
 

 

Příloha č. 1 

Předmět vkladu Okamžik splacení Způsob splacení Nabytí vlastnického práva 

Movitá věc Den předání Předáním Dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku 

Nemovitá věc nezapisovaná do 

katastru nemovitostí 
Den předání 

Předáním nemovitosti spolu 

s prohlášením společníka o splacení 

vkladu správci vkladu 

Dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku 

Nemovitá věc zapisovaná do katastru 

nemovitostí 
Den předání 

Předáním nemovitosti spolu 

s prohlášením společníka o splacení 

vkladu správci vkladu 

Dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

Spoluvlastnický podíl 
Platí přiměřeně jako u 

nemovitostí. 
  

Právo odpovídající věcnému břemeni 

Den uzavření smlouvy, kterou 

se věcné břemeno převádí či 

zřizuje 

 Vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí 

Podnik nebo část podniku 

Den uzavření smlouvy mezi 

vkladatelem a správcem 

vkladu, vyhotovení zápisu o 

předání vkladu 

Předáním podniku nebo jeho části 

Dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku, pokud 

jsou součástí podniku nemovitosti, pak v jejich případě 

vkladem do katastru nemovitostí 

  

Zdroj: MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti. Daně, účetnictví, právo. s. 24. 



 

 

Předmět vkladu Okamžik splacení Způsob splacení Nabytí vlastnického práva 

Pohledávka 
Uzavření smlouvy o 

postoupení pohledávky 
 Den zápisu společnosti do obchodního rejstříku 

Nehmotný statek 

Uzavření smlouvy o převodu 

příslušného statku, u know-

how předání dokumentace 

v němž je zachyceno a 

pořízení zápisu o vkladu 

 

Den zápisu společnosti do obchodního rejstříku, pokud je 

nutný zápis do zvláštního veřejného rejstříku, pak dnem 

tohoto zápisu 

Užívací nebo požívací právo Uzavření smlouvy  

Den zápisu společnosti do obchodního rejstříku, pokud je 

nutný zápis do zvláštního veřejného rejstříku, pak dnem 

tohoto zápisu 

Obchodní podíl Uzavření smlouvy  Den zápisu společnosti do obchodního rejstříku 

Cenný papír listinný Den předání Předání Den zápisu společnosti do obchodního rejstříku 

Cenný papír na jméno Uzavření smlouvy  Den zápisu společnosti do obchodního rejstříku 

Cenný papír zaknihovaný Uzavření smlouvy  Dnem, kdy dojde k převodu Střediskem cenných papírů 

 
Zdroj: MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti. Daně, účetnictví, právo. s. 25. 



 

 

Příloha č. 2 

Návrh na jmenování znalce (vzor) 

dle ust. § 59 odst. 3 ObchZ 

Krajský soud v __________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Společnost _______________, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v _______________, v oddíle ______, vložka ______, 

se sídlem _______________, 

 IČ _______________, 

(dále jen „navrhovatel“), 

tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, podává návrh na jmenování znalce za účelem 

zpracování posudku na ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu navrhovatele.  

Předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu navrhovatele je ________. 

Navrhovatel pro tento účel navrhuje ustanovit znalcem _______________, znalce v oboru 

_______________, který je zapsán v rejstříku soudních znalců vedeném ______________. 

V ____________ dne ____________ ____________________ 

 jednatel společnosti 

Přílohy: výpis z obchodního rejstříku, souhlas znalce se jmenováním, příslušný kolek 

 



 

 

Příloha č. 3 

Směrná účtová osnova 20101 

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 

06 - Dlouhodobý finanční majetek 

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku 

Účtová třída 1 - Zásoby 

11 - Materiál 

12 - Zásoby vlastní výroby 

13 - Zboží 

15 - Poskytnuté zálohy na zásoby 

19 - Opravné položky k zásobám 

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 

21 - Peníze 

22 - Účty v bankách 

23 - Krátkodobé bankovní úvěry 

24 - Krátkodobé finanční výpomoci 

25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek 

26 - Převody mezi finančními účty 

29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 

31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 

32 - Závazky (krátkodobé) 

33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

34 - Zúčtování daní a dotací 

35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva 

36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva 

                                                 
1
 Dle vyhlášky 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. 



 

 

37 - Jiné pohledávky a závazky 

38 - Přechodné účty aktiv a pasiv 

39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 

42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 

43 - Výsledek hospodaření 

45 - Rezervy 

46 - Dlouhodobé bankovní úvěry 

47 - Dlouhodobé závazku 

48 - Odložený daňový závazek a pohledávka 

49 - Individuální podnikatel 

Účtová třída 5 - Náklady 

50 - Spotřebované nákupy 

51 - Služby 

52 - Osobní náklady 

53 - Daně a poplatky 

54 - Jiné provozní náklady 

55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti 

56 - Finanční náklady 

57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti 

58 - Mimořádné náklady 

59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů 

Účtová třída 6 - Výnosy 

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 

61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti 

62 - Aktivace 

64 - Jiné provozní výnosy 

66 - Finanční výnosy 

68 - Mimořádné výnosy 

69 - Převodové účty 

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 

70 - Účty rozvažné 

71 - Účet zisků a ztrát 

75 až 79 - Podrozvahové účty 

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví 

 


