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Vznik nové obchodní korporace  - peněžitý 
i nepeněžitý vklad movité věci – stroje 
(Interpretace I-2) 

Obchodní korporace – akciová společnost Z byla založena jediným společníkem obchodní korporací A v únoru 
roku 202x jednak peněžitým vkladem ve výši 500 tis. Kč, který byl zcela splacen, a dále byla založena vnesením 
nepeněžitého vkladu movité věci - stroje, ze kterého bylo u vkladatele uplatněno DPH. Stroj byl oceněn znaleckým 
posudkem na celkovou hodnotu 2 300 000 Kč. Bylo rozhodnuto, že základní kapitál bude ve výši 2 000 000 Kč, 
zbývající část hodnoty bude považována za emisní ážio. U vkladatele byla pořizovací cena stroje 4 000 000 Kč, 
zůstatková účetní cena 1 000 000 Kč, daňovou zůstatkovou cenu spočítejte z údajů v tabulce k bodu 3. Stroj byl 
odepisován zrychleně ve 2. odpisové skupině. Vedlejší náklady spojené s pořízením finanční investice nevznikly.  

Účtování u vkladatele obchodní korporace A 

Účetní operace Částka 
v Kč MD Dal 

1. Upsání vkladu, podrozvahová evidence 2 800 000 7xx 799 

2. Splacení celého peněžitého vkladu 

3. 
Vnesení nepeněžitého vkladu – stroje v ocenění 
u vkladatele (§ 20/1 ZOK)

Vyřazení stroje 

4. 

Vznik finanční investice  
(účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK) 
Vznik finanční investice – započtení splacených vkladů 

Zrušení podrozvahové evidence 
DPH podle § 37 ZDPH (2 300 000 x 21/121)* 
(DUZP je den vzniku finanční investice, nutno vystavit 
daňový doklad) 

KZ Finanční investice celkem 
* DPH je možné počítat i takto:
...

Více k DUZP naleznete v tabulce Rekapitulace Den uskutečnění zdanitelného plnění na www.ucetni-
portal.cz/prehledy/17 Rekapitulace - den uskutečnění zdanitelného plnění. 

Účtování u nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s. – plátce DPH 

1. Zahajovací rozvaha u nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s.:

Aktiva v tis. Kč Pasiva v tis. Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapitál 
Běžný účet Emisní ážio 
Aktiva celkem Pasiva celkem 

...

2. Účetní odpisy u nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s.

Nová obchodní korporace Z a.s. účetně odepisuje bez návaznosti na odepisování vkladatele. Nabyvatel 
odepisuje podle vlastního odpisového plánu, např. rovnoměrné odpisy 20 % ročně u majetku zařazeného v 
druhé odpisové skupině. Účetní jednotka si zvolila, že účetní odepisování je zahájeno od následujícího měsíce 
po datu založení obchodní korporace. 

Účetní pořizovací cena je 1 900 826,45 Kč (2 300 000 Kč – 399 173,55 Kč uplatněné DPH), metoda odepisování 
vychází z roční odpisové sazby 20 %. 




