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Převod podílu 
Účtování u kupujícího – obchodní korporace A 

Obchodní korporace A nabývá na základě smlouvy o převodu podílu 100 % podíl na obchodní korporaci X 
(s.r.o.) v ceně pořízení 2 000 000 Kč. S touto transakcí souvisí výdaje právníkovi a daňovému poradci ve výši 
100 000 Kč. K okamžiku právní účinnosti je zaúčtován vznik finanční investice v pořizovací ceně, tj. včetně 
vedlejších nákladů, které souvisejí se vznikem finanční investice. 

Zvolila ocenění ekvivalencí, není mikro účetní jednotkou. 

Účetní operace Částka v Kč MD Dal 

1. Právník, daňový poradce 100 000 064 321 

2. 
Právní účinnost smlouvy o převodu podílu na s. r. o., 
obvykle den podepsání této smlouvy s úředně 
ověřenými podpisy; 100% hlasovacích práv 

3. 

Účet 064 – Pořozavaný dlouhodobý majetek 

Účtování u prodávajícího – obchodní korporace X 

Převodce podílu – společnost X – používá jako metodu ocenění podílů s podstatným a rozhodujícím vlivem 
ocenění ekvivalencí, tj. protihodnotou vkladů. Pořizovací cena je 100 000 Kč, tato hodnota je i nabývací cenou 
podílu. 
Prodávájící není mikro účetní jednotka. 

Účetní operace Částka v Kč MD Dal 

PZ Podíl na s. r. o., 100 % hlasovacích práv 100 000 061/1 - 

1. Přecenění ekvivalencí k rozvahovému dni, 
protihodnota vlastního kapitálu 1 700 000 Kč 

2. 

3. 

4. 

Hospodářský výsledek v roce prodeje 
Základ daně  

§ 27 ZÚ

(7) Oceňování podle odstavců 1 až 6 (poznámka – reálná hodnota a ekvivalence) se nepoužije na mikro
      účetní jednotky; to neplatí pro 

a) obchodníky s cennými papíry a pobočky zahraničních obchodníků s cennými papíry,

Čl. II zákona č. 221/2015 Sb., 
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Přechodná ustanovení 

1 Viz ČÚS č. 008, bod 2.3. – nutnost odúčtovat hodnotu přecenění ekvivalencí na samostatný analytický účet podle 
   ČÚS č. 008, bod 2.2.1. 




