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Vznik nové obchodní korporace – nepeněžitý 
vklad – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
– varianta 1
(Interpretace I-2) 

- u vkladatele DDHM – účet 02x – odpisováno do nákladů
- u nabyvatele DDHM – účet 02x - odpisováno do nákladů

Vznikla obchodní korporace D s.r.o. (nabyvatel) v únoru roku 202x, a to nepeněžitým vkladem obchodní 
korporace – E s.r.o. (plátce DPH). Předmětem vkladu je drobný majetek, ze kterého bylo uplatněno DPH, 
oceněný na celkovou částku 4 mil. Kč podle znaleckého posudku, v jednotlivostech jsou jednotlivé majetky 
znalcem oceněny v intervalu od 40 do 70 tis. Kč. Podíl na základním kapfitálu činí 100 %. 

Účtování u vkladatele: 
U vkladatele se jedná o majetek, který byl dlouhodobým hmotným majetkem pro účetnictví, ale nebyl 
hmotným majetkem podle ZDP (majetek do 80 tis. Kč). Vkladatel jej evidoval účetně jako dlouhodobý hmotný 
majetek v účetní skupině 02. 
Zůstatková cena drobného dlouhodobého hmotného majetku u vkladatele souhrnně činí 1 mil. Kč (účetní 
i daňová zůstatková cena). Do daňových výdajů byly uplatňovány účetní odpisy prostřednictvím § 24 odst. 2 
písm. v) ZDP. 

Účtování u nabyvatele: 
Nově vzniklá účetní jednotka – nabyvatel - se v návaznosti na § 7 odst. 3 písm. b) Vyhlášky pro podnikatele 
rozhodla, že majetek bude dlouhodobým od hodnoty 40 tis. Kč. Vložený majetek bude tedy považovaný 
z pohledu účetnictví za tzv. dlouhodobý, obdobně jako to měl vkladatel. 

Účtování u vkladatele obchodní korporace E s.r.o. 

Účetní operace Částka 
v Kč MD Dal 

PZ 
Pořizovací hodnota movitých věcí 2 000 000 Kč 2 000 000 02x - 

Pořizovací hodnota oprávek movitých věcí 1 000 000 Kč 

1. Upsání základního kapitálu – 
podrozvahová evidence 

2. 

3. 

KZ 

Daňově uznatelná byla z hodnoty odpisů částka 1 mil. Kč podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP. 

Účtování u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o. – plátce DPH 

1. Zahajovací rozvaha nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.:

Aktiva v tis. Kč Pasiva v tis. Kč 
Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek (účet 02x) Základní kapitál 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

...




