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Účtování při převodu podílu a vzniku 
povinnosti splatit vklad 

Účtování u prodávajícího 

Účetní operace Částka 
v Kč MD Dal 

PZ Počáteční zůstatek podílu (peněžitý vklad), 
hlasovací práva 100 % 6 000 000 061 - 

PZ Počáteční zůstatek účtu „Závazky z upsaných 
nesplacených vkladů“ 

1. 
Převod podílu ke dni účinnosti smlouvy, 
tj. ve většině případů jen smlouva s úředně 
ověřenými podpisy 

2. 

Hospodářský výsledek v roce prodeje 2 800 000 Kč 
Základ daně 2 800 000 Kč (pokud není osvobozeno) 

Z celkové hodnoty na účtu 561 je daňově uznatelná podle § 24 odst. 2 písm. w) ZDP nabývací cena podílu, 
která činí podle definice uvedené v § 24 odst. 7 písm. a) ZDP v případě peněžitého vkladu hodnotu jeho 
splacené části, tj. 4 200 000 Kč. 
Případná pohledávka vznikne původnímu společníkovi poté, co se skutečně stane ručitelem, pak bude účtovat 
378/221, Ale k tomu, věřme, nikdy nedojde. 

*) V ČÚS 012 – Změny vlastního kapitálu bod 3.1.1 písm. b) je uvedeno, že vkladatel účtuje na účtu finančního majetku o upsaném vkladu tj. bez 

ohledu na skutečné splacení. Pokud však dojde k převodu tohoto podílu dříve, než je splaceno, domnívám se, že není zcela správné účtovat převod 

závazku z nesplaceného vkladu při jeho převodu na nabyvatele do výnosů. Věrnější zobrazení vidím ve skutečnosti, když je převod závazku 

zaúčtován jako snížení nákladového účtu. Jen takto se v nákladech zobrazí skutečně splacená hodnota vkladu neboli pořizovací hodnota podílu. 

Výnosem je pouze to, co převodce podílu skutečně utrží. Obdobné účtování je například u prodeje obchodního závodu. 

Závazek je dluhem, který je podle § 209 odst. 1 ZOK převeden na nového nabyvatele ze zákona a nelze sjednat jinak. 

Konzultováno s Janou Skálovou 3/2022 - souhlas. 

Účtování u kupujícího 

Účetní operace Částka 
v Kč MD Dal 

1. Nabytí obchodního podílu, hlasovací práva 
100 % 7 000 000 061 379 

2. 
Převzetí dluhu, který byl spolu s podílem 
na nabyvatele převeden 
– převodce je ručitelem (§ 209/1 ZOK)

Definice § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP 

2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také
...
zc) ...

§ 207 – 210 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Převod podílu

§ 207




