Vklad a prodej závodu

14 VKLAD A PRODEJ ZÁVODU

14.1 Varianty transakcí s obchodním závodem
Dle českého práva máme upraveny v podstatě čtyři typy transakcí s obchodním závodem (dále jen „závod“). Jedná se o vklad závodu do obchodní korporace, prodej
závodu, pacht závodu a přeměnu. Přeměnám (fúzím a rozdělení) bude věnována
následující kapitola, v této se zaměříme zejména na prodej a vklad. Pacht závodu
nebude rozebrán pro ojedinělost jeho výskytu v praxi.
Obrázek 17
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14.2 Účetní zobrazení operací s obchodním závodem
Základní úprava účetního zobrazení vychází z § 24 odst. 3 ZÚ, který se zabývá
oceněním v situaci, kdy účetní jednotka nabývá více položek majetku. Pokud při nabytí závodu máme jednu celkovou cenu (kupní cenu, znalecké ocenění pro vklad),
je nutno v účetnictví zobrazit jednotlivé položky aktiv a závazků. Zákon dovoluje
použít při nabytí obchodního závodu, pobočky nebo jiné části obchodního závodu
a při přeměně:
1. ocenění jednotlivých složek majetku převzaté z účetnictví účetní jednotky, ze
které bylo právo k obchodnímu závodu, pobočce nebo jiné části obchodního
závodu převedeno nebo přešlo, nebo
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2. individuální položkové ocenění jednotlivých složek majetku podle zvláštního
právního předpisu.
Na tuto úpravu pak navazuje vyhláška č. 500/2002 Sb. s vymezením speciálních položek v dlouhodobém nehmotném majetku § 6 (goodwill) a v dlouhodobém
hmotném majetku § 7 (oceňovací rozdíl k nabytému majetku).
Obrázek 18 Možnosti ocenění jednotlivých položek při nabytí závodu
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Definice goodwillu je obsažena v § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Goodwillem se rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi celkovým oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo
oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho
individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.
Goodwill se účetně odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí
obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento
goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Záporný goodwill se
odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů
od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování
goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců;
tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. O případnou
následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu nebo
záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku je definován v § 7 odst. 10 vyhlášky
č. 500/2002 Sb. Položka „B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“ obsahuje
kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním obchodního závodu
nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku
a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající
nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté dluhy.
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Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se účetně odpisuje rovnoměrně
180 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento oceňovací rozdíl k nabytému majetku odpisuje do nákladů
od rozhodného dne přeměny. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 180 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě
přeměny obchodní korporace se tento oceňovací rozdíl k nabytému majetku odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. Pokud nejsou součástí nabytého majetku,
ke kterému je tvořen oceňovací rozdíl, aktiva s dobou použitelnosti delší než 15 let,
účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování aktivního nebo pasivního oceňovacího rozdílu kratší než 180 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní
v příloze v účetní závěrce. Neodepsaná část aktivního nebo pasivního oceňovacího
rozdílu k nabytému majetku se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky
dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku. O případnou následnou změnu
kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota aktivního nebo pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, a to beze změny doby odpisování.
V roce 2021 začala Národní účetní rada připravovat interpretaci na téma ocenění
aktiv a závazků při operacích se závodem25 (k datu dokončení aktualizace této knihy
však ještě nebyla schválena). Interpretace bude řešit následující otázky:
1. Kdy je vhodné ocenit nabytá aktiva a závazky reálnou hodnotou a vykázat goodwill („metoda goodwillu“)?
2. Kdy je vhodné převzít ocenění aktiv a závazků od vkladatele (prodávajícího)
a vykázat oceňovací rozdíl k nabytému majetku („metoda oceňovacího rozdílu“)?
3. Jak stanovit dobu odpisování goodwillu, resp. oceňovacího rozdílu k nabytému
majetku?
4. V kterých situacích vzniká odložená daň a jak má být vykázána?
Preferovaným řešením by měla být vždy metoda goodwillu, při níž jsou dle § 6
odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb. individuálně přeceněny složky majetku
snížené o převzaté dluhy. Reálná hodnota jednotlivých položek by měla být stanovena v souladu s § 27 ZÚ. V tomto kontextu by mělo být postupováno i při ocenění
a v komunikaci se znalcem, který ocenění stanovuje. Výsledný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu jako celku a jeho individuálně oceněnými aktivy a závazky
představuje goodwill, který by měl být odpisován po dobu, po kterou nabytá aktiva
generují budoucí ekonomický užitek. V odůvodněných případech tato doba odpisování může přesáhnout i 120 měsíců, tedy dobu, kterou jako maximální dobu odpisování goodwillu umožňuje v § 56 odst. 2 vyhláška č. 500/2002 Sb.
K datu nabytí obchodního závodu, jeho části či jiného obdobného celku účetní
jednotka zachytí veškeré závazky, které k tomuto okamžiku mají charakter závazku.
To znamená, že představují povinnost nabyvatele převést peněžní prostředky nebo
jiná aktiva a tato povinnost vyplývá z minulé události, která nastala na straně prodávajícího nebo vkladatele před transakcí s obchodním závodem a k datu převodu
25

Viz http://nur.cz/interpretace/pracovni-navrhy/
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nebyla vypořádána. Za takové závazky se považují i rezervy, pokud souvisejí s riziky, která nabyvatel přebírá, například rezervy na rekultivace, záruční opravy či již
schválené restrukturalizace, ve kterých bude nabyvatel pokračovat.
K datu nabytí obchodního závodu účetní jednotka dále zachytí i všechna aktiva,
která již byla na straně prodávajícího nebo vkladatele zcela odepsána, ale přitom
jsou stále využívána a přinášejí budoucí ekonomické užitky.
Rozdíl mezi původní účetní a reálnou hodnotou nabytých aktiv a závazků vykáže účetní jednotka v následujících účetních obdobích ve výkazu zisku a ztráty
ve věcné a časové souvislosti, a to například prostřednictvím odpisů, úrokových
výnosů (nákladů) či dle podstaty příslušného aktiva (závazku).
Vznikne-li v důsledku individuálního ocenění aktiv a závazků záporný goodwill,
měla by účetní jednotka toto individuální ocenění prověřit a ujistit se, že v případě
koupě obchodního závodu skutečně realizovala výhodnou koupi a zdali v případě
vkladu či přeměn je ocenění obchodního závodu jako celku správné.
V případě, kdy náklady na získání reálného ocenění jednotlivých složek obchodního závodu převyšují přínos takové informace, použije účetní jednotka metodu
oceňovacího rozdílu.
Situace, kdy oceňovací rozdíl nabývá záporných hodnot, může indikovat,
že hodnoty aktiv obchodního závodu jsou nadhodnoceny a účetní jednotka by měla
zvážit využití metody goodwillu.
Doba odpisování goodwillu by měla odrážet dobu, po kterou účetní jednotka
očekává ekonomický prospěch z transakce, na základě které goodwill vznikl. Doba
odpisování oceňovacího rozdílu by měla odrážet dobu odpisování souvisejících stálých aktiv.
Jak goodwill, tak oceňovací rozdíl by měl být testován na znehodnocení v kontextu interpretace I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování, a to v případě, že účetní jednotka získá informace, které indikují,
že by dlouhodobá aktiva mohla být nadhodnocena.
Při přeměnách a nepeněžitých vkladech je nutné vykázat i související odloženou
daň.

14.3 Daňové souvislosti operací s obchodním
závodem
Účetní postup při nabytí obchodního závodu je stejný pro všechny varianty transakcí se závodem. Tedy jak v případě vkladu, tak prodeje či přechodu v důsledku fúze
či rozdělení může vzniknout u nabyvatele oceňovací rozdíl k nabytému majetku
nebo goodwill. Základní odlišnost je však v daňovém posouzení. Pouze při nákupu
obchodního závodu má vzniklý goodwill nebo oceňovací rozdíl daňové dopady,
tedy je možno ho daňově odpisovat. Po nákupu závodu pak také kupující zahajuje
odpisování všech nakoupených aktiv z nových pořizovacích cen. Daňové dopady
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goodwillu, oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a individuálně přeceněných
položek aktiv zobrazuje následující obrázek.
Obrázek 19 Daňové dopady goodwillu nebo oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
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Pro vklad či přeměnu je důležité uvést ustanovení § 23b až 23d ZDP, která byla
převzata ze směrnice o společném systému zdanění při fúzích26 a která přinášejí
některé důležité výhody pro nabyvatele závodu. Základem koncepce těchto ustanovení je daňová kontinuita u nového vlastníka závodu, který může převzít některé
daňové položky či výhody od původního vlastníka. Nabyvatel závodu nebo nástupnická společnost po fúzi může převzít zákonné rezervy a zákonné opravné položky
vytvořené původním subjektem. Může převzít daňovou ztrátu, která vznikla a nebyla uplatněna.
S tím je však spojena také povinnost převzetí všech původních daňových hodnot aktiv a např. povinnost pokračovat v započatém daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku. Přecenění získaných aktiv, které proběhne v účetnictví
a promítne se do nových účetních hodnot aktiv, není daňově relevantní. Vzniká
tak významný rozdíl mezi účetními a daňovými hodnotami vykazovaných aktiv.
Zákon o daních z příjmů v § 23d obsahuje ještě speciální ustanovení, které má
bránit tomu, aby transakce se závodem byly prováděny za účelem snížení daňové
povinnosti nebo vyhnutí se dani. První pravidlo stanovuje, že poplatník musí
oznámit před převodem obchodního závodu svému místně příslušnému správci
daně, že bude postupovat podle § 23b nebo pro fúzi dle § 23c ZDP.
Výhody z tohoto ustanovení nelze použít, pokud hlavním důvodem nebo jedním z hlavních důvodů převodu obchodního závodu, fúze obchodních korporací
nebo rozdělení obchodní korporace je snížení nebo vyhnutí se daňové povinnosti, zejména je-li zjevné, že pro transakci neexistují řádné ekonomické důvody
jako restrukturalizace nebo zvyšování efektivity činnosti.

26

Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých
členských států (kodifikované znění) nahrazující směrnici 90/434/EHS.
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Je-li účastníkem transakce korporace, která po dobu delší než 12 měsíců předcházejících převodu obchodního závodu nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení
ve skutečnosti nevykonávala činnost, má se za to, že neexistují řádné ekonomické
důvody pro operaci, neprokáže-li některý z dotčených poplatníků opak. To je důležité zejména při fúzích nově založených společností.
Pro rekapitulaci základních odlišností mezi prodejem a vkladem závodu uvádíme následující tabulku:
Prodej obchodního závodu

Vklad obchodního závodu

Celková cena

Sjednaná ve smlouvě

Znalecké ocenění pro vklad

Ocenění
konkrétních aktiv
a dluhů

a) Převzaté z účetnictví
prodávajícího plus oceňovací
rozdíl k nabytému majetku
b) Individuální položkové ocenění
plus goodwill

a) Převzaté z účetnictví vkladatele
plus oceňovací rozdíl
k nabytému majetku
b) Individuální položkové ocenění
plus goodwill

Daňové odpisování
hmotného majetku

Kupující zahajuje nové odpisy
z pořizovacích cen

Pokračování v odpisování dle
§ 30 odst. 10 ZDP z původních
cen vkladatele

Daňové odpisování
oceňovacího
rozdílu nebo
goodwillu

§ 23 odst. 15 ZDP, rovnoměrně
bez přerušení po dobu 180 měsíců
od nabytí obchodního závodu

Není možno daňově odpisovat

Účetní odpisování
oceňovacího
rozdílu

Základní doba odpisování
180 měsíců, lze zkrátit
(§ 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Základní doba odpisování
180 měsíců, lze zkrátit
(§ 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Účetní odpisování
goodwillu

Základní doba odpisování
60 měsíců, lze prodloužit až na 120
(§ 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Základní doba odpisování
60 měsíců, lze prodloužit až na 120
(§ 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Zákonné opravné
položky

Prodávající musí zrušit do výsledku
hospodaření, kupující může znovu
vytvořit

Vkladatel nemusí rušit, nabyvatel
může převzít (§ 23a ZDP)

Zákonné rezervy

Prodávající musí zrušit s výjimkou
speciálních případů (např. rezervy
dle zákona č. 44/1988 Sb., horní
zákon, ty může kupující přebírat
dle evidence prodávajícího)

Vkladatel nemusí rušit, nabyvatel
může převzít (§ 23a ZDP)

Daňová ztráta

Nelze převést na kupujícího

Pokud vkladatel nevyužil,
nabyvatel může převzít (§ 23a ZDP)

14.4 Prodej závodu
Postup účtování při prodeji obchodního závodu nebo jeho části je rozebrán
v ČÚS č. 011 – Operace s obchodním závodem.
Prodávající zaúčtuje prodávaný majetek jako provozní náklad na příslušný účet
účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady a o tržbě z prodeje závodu účtuje jako
o provozním výnosu na účet účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy souvztažně
162
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s účtem 371-Pohledávky z prodeje podniku. Předávané závazky a rezervy povinně
vytvářené podle zvláštních zákonů zaúčtuje jako provozní náklad ve prospěch účtu
účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady.
Při prodeji obchodního závodu prodávající dále zruší účetní rezervy a opravné
položky, které se vážou k prodávanému majetku, ve prospěch nákladů, zruší se oceňovací rozdíl k nabytému majetku či goodwill (z předešlých transakcí či vkladů).
Časové rozlišení související s prodávaným závodem nebo prodejem jeho části se
v případě, že jeho povaha umožňuje převod na kupujícího, vyúčtuje obdobně jako
prodej pohledávky nebo jako převzetí dluhu. Může se jednat např. o zaplacené nájemné výrobních prostor dopředu zachycené na účtu 381-Náklady příštích období.
Tato položka se bude chovat stejně jako pohledávka, nárok z předplaceného nájemného přejde na kupujícího závodu, který bude prostory nadále užívat. Na straně
pronajímatele se jedná o výnosy příštích období, které by v případě prodeje jeho
závodu obsahujícího nemovitost, na kterou bylo vybráno nájemné dopředu, také
přešly na nového vlastníka závodu.
V některých případech bude nutno položky časového rozlišení zúčtovat do výsledku hospodaření. To se týká takových položek, které nový vlastník nepřevezme,
protože se jedná z jeho pohledu o nevyužitelnou položku. Příkladem může být náklad příštích období, který vynaložil původní prodávající závodu na reklamní účely,
na posílení své značky, a kupující přitom působí pod jiným obchodním jménem.
Dohadné položky aktivní přecházejí jako pohledávka na kupujícího, dohadné
položky pasivní jako dluh, který přebírá kupující.
Kupující zaúčtuje kupní cenu obchodního závodu jako svůj dluh na účet 372-Závazky z koupě podniku. Převzatý majetek zaúčtuje do aktiv v individuálním položkovém ocenění s využitím goodwillu dle § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., nebo
v účetních zůstatkových cenách převzatých od prodávajícího s využitím oceňovacího rozdílu k nabytému majetku podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Převzaté dluhy, dohadné účty pasivní a rezervy zaúčtuje na příslušné pasivní účty.
PŘÍKLAD 69
Prodej závodu z pohledu prodávajícího
Společnost Alfa, s. r. o., prodává svůj závod na výrobu dřevěného nábytku. Sjednaná
kupní cena byla stanovena na částku 2 000 tis. Kč. K datu vyřazení závodu obsahovala
rozvaha společnosti Alfa níže uvedené údaje:
Aktiva v tis. Kč
Budovy
Stroje
Pozemky
Výrobky
Pohledávky
Bankovní účet
Aktiva celkem

Brutto

Korekce

1 000
1 000
1 000
300
500
200
4 000

−100
−500
0
−300
−900

Netto
900
500
1 000
300
200
200
3 100

Pasiva v tis. Kč
Základní kapitál
Nerozdělený zisk
Rezerva na opravy budovy
Úvěr
Dodavatelé

1 000
200
200
1 500
200

Pasiva celkem

3 100
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Rezerva na opravu budovy je zákonnou rezervou tvořenou dle § 7 ZoR. Opravné po
ložky k pohledávkám jsou zákonné opravné položky tvořené dle § 8a ZoR. Při prodeji
podniku přechází na kupujícího závazek z titulu úvěru a závazky vůči dodavatelům.
Při prodeji není převáděn bankovní účet. Prodávající si pro zaúčtování výnosů zvolil
syntetický účet 649-Výnosy z prodeje závodu, vyřazení aktiv bude účtováno na účet
548-Ostatní provozní náklady.
Účetní případy z pohledu prodávajícího
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tis. Kč

Pohledávka z titulu prodeje závodu
Doúčtování zůstatkové ceny budov do nákladů
Vyřazení budovy
Doúčtování zůstatkové ceny strojů do nákladů
Vyřazení strojů
Vyřazení pozemků
Vyřazení výrobků
Vyřazení pohledávek
Zrušení zákonných opravných položek k pohledávkám
Převod závazku z úvěru
Převod závazku vůči dodavatelům
Zrušení zákonné rezervy na opravy

2 000
900
1 000
500
1 000
1 000
300
500
300
1 500
200
200

MD

D

371
548
081
548
082
548
548
548
391
461
321
451

649
081
021
082
022
031
123
311
558
548
548
552

Výsledovka prodávajícího po prodeji závodu:
Náklady
548-Ostatní provozní náklady
552-Zúčtování zákonných rezerv
558-Zúčtování zákonných opravných
položek
Náklady celkem
Zisk

tis. Kč

Výnosy

tis. Kč

1 500 649-Výnosy z prodeje
−200
−300

2 000

1 000 Výnosy celkem
1 000

2 000

Rozvaha u prodávajícího po prodeji podniku:
Aktiva
Pohledávka z prodeje závodu
Bankovní účet
Aktiva celkem

tis. Kč

Pasiva

tis. Kč

2 000 Základní kapitál
200 Nerozdělený zisk
Hospodářský výsledek
2 200 Pasiva celkem

1 000
200
1 000
2 200

PŘÍKLAD 70
Koupě závodu z pohledu kupujícího
Akciová společnost Beta nakoupila výrobní závod. Sjednaná kupní cena byla stano
vena na částku 6 200 tis. Kč, spolu se závodem nepřešly žádné závazky. Společnost
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Beta si nechala zpracovat individuální znalecké ocenění všech složek majetku s cílem
provést individuální přecenění majetku. K datu převzetí závodu prodávající vykazoval
ve svém účetnictví následující údaje.
Majetková složka
v tis. Kč

Původní účetní
hodnota brutto

Korekce

Účetní hodnota
netto

Individuální
znalecké ocenění

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
5 000

−100
−500
0
−350
0
0
−950

900
500
1 000
650
1 000
0
4 050

2 000
600
2 000
200
200
1 000
6 000

Budovy
Stroje
Pozemky
Pohledávky
Výrobky
Ochranná známka
Celkem

Prodávající evidoval zákonné opravné položky k pohledávkám, které před prodejem
musí zrušit.
Pokud by společnost Beta použila účetní zůstatkové ceny prodávajícího, pak by dopad
do její rozvahy vypadal takto:
Aktiva v tis. Kč

Brutto

Korekce

Budovy
Stroje
Pozemky
Výrobky
Pohledávky
Oceňovací rozdíl
k nabytému
majetku
Aktiva celkem

900
500
1 000
1 000
1 000
1 800

0
0
0
0
0
0

Netto

900 Závazek z nákupu závodu
500
1 000
1 000
1 000
1 800

Pasiva v tis. Kč
6 200

6 200

0

6 200 Pasiva celkem

6 200

Pokud bude do účetnictví společnosti Beta zaúčtován majetek dle individuálního oce
nění na základě znaleckého posudku, pak bude rozvaha vypadat takto:
Aktiva v tis. Kč

Brutto

Korekce

Budovy
Stroje
Pozemky
Výrobky
Pohledávky
Ochranná známka
Goodwill
Aktiva celkem

2 000
600
2 000
200
200
1 000
200
6 200

0
0
0
0
0
0
0
0

Netto

Pasiva v tis. Kč

2 000 Závazek z nákupu závodu
600
2 000
200
200
1 000
200
6 200 Pasiva celkem

6 200

6 200
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Volba metody ocenění jednotlivých položek aktiv nakoupených v rámci koupě
závodu je velmi důležitým rozhodnutím účetní jednotky – kupujícího. Jak je vidět
na výše uvedených dvou rozvahách, rozdíly mezi oceněním jednotlivých nakoupených aktiv jsou velké.
Volba metody je rozhodnutí kupujícího a toto rozhodnutí bude ovlivňovat celý
další život závodu, a to výší vykazovaných nákladů na odpisy aktiv v budoucích
letech. Každé koupené aktivum má odlišnou dobu odpisování a jeho nesprávné ocenění může způsobit naprosto nesmyslné výsledky hospodaření v budoucích letech.
Ocenění aktiv po koupi závodu má také daňové dopady, jejich účetní hodnota je
vstupní cenou pro daňové odpisování.
Po nákupu závodu se daňově odpisuje i vykázaný oceňovací rozdíl k nabytému
majetku nebo goodwill, a to dle § 23 odst. 15 ZDP. Obě položky jsou odpisovány
stejným způsobem, časově lineárním odpisem na dobu 180 měsíců od měsíce následujícího po nabytí závodu.
Ve výše uvedeném příkladu jde o odpisy oceňovacího rozdílu ve výši 10 tis. Kč
měsíčně nebo odpisy goodwillu ve výši cca 1,11 tis. Kč měsíčně.

14.5 Vklad závodu do obchodní korporace
Při vkladu závodu do obchodní korporace získává vkladatel podíl na společnosti
nebo její cenné papíry (blíže viz kapitola 11). V podstatě jde o postup podobný
vkladu jednotlivých nepeněžitých aktiv s tím rozdílem, že při vkladu závodu se
vkladatel může zbavit i dluhů spojených se závodem. Může tak dojít až ke snížení
hodnoty nabývané finanční investice na nulu, případně vzniku výnosu tak, jak předpokládá ČÚS č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek v části 3. Oceňování. Pokud
by účetní cena vkladu s ohledem na dluhy, které přejdou spolu se závodem, dosáhla
záporné hodnoty, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a rozdíl je
zaúčtován do výnosů (cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech).
Tuto možnost přiblíží následující příklad.
PŘÍKLAD 71
Vklad závodu z pohledu nabyvatele
Společnost Francouzská pekárna, s. r. o., vkládá svůj závod na výrobu pečiva do kon
kurenční společnosti Velké pekařství, s. r. o. Znalecké ocenění závodu je stanoveno
na částku 8 mil. Kč metodou diskontovaných peněžních toků k datu 31. 12. 2017.
K datu splacení (vnesení) vkladu je sestavena operativní závěrka, jejíž rozvaha obsa
huje tyto údaje:
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Aktiva
Samostatné movité věci
Oprávky k movitým věcem
Zásoby materiálu
Náklady příštích období
Pohledávky za odběrateli
Peníze
Aktiva celkem

tis. Kč

Pasiva

4 500
−1 500
400
1 800
500
200
5 900

Základní kapitál
Nerozdělený zisk
Hospodářský výsledek běžného období
Bankovní úvěr
Dodavatelé
Závazek z titulu DPH
Pasiva celkem

tis. Kč
2 000
800
1 000
1 500
200
400
5 900

Náklady příštích období představují předplacené nájemné prostorů na 36 měsíců
dopředu, nájemní smlouva přechází na novou společnost s právem prostory užívat.
V těchto prostorách jsou také umístěny pece a zařízení obchodu, ve kterém je prodá
váno pečivo.
Při vkladu závodu přechází na nabyvatele závazek z titulu úvěru, který byl poskytnut
na pořízení movitých věcí, a závazky vůči dodavatelům. Nejsou převáděny peníze.
Pohled nabyvatele
Nabyvatel závodu nechal ocenit jednotlivé složky závodu znaleckým posudkem, jak
uvádí následující tabulka:
Položky majetku
Software na řízení provozu
Movité věci
Materiál
Náklady příštích období
Pohledávky
Drobný hmotný majetek

tis. Kč

Zdůvodnění

144 Nebyl evidován u prodávajícího z důvodu
vytvoření ve vlastní režii pro vlastní potřebu
3 800 Hmotný majetek s pořizovací cenou vyšší
než 40 tis. Kč za kus
236 Mouka
1 800 Nájemné bude využito
420 Oproti původním hodnotám jsou některé
nedobytné
360 Movité věci s nižší pořizovací cenou,
plánované účetní odpisy 24 měsíců

Možnosti zaúčtování u nabytého závodu u nabyvatele jsou zobrazeny ve dvou varian
tách rozvah. V obou bylo dohodnuto, že dojde ke zvýšení základního kapitálu o 2 mil. Kč,
6 mil. Kč bude považováno za vkladové ážio.
I. varianta – s využitím účetních zůstatkových cen původního vlastníka:
Aktiva

tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby materiálu
Náklady příštích období
Pohledávky za odběrateli
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Aktiva celkem

3 000
400
1 800
500
4 000
9 700

Pasiva

tis. Kč

Základní kapitál
Ážio
Bankovní úvěr
Dodavatelé

2 000
6 000
1 500
200

Pasiva celkem

9 700
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II. varianta – s využitím znaleckého ocenění jednotlivých položek nabytých aktiv:
Aktiva

tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý majetek
Materiál
Náklady příštích období
Pohledávky
Goodwill
Aktiva celkem

144
3 800
360
236
1 800
420
2 940
9 700

Pasiva

tis. Kč

Základní kapitál
Ážio
Bankovní úvěr
Dodavatelé

2 000
6 000
1 500
200

Pasiva celkem

9 700

PŘÍKLAD 72
Vklad předluženého závodu z pohledu vkladatele i nabyvatele
Společnost Alfa vkládá do existující společnosti Delta závod (provozní jednotku), kte
rý je tvořen souhrnem aktiv a závazků. Výše závazků převyšuje účetní hodnotu aktiv.
Znalec ocenil závod jako samostatnou ekonomickou jednotku metodou diskontova
ných peněžních toků a zjistil dostatečně vysokou hodnotu, která dovolí navýšit u na
byvatele (společnosti Delta) základní kapitál o hodnotu nepeněžitého vkladu.
Vkládaný majetek je složen z:
Majetek v tis. Kč
Budova:
– pořizovací cena
– oprávky
Pozemek
Zboží
Pohledávky
Majetek celkem
Závazky
Rozdíl

Účetní hodnota
600
−200
300
100
200
1 000
−1 500
−500

Znalecké ocenění
závodu jako celku

Položkové znalecké
ocenění
500

1 900
−1 500
400

1 000
100
100
1 700
–1 500
–

Ze znaleckého posudku ocenění závodu jako celku metodou diskontovaných peněž
ních toků vyplývá ocenění 1 900, po odpočtu závazků ve výši 1 500 zůstává částka
400 jako navýšení vlastního kapitálu společnosti Delta. Tato hodnota je také maxi
mální výše, o kterou může společnost Delta navýšit základní kapitál.
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Účetní případy z pohledu vkladatele
1.
2.

3.
4.

tis. Kč

Úpis vkladu na základě rozhodnutí valné hromady – záznam
do podrozvahové evidence
Splácení nepeněžitých vkladů:
a)   Převod zboží
b) Budova – doúčtování zůstatkové ceny odpisovaného
majetku na účet oprávek
b)  Vyřazení budovy
c)    Vyřazení pozemku
d) Převod pohledávek
Převod závazků
Zúčtování rozdílu do výnosů

MD

D

100
400

367
367

132
081

600
300
200
1 500
500

081
367
367
321
367

021
031
311
367
648

X27

Rozdíl zúčtovaný do výnosů bude zdaněn v účetním období, ve kterém byl proveden
vklad.
Řešení z pohledu nabyvatele
Nabyvatel závodu, společnost Delta, může využít metodu ocenění vycházející z účet
ních hodnot vkladatele a vykázat oceňovací rozdíl k nabytému majetku.
Jeho výpočet:
■	Znalecké ocenění podniku minus suma účetních hodnot vkladatele = Oceňovací
rozdíl k nabytému majetku
■ 1 900 − 1 000 = 900
Rozvaha společnosti Delta s využitím oceňovacího rozdílu k nabytému majetku:
Aktiva
Budovy
Pozemky
Zboží
Pohledávky
Oceňovací rozdíl k nabytému
majetku
Aktiva celkem

tis. Kč

Pasiva

400 Základní kapitál
300
100
200 Závazky
900
1 900 Pasiva celkem

tis. Kč
400

1 500

1 900

Druhou možností je využít individuální znalecké ocenění jednotlivých položek majet
ku s vykázáním goodwillu.
Výpočet goodwillu:
■	Znalecké ocenění podniku minus suma individuálně znalecky oceněných aktiv =
= Goodwill
■ 1 900 − 1 700 = 200
27

Úpis vkladu je v podrozvahové evidenci, částka není uvedena z toho důvodu, že vkladem bude celý
závod a závazky vkladatele. Nabývaný podíl bude mít nulovou hodnotu.
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Rozvaha společnosti Delta s využitím goodwillu:
Aktiva
Budovy
Pozemky
Zboží
Pohledávky
Goodwill
Aktiva celkem

tis. Kč

Pasiva

500 Základní kapitál
1 000
100
100 Závazky
200
1 900 Pasiva celkem

tis. Kč
400

1 500
1 900

Goodwill ani oceňovací rozdíl k nabytému majetku vzniklé vkladem závodu nemají
pro daňové účely daňově uznatelné odpisy.

14.6 Odložená daň z majetku nabytého vkladem
Účetní jednotka, která získala majetek vkladem, ve většině případů řeší rozdíl mezi
odlišnou účetní hodnotou a daňovou základnou. Tento rozdíl je podkladem pro výpočet a zaúčtování odložené daně. Okamžik zaúčtování tohoto odloženého daňového závazku nebo pohledávky je shodný s okamžikem nabytí nepeněžitého vkladu.
Následující hospodářské operace s nabytým majetkem (odpisy, spotřeba) pak budou
mít vliv na výši odložené daně ke konci účetního období.
Český účetní standard č. 003 – Odložená daň v části 3.6. uvádí: „Přecenění aktiv při přeměnách obchodních korporací a při vkladech majetku dává vzniknout
rozdílům, které vyústí v odloženou daň. Přitom účetní hodnota majetku je zvýšena
(případně snížena) na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní pořizovací ceně. Při účtování o odložené dani použije účetní jednotka postup podle
vyhlášky § 59 odst. 6 věty první.“ Tento postup směřuje k tomu, že tato odložená daň
bude zaúčtována na účtech účtové skupiny 42, tedy přesněji na položku „A.IV.2. Jiný
výsledek hospodaření minulých let“. Názorný postup přináší následující příklad.
PŘÍKLAD 73
Odložená daň z majetku nabytého vkladem
Společnost BETA, s. r. o., se rozhodla zvýšit základní kapitál své dceřiné společnosti
AMA, s. r. o. Společnost BETA, s. r. o., má na základním kapitálu své dceřiné společnosti
podíl ve výši 100 %, který je v účetnictví zachycen v pořizovací ceně 10 000 000 Kč.
Na valné hromadě společnosti AMA tak bylo dne 15. 8. 2022 rozhodnuto o zvýšení
základního kapitálu o částku 2 000 000 Kč, která bude splacena dvěma nepeněžitými
vklady. Tato hodnota odpovídá součtu znaleckého ocenění obou níže uvedených ne
peněžitých vkladů.
Hodnota vloženého majetku je z pohledu společnosti BETA tvořena:
■	Zásobami zboží v pořizovací ceně 1 350 000 Kč, znalecká hodnota 1 500 000 Kč.
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■

Osobním automobilem, který byl pořízen v roce 2020 za pořizovací cenu 650 000 Kč.
Tento automobil byl odpisován účetně tak, že k datu vyřazení měl účetní zůstat
kovou cenu 390 000 Kč. Daňově byl automobil od roku 2020 odpisován zrychle
nou metodou. Znalecké ocenění osobního automobilu bylo stanoveno na částku
500 000 Kč.

Vklad byl splacen do společnosti AMA dne 20. 8. 2017 a k zápisu zvýšení základního
kapitálu do obchodního rejstříku došlo dne 30. 9. 2022.
Pro další práci potřebujeme inventární kartu osobního automobilu obsahující jeho
daňové odpisy a daňovou zůstatkovou cenu.
Inventární karta osobního automobilu ve společnosti BETA
Pořizovací cena: 650 000 Kč
Rok
Daňový odpis, jeho výpočet
2020
2021
2022

Daňová zůstatková cena v Kč

650 000 / 5 = 130 000

520 000
312 000

(2 × 520 000) / 6 − 1 = 208 000
(2 × 312 000) / 6 − 2 = 156 000
1/2 z částky 156 000, uplatnit lze 78 000

234 000

Řešení z pohledu vkladatele BETA
Datum
15. 8.
20. 8.
20. 8.
20. 8.
30. 9.
30. 9.

Účetní operace u vkladatele BETA
Počáteční zůstatek finanční investice – podílu
Rozhodnutí VH o zvýšení ZK a úpis vkladu
Splacení vkladu – převod zboží
Splacení vkladu – převod automobilu – zúčtování
účetní zůstatkové ceny vozu
Vyřazení vozidla v pořizovací ceně
Zápis zvýšení ZK o další vklad do obchodního rejstříku
Převod pohledávky na vyrovnání závazku

Kč

MD

D

10 000 000
Podrozvaha
1 350 000
390 000

061
378
378

132
082

650 000
1 740 000
1 740 000

082
061
367

022
367
378

Řešení z pohledu nabyvatele AMA
Pro daňové účely u nabyvatele je nutno vycházet z původní pořizovací ceny zboží
a u hmotného majetku bude pokračováno v odpisování z původní vstupní ceny. Zna
lecké ocenění nemá žádné daňové dopady.
Proto bude nutno vypočítat a zaúčtovat odloženou daň z majetku nabytého vkladem
u společnosti AMA:
Majetek

Účetní hodnota
v Kč

Daňová základna
v Kč

Automobil
500 000
Zboží
1 500 000
Celkem
Odložený daňový závazek činí při sazbě 19 %
Zaúčtování odloženého daňového závazku

234 000
1 350 000

Rozdíl v Kč
266 000 (závazek)
150 000 (závazek)
416 000 (závazek)
79 040
MD 425/D 481

171

Dane v ucetnictvi-2. vydani_blok.indd 171

13.06.2022 12:23:43

Daně v účetnictví

Dopady vkladu a zvýšení základního kapitálu do rozvahy v dceřiné společnosti AMA:
Aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek
Zboží

Navýšení aktiv
Datum
15. 8.
20. 8.
20. 8.
20. 8.
30. 9.

Kč

Pasiva

Kč

500 000 Základní kapitál
1 500 000 Jiný výsledek hospodaření
minulých let
Odložený daňový závazek
2 000 000 Navýšení pasiv

Účetní operace ve společnosti AMA
Rozhodnutí VH o zvýšení ZK a úpis vkladu
Splacení vkladu – převod zboží
Splacení vkladu – převod automobilu
Zaúčtování odloženého daňového závazku
Zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku

2 000 000
−79 040
79 040
2 000 000

Kč

MD

D

2 000 000
1 500 000
500 000
79 040
2 000 000

353
132
022
425
419

419
353
353
481
411

14.7 Shrnutí
■

■

■

■
■
■
■

■

Obchodní závod je možno prodat, vložit do obchodní korporace, přenechat
k užívání jinému subjektu pachtem. Závod přechází také v důsledku přeměny,
a to fúzí nebo rozdělením korporace.
Tyto transakce se vyznačují tím, že je sjednána či stanovena celková cena za závod, avšak do účetnictví nabyvatele je nutné zobrazit jednotlivé položky získaných aktiv a dluhů.
Metody zaúčtování jednotlivých položek stanovuje zákon o účetnictví, podle nějž je dovoleno převzít účetní hodnoty původního vlastníka nebo použít
nové individuální položkové ocenění dle znaleckého posudku nebo odborného
odhadu.
Jako rozdílová položka může vznikat goodwill nebo oceňovací rozdíl k nabytému majetku.
Goodwill je vykazován jako složka dlouhodobého nehmotného majetku. Oceňovací rozdíl je vykazován jako dlouhodobý hmotný majetek.
Pro daňové účely má dopad pouze goodwill nebo oceňovací rozdíl k nabytému
majetku vzniklý při koupi závodu.
Pro daňové účely při vkladu závodu je možno využít zvýhodněná ustanovení
zákona o daních z příjmů a nabyvatel závodu může převzít zákonné rezervy,
zákonné opravné položky a neuplatněnou daňovou ztrátu. Musí ale pokračovat
v započatém daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku.
Po vkladu závodu je důležité zjistit a zaúčtovat odloženou daň, která představuje
budoucí vyšší daňové zatížení (odložený daňový závazek), nebo naopak budoucí úsporu na dani z příjmů právnických osob (odložená daňová pohledávka).
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