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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

otevřel se před námi měsíc únor a ve všech našich kancelářích, ať mzdových, účetních nebo daňových 
se začal testovat námi vytvořený a nastavený systém. Systém priorit, organizace, disciplíny, a to nejen 
naší, ale i našich kolegů a klientů.

Práce je totiž víc než obvykle, vše se hrne, mění a je třeba se tzv. „obrnit“.

V té naší kanceláři samozřejmě také… tleskám všem, kteří mají systémy a řád, kdo co dělá 
a zabezpečuje, systém, který zabezpečuje, že nic nezapadne tzv. „pod koberec“, systém, který 
nevytváří „kostlivce úkolů“, které na nás vybafnou, když se to nejméně hodí.

Systémovost se v organizaci úkolů určitě ukáže. Koneckonců naše návyky známe, pokud je máme, 
jedeme bez přemýšlení a konáme, pokud je nemáme, vše je v chaosu a plyne spontánně až živelně. 
Špatně se nám v tom tvoří, špatně se v tom lidé cítí, mají pocit bezbřehé neorganizovanosti.

Roky náš systém buduji, máme úspěchy, které se počítají na malé krůčky. I tak za ně děkuji.

Nejvíce se zaměřuji na priority. U některých činností jsme v předstihu či včas, je to úleva. Často stále 
„nestíháme“. 

Někdy na mne v naší rodinné firmě spustí lavinu představ a stížností, zejména moje děti 😊… Dnes 
už s klidnou myslí vím, že je třeba jít dál po nastavené cestě. Že moje cesta má smysl a v závěru 
přinese úlevu nám všem… Samozřejmě je třeba mít otevřené srdce, vnímat ostatní a být laskavý. 
Někdy je to úkol téměř nadlidský, ale vím, že to jde.

Tak nám všem přeji, ať máte jakoukoliv dávku organizovanosti, ať nám vše šlape, termíny plníme 
plynule a také plynule odevzdáváme závěrky a daňová přiznání našich klientů.

Nezapomeňte na úsměv, nic více nelze druhému dát.

Krásné dny…

Cítím jaro, a to je příslib nového, čerstvého, nově stvořeného…

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ® 
členka Výkonného výboru KA ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme optimističtí… 
» Nevzdáváme se…

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Základ úspěšného leadershipu tkví v práci s posláním – v jeho definici a jasné a pravidelné komunikaci. Lídr 
stanovuje cíle, volí priority, určuje a udržuje standardy.“ 

Peter Drucker

 Články

strany 5–13

11. 2. 2022
Podíly na zisku a na jiných vlastních zdrojích  
podle zákona o korporacích
Autor: ing. Pěva Čouková 

strana 33

21. 12. 2021
„Transportation of goods“ – 104. lekce angličtiny  
s Účetním Portálem 
Autor: ing. Vladimír Zdražil audio zde

strany 26–27

3. 2. 2022

Zřízení zástavního práva k budoucím pohledávkám a dluhům
Autor: JUDr. Jiří Matzner , Ph.D., LL.M.

strany 15–18

2. 2. 2022

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje – 1. část
Autor: ing. Ivan Macháček 

strany 20–25

7. 2. 2022

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje – 2. část
Autor: ing. Ivan Macháček 

strany 29–31

2. 2. 2022
Zákon o evidenci skutečných majitelů: Krok směrem k větší 
transparentnosti příjemců veřejných peněz
Autor: Lukáš Kraus

https://www.ucetni-portal.cz/download_audio.php?id=1980&kod=1640085660
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

     9. 2. 2022    Nafta z Polska s ohledem na tamní snížení spotřební daně a DPH 
a upozornění na kontroly Celní správy ČR

Cena pohonných hmot byla snížena v Polsku už od 1. ledna 2022 vzhledem ke snížení spotřební daně, které bude platit až 
do 31. května 2022. Dále v Polsku došlo ke snížení DPH u pohonných hmot od 1. února 2022 ze sazby 23 % na 8 %. V příloze 
si můžete přečíst tiskovou zprávu Celní správy ČR, kde je mimo jiné uvedeno, že ze strany Celní správy České republiky 
jsou prováděny dopravní kontroly. K tomuto účelu jsou celníci vybaveni speciálními kontrolně-technickými prostředky 
a mobilním velkokapacitním rentgenem, který dokáže zrentgenovat celé vozidlo.  

     9. 2. 2022    Národní účetní rada schválila text nové interpretace s názvem I - 47 
Přijaté zálohy v cizí měně

Národní účetní rada na svém zasedání dne 31. ledna 2022 schválila text nové interpretace s názvem I - 47 Přijaté zálohy 
v cizí měně. Zpracovateli interpretace byli za Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze Ing. Libor Vašek, Ph.D. a prof. Ing. Libuše 
Müllerová, CSc. Hlasování všech členů pro text interpretace bylo jednomyslné. 

     8. 2. 2022  Zápis z Koordinačního výboru ze dne 26. 1. 2022
Pro Vaši informaci zveřejňujeme Zápis z Koordinačního výboru ze dne 26. 1. 2022, který obsahuje jeden uzavřený příspěvek – 
573/24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově 
uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka.

     4. 2. 2022    ČNB znovu zvyšuje úrokové sazby
Bankovní rada ČNB na svém včerejším jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,75 procentního bodu 
na 4,50 %. Současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 3,50 % a lombardní sazby na 5,50 %. Nově 
stanovené úrokové sazby jsou platné od 4. února 2022.  

     4. 2. 2022    Blíží se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech – pozor 
na osvobozené příjmy vyšší než 5 milionů korun 

Upozorňujeme na blížící se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, 
které se podává příslušnému finančnímu úřadu. Fyzickým osobám může totiž ze zákona vzniknout povinnost podat 
oznámení o osvobozených příjmech. Nejpravděpodobněji může za minulý rok tato situace nastat u lidí, kteří byli v červnu 
2021 zasaženi tornádem. Podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

     1. 2. 2022    Časopis Auditor 7/2021 – Téma vydání: AML a evidence majitelů  
Dnes si dovolujeme připomenout, že i účetní patří mezi tzv. pověřené osoby a mají tytéž povinnosti, které jsou popisovány 
v příloze pro auditory. 

    31. 1. 2022    Rozsudek ve věci Kompenzačního bonusu a jeho zadržování 
Dnes přinášíme rozsudek Krajského soudu v Plzni 77 A 27/2022, který se týkal kompenzačního bonusu roku 2020 a zároveň 
uvádíme, že ačkoliv platila poněkud odlišná úprava kompenzačního bonusu v roce 2020, ve věci vyměření a vyplacení 
bonusu se nic oproti letošnímu roku nezměnilo. V rozsudku na straně 10 v bodě 54 je uvedeno, že je-li žádost bezvadná, 
dnem jejího podání je bonus vyměřen a musí být bez zbytečného odkladu vyplacen. Na straně 13 v bodě 65 je uvedeno, že 
zadržování kompenzačních bonusů je nezákonným zásahem.
Rozsudek máte k dispozici v příloze aktuality. 

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nafta-z-polska-s-ohledem-na-tamni-snizeni-spotrebni-dane-a-dph-a-upozorneni-na-kontroly-celni-spravy-cr-6616-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nafta-z-polska-s-ohledem-na-tamni-snizeni-spotrebni-dane-a-dph-a-upozorneni-na-kontroly-celni-spravy-cr-6616-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/narodni-ucetni-rada-schvalila-text-nove-interpretace-s-nazvem-i-47-prijate-zalohy-v-cizi-mene-6615-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/narodni-ucetni-rada-schvalila-text-nove-interpretace-s-nazvem-i-47-prijate-zalohy-v-cizi-mene-6615-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-koordinacniho-vyboru-ze-dne-26-1-2022-6611-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cnb-znovu-zvysuje-urokove-sazby-6608-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/blizi-se-termin-pro-podani-oznameni-o-osvobozenych-prijmech-pozor-na-osvobozene-prijmy-vyssi-nez-5-milionu-korun-6606-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/blizi-se-termin-pro-podani-oznameni-o-osvobozenych-prijmech-pozor-na-osvobozene-prijmy-vyssi-nez-5-milionu-korun-6606-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-pripravilo-pomoc-lidem-kteri-bojuji-s-rustem-cen-energii-6397-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/casopis-auditor-7-2021-tema-vydani-aml-a-evidence-majitelu-6599-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-1-2022-nabyde-ucinnosti-novela-exekucniho-a-obcanskeho-soudniho-radu-6195-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozsudek-ve-veci-kompenzacniho-bonusu-a-jeho-zadrzovani-6594-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozsudek-ve-veci-kompenzacniho-bonusu-a-jeho-zadrzovani-6594-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/


5

Účetní měsíčník č. 2/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.cz Podíly na zisku a na jiných vlastních zdrojích podle zákona o korporacích
ing. Pěva Čouková

11. 2. 2022

Podíly na zisku a na jiných vlastních zdrojích 
podle zákona o korporacích
Autor: ing. Pěva Čouková

Základní test pro výplatu podílů na zisku  
a vlastních zdrojů podle ZOK pro SRO i AS

Zálohy
MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

§ 40/2 ZOK SRO i AS  
nemusí být schválena VH § 190/2/g ZOK SRO, § 421 ZOK AS

Podíly na zisku
ŘÁDNÁ NEBO MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA schválená VH § 34/1 ZOK, 

§ 161/1ZOK SRO 
§ 348/1 ZOK AS

Základní test pro výplatu podílů na zisku a vlastních zdrojů podle ZOK pro SRO i AS

§ 34 ZOK – Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích
(1)  Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní 

korporace. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po 
účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva 
určí jinak.

(2)  Částka k rozdělení nesmí v kapitálové společnosti nebo družstvu překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního 
období (1), výsledku hospodaření minulých let (2) a ostatních fondů (3), které může kapitálová společnost nebo družstvo použít podle 
svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou (4). Rozhodnutí nejvyššího 
orgánu učiněné v rozporu s větou první nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis 
nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.

(3)  O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení v rozporu se zákonem, podíly na zisku nebo jiných 
vlastních zdrojích se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením v rozporu se zákonem souhlasili, nejednali s péčí 
řádného hospodáře.

(4)  Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti o jeho 
rozdělení, ledaže zákon, společenská smlouva nebo nejvyšší orgán určí jinak.

(5)  Ustanovení tohoto zákona o rozdělení a výplatě jiných vlastních zdrojů se nepoužijí na snižování základního kapitálu.

§ 35 ZOK – Záloha na podíl na zisku
(1)  Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek zdrojů na 

rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období (0), 
výsledku hospodaření minulých let (2) a ostatních fondů tvořených ze zisku (3), které může obchodní korporace použít podle svého uvážení, 
snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.

(2)  Záloha na podíl na zisku se vrací do 3 měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, ledaže částka zisku 
k rozdělení vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem 
a nejvyšší orgán rozhodl o rozdělení této částky.

§ 40 ZOK – Omezení rozdělení a výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích
(1)  Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní 

kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu 
zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá 
právní účinky.

(2)  Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, nesmí kapitálová společnost nebo družstvo rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud 
není částka k rozdělení podle § 34 odst. 2 alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj. O částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje 
částka k rozdělení podle § 34 odst. 2. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. (Přesun z § 28 odst. 7 ZÚ novelou 
č. 33/2020 Sb.)

(3)  Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. 
To platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku.

(4)  Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl v důsledku odstavce 3 vyplacen do konce účetního období, zaniká. nevyplacený 
zisk nebo jiné vlastní zdroje kapitálová společnost nebo družstvo převede na účet nerozděleného zisku minulých let. To neplatí pro společníky 
veřejné obchodní společnosti a komplementáře.

(5)  Obchodní korporace nesmí poskytnout bezúplatné plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké. To neplatí, jedná-li se o: 
a) obvyklé příležitostné dary, 

 b) věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel, 
 c) plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, nebo 
 d) výhodu poskytovanou obchodní korporací podle zákona.

1

Téma vlastního kapitálu a jeho výplaty je pro mnoho z Vás tématem ne příliš oblíbeným. Přináším Vám článek, který může problematiku 
přiblížit. Je grafickým shrnutím problematiky, jak je u mne obvyklé. Zaprvé se dozvíte, že test podle zákona o korporacích je naprosto 
totožný pro obě kategorie vlastních zdrojů, a to jak zisk, tak jiný vlastní zdroj, dále předkládám grafické znázornění vlastních zdrojů 
v  rozvaze, osvobození příjmů z podílů na zisku, ať jste v  roli společnosti dceřiné nebo mateřské, ať přijímáte zdroje ze zahraničí nebo 
posíláte do zahraničí. Samozřejmě i pro všechny v  tuzemsku. Cenný je i přehled daňové uznatelnosti, pokud prodej cenného papíru 
a podílu není osvobozený. 

Článek doprovází online seminář z prosince 2021, který jsem k tématu připravila – Výplata z vlastního kapitálu – podíly na 
zisku nebo výplata z jiných vlastních zdrojů. S kódem Peva2022 získáte na online seminář moji SLEVU – 50 % z ceny.

Pěva Čouková

✴

https://www.codexisuno.cz/c6u?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6v?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6w?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6x?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6y?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6z?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6f?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6g?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6h?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6i?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6i?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccR?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-33-2020-sb-ze-dne-21-ledna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-90-2012-sb-o-obchodnich-spolecnostech-a-druzstvech-zakon-o-obchodnich-korporacich-ve-zneni-zakona-c-458-2016-sb-a-dalsi-souvisejici-zakony-2098-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-33-2020-sb-ze-dne-21-ledna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-90-2012-sb-o-obchodnich-spolecnostech-a-druzstvech-zakon-o-obchodnich-korporacich-ve-zneni-zakona-c-458-2016-sb-a-dalsi-souvisejici-zakony-2098-x.html
https://www.codexisuno.cz/c6j?lang=cs
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Kapitálové společnosti

Společnost s ručením omezeným

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

§ 161

(1)  Společníci se podílejí na zisku a na jiných vlastních zdrojích 
určených valnou hromadou k rozdělení mezi společníky 
v  poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva 
určí jinak. Neurčí-li společenská smlouva jinak, vyplácí se 
podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v penězích.

(2)  Společnost vyplatí podíl na zisku a na jiných vlastních 
zdrojích na své náklady a nebezpečí na adresu 
společníka nebo bezhotovostním převodem na jeho 
účet, ledaže společenská smlouva nebo usnesení valné 
hromady určí jinak.

(3)  U podílů, se kterými je spojen pevný podíl na zisku, se 
usnesení valné hromady o rozdělení podílu na zisku 
nevyžaduje. nestanoví-li společenská smlouva jinak, pevný 
podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní 
závěrky, z níž právo na podíl na zisku vyplývá.

Akciová společnost

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích
§ 348

(1)  Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, 
který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.  
Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, 
určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií 
vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.

(2)  Neurčí-li stanovy jinak, vyplácí se podíl na zisku a na jiných 
vlastních zdrojích v penězích.

(3)  U akcií, s kterými je spojen pevný podíl na zisku, se rozhodnutí 
valné hromady o jeho rozdělení nevyžaduje. Podíl na zisku je 
splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky, neurčí-li stanovy 
jinak.

(4)  Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, 
ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla 
vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené 
tímto zákonem.

(5)  Odstavec 4 se nepoužije na zálohy podle § 35.

§ 349

Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch 
akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné 
právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním 
převodem na bankovní účet.

§ 350 – zrušen

§ 351
Neurčí-li stanovy jiný den, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na 
podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích rozhodný den k účasti na 
valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 
rozhodla.

§ 352
(1)  Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je 

samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada o rozdělení 
zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

(2)  V případě, že byly vydány nebo mají být vydány k uplatnění 
práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích kupóny 
podle jiného právního předpisu, je toto právo převoditelné pouze 
s kupónem.

(3)  Kupóny může společnost vydat i před rozhodnutím valné 
hromady o rozdělení zisku za účetní období, k němuž se kupón 
vztahuje. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije.

§ 353 – Hlasovací právo

(1)  Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

(2)  Stanovy mohou omezit výkon hlasovacího práva stanovením 
nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře, a to ve stejném 
rozsahu pro každého akcionáře nebo i pro jím ovládané osoby.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – platný od 1. 6. 2021
§ 53

(1)  Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí tato obchodní korporace vyplatit 
podíl na prospěchu jemu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem.

(2)  Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu také právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci 
skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

(3)  Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl podle odstavce 1 nebo 2 vyplacen do konce účetního 
období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.

https://www.codexisuno.cz/c6s?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6s?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6o?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6t?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6g?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6n?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6m?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6p?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6q?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6r?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6k?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6l?lang=cs
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Zobrazení vlastních zdrojů v rozvaze

PASIVA CELKEM

Položka 
rozvahy Název položky rozvahy Účet Rozdělení 

podílů na zisku
Rozdělení jiných 
vlastních zdrojů

Český účetní 
standard

A. Vlastní kapitál
018 – Kapitálové 

účty a dlouhodobé 
závazky

A.I. Základní kapitál

A.I.1. Základní kapitál 411
NE ZK

Výjimka snížení základního kapitálu

A.I.2. Vlastní akcie (-) mínus 
252

X

016 – Krátkodobý 
finanční majetek 

a krátkodobé 
bankovní úvěry

A.I.3. Změny základního kapitálu 419 NE ZK 018 – Kapitálové 
účty a dlouhodobé 

závazky
A.II. Ážio a kapitálové fondy

A.II.1. Ážio 412
NENÍ tvořeno ze 

zisku
ANO jiný vlastní 

zdroj

A.II.2. Kapitálové fondy

A.II.2.1  Ostatní kapitálové fondy 413
NENÍ tvořeno ze 

zisku
ANO jiný vlastní 

zdroj

A.II.2.2
  Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků (+/-)
414 NENÍ tvořeno ze 

zisku

NE – Fond je účelově 
vázán, není s ním 

možné disponovat *)

*) důvodová 
zpráva novela ZOK 

33/2020 Sb.

A.II.2.3
  Oceňovací rozdíly z přecenění 

při přeměnách obchodních 
korporací (+/-)

418

NENÍ tvořeno ze 
zisku

ANO jiný vlastní 
zdrojA.II.2.4

  Rozdíly z přeměn obchodních 
korporací (+/-)

417

A.II.2.5
  Rozdíly z ocenění při přeměnách 

obchodních korporací (+/-)
416

A.III. Fondy ze zisku

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 421 ANO – zisk NE jiný vlastní zdroj

A.III.2. Statutární a ostatní fondy
423, 
427

ANO – zisk

Záleží, zda jsou 
fondy účelově 
vázány podle 

zákona či stanov 
(potom NE), či 
nikoliv (potom 

ANO)

NE jiný vlastní zdroj

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let

A.IV.1.
Nerozdělený zisk a Neuhrazená 
ztráta minulých let (+/-)

428 ANO zisk NE jiný vlastní zdroj

A.IV.2.
Jiný výsledek hospodaření 
minulých let (+/-)

425 ANO zisk NE jiný vlastní zdroj

A.V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 431 ANO zisk NE jiný vlastní zdroj

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě 
podílu na zisku 433

ANO 

záloha na zisk
NE jiný vlastní zdroj

Vysvětlivky: NE ............ nelze vyplatit jako daný zdroj (zisk nebo jiný vlastní zdroj)
  ANO ........ lze vyplatit jako daný zdroj (zisk nebo jiný vlastní zdroj)

2

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-33-2020-sb-ze-dne-21-ledna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-90-2012-sb-o-obchodnich-spolecnostech-a-druzstvech-zakon-o-obchodnich-korporacich-ve-zneni-zakona-c-458-2016-sb-a-dalsi-souvisejici-zakony-2098-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-33-2020-sb-ze-dne-21-ledna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-90-2012-sb-o-obchodnich-spolecnostech-a-druzstvech-zakon-o-obchodnich-korporacich-ve-zneni-zakona-c-458-2016-sb-a-dalsi-souvisejici-zakony-2098-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-33-2020-sb-ze-dne-21-ledna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-90-2012-sb-o-obchodnich-spolecnostech-a-druzstvech-zakon-o-obchodnich-korporacich-ve-zneni-zakona-c-458-2016-sb-a-dalsi-souvisejici-zakony-2098-x.html
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§ 403 ZOK – AS
(1)  Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 

období.
(2)  Představenstvo nebo správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti 

na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta 
dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, 
a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

§ 181 ZOK – SRO
(1)  Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže tento zákon nebo společenská smlouva určí, že 

valná hromada má být svolána častěji.
(2)  Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 

období.

Omezení rozdělení a výplaty podílu na zisku  
nebo jiných vlastních zdrojích

 § 40/1 ZOK Možné rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 

VK =
upsaný

ZK
+ fondy povinně tvořené 

podle stanov +

hodnota, která, lze 
rozdělit jako jiné 

vlastní zdroje 
(v limitu je i rozdělení 

zisku)

 § 40/2 ZOK – v aktivech nesmí být náklady na vývoj – 012, 381, 382
 § 40/3 ZOK tzv. insolvenční test – vyplacení podílu nesmí způsobit úpadek

Důležité 
 Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude nepeněžitý 

 - § 161/1 ZOK – SRO 
 - § 348/2 ZOK – AS

 Právo na podíl na zisku
 - § 161 ZOK – SRO
 - § 348 ZOK – AS

  Právo na podíl na zisku z vlastního podílu zaniká jeho splatností a nevyplacený zisk se převede na účet nerozděleného zisku 
 - § 149/3 ZOK – SRO 
 - § 309/2 ZOK – AS

  Podíly s pevným podílem na zisku jsou splatné 3 měsíce od rozhodnutí VH o schválení účetní závěrky, z níž právo na 
podíl na zisku vyplývá 

 Po schválení účetní závěrky nelze otevřít účetní knihy – § 17/7 ZÚ

Příklad běžného rozdělení hospodářského výsledku

Rozdělení zisku či úhrada ztráty u a.s., s.r.o.,  
družstev a částečně u k.s. MD Dal

1. Převod zisku do nerozděleného zisku a ztrát minulých let 431 428

2. Přiznání podílů na zisku společníkům 431 364

3. Převod zisku do fondů v souladu se společenskou smlouvou 431 421, 427

4. Úhrada ztráty ze zisků minulých let 428 431

5. Úhrada ztráty z rezervního fondu 421 431

6. Převod ztráty do nerozděleného zisku a ztrát minulých let 428 431

3

https://www.codexisuno.cz/c6A?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6B?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6C?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6D?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6E?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6y?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6F?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6s?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6o?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6G?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6H?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6I?lang=cs
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Osvobození příjmů z podílu na zisku 

OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ Z PODÍLU NA ZISKU - VYPLÁCENÉ DCEROU Z ČR

§ 19 odst. 1 písm. ze) bod 1 & § 19 odst. 2, 3, 4 ZDP & § 19 odst. 8 ZDP

SPOLEČNÉ PODMÍNKY

- podíly od dceřiné společnosti vyplácené mateřské společnsoti se sídlem v ČR – dcera nesmí být v likvidaci (§ 19 odst. 2 ZDP)
-  požadovaná forma společnosti podle předpisů v ČR a SMĚRNICE RADY 2011/96/EU (§ 19 odst. 3 písm. b) – mateřská společnost,  

c) – dceřiná společnost)
- alespoň 10 % podílu NEPŘETRŽITĚ (alespoň 12 měsíců) na základním kapitálu (§ 19 odst. 4 ZDP)
- minimální doba držby podílu 12 měsíců – lze aplikovat před splněním podmínky držby 12 měsíců (§ 19 odst. 4 ZDP)
- jistota daňového domicilu + skutečný vlastník (§ 19 odst. 6 ZDP)
- oznamovací povinnost § 38da ZDP

MATKA tuzemská (mateřská společnost) DCERA tuzemská (dceřiná společnost)

  požadovaná forma společnosti podle předpisů v ČR směrnice
g	akciová společnost – SMĚRNICE RADY 2011/96/EU
g	 společnost s ručením omezeným – SMĚRNICE RADY 2011/96/EU
g	 družstvo
g	 svěřenský fond
g	 rodinná fundace
g	obec, DSO, kraj
g	 ČR
g	  dcera nesmí být v likvidaci – § 19 odst. 2 ZDP

podíly 
na zisku

  požadovaná forma společnosti podle předpisů v ČR 
směrnice

g	akciová společnost – SMĚRNICE RADY 2011/96/EU
g		společnost s ručením omezeným – SMĚRNICE RADY 

2011/96/EU
g	družstvo

MATKA z JČS EU (mateřská společnost)

g	dcera v likvidaci není na překážku – § 19 odst. 2 ZDP
g	  MATKA ze Švýcarské konfederace (§ 19 odst. 8 ZDP) 

(více v pokynu D-22)
g	dcera nesmí být v likvidaci – § 19 odst. 2 ZDP
   société anonyme/Aktiengesellschaft/societ anonima, 
   société responsabilité limitée/Gesellschaft mit 
   beschränkter Haftung/societ a responsabilit limitata, 
   société en commandite par 
   actions/Kommanditaktiengesellschaft/ societ in 
   accomandita per azioni
g	 MATKA z Norska (§ 19 odst. 8 ZDP)  

(více v pokynu D-22)
g	dcera nesmí být v likvidaci – § 19 odst. 2 ZDP
   aksjeselskap (AS),
   allmennaksjeselskap (ASA), 
   europeisk selskap (SE),
   europeisk samvirkeforetak (SCE), 
   europeisk samvirkeforetak (SCE), ksjefond, 
   europeisk samvirkeforetak (SCE), sparebank
   gjensidig forsikringsselskap, 
   europeisk samvirkeforetak (SCE), samvirkeforetak
   europeisk samvirkeforetak (SCE), interkommunalt selskap. 
g	 MATKA z Islandu (§ 19 odst. 8 ZDP)  

(více v pokynu D-22)
g	 dcera nesmí být v likvidaci – § 19 odst. 2 ZDP
   hlutafélög,
   einkahlutafélög,
   samlagshlutafélög
g		MATKA z LICHNŠTEJNSKA  

(§ 19 odst. 8 ZDP) formy nejsou uvedeny
g	dcera nesmí být v likvidaci – § 19 odst. 2 ZDP

MATKA – nerezident ČR – 3. země § 19 odst. 9 ZDP
  zdaněno – PODLE příslušné sazby ve smlouvě o dvojím zdanění
   například Anglie 5 % nebo 15 %

  tam, kde není SZDZ a zároveň je účastna mezinárodní smlouvy o výměně 
informací v daňových záložitostech 15 % § 36 odst. 1 písm. c) ZDP – poslední 
seznam – Finanční zpravodaj 27/2021 – Seznam států vyměňujících zprávy 
podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 
spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů

  tam, kde není SZDZ a zároveň není účastna mezinárodní smlouvy o výměně 
informací v daňových záložitostech 35 % § 36 odst. 1 písm. c) ZDP

4

https://www.codexisuno.cz/c6J?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6K?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6L?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6M?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-2011-96-eu-o-spolecnem-systemu-zdaneni-materskych-a-dcerinych-spolecnosti-z-ruznych-clenskych-statu-99-w.html
https://www.codexisuno.cz/c6N?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6O?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6P?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6P?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6Q?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6R?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-2011-96-eu-o-spolecnem-systemu-zdaneni-materskych-a-dcerinych-spolecnosti-z-ruznych-clenskych-statu-99-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-2011-96-eu-o-spolecnem-systemu-zdaneni-materskych-a-dcerinych-spolecnosti-z-ruznych-clenskych-statu-99-w.html
https://www.codexisuno.cz/c6M?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-2011-96-eu-o-spolecnem-systemu-zdaneni-materskych-a-dcerinych-spolecnosti-z-ruznych-clenskych-statu-99-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-2011-96-eu-o-spolecnem-systemu-zdaneni-materskych-a-dcerinych-spolecnosti-z-ruznych-clenskych-statu-99-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-2011-96-eu-o-spolecnem-systemu-zdaneni-materskych-a-dcerinych-spolecnosti-z-ruznych-clenskych-statu-99-w.html
https://www.codexisuno.cz/c6M?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6S?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-22-k-jednotnemu-postupu-pri-uplatnovani-nekterych-ustanoveni-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-790-x.html
https://www.codexisuno.cz/c6M?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6S?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-22-k-jednotnemu-postupu-pri-uplatnovani-nekterych-ustanoveni-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-790-x.html
https://www.codexisuno.cz/c6M?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6S?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-22-k-jednotnemu-postupu-pri-uplatnovani-nekterych-ustanoveni-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-790-x.html
https://www.codexisuno.cz/c6M?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6S?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6M?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6T?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6U?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-27-2021-2595-x.html
https://www.codexisuno.cz/c6U?lang=cs
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OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ Z PODÍLU NA ZISKU – PŘIJÍMANÉ MATKOU V ČR

§ 19 odst. 1 písm. zi), odst. 9 ZDP

SPOLEČNÉ PODMÍNKY

-    podíly od dceřiné společnosti vyplácené mateřské společnsoti se sídlem v ČR - dcera nesmí být v likvidaci § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP

- nelze použít na na podíly na zisku, pokud má dceřiná společnost možnost snížit o ně základ daně – § 19 odst. 1 písm. zi) ZDP

-  požadovaná forma společnosti podle předpisů v ČR a SMĚRNICE RADY 2011/96/EU (§ 19 odst. 3 písm. b) - mateřská společnost,  
c) – dceřiná společnost)

- alespoň 10 % podílu NEPŘETRŽITĚ (alespoň 12 měsíců) na základním kapitálu (§ 19 odst. 4 ZDP)

- minimální doba držby podílu 12 měsíců - lze aplikovat před splněním podmínky držby 12 měsíců(§ 19 odst. 4 ZDP)

- jistota daňového domicilu + skutečný vlastník (§ 19 odst. 6 ZDP)

- oznamovací povinnost § 38da ZDP

- VÝNOS je nutno „nabrutovat“ o případnou daň, pokud lze daň započíst (ČÚS 019 bod 4.1.2)

MATKA – rezident ČR § 17 odst. 3 ZDP  
(mateřská společnost)

podíly 
na zisku

DCERA z ČR – § 19 odst 1 písm. zi) ZDP

DCERA z JČS – § 19 odst 1písm. zi) ZDP

  požadovaná forma společnosti podle předpisů v ČR 
směrnice

g	 akciová společnost – SMĚRNICE RADY 2011/96/EU
g	  společnost s ručením omezeným – SMĚRNICE RADY 

2011/96/EU
g	  družstvo
g	  svěřenský fond
g	  rodinná fundace
g	 obec, DSO, kraj

g	  ČR

DCERA – nerezident ČR – 3. země § 19 odst. 9 ZDP

 uzavřená smlouva o zamezení dvojího zdanění (1)

  PRÁVNÍ FORMA SROVNATELNÁ PRÁVNÍ 
CHARAKTERISTIKOU – a.s., s.r.o. nebo družstvem (2)

 obdobné postavení jako mateřská a dceřiná společnost (3)

 podléhá dani z příjmů >= 12 % (4)

g		DCERA z LICHNŠTEJNSKA  
(§ 19 odst. 10 ZDP) 

g	 DCERA z Norska (§ 19 odst. 10 ZDP)  
(více v pokynu D-22)

   aksjeselskap (AS),
   allmennaksjeselskap (ASA), 
   europeisk selskap (SE),
   europeisk samvirkeforetak (SCE), 
   europeisk samvirkeforetak (SCE), ksjefond, 
   europeisk samvirkeforetak (SCE), sparebank
   gjensidig forsikringsselskap, 
   europeisk samvirkeforetak (SCE), samvirkeforetak
   europeisk samvirkeforetak (SCE), interkommunalt selskap. 

g		DCERA z Islandu (§ 19 odst. 10 ZDP)  
(více v pokynu D-22)

   hlutafélög,
   einkahlutafélög,
   samlagshlutafélög

Stálá provozovna mateřské společnosti, která je 
umístěna na území ČR a je poplatníkem podle § 17 

odst. 4 ZDP umístěná na území ČR

https://www.codexisuno.cz/c6V?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6W?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6V?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6V?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-2011-96-eu-o-spolecnem-systemu-zdaneni-materskych-a-dcerinych-spolecnosti-z-ruznych-clenskych-statu-99-w.html
https://www.codexisuno.cz/c6N?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6O?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6X?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6X?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6Q?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6R?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6Y?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6V?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6V?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-2011-96-eu-o-spolecnem-systemu-zdaneni-materskych-a-dcerinych-spolecnosti-z-ruznych-clenskych-statu-99-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-2011-96-eu-o-spolecnem-systemu-zdaneni-materskych-a-dcerinych-spolecnosti-z-ruznych-clenskych-statu-99-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-2011-96-eu-o-spolecnem-systemu-zdaneni-materskych-a-dcerinych-spolecnosti-z-ruznych-clenskych-statu-99-w.html
https://www.codexisuno.cz/c6T?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c70?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c70?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-22-k-jednotnemu-postupu-pri-uplatnovani-nekterych-ustanoveni-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-790-x.html
https://www.codexisuno.cz/c70?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-22-k-jednotnemu-postupu-pri-uplatnovani-nekterych-ustanoveni-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-790-x.html
https://www.codexisuno.cz/c6Z?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6Z?lang=cs
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Grafické znázornění problematiky daňové uznatelnosti 
při prodeji majetkových a cenných papírů a podílů

                                                    ZDP § 24 odst. 2

písm. ZDP § 24 odst. 2 písm. r) ZDP § 24 odst. 2 písm. w)

Zásady pro 
daňovou 

uznatelnost

Platí za podmínky, že převod není osvobozen podle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP 
nebo podle § 19 odst. 9 ZDP

1.  úbytek hodnoty zaúčtovaný v účetnictví je 
daňově účinný podle účetnictví

1.  hodnota v účetnictví musí být nahrazena 
nabývací cenou podílu podle § 24 odst. 7 
ZDP

2. ztráta je daňově uznatelná
2.  ztráta není daňově uznatelná, nabývací cena je 

daňově uznatelná jen do výše příjmů z prodeje

                                             JEDNOZNAČNÉ – VŠECHNY PODÍLY A CENNÉ PAPÍRY BEZ AKCIÍ A KMENOVÝCH LISTŮ

VOLBA

BUĎ NEBO

   cenné papíry 
 s výjimkou:
 -  písm. ze) – směnky1 
 -  písm. w) – podíly

(hodnota z účetnictví)

   společnosti s ručením omezeným
   komanditní společnosti
    družstva

(hodnotu z účetnictví nutno nahradit nabývací 
cenou podílu)

AKCIE – KMENOVÉ LISTY – NUTNO ZKOUMAT

PRAVIDLO

Akcie nebo kmenový list, které

JSOU OCEŇOVÁNY 
REÁLNOU HODNOTOU

v souladu se zvláštním právním předpisem (ZÚ)*

Nabývací cena akcie, která

NENÍ OCEŇOVÁVA 
REÁLNOU HODNOTOU

v souladu se zvláštním právním předpisem (ZÚ) 

MAJETKOVÉ ÚČTY
ROZDĚLENÍ

    063 – Ostatní cenné papíry a vklady,
    251 – Majetkové cenné papíry k obchodování,
    257 – Ostatní cenné papíry k obchodování

(ocenění – reálná hodnota)

    061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách,
    062 – Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem

(ocenění – obvykle ekvivalence)

* Nepoužití reálné hodnoty z důvodů „MIKRO ÚČETNÍ JEDNOTKA“ není důvodem pro nepoužití § 24/2/r ZDP.

Koordinační výbor
227/12.03.08 –  Změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) podílu, který se v souladu se zvláštním právním předpisem2 

oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu osvobozen pod § 19 odst. 1 písm. ze) nebo podle 
§ 19 odst. 9 ZDP 

Předkládá: ing. Aleš Havlín

1  U směnek (§ 24 odst. 2 písm. ze) ZDP) je naprosto specifická daňová uznatelnost. Směnky však nejsou majetkovými cennými papíry a 
nedotýkají se tedy dané problematiky.

2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

5

https://www.codexisuno.cz/c71?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ckN?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ckO?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c73?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6T?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c72?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c72?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c75?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c74?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c76?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-realne-hodnoty-ocenovaci-rozdil-podilu-ktery-se-v-souladu-se-zvlastnim-pravnim-predpisem-zakon-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-ocenuje-realnou-hodnotou-a-ktery-by-byl-pri-prevodu-osvobozen-pod-19-odst-1-pism-ze-n-111-v.html
https://www.codexisuno.cz/c73?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c6T?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ckP?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccT?lang=cs
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Náklady spojené s držbou podílu – daňová neuznatelnost

§ 25 odst. 1 ZDP
Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména:
...
zk)  výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti. Úroky z úvěrového finančního nástroje 

přijatého v období šesti měsíců před nabytím tohoto podílu se považují za výdaj (náklad) přímo související s držbou podílu 
v dceřiné společnosti po dobu trvání této držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je s osobou, která úvěrový finanční nástroj 
přijala, spojenou osobou, pokud poplatník neprokáže, že úvěrový finanční nástroj s držbou tohoto podílu nesouvisí. Případné 
režijní (nepřímé) náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti se pro účely tohoto ustanovení omezují výší 5 % 
příjmů z podílů na zisku vyplácených dceřinou společností, pokud poplatník neprokáže, že skutečná výše těchto režijních

Grafické znázornění nákladů na držbu dceřiné společnosti

Náklady spojené 
s držbou podílu

Přímé náklady

Nepřímé náklady

Úroky z úvěru a půjček přijatých 
6 měsíců před nabytím podílu,  
není-li prokázán opak
§ 25 odst. 1 písm. zk) ZDP

Konkrétní přímý náklad související 
s držbou dceřiné společnosti, např.: 
- služby 
- reklam 
- právní poradenství

vždy nákladem na držbu

Skutečná výše 

nevýhoda – těžko se prokazují

5 % z vyplacených dividend § 25 
odst. 1 písm. zk) ZDP 

výhoda – jednoduchý propočet

Náklady, které jsou vynakládány na dceřinou společnost a také placeny obecně lze přefakturovat
    služby,
 reklama,
 právní poradenství.

Nelze ovšem přefakturovat náklady, které patří jednoznačně mateřské společnosti, např. 
 náklady na právní poradenství, které se bude týkat zvýšení základního kapitálu v dceřiné společnosti,
 nepřímý náklad ve výši určené podle zákona – 5 %.

D –22 k nákladům souvisejícím s držbou podílu

D 22
k § 25
12.  Za výdaje mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti podle § 25 odst. 1 písm. zk) zákona jsou 

vedle výslovně upravených úroků z úvěrových finančních nástrojů přímo souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti 
považovány zejména tyto výdaje 

 -  na výkon působnosti valné hromady dceřiné společnosti mateřskou společností (tzn. má-li tato v dceřiné společnosti 100 % 
podíl),

 -  spojené s účastí zaměstnance mateřské společnosti, který je současně orgánem nebo členem orgánů dceřiné společnosti, na 
jednání těchto orgánů nebo na valné hromadě dceřiné společnosti,

 -  na účast osoby zmocněné k jednání za akcionáře – mateřskou společnost na valné hromadě dceřiné společnosti,
 -  související s nabídkou převzetí podle § 322 až 341 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 -   jiné náklady na uplatnění akcionářských práv. 

6

https://www.codexisuno.cz/c77?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c78?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c78?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c78?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c78?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-22-k-jednotnemu-postupu-pri-uplatnovani-nekterych-ustanoveni-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-790-x.html
https://www.codexisuno.cz/c79?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c78?lang=cs
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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK? 
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  VÍTE, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE? 
  Výplata z vlastního kapitálu – podíly na zisku nebo výplata z jiných vlastních zdrojů –  

Pěva Čouková | ZÁZNAM Z 1. 12. 2021  
IHNED K DISPOZICI | S KÓDEM Peva2022 ZÍSKÁTE SLEVU 50 %!

  PODNIKATELSKÁ KONFERENCE 2021 
  1. DEN – Účetnictví s Pěvou Čoukovou | ZÁZNAM Z 9. 11. 2021  

4. část tohoto dne je věnována výplatě z vlastního kapitálu 
IHNED K DISPOZICI

  ZNÁTE NAŠE PŘÍKLADY?

  ČÚS 012-037 – Zálohy na podíly na zisku | ing. Pěva Čouková

  ČÚS 012-038 – Doplatek podílu na zisku po záloze na podíly na zisku | ing. Pěva Čouková

  ČÚS 012-039 – Vrácení příplatku do vlastního kapitálu a ážia | ing. Pěva Čouková

  DPPO 006 – Dividendy z České republiky a ze zahraničí – účtování a zdaňování | ing. Pěva Čouková

QR kódem jsou 
označeny produkty, 

které lze koupit

13.  Z výdajů uvedených v bodě 12. se za výdaje přímo související s držbou podílu v dceřiné společnosti považují výdaje výlučně 
související s výkonem práva společníka, resp. akcionáře dceřiné společnosti, které jsou držbě konkrétního podílu přímo 
přiřaditelné, a to zejména

 -  cestovní výdaje, výdaje na pracovní volno příslušných zaměstnanců, odměna osoby zmocněné k jednání za akcionáře; všechny 
tyto výdaje se považují za přímé jen v případě, že se vztahují pouze k činnostem osoby vyjmenovaným v bodě 12.,

 -  správní poplatky za vedení majetkového účtu, poplatek za služby archivní, informační a obchodní, 
 -  odměny organizátorovi regulovaného trhu s investičními nástroji, znalcům, obchodníkům s cennými papíry, inzerce, 

poplatky centrálnímu depozitáři atd., pokud tyto výdaje souvisejí s nabídkou převzetí podle zákona č. 104/2008 Sb., 
o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

14.  Z výdajů uvedených v bodě 12. se za nepřímé (režijní) považuje poměrná část nákladů mateřské společnosti souvisejících 
s výkonem práv akcionářů nebo společníků, které souvisí jednak s držbou podílu a jednak i s ostatními činnostmi společnosti, 
a to zejména

 -  poměrná část cestovních výdajů, výdaje na pracovní volno příslušných zaměstnanců, mzdy, odměny osoby zmocněné 
k jednání za akcionáře; všechny tyto výdaje se v rozsahu jejich poměrné části považují za nepřímé v případě, že se vztahují i 
k jiným činnostem osoby, než činnostem vyjmenovaným v bodě 12.; poměrnou částí těchto výdajů se rozumí část připadající 
na činnosti vyjmenované v bodě 12.,

 -  výdaje na řídící činnost mateřské společnosti vůči dceřiné společnosti,
 -   výdaje na sběr a vyhodnocování informací o vývoji výsledků veškeré činnosti dceřiné společnosti a o stavu majetku dceřiné 

společnosti,
 -   výdaje na telefonické nebo písemné spojení mezi příslušnou osobou a dceřinou společností.
Poplatník může prokázat skutečnou výši režijních (nepřímých) nákladů založenou na vhodném ekonomicky zdůvodnitelném 
kritériu; přitom způsob stanovení výše daňově neuznatelných režijních (nepřímých) nákladů souvisejících s držbou podílu 
v konkrétní dceřiné společnosti zvolený v jednom zdaňovacím období lze v následujícím zdaňovacím období změnit.

15.  Podle § 25 odst. 1 písm. zk) zákona nejsou výdaje mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti daňově 
uznatelné pouze po dobu držby podílu v dceřiné společnosti (při přeměnách do rozhodného dne). Výdaje, které přísluší dceřiné 
společnosti, které ale v určitých případech hradí mateřská společnost, se nezahrnují pod režim nákladů mateřské společnosti 
podle § 25 odst. 1 písm. zk) zákona vzhledem k tomu, že v tomto případě se nejedná o náklady mateřské společnosti, a tudíž 
ani o náklady související s držbou podílu. 

Účty použité v článku jsou čerpány ze vzorového účtového rozvrhu Účetního Portálu, který naleznete v Pomůckách / 
IV. Účetní závěrka / 0. Vzorový účetní rozvrh.

https://www.ucetni-portal.cz/vyplata-z-vlastniho-kapitalu-podily-na-zisku-nebo-vyplata-z-jinych-vlastnich-zdroju-105-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyplata-z-vlastniho-kapitalu-podily-na-zisku-nebo-vyplata-z-jinych-vlastnich-zdroju-105-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference-2021-nazivo-online-1-den-ucetnictvi-157-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/zalohy-na-podily-na-zisku-2469-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/doplatek-podilu-na-zisku-po-zaloze-na-podily-na-zisku-2481-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/vraceni-priplatku-do-vlastniho-kapitalu-a-azia-2482-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/dividendy-z-ceske-republiky-a-ze-zahranici-uctovani-a-zdanovani-2570-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyplata-z-vlastniho-kapitalu-podily-na-zisku-nebo-vyplata-z-jinych-vlastnich-zdroju-105-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/podnikatelska-konference/
https://www.codexisuno.cz/c78?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c78?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/pomucky/
https://www.ucetni-portal.cz/pomucky/
https://www.ucetni-portal.cz/0-vzorovy-ucetni-rozvrh-152-H.html
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Účetní měsíčník č. 2/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.czIntenzivní příprava na zkoušky daňového poradce i do praxe

160
hodin výuky

12 expertů na účto a daně, 
z toho 9 zkušebních komisařů

20
dnů

13. 4. 2022 – 24. 6. 2022 | 9. ročník

unikátní 20denní vzdělávací program 
Naživo online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

PROGRAM ROZDĚLEN NA DVĚ ČÁSTI  
S MOŽNOSTÍ KOUPIT SAMOSTATNĚ

ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

DAŇOVÝ SPECIALISTA
NAŽIVO & ONLINE 2022
Jen 20 dnů s námi
a Váš odborný posun  
je zaručen

Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  volíte si vlastní tempo a formu studia

»  získáte audio i video tzv. "navěky"

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/2022/
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Účetní měsíčník č. 2/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.czIntenzívní vzdělávání do praxe i příprava na zkoušky daňových poradců

96
hodin výuky

5 
špičkových lektorů:

ing. JIŘÍ KLÍMA

ing. EVA NEDOROSTKOVÁ

ing. OTAKAR MACHALA, QUD

ing. IVANA PILAŘOVÁ

ing. PĚVA ČOUKOVÁ

12
dnů

28. 2. 2022 – 6. 10. 2022 | 1. ročník

unikátní vzdělávací program s příklady
Naživo & online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

NOVINKA

ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

Připravujete se na zkoušky daňového poradce? 
Chcete získat kvalitní oporu do praxe pro každý den? 

»  intenzivní příprava na zkoušky daňového poradce KDP ČR

»  volíte si vlastní tempo a formu studia

»  získáte audio i video tzv. "navěky"

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

12

28. 2.
SPECIALISTA 
PRÁVNICKÉ OSOBY  
NAŽIVO & ONLINE 2022
Skvělých 12 dnů s námi
a právnické osoby máte v malíčku

https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby/
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Účetní měsíčník č. 2/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

DPH SPECIALISTA 2021
ONLINE

IHNED K DISPOZICI | 1. ROČNÍK

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1.–2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 1 – § 13 ZDPH

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 13 – § 36 ZDPH

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma –  Daň z přidané hodnoty – teorie – dodávky zboží a služeb do/z JČS –  
§ 4 – § 18, § 64 ZDPH

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, moderuje ing. Pěva Čouková – Panelová diskuze

ucetni-portal.cz/dph-specialista/

Podívejte se na ukázku 
14. den – 1. část

Panelová diskuze s Igorem Pantůčkem  
a Jiřím Klímou, moderuje Pěva Čouková

• záznam tzv. „navždy“

• možno zastavovat, vracet se zpět

• výukové materiály součástí

• dárek: e-book Komentář k DPH 
s příklady 2021 

Celý DPH specialista 2021 je připravený způsobem                              ,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO – nový nástroj.

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://www.youtube.com/watch?v=JujB2uIO6c0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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Účetní měsíčník č. 2/2022 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
Pěva Čouková a hosté: 

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

ucetni-portal.cz/ucto-academy/

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 15. 12. 2020 v Bohuňovicích <<

IHNED K DISPOZICI

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnos-
ti k účetnictví

7.
ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://www.ucetni-portal.cz/ucto-academy/
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Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 2/2022
Vydáno: 11. 2. 2022 v Bohuňovicích. Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | tel.: 585 389 003, infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

Vychytávky krásy od Pěvy 
s národní ředitelkou kosmetické 
firmy

1 h 00 m
in

Lenka Prchalová
Pěva Čouková

11. 1. 2022

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Poslední přiznání k DPH roku 
2021 s Olgou Hochmannovou

2 h 03  m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

13. 1. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Daň z nemovitých věcí 2022 
– vybrané problémy s Janou 
Procházkovou

1 h 38 m
in

Jana Procházková
Pěva Čouková

7. 1. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Silniční daň aktuálně  
s Martinem Mikušem

1 h 42 m
in

Martin Mikuš
Pěva Čouková

20. 1. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Povídání nad účetní závěrkou  
s Pěvou

1 h 53  m
in

Pěva Čouková

27. 1. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Povídání o daňové ztrátě  
s Ivanou Pilařovou

1 h 26 m
in

Ivana Pilařová
Pěva Čouková

8. 2. 2022

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vychytavky-krasy-od-pevy-s-narodni-reditelkou-kosmeticke-firmy-11-1-2022-19-00-244-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-posledni-priznani-k-dph-roku-2021-13-1-2022-19-00-243-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dan-z-nemovitych-veci-2022-vybrane-problemy-patek-7-1-2022-19-00-242-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-silnicni-dan-aktualne-20-1-2022-19-00-245-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-povidani-nad-ucetni-zaverkou-s-pevou-27-1-2022-19-00-241-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-povidani-o-ucetni-a-danove-ztrate-utery-8-2-2022-20-00-247-V.html

