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Maturitní otázka č. 10 

10/ Účtová třída 4 – Kapitálové účty. Základní kapitál v různých právních formách podnikání. Výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení. Rozdělení zisku, vypořádání ztráty, kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, 

tvorba a čerpání zákonných rezerv. Zaúčtování rozdělení zisku a vypořádání ztráty. 

 
Kapitálové účty – jedná se o vlastní zdroje krytí majetku (vlastní kapitál), které jsou zařazeny do účtových skupin 

41, 42, 43 a 49. Jsou tvořeny především vklady, ze zisku nebo bezúplatným nabytím (např. darováním). 

 

Účtová skupina 41: 

 411 – základní kapitál: je tvořen vklady společníků povinně už při založení společnosti v tzv. kapitálových 

společnostech (s. r. o. a a. s.) O zvýšení nebo snížení ZK se účtuje až po zápisu do OR. 

 kapitálové fondy: tvoří se většinou vklady nad rámec základního kapitálu (tzn., že nezvyšují základní 

kapitál), (účty 412 a 413) a bezúplatným nabytím majetku (účet 413) 

 

Účtová skupina 42: 

 fondy ze zisku: tvoří se ze zisku po zdanění a jedná se o účty 421, 423, 427. 

 převedené výsledky hospodaření: nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta, účty 428 a 429.  

 

Účtová skupina 43: 

 431 – VH ve schvalovacím řízení. Zde se účtuje zisk po zdanění nebo ztráta z minulého účetního období. 

 

Účtová skupina 49: 

 491 – Účet individuálního podnikatele, používá se jen u podnikatelů – FO. Zahrnuje veškeré vlastní zdroje.  

 

Všechny výše jmenované účty jsou účty pasivní. Přesto mohou vykazovat zůstatek na straně MD. Např. účty:  

 429 – Neuhrazená ztráta minulých let – vykazuje zůstatek na straně MD, nebo na D ale s mínusem. 

 431 – VH ve schvalovacím řízení – zůstatek na straně D znamená zisk, na straně MD ztrátu. 

 491 – Účet individuálního podnikatele – zůstatek na straně MD znamená, že podnikatel žije na dluh. 

 

V analytické evidenci odlišujeme ZK vytvořený vklady od ZK vytvořeného ze zisku. Dále analytikou rozlišujeme 

jednotlivé společníky – vkladatele. 

 

Rozdělení výsledku hospodaření 

Schéma účtování:  

- konec účetního období 

 

710 – Účet zisku a ztrát    702 – Konečný účet rozvažný 

 ZISK 

 

 ZTRÁTA 

 

 

- začátek následujícího účetního období 

 

701 – Počáteční účet rozvažný   431 – VH ve schvalovacím řízení 

 ZISK 

 

 ZTRÁTA 

 

1) Rozdělení zisku: o rozdělení disponibilního zisku (zisku po zdanění) rozhoduje v průběhu následujícího 

účetního období valná hromada.  

 

Fondy tvořené ze zisku: 

a) povinné: 
421 – Rezervní fond: a.s. 

 

     b) dobrovolné: (tvorba určena rozhodnutím účetní jednotky) 

423 – Statutární fondy 

427 – Ostatní fondy (sociální fond, fond odměn, atd.) 
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428 – Nerozdělený zisk minulých let 

429 – Neuhrazená ztráta minulých let 

= všechny účetní jednotky podle svých potřeb 

 

Čistý (disponibilní zisk) je možné použít: 

 na příděly do dalších fondů 431/423, 427 

 na podíly na zisku společníkům (v a.s. dividendy) 431/364 

 na navýšení základního kapitálu 431/419 

 na úhradu ztráty minulých let 431/429 

 převést do dalšího období 431/428 

Pokud vyplatí společnost podíly na zisku, je nutné je zdanit srážkovou daní ve výši 15 %. 364/342 

 

2) Vypořádání ztráty:  

 čerpáním z rezervního fondu 421/431 

 čerpáním z dalších fondů 423, 427/431 

 z nerozděleného zisku minulých let 428/431 

 snížením základního kapitálu 419/431  

 úhradou od společníků 354/431 

 převedením ztráty do dalších let 429/431 

 

Kapitálové fondy 

Pokud ÚJ zvyšuje ZK upsáním nových vkladů, a jejich nominální hodnota je nižší než částka, kterou požaduje od 

vkladatelů (např. a.s. vydá nové akcie s nominální hodnotou 100 a emisním kurzem – částka za kterou se akcie 

obchodují – je 120) pak rozdíl 20 se zaúčtuje na účet 412 – Ážio a tento rozdíl nezvyšuje základní kapitál.  

 

1) upsání vkladů 353/419  100 Kč 

          353/412    20 Kč   

2) úhrada upsaných vkladů na BÚ 221/353 120 Kč 

3) zápis o změně ZK do OR  419/411 

 

Na účet 413 – Ostatní kapitálové fondy se budou účtovat vklady společníků, o které se ale nebude navyšovat 

základní kapitál (tzv. příplatky mimo základní kapitál). Na tento účet se účtují také přijaté dary.  

 

1) Peněžní vklad společníka mimo ZK na BÚ 221/413 

2) Darem přijat automobil    022/413 

 

Tvorba a čerpání rezerv 

Rezervy představují cizí zdroje krytí v budoucnu očekávaných výdajů. Jejich smyslem je rozložit větší výdaj 

(náklad), který vznikne za několik let, do těch let, které takovému výdaji předcházejí. Tvorba rezervy tedy 

představuje náklad a v letech, kdy dojde k očekávanému výdaji (nákladu), se rezerva čerpá jako snížení nákladů.  

Z daňového hlediska rozlišujeme rezervy zákonné a ostatní. Tvorba a čerpání zákonných rezerv ovlivňuje základ 

daně z příjmů, ostatní rezervy mají vliv jen na výši účetního VH.  

Každá rezerva musí být sledována samostatně na evidenční kartě a podléhá inventarizaci, při které se zkoumá, zda 

byly dodrženy podmínky uvedené v zákoně o rezervách, zda je rezerva tvořena v přiměřené výši a zda už 

nepominuly důvody pro její tvorbu.  

 

Schéma účtování: 

 

451, 459 – Rezervy.....   552, 554 – Tvorba a zúčtování rezerv 

 

 TVORBA REZERVY 

  

 ČERPÁNÍ REZERVY 

 

Příklad: 

Společnost BESTÍCI, s. r o. měla k 1. 1. 2014 tyto počáteční zůstatky: 

411 – Základní kapitál   200 000 Kč 

431 – HV ve schvalovacím řízení (zisk) 1 000 000 Kč 
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Ve sledovaném období došlo mj. k těmto operacím: 

Dokl Popis Kč MD D 

VÚD Rozdělení použitelného zisku:  ------------------------ 

Příděl do rezervního fondu (např. 5 % ze ZK)    

Příděl do sociálního fondu 50 000   

Úhrada ztráty z minulých let 175 000   

Přiznány podíly na zisku 600 000   

Zbývající část zisku převedena do dalších let    

VÚD Srážka daně z příjmů z podílů na zisku (15 %)    

VBÚ Výplata podílů na zisku společníkům    

Odvod srážkové daně finančnímu úřadu    

VPD Ze sociálního fondu proplacen poukaz zaměstnanci na rekreaci 10 000   

 

Na konci účetního období společnost vykázala ztrátu ve výši 250 000 Kč. 

V následujícím období bylo rozhodnuto ztrátu uhradit takto: 

Dokl. Popis Kč MD D 

VÚD Z rezervního fondu 10 000   

Z nerozděleného zisku minulých let 165 000   

Předpis úhrady zbývající části společníkům    

VBÚ Přijato od společníků na úhradu ztráty    

 

Dokl. Popis Kč MD D 

VÚD Tvorba rezervy na záruční opravy výrobků 100 000   

Tvorba rezervy na opravu střechy budovy, zahrnuté 

v obchodním majetku (rozpočet nákladů 500 000 Kč, 

plánovaný rok zahájení opravy 2019) 

165 000   

Během roku byl prodán dům, na jehož opravu byla 

v minulých letech tvořena rezerva (zůstatek této rezervy k 31. 

12. je 360 000 Kč) 

   

VBÚ Přijato od společníků na úhradu ztráty    

 


