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Převod jmění na společníka 
Společnost Alfa vlastní 92% podíl na základním kapitálu společnosti Beta. Na základě rozhodnutí společnosti Alfa 
bude převzato jmění společnosti Beta a minoritní společník držící podíl ve výši 8 % základního kapitálu získá 
peněžité vypořádání.  
Převzetí jmění je plánováno s rozhodným dnem 1. 1. 202x. K datu předcházející rozhodný den byly sestaveny 
konečné účetní závěrky obou společností. Na základě konečné účetní závěrky zanikající společnosti Beta bylo 
oceněno jmění této společnosti pro účely výpočtu vypořádání minoritnímu společníkovi. K datu 1. 1. 202x byla 
sestavena zahajovací rozvaha.   
Při převzetí jmění nejsou majetek a závazky zanikající společnosti přeceňovány na reálnou hodnotu, společnost 
Alfa tedy převezme účetní hodnoty zanikající Bety. Přejímající společník nemůže zvýšit základní kapitál. Znalecký 
posudek na ocenění jmění slouží pouze pro účely stanovení výše hodnoty vyplácené společníkům s podílem do 
10 % na základním kapitálu. 

Společnost Alfa – nástupnická společnost – konečná rozvaha ke dni předcházející rozhodný den 

Aktiva tis. Kč Pasiva tis. Kč 

Stálá aktiva 580 Základní kapitál 200 

Společnost Beta – zanikající společnost – konečná rozvaha ke dni předcházející rozhodný den 

Aktiva tis. Kč Pasiva tis. Kč 

Stálá aktiva 350 Základní kapitál 100 

V konečných rozvahách jsou zobrazeny vzájemné pohledávky a závazky v částce 200. Jedná se o půjčku 
společnosti Alfa do Beta. Tento vzájemný vztah bude v zahajovací rozvaze vyloučen.  
Vypořádání pro společníka držícího podíl ve výši 8 % bylo stanoveno na základě znaleckého posudku na částku 
60. Částka 60 bude tedy vykázána jako závazek společnosti Alfa.

Výpočet přebíraného vlastního kapitálu společnosti Beta do zahajovací rozvahy společnosti Alfa 

Vlastní kapitál společnosti Beta z konečné účetní závěrky (pouze základní kapitál) 100 
Účetní hodnota podílu na společnosti Beta vykazovaná společností Alfa. Tato částka se již 
nepromítne do zahajovací rozvahy, bude o ni snížen vlastní kapitál.  –220

Zahajovací rozvaha společnosti Alfa k 1. 1. 202x 

Aktiva tis. Kč Pasiva tis. Kč 

Majetek Alfa 

...

Doporučuji článek z Účetního Portálu z 5. 12. 2019 
K jakému dni se sestavuje znalecký posudek o přiměřenosti výše vypořádání v rámci převodu jmění 
na společníka?  
Mgr. Lola Floriánová 


