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DŮLEŽITÉ DEFINICE V PRAXI KAPITÁLOVÝCH SPOLE ČNOSTÍ  
OD 1. 1. 2014 

Pro pochopení problematiky zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) a nového 
občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) je nezbytné vyjasnit si 
termíny, které jsou v praxi od 1. 1. 2014 používány. Abychom věděli, že termín vlastní kapitál 
vychází z účetnictví, z rozvahy společnosti, a že ostatní významné termíny nacházíme 
zejména v NOZ nebo ZOK, případně v jiném právním předpisu, přinášíme přehled důležitých 
termínů: 

Pojem Zákon Nové vymezení 

Majetek § 495 NOZ Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. 

Jmění § 495 NOZ Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů. 
 

Vlastní 
kapitál 

Příloha č. 1 
vyhl.  
č. 500/2002 
Sb. 

Vlastní kapitál je ve výkazu rozvaha tvořen součtem řádků 
- A.I. - Základní kapitál 
- A.II. - Kapitálové fondy 
- A.III. - Fondy ze zisku 
- A.IV - Výsledek hospodaření minulých let 
- A.V.1. – Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
- A.V.2. – Rozhodnuto o zálohách na zisku 

Vlastní kapitál můžeme nadále považovat za vlastní zdroje 
financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se 
vykazuje na straně pasiv, jak do konce roku 2013 uváděl § 6 
odst. 4 ObchZ.  

Základní 
kapitál § 30 ZOK Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů. 

Obchodní 
majetek 
fyzické 
osoby 

§ 4 odst. 4 
ZDP 

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob 
se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o 
které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v 
daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z 
obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o 
této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl 
v daňové evidenci. 
 
Dosud byl termín obchodní majetek pro právnickou osobu 
uveden v § 6 odst. 1 ObchZ.  
V NOZ a ZOK od roku 2014 tento termín nenalezneme. 

Obchodní 
majetek 
právnické 
osoby  

§ 20c ZDP 

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických 
osob se pro účely daní z příjmů rozumí veškerý majetek, který 
a) mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu, 
b) k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou 
osobou. 
 
Dosud byl termín obchodní majetek pro právnickou osobu 
uveden v § 6 odst. 1 ObchZ.  
V NOZ a ZOK od roku 2014 tento termín nenalezneme. 
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Poznámka  
Termín čistý obchodní majetek  je od 1. 1. 2014 zrušen, protože se podle mého názoru 
velmi zaměňoval s termínem jmění a nikdo nevěděl přesný rozdíl. Po rekodifikaci máme tedy 
termín pouze jmění.  
Dále již zákon NOZ ani ZOK nedefinuje termín vlastní kapitál , protože se přebírá definice 
z účetnictví. ObchZ termín vlastní kapitál definoval v § 6 odst. 4. 
 
 

Zkratky 

ZDP    zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění 
vyhl. č. 500/2002 Sb  vyhláška č. 500/2002 Sb. kterou se provádějí některá  
    ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
    pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
    účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
ObchZ    zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  

   (zrušen s účinností k 31. 12. 2013) 


