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Zvýšení základního kapitálu vkladem akcií 
a využití výjimky z ocenění nepeněžitých 
vkladů 

Valná hromada společnosti s ručením omezeným rozhodla dne 15. srpna kalendářního roku o zvýšení 
základního kapitálu o 1 000 000 Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou akcie obchodované na regulovaném 
trhu, kdy cena stanovená váženým průměrem z cen, za které byly uskutečněny obchody s těmito akciemi na 
burze v době 6 měsíců před datem konání valné hromady činila cca 1 100 000 Kč.  
Účetní jednotka rozhodla, že tyto akcie získané nepeněžitým vkladem prodá v horizontu jednoho roku na 
veřejném trhu. 
Valná hromada nerozhodla, že část hodnoty nepeněžitého vkladu vypočtené ke dni splacení vkladu 
do společnosti přesahující částku 1 000 000 Kč bude použita na tvorbu rezervního fondu ani, že bude vrácena 
vkladateli. Budou tedy možné jen tyto varianty: 

1) rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou cenou akcií, jež mají být vydány akcionáři jako
protiplnění se bude považovat za vkladové ážio

2) vklad nebude splacen a upisovatel bude muset doplatit rozdíl v penězích

Varianta 1 

Ke dni splacení vkladu do společnosti představovala hodnota akcií vypočtená dle § 468 ZOK částku 
1 200 000 Kč. Postup v účetnictví s.r.o. zobrazuje následující tabulka:  

Účtování u vkladatele 

Popis účetního případu Částka v Kč MD Dal 

1. Úpis zvýšení základního kapitálu 1 000 000 353 419 

2. 

3. 

KZ 

Dopad do rozvahy společnosti bude následující 

Aktiva Částka v tis. Kč Pasiva Částka v tis. Kč 

Majetkové cenné papíry 
k obchodování 

Základní kapitál 

Vkladové ážio 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

...

Varianta 2 

Pokud vyjdeme ze stejného zadání, ovšem hodnota akcií bude stanovena přesným výpočtem k datu splacení 
vkladu na částku 900 tis. Kč, pak dopad do rozvahy bude následující:  

§ 468 ZOK

(1) ...


