od osoby registrované v jiném 
členském státě (§ 25 odst. 1 ZDPH)  

základ daně stanoven na 115 000 EUR s tím, že je uplatněn režim reverse 
charge 

26,00 

8. 3. 202x Datum dojití dokladu příjemci 25,50 

10. 3. 202x 
VNESENÍ VKLADU – stroje u existující společnosti,  
jinak den vznikui společnosti 

26,00 

11. 3. 202x 
Datum doplnění požadovaných údajů na účetní doklad podle ZÚ a ZDPH 
(výši daně) 

25,20 

5. 3. 202x Datum povinnosti přiznat daň – DUZP § 13 odst. 4 písm. d) ZDPH 26,00 

Konzultování s Jirkou Klímou – DUZP. 

 

 


	Nepeněžitý vklad  movité věci do české
	korporace ČR společníka z JČS

