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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zam��ena na podnikové kombinace. Cílem této práce je navrhnout 

ú�etní postup fúze dvou spole�ností a poté analyzovat dopad této fúze na majetkovou 

a kapitálovou strukturu nástupnické organizace. 

ABSTRACT 

The master´s thesis is focused on the Business combinations. The aim of this thesis 

is to project accounting procedures of the merger and then analyze financial situation 

of the acquiring company. 
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1. ÚVOD

V roce 2008 a 2009 zasáhla �eské podniky vlna celosv�tové ekonomické krize. Mnohé 

spole�nosti byly nuceny ukon�it svoji �innost i p�es snahu se zachránit. Existuje n�kolik 

záchranných scéná��. Spole�nosti snižovaly své náklady, zadlužovaly se nebo se 

zapojily do podnikových kombinací.  

Podnikové kombinace jsou sou�ástí životního cyklu podnik�. P�edstavují spojení více 

samostatných spole�ností do jedné ekonomické jednotky. Podniky se mohou spojovat 

prost�ednictvím fúzí, p�evodem jm�ní na spole�níka �i slou�ením mate�ské a dce�iné 

spole�nosti.  

Tato diplomová práce pojednává o slou�ení dvou družstev prost�ednictvím vnitrostátní 

fúze. Vybrala jsem si dv� družstva zabývající se zem�d�lstvím výrobou. Zem�d�lské 

družstvo Un�ovice je jednou z nejsiln�jších spole�ností, které se v�nují zem�d�lské 

produkci, na st�ední Morav�. Naopak je tomu u Hospodá�ského družstva Strukov, 

pro které se stalo období krize tém�� likvida�ním. Jednou z možností, jak toto družstvo 

zachránit, je slo�ení se siln�jším hrá�em na trhu.  

Cílem diplomové práce je navrhnout ú�etní postup fúze t�chto dvou družstev, sestavit 

zahajovací rozvahu nástupnického družstva, kterým se stane Zem�d�lské družstvo 

Un�ovice, a ur�it dopad této fúze na jeho majetkovou a kapitálovou strukturu.  

Nedílnou sou�ástí odborné práce je teoretický základ, který tvo�í první �ást této práce. 

Nejprve nastíním možnosti spojování firem. Jako nejvhodn�jší pro spojení dvou na sob�

nezávislých družstev jsem vybrala fúzi slou�ením. Ta je dále podrobn� rozebrána 

podle platné legislativy, která upravuje p�em�nu spole�ností. Poté se rozepíšu 

o družstvech, tak jak jejich �innost upravuje obchodní zákoník.  

Ve druhé �ásti práce p�edstavím Zem�d�lské družstvo Un�ovice a Hospodá�ské 

družstvo Strukov. Dále vypracuji finan�ní analýzy t�chto družstev, které mi pomohou 

zjistit jejich ekonomickou situaci.  
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V poslední �ásti této diplomové práce se budu zabývat samotným projektem fúze 

Zem�d�lského družstva Un�ovice a Hospodá�ského družstva Strukov. Zam��ím se 

na ú�etní operace související se slou�ením družstev podle podmínek fúze a sestavím 

zahajovací rozvahu nástupnické spole�nosti, kterou bude v tomto p�ípad� Zem�d�lské 

družstvo Un�ovice.  

Na záv�r provedu analýzu odpadu fúze na nástupnické družstvo. Posoudím, jak fúze 

ovlivnila majetkovou a kapitálovou strukturu Zem�d�lského družstva Un�ovice a jaký 

vliv m�la p�em�na ekonomickou situaci tohoto družstva.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PODNIKOVÝCH KOMBINACÍ 

Spojování spole�ností je sou�ástí d�ležitých hospodá�ských zm�n v tržních 

ekonomikách. Koup� a prodej podniku pat�í k podnikatelským rozhodnutím nejvyššího 

�ádu, jejichž cílem je sladit zájmy spot�ebitel�, dodavatel�, dosáhnout zisku a zvýšit 

hodnotu podniku.  

PRÁVNÍ NORMY

Slou�ení spole�ností, dopady slou�ení a další podmínky upravují následující právní 

normy: 

• Zákon �. 125/2008 Sb., o p�em�nách obchodních spole�ností a družstev, 

v platném zn�ní (dále jen zákon o p�em�nách obchodních spole�ností 

a družstev) 

• Zákon �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném zn�ní (dále jen obchodní 

zákoník) 

• Zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, v platném zn�ní (dále jen zákon 

o daních z p�íjm�) 

• Zákon �. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném zn�ní (dále 

jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu) 

2.1.PODNIKOVÉ KOMBINACE 

Existují t�i druhy podnikových kombinací a to majetkové akvizice, kapitálové akvizice 

a fúze. P�i majetkových akvizicích dochází ke vzniku mate�ské a dce�iné spole�nosti. 

Kapitálové akvizice se zabývají koupí a prodejem podniku. P�i fúzi nov� vzniklá nebo 

p�ebírající spole�nost p�ebírá veškerá aktiva a pasiva zanikajících spole�ností. 

Majetková a kapitálová akvizice je pouze nastín�na okrajov�, kdežto fúze jsou v této 

práci rozepsány podrobn�ji, protože o nich bude pojednávat tato diplomová práce.  



11

Majetkové akvizice1

Akvizicí majetku získá podnik jinou spole�nost tak, že koupí její veškerý majetek, tj. 

p�evedou se veškerá práva k majetku. P�i této podnikové kombinaci je nezbytný souhlas 

vlastník� spole�ností (nap�. akcioná��). Kupující podnik musí za získaný majetek 

zaplatit cenu dohodnutou v kupní smlouv�. P�i majetkové akvizici se nem�ní právní 

postavení obou spole�ností. Ke zm�n� dochází v bilan�ní struktu�e obou podnik�, kde 

koupený majetek vchází do majetku kupujícího. Prodej podniku nebo jeho �ásti je 

osvobozen od dan� z p�idané hodnoty, pokud se jedná o prodej registrovanému plátci.  

Kapitálové akvizice2

P�i akvizici kapitálu dochází ke skupování akcií, obchodních podíl� a ú�astí jednoho 

podniku druhou spole�ností za ú�elem získání majoritního podílu a p�evzetím 

rozhodování dané spole�nosti. P�i této akvizici se právní postavení spole�ností nem�ní, 

ale m�ní se obchodní, finan�ní a výrobní strategie p�evzatého podniku. Cílem je 

ekonomický prosp�ch celé skupiny. Kapitálová akvizice se v�tšinou uskute��uje:  

• Koupí akcií na kapitálovém trhu;  

• Nabídkou na p�evzetí akcií (ve�ejný návrh smlouvy o koupi rozhodujícího vlivu 

akcií); 

• Úpisem akcií; 

• Úpisem obchodních podíl�; 

• Úpisem podíl� p�i zakládání spole�ností �i p�i zvyšování jejího základního 

kapitálu. 

2.2. FÚZE 

Fúze p�edstavují významné majetkoprávní p�esuny v obchodních spole�nostech. Fúze je 

operací, p�i níž všechen majetek a závazky p�ebírané spole�nosti p�echázejí 

do vlastnictví kupující spole�nosti. Fúze m�že mít dv� podoby, a to slou�ení nebo 

splynutí.  

                                                
1 Vlastní zpracování na základ� ŠANTR��EK, J.; Fúze, akvizice: obchodní právo a hodnota. Praha: 
Vysoká škola ekonomická, 2001. ISBN 80-245-0235-6.
2 Tamtéž
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Slou�ení 

Slou�ení je spojení dvou spole�ností, kdy nakupující podnik získá veškerá aktiva 

a pasiva druhé spole�nosti a zachová si p�itom svoji identitu, p�i�emž p�ebíraná 

spole�nost právn� zanikne a stane se sou�ástí spole�nosti, která ji koupila. 

Obrázek 1: Fúze slou�ením 

Zdroj: Vlastní zpracování na základ� Vomá�ková, 2009 

Slou�it se mohou pouze spole�nosti, které mají stejnou právní formu. Slou�ení se 

uskute��uje podle smlouvy o fúzi, která musí mít formu �ádného notá�ského zápisu 

a musí být schválena valnými hromadami všech zú�astn�ných spole�ností (u akciových 

spole�ností je dle § 220 e obchodního zákoníku zapot�ebí k rozhodnutí o slou�ení 

alespo� ¾ hlas� všech p�ítomných akcioná��).3

Právní spojení se uskute��uje ve dvou vzájemn� provázaných rozhodnutích, která jsou 

vyjád�ením jednozna�né v�le všech spole�ník�: 

1. zrušení slu�ované spole�nosti bez provedení likvidace,  

2.  p�evzetí majetk� a závazk� slou�ené spole�nosti. 

                                                
3 Vlastní zpracování na základ� SEDLÁ�EK, J. Ú�etnictví akvizicí, fúzí a konsolidací. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2004. 142 s. ISBN 80-210-3489-0.

Spole�nost  
A 

Spole�nost 
B

Spole�nost 
A
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Splynutí 

P�i splynutí nakupující a prodávající podniky ukon�ují svou �innost bez likvidace a je 

vytvo�ena nová spole�nost s dosud neznámým jménem, která vlastní aktiva a pasiva 

obou p�edchozích podnik�.4

Obrázek 2: Fúze splynutím 

Zdroj: Vlastní zpracování na základ� Vomá�ková, 2009 

2.2.1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY P�I FÚZI
5

Tak jako každý proces i fúze má n�kolik krok� a bod�, které je b�hem celého projektu 

nutné dodržet a respektovat. Nejprve se vedení dvou spole�ností dohodne na projektu 

fúze, poté je projekt schválen znalcem a nakonec ho musí schválit vlastníci spole�ností, 

kterých se p�em�na týká.  

                                                
4 Vlastní zpracování na základ� SEDLÁ�EK, J. Ú�etnictví akvizicí, fúzí a konsolidací. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004. 142 s. ISBN 80-210-3489-0.
5 Vlastní zpracování na základ� Zákon o p�em�nách obchodních spole�ností a družstev: �ást druhá - 
Fúze. Business center [online]. 2011 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/premeny-obchodnich-spolecnosti-a-druzstev/cast2.aspx 

Spole�nost  
A 

Spole�nost 
B

Spole�nost 
C

F
úz

e 
 s

pl
yn

ut
ím

 



14

Projekt fúze 

P�ed rozhodnutím valných hromad musí nakupující a nakupovaná spole�nost dohodnout 

základní postupy a principy p�i slu�ování a vypracovat návrh smlouvy o f�zi, která musí 

obsahovat minimáln� následující informace dle § 70 zákona o p�em�nách spole�ností 

a družstev: 

• Firmu, sídlo, identifika�ní �íslo všech zú�astn�ných spole�ností a jejich právní 

formu; 

• Ur�ení v jaké struktu�e p�ebírá nástupnická spole�nost složky vlastního a cizího 

kapitálu zanikající spole�nosti, jež nejsou závazkem; 

• Stanovení rozhodného dne (neboli rozhodný den fúze), který nem�že o více jak 

9 m�síc� p�edcházet den podání návrhu o zapsání do obchodního rejst�íku; 

• Práva, jež nástupnická spole�nost poskytne vlastník�m dluhopis�; 

• Den, od kterého vzniká podíl na zisku; 

• Stanovit všechny zvláštní výhody poskytované statutárním orgán�m, dozor�ím 

radám a kontrolním komisím; 

• Zm�nit spole�enské smlouvy �i stanovy nástupnické spole�nosti, projevit v�li 

založit nástupnickou spole�nost. 

Vypracování znaleckého posudku soudním znalcem 

Smlouvu o fúzi p�ezkoumá za každou spole�nost znalec, který je jmenovaný soudem. 

Ten mimo jiné oce�uje jm�ní zanikajících spole�ností. Posudek musí obsahovat 

dle § 92 zákona o p�em�nách spole�ností a družstev alespo�: 

• Popis jm�ní spole�nosti; 

• Použité zp�soby ocen�ní; 

• �ástku, kterou se jm�ní spole�nosti oce�uje. 
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Podklady pro majitele spole�ností p�ed valnou hromadou 

Nejmén� m�síc p�ed �lenskou sch�zí v p�ípad� družstev musí mít �lenové družstva 

dle § 169 zákona o p�em�nách spole�ností a družstev p�ístup k t�mto doklad�m: 

• Projektu fúze; 

• Ú�etní záv�rce všech spole�ností za poslední t�i roky, 

• Kone�né ú�etní záv�rce spole�ností a zahajovací rozvahu nástupnické 

spole�nosti. Kone�ná záv�rka se sestavuje jako �ádná nebo mimo�ádná ro�ní 

záv�rka ke dni, který p�edchází rozhodnému dni fúze. Zahajovací rozvaha se 

sestavuje k rozhodnému dni fúze;  

• Spole�né zpráv� p�edstavenstev a dozor�ích rad o p�ezkoumání f�ze.  

Schválení projektu f�ze 

Projekt fúze musí být schválen na �lenské sch�zi nebo na valné hromad� nástupnické 

i zanikající spole�nosti. V p�ípad� fúzování akciových spole�ností musí usnesení valné 

hromady obsahovat dle § 124 zákona o p�em�nách spole�ností a družstev: 

• Souhlas s p�evzetím jm�ní zanikající spole�nosti; 

• Schválení návrhu smlouvy o fúzi; 

• Schválení kone�né �i mezitímní záv�rky a zahajovací rozvahy; 

• Rozhodnutí o vydání nových (nástupnických) akcií; 

• Podobu, druh formu a jmenovitou hodnotu akcií; 

• Výši základního kapitálu nástupnické spole�nosti. 

V p�ípad� fúze dvou a více družstev se schvalování na �lenských sch�zích liší. �lenové 

nástupnického družstva dle § 173 zákona o p�em�nách spole�ností a družstev hlasují o: 

• Souhlasu s p�evzetím jm�ní zanikajícího družstva nebo zanikajících družstev; 

• Schválení projektu vnitrostátní fúze slou�ením; 

• Schválení kone�né, pop�ípad� mezitímní ú�etní záv�rky a zahajovací rozvahy. 
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�lenské sch�ze zanikajících družstev rozhodují podle § 172 zákona o p�em�nách 

spole�ností a družstev o: 

• Zrušení družstva bez likvidace s p�echodem jm�ní na nástupnické družstvo; 

• Schválení projektu vnitrostátní fúze slou�ením;  

• Schválení kone�né, pop�ípad� mezitímní ú�etní záv�rky. 

Výb�r vhodného podniku6

Nejrozvinut�jší trh s podniky je p�edevším v USA, kde mají propracovaný systém 

výb�ru podnik�. V �eské republice, kde je podstatn� menší trh s podniky, se systém 

výb�ru podnik� neustále zlepšuje. Existují dva druhy výb�ru podniku. Podnik, který má 

být kupován, je možné vybrat z hlediska posouzení jeho viditelných kvalit �i jeho 

skrytých kvalit.  

Výb�r z hlediska posouzení viditelných kvalit je zam��en na sb�r voln� dostupných 

informací a výb�r vhodných kritérií. Výb�r vhodného podniku bývá �asto sv��en 

poradenské spole�nosti, která provede analýzu podnik� a shromáždí velké množství dat, 

mimo jiné i z tzv. databank. Základními kroky jsou:

• Stanovení kritérií pro výb�r; 

• Výb�r vhodné branže; 

• Hodnocení podniku; 

• Jednání a vlastní fúze; 

• Integrace. 

Postup výb�ru podniku z hlediska hledání skrytých kvalit se zam��uje na jasnou 

p�edstavu o tom, jaké jsou hlavní p�ednosti kupujícího podniku, a podle t�chto kritérií 

se vybírá podnik, jež má kvality, které budou nástupnickou spole�nost dopl�ovat (ur�itý 

druh partnerství). V tomto p�ípad� jsou podnikové kombinace p�íležitost, jak využít co 

nejlépe vlastnosti nakupujícího podniku. Základními kroky jsou: 

• Ur�ení schopností nakupujícího podniku; 

• Výb�r vhodných oblastí pro rozvoj; 

                                                
6 Vlastní zpracování na základ� MA�ÍK, M.; Metody oce�ování podniku. Proces ocen�ní, základní 
metody a postupy. 2. uprav. a rozší�. vyd. Praha : Ekopress, 2007. 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
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• Vývoj strategie; 

• Výb�r vhodného podniku; 

• Jednání o fúzi; 

• Provedení zvolené strategie. 

2.2.2. HODNOCENÍ PODNIKU

Podnik, který se spole�nost rozhodne koupit, musí být ohodnocen. Hodnotí se podnik 

jak ze strategického hlediska, kdy se analyzuje okolí podniku, tak z finan�ního hlediska.  

Strategické hodnocení 

Jedním z typ� strategické analýzy podniku je SWOT analýza, která hodnotí interní a 

externí okolí podniku. Prost�ednictvím této analýzy lze identifikovat, do jaké míry je 

podnik p�ipraven a schopen se vyrovnat se zm�nami, které nastávají v prost�edí. 

P�i interní analýze se hodnotí silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky podniku. 

Zkoumá se: 

• Efektivita proces� podniku; 

• Logistické systémy; 

• Výkonnost pracovník�. 

Externí faktory podnik nem�že kontrolovat a tak m�že alespo� identifikovat p�íležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats). Mezi externí faktory m�žeme za�adit: 

• Konkurenty na trhu; 

• Demografické faktory; 

• Ekologické faktory; 

• Ekonomické faktory; 

• Politické faktory; 

  



Nej�ast�jším výstupem

vypadat, je na následujícím obrázku:

Obrázek 3: Tabulka SWOT analýzy

Zdroj: SWOT analýza v Excelu. 
http://excel-navod.fotopulos.net/swot

Další metodou hodnocení okolí podniku je Porter

Portera charakterizuje každé odv

jsou: 

• Konkurenti; 

• Odb�ratelé; 

• Dodavatelé; 

• Substituty; 

• Nov� vstupující spole

SWOT analýzy je tabulka. P�íklad, jak taková tabulka m

vypadat, je na následujícím obrázku:

: Tabulka SWOT analýzy

Zdroj: SWOT analýza v Excelu. Excel návod zdarma [online]. 2011 [cit. 2012-04-15]. Dostupné z: 
navod.fotopulos.net/swot-analyza/1.png 

metodou hodnocení okolí podniku je Porter�v model konkuren

Portera charakterizuje každé odv�tví p�t dynamických konkuren�ních sil. T

spole�nosti (nová konkurence). 
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Poslední nejužívan�jší 

Touto metodou jsou zkoumány

• Politické vlivy; 

• Ekonomické vlivy;

• Sociální vlivy; 

• Technologické vlivy

Obrázek 4: PEST analýza

Zdroj: Management a ekonomika: Pest. 
http://www.byznysslovicka.com/ekonomika_management/

Finan�ní hodnocení7

Finan�ní analýza je oblast, která p

úzce spojena s ú�etnictvím a finan

podnikového �ízení, jejichž význam v

Finan�ní hodnocení slouží k

ob�žného majetku, dlouhodobého majetku, závazk

minulost, sou�asnost a vypracovávají se doporu

Finan�ním hodnocením p

                                        
7 Vlastní zpracování na základ�
firmy. Brno: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o.,

�jší metodou, která se zabývá okolím podniku je 

ou jsou zkoumány vn�jší vlivy p�sobící na podnik: 

konomické vlivy;

hnologické vlivy

: PEST analýza

Zdroj: Management a ekonomika: Pest. Byznys sloví�ka [online]. 2011 [cit. 2012-04
http://www.byznysslovicka.com/ekonomika_management/pest

lýza je oblast, která p�edstavuje významnou sou�ást podnikového 

etnictvím a finan�ním �ízením podniku a propojuje tyto dva nástroje 

ízení, jejichž význam v tržní ekonomice vystupuje výrazn

nocení slouží k ur�ení správné hodnoty podniku. Zjiš

žného majetku, dlouhodobého majetku, závazk� i tržní hodnota podniku. Hodnotí se 

asnost a vypracovávají se doporu�ená �ešení do budoucnosti podniku. 

ním hodnocením podniku se zabývají metody finan�ní analýzy. 

                                                
zpracování na základ� BARTOŠ, V.; SOLA�, J. Rozbor výkonnosti firmy. 

firmy. Brno: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., 2006. ISBN: 80-214-3325- 6
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Nástrojem finan�ní analýzy jsou r�zné typy finan�ních ukazatel� a souhrnných index�, 

které analyzují finan�ní zdraví podniku na základ� informací z ú�etních výkaz�. 

Nejpoužívan�jšími ukazateli finan�ní analýzy jsou: 

• Ukazatelé rentability; 

• Ukazatelé likvidity; 

• Ukazatelé zadluženosti;  

• Ukazatelé aktivity. 

2.3. METODY OCE�OVÁNÍ PODNIKU A POSTUPY Ú�TOVÁNÍ P�I FÚZI

Metody ú�tování podniku a ú�tování fúzí je regulováno: 

• Zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, v platném zn�ní (dále jen zákon 

o ú�etnictví); 

• �eské ú�etní standardy pro podnikatele, v platném zn�ní; 

• Vyhláška �. 500/2002 Sb, Provád�cí vyhláška k podvojnému ú�etnictví, 

v platném zn�ní. 

2.3.1. OCE�OVÁNÍ PODNIKU

Nejsložit�jší fází fúzování je stanovení hodnoty prodávajícího podniku, jelikož 

na nástupnickou spole�nost p�echází veškerý její majetek a závazky. Informace 

o finan�ní situaci podniku jsou ovliv�ovány vhodn� zvolenou metodou oce�ování 

majetku a závazk�. Zvláštní metody oce�ování vyžaduje: 

• Ob�žný majetek; 

• Dlouhodobý majetek; 

• Závazky v��i dodavatel�m a vlastník�m spole�nosti.  
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Oce�ování ob�žného majetku8

Do ob�žného majetku spole�ností se zahrnují zásoby. V podnicích mohou být zásoby 

materiálu, polotovar�, nedokon�ené výroby, hotových výrobk�, zboží na sklad� nebo 

zví�at. Dle �eského ú�etního standardu �. 15 se zásoby oce�ují: 

• Po�izovacími cenami, které se skládají z ceny po�ízení a dalších po�izovacích 

náklad�; 

• Reproduk�ními po�izovacími cenami, které se používají u zásob nabytých 

bezplatn�; 

• Vlastními náklady se oce�uje vlastní výroba; 

• Váženým aritmetickým pr�m�rem, který se p�epo�ítává nejmén� jednou 

za m�síc, nebo metodou "FIFO" p�i pohybu zásob ze skladu a do skladu. 

Další položkou, která se oce�uje, jsou pohledávky. Nej�ast�ji to jsou pohledávky 

za odb�rateli, u kterých se musí brát na z�etel jejich složení a splatnost, protože 

u dlouhodob� nesplacených pohledávek se vytvá�í opravná položka. Dlouhodobé 

pohledávky musí být ocen�ny v sou�asné hodnot�.  

Oce�ování dlouhodobého majetku9

Do dlouhodobého majetku se zahrnují auta, stroje, pozemky, budovy, po�íta�e, 

softwary, a plno jiných druh� majetku, jenž splnil podmínku pro za�azení 

do dlouhodobého majetku podniku. Dlouhodobý majetek se podle �eského ú�etního 

standardu �. 13 oce�uje:  

• Po�izovacími cenami, které se skládají z ceny po�ízení a dalších po�izovacích 

náklad�; 

• Reproduk�ními po�izovacími cenami, které jsou stanoveny soudními znalci; 

• Vlastními náklady, kterými se oce�uje dlouhodobý majetek vlastní výroby. 

                                                
8 Vlastní zpracování na základ� �eský ú�etní standard pro podnikatele �. 015: Zásoby. Business center
[online]. 2011 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-
ucetni-standardy/podnikatele/015.aspx 

9 Vlastní zpracování na základ� �eský ú�etní standard pro podnikatele �. 013: Dlouhodobý nehmotný a 
hmotný majetek. Business center [online]. 2011 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele/013.aspx
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Nap�íklad oce�ování p�dy a pozemk� je zvlášt� obtížné a pat�í do nápln� práce znalc�, 

kte�í p�i ur�ení respektují cenové mapy pozemk� v daném regionu, tvar pozemku, 

vybavenost inženýrskými sít�mi �i ekologické znehodnocení.  

Oce�ování závazk�

Závazky jsou oce�ovány jmenovitou hodnotou. Vy�íslený závazek je možné snížit 

o zapo�tení. Zapo�tení pohledávek a závazk� je proces, p�i kterém dojde k ztotožn�ní 

osoby dlužníka s osobou v��itele. Jedná se o celkem b�žn� se vyskytující situaci, kdy 

dodavatel se stane zárove� odb�ratelem10.  

Závazky v��i vlastník�m spole�nosti se p�ece�ují podle usnesení valné hromady 

vlastník� spole�nosti. Nap�íklad p�i fúzování akciových spole�ností je nutné stanovit 

p�edem11: 

• Vým�nný pom�r akcií s uvedením podoby, druhu, formy, p�evoditelnosti, 

jmenovité hodnoty; 

• P�ípadné údaje o kótaci akcií ur�ených k vým�n� za akcie zanikající spole�nosti 

v�etn� podrobných pravidel postupu p�i jejich vým�n�;  

• Výši p�ípadného doplatku akcioná��m zanikající spole�nosti nebo zanikajících 

spole�ností, s pravidly pro jeho výplatu;  

• Nebo údaj o tom, že akcie nebudou vym��ovány a d�vod, pro� nebudou 

vym�n�ny. 

2.3.2. METODY Ú�TOVÁNÍ FÚZÍ
12

Metody ú�tování závisí na právních a ekonomických d�sledcích právního spojení 

spole�ností. Na nástupnickou spole�nost p�echází majetek a závazky nakoupené 

spole�nosti a to nepen�žitým vkladem spole�ník� zaniklé spole�nosti. P�edpokládá se, 

že nástupnická spole�nost bude v zásad� pokra�ovat v podnikání zaniklé spole�nosti.  

                                                
10 ŠANTR��EK, J.; Fúze, akvizice : obchodní právo a hodnota. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001. 
ISBN 80-245-0235-6.
11 Zákon o p�em�nách obchodních spole�ností a družstev: �ást druhá -fúze. Business center [online]. 
2011 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/premeny-
obchodnich-spolecnosti-a-druzstev/cast2.aspx
12 Vlastní zpracování na základ� SEDLÁ�EK, Jaroslav. Ú�etnictví akvizicí, fúzí a konsolidací. 1. vyd. 
Brno : Masarykova univerzita, 2004. 142 s. ISBN 80-210-3489-0



23

Ú�etní �ešení právního spojování spole�ností je zahájeno den p�ed rozhodným dnem 

fúze, ke kterému jsou zanikající spole�nosti povinny uzav�ít ú�etní knihy a sestavit 

�ádné nebo mimo�ádné ú�etní záv�rky. 

Ú�etní postup pro fúzování je shodný s postupem pro ú�tování nepen�žitých vklad�

do základního kapitálu. P�i vypracovávání zahajovacích ú�etních výkaz� nástupnické 

spole�nosti se �eší hlavn� následující problémy: 

• Zda p�ece�ovat �i nep�ece�ovat z hlediska promítnutí do ú�etnictví. Dle zákonu 

o p�em�nách obchodních spole�ností a družstev se majetek a závazky oce�ují 

reálnou hodnotou k okamžiku ocen�ní; 

• Jak vykazovat oce�ovací rozdíl p�i p�em�nách, tj. zda promítnout p�ecen�ní 

do položky goodwill v aktivech; 

• Jakou velikost a strukturu vlastního kapitálu zanikající spole�nosti promítnout 

do vlastního kapitálu nástupnické spole�nosti; 

• Vylou�it vzájemné pohledávky a závazky mezi zanikající a nástupnickou 

spole�ností; 

• Vypo�ítat sou�et všech položek aktiv z kone�ných ú�etních záv�rek 

zú�astn�ných spole�ností; 

• Vypo�ítat sou�et všech položek závazk� z kone�ných ú�etních záv�rek 

zú�astn�ných spole�ností. 

U zanikajících spole�ností se rozdíly mezi reálnými a ú�etními hodnotami ú�tují 

podle § 54 Vyhlášky �. 500/2002 sb. na p�íslušné majetkové �i závazkové ú�ty 

se souvztažným zápisem na ú�et 418 – Oce�ovací rozdíly p�i p�em�nách.  

Obrázek 5: Ú�tování oce�ovacích rozdíl� p�i p�em�nách 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedlá�ek, 2004 

MD D MD D

418 – Oce�ovací rozdíl p�i 
p�em�nách Majetkový �i závazkový ú�et 

Rozdíl mezi ú�etní a reálnou 
hodnotou 
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Da� z p�íjm� právnických osob13

Dle zákona o daních z p�íjm� právnických osob je nutné rozlišit dva p�ípady možnosti 

podání da�ového p�iznání a to v závislosti na tom, na kdy je stanovený rozhodný den, tj. 

den, kdy dojde k fúzi spole�ností. Bu
to rozhodný den p�ipadá na první den ú�etního 

období, nebo se rozhodný den neslu�uje s prvním dnem ú�etního období.  

Pokud rozhodný den p�ipadá na první den ú�etního období (kalendá�ní �i hospodá�ský 

rok), zanikající i nástupnická spole�nost sestavují �ádnou ú�etní záv�rku za p�edchozích 

dvanáct po sob� jdoucích m�síc�. P�iznání k dani z p�íjm� právnických osob musí být 

podané do t�í, nebo šesti m�síc� od konce zda�ovacího období.  

Jestliže rozhodný den p�ipadá na jiný den ú�etního období, musí zanikající 

i nástupnická spole�nost sestavit mimo�ádnou ú�etní záv�rku a podat da�ové p�iznání 

za �asový interval od prvního dne ú�etního období do dne p�edcházejícího rozhodnému 

dni, tzn. zda�ovací období je kratší než dvanáct po sob� jdoucích m�síc�. Lh�ta 

pro podání da�ového p�iznání v p�ípad� mimo�ádné ú�etní záv�rky je do konce m�síce 

následujícího po m�síci, ve kterém došlo k rozhodnutí majitel� spole�ností o p�ijetí 

fúze.  

2.4. DRUŽSTVO
14

Družstvo je druh právnické osoby, která se zakládá za ú�elem podnikání nebo 

za ú�elem zajiš	ování hospodá�ských, sociálních, bytových nebo jiných pot�eb. Jedná se 

o spole�enství neuzav�eného po�tu osob, avšak družstvo m�že založit nejmén� p�t 

�len� (osob) nebo dv� právnické osoby.  

Spole�nost typu družstvo musí ve svém názvu obsahovat slovo družstvo, nap�íklad: 

výrobní družstvo IRISA, Družstvo cementá�� Praha nebo zem�d�lské družstvo. Jako 

právnická osoba ru�í družstvo za své závazky celým svým majetkem, ale �lenové neru�í 

za závazky družstva.  

                                                
13 Vlastní zpracování na základ� VOMÁ�KOVÁ, Hana. Ú�etnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických 
transakcí : Vyšší ú�etnictví. 4. aktualizované a rozší�ené vydání. Praha : BOVA POLYGON, 2009. 553 s. 
ISBN 978-80-7273-157-2.
14 Kapitola založena na Obchodní zákoník: �ást druhá - Obchodní spole�nosti a družstvo. Business 
center [online]. 2011 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h2.aspx
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Základní kapitál tvo�í souhrn �lenských vklad�, jejichž splacení se zavázali všichni 

�lenové. Stanovy družstva ur�ují, jak vysoký je celkový kapitál, avšak podle 

obchodního zákoníku musí základní kapitál �init nejmén� 50 tis. K�.  

Podmínkou vzniku �lenství v družstvu je splacení �lenského vkladu, který musí být 

uhrazen do 15 dn� od konání ustavující sch�ze družstva. Družstvo vede seznam všech 

svých �len�, ve kterém je uvedeno název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydlišt�

fyzické osoby. Do tohoto seznamu se mimojiné zaznamenává i výše �lenského vkladu 

a datum, kdy byl do družstva vložen.  

�lenství v družstvu m�že vzniknout dle § 227 obchodního zákoníku: 

• P�i založení družstva; 

• P�ijetím �lena na základ� p�ihlášky; 

• P�evodem �lenství. 

�lenství v družstvu zaniká podle § 231 obchodního zákoníku: 

• Písemnou dohodou; 

• Vystoupením; 

• Vylou�ením; 

• Prohlášením konkurzu na majetek �lena; 

• Zamítnutím insolven�ního návrhu pro nedostatek majetku �lena; 

• Pravomocným na�ízením výkonu rozhodnutí postižení �lenských práv 

a povinností; 

• Vydáním exeku�ního p�íkazu k postižení �lenských práv; 

• Zánikem družstva; 

• Smrtí �lena; 

�eskou legislativou je zakázáno zneužití v�tšiny �i menšiny hlas�. Dále je zakázáno 

jakékoliv jednání, jehož cílem je znevýhodnit n�kterého �lena družstva.  
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Založení a zaniknutí družstva 

Podle § 224 obchodního zákoníku se založení družstva schvaluje na ustanovující sch�zi 

družstva, kde se: 

• Ur�uje výše zapisovaného základního kapitálu; 

• Schvalují stanovy; 

• Volí p�edstavenstvo a kontrolní komise. 

Hlasovat mohou pouze osoby, které podaly p�ihlášku do družstva. Pr�b�h sch�ze �ídí 

svolavatel, ale jen do té doby, než je zvolen p�edsedající. Družstvo je založeno 

ve chvíli, kdy se uchaze�i o �lenství domluví a odsouhlasí výši základního kapitálu 

a výši �lenského p�ísp�vku. Pr�b�h sch�ze se osv�d�uje notá�ským zápisem, jehož 

p�ílohou je seznam �len� a výše �lenského p�ísp�vku, k n�muž se zavázali.  

�lenové schvalují stanovy zakládajícího družstva, které musí minimáln� obsahovat 

podle § 226 obchodního zákoníku: 

• Firmu a sídlo družstva; 

• P�edm�t podnikání �i p�edm�t �innosti; 

• Vznik a zánik �lenství; 

• Práva a povinnosti �len� k družstvu; 

• Práva a povinnosti družstva k �len�m; 

• Výši �lenského p�ísp�vku a zp�sob jeho splacení �i vypo�ádání; 

• Orgány družstva, po�et jejich �len�, délku funk�ního období; 

• Zp�sob svolávání a jednání orgán� družstva; 

• Zp�sob použití zisku (�i uhrazení p�ípadné ztráty); 

• Tvorbu a použití ned�litelného fondu. 

Jednou z v�cí, o které hlasuje na ustavující sch�zi, je ned�litelný fond. Ten musí podle 

§ 235 obchodního zákoníku �init nejmén� 10 procent základního kapitálu. Tento fond 

družstvo každý rok pravideln� dopl�uje až do výše poloviny základního kapitálu, 

p�i�emž se ro�n� navyšuje o nejmén� 10% ro�ního zisku. Fond nesmí být rozd�len mezi 

�leny za doby trvání družstva.  
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Dalším bodem, o n�mž se hlasuje, jsou orgány družstva (§ 237 obchodního zákoníku), 

kterými jsou  

• �lenská sch�ze; 

• P�edstavenstvo; 

• Kontrolní komise; 

• Další orgány podle stanov. 

Orgánem družstva �i jeho �lenem m�že být jen �len družstva. Délka funk�ního období 

�len� orgán� je stanovena na maximáln� p�t let a mohou být voleni op�tovn�. �len 

p�edstavenstva nesmí být zárove� �lenem kontrolní komise. �lenové p�edstavenstva, 

kontrolní komise, prokuristé �i �editel družstva nesmí být podnikateli a ani �leny 

statutárních a dozor�ích orgán� právnických osob s obdobným p�edm�tem �innosti. 

V p�ípad� malých družstev, která mají nejvýše 50 �len� družstva, mohou �lenové 

p�i schvalování stanov ur�it, že p�sobnost p�edstavenstva a kontrolní komise plní 

�lenská sch�ze.  

Nejvyšším orgánem je sch�ze �len� družstva, která se schází nejmén� jedenkrát za rok. 

�lenská sch�ze je usnášeníschopná, je-li p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina �len�. Každý 

�len sch�ze má pouze jeden hlas, avšak �len m�že zmocnit pomocí ov��ené plné moci 

jiného �lena nebo jinou osobu, aby je na sch�zi zastupovala. Mezi p�sobnost �lenské 

sch�ze pat�í podle § 239 obchodního zákoníku nap�íklad: 

• M�nit stanovy; 

• Volit a odvolávat �leny p�edstavenstva a kontrolní komise; 

• Schvalovat �ádnou ú�etní záv�rku; 

• Rozhodnout o užití zisku, p�ípadn� úhrady ztráty; 

• Rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního kapitálu. 

P�i každé �lenské ch�zi se po�izuje zápis, ve kterém nesmí chyb�t datum a místo konání 

sch�ze, p�ijatá usnesení, výsledky hlasování a nep�ijaté námitky �len�, kte�í požádali 

o jejich zaprotokolování.  
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Obchodní zákoník definuje p�edstavenstvo takto: „P�edstavenstvo je statutárním 

orgánem družstva. �ídí �innost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, 

které nejsou vyhrazeny jinému orgánu“. P�edstavenstvo plní usnesení �lenské sch�ze a 

zodpovídá se jí za svou �innost. P�edstavenstvo volí mezi sebou p�edsedu, p�ípadn� i 

místop�edsedu, ti pak mají oprávn�ní jednat za p�edstavenstvo. V p�ípad�, že je nutné 

podepsat písemnou formu právního úkonu, je zapot�ebí alespo� dvou podpis� �len�

p�edstavenstva.  

Kontrolní komise kontroluje veškerou �innost družstva, vyjad�uje se k �ádné ú�etní 

záv�rce, navrhuje rozd�lení zisku �i ztráty a projednává stížnosti �len� družstva. 

Na p�ípadné nedostatky upozor�uje p�edstavenstvo a o�ekává zjednání nápravy.  

Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejst�íku. P�ed podáním návrhu na zápis 

musí být splacena alespo� polovina upsaných �lenských p�ísp�vk�, tj. polovina 

základního kapitálu. Návrh na zápis do obchodního rejst�íku podává p�edstavenstvo, 

p�i�emž na návrhu musejí být podepsaní všichni �lenové p�edstavenstva.  

K návrhu se p�ikládá: 

• Stejnopis notá�ského zápisu o ustavující sch�zi; 

• Stejnopis o rozhodnutí ustavující sch�ze o schválení stanov; 

• Stanovy družstva; 

• Doklad o zaplacení poloviny základního kapitálu. 

Družstvo je povinno sestavit ú�etní záv�rku za každý rok a to i s návrhem na rozd�lení 

zisku �i ztráty. �lenové družstva si mohou vyžádat k nahlédnutí ú�etní záv�rku v�etn�

návrhu na rozd�lení zisku �i ztráty.  

Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejst�íku. Ruší se t�mito zp�soby dle § 254 

obchodního zákoníku: 

• Usnesením �lenské sch�ze; 

• Zrušením konkursu; 

• Rozhodnutím soudu; 

• Uplynutím doby, na kterou je družstvo z�ízeno; 

• Dosažením ú�elu, za kterým bylo družstvo vytvo�eno. 
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3. ANALÝZA SOU�ASNÉ SITUACE

Nejprve p�edstavím družstva, která budou p�edm�tem projektu fúze. První spole�ností, 

kterou p�edstavím je Zem�d�lské družstvo Un�ovice. Toto družstvo je jedním 

z nejv�tších na Hané. V minulosti již provedlo fúze menších zem�d�lských družstev 

z širokého okolí, které v�lenilo do svého majetku. Druhou spole�ností je Hospodá�ské 

družstvo Strukov, které leží cca 13km od Un�ovic a v posledních letech se potýká 

se ztrátovým hospodá�stvím. Dále provedu analýzu sou�asné situace obou družstev 

prost�ednictvím finan�ní analýzy, která zhodnotí jejich ekonomickou stránku. 

3.1. P�EDSTAVENÍ ZEM	D	LSKÉHO DRUŽSTVA UN�OVICE

Zem�d�lské družstvo Un�ovice je dobrovolným spole�enstvím osob, sdružených 

za ú�elem spole�ného provozování zem�d�lské �innosti a dalších podnikatelských 

�inností pod vlastním jménem, na vlastní odpov�dnost a za ú�elem dosažení zisku. 

Za své závazky odpovídá družstvo celým svým majetkem. 15

3.1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Zem�d�lské družstvo Un�ovice je podnik s dlouholetou tradicí na st�ední Morav�, který 

vznikl v roce 1951.

Obchodní jméno: Zem�d�lské družstvo Un�ovice 

Sídlo: Litovel. �ást Un�ovice, PSC 784 01 

Typ právní formy: Družstvo 

I�: 00147630 

Výše základního kapitálu �iní 49 320 tis. K�. P�i�emž �lenský vklad �iní 90 tis. K�

pro fyzickou osobu a 300 tis. K� pro osobu právnickou.  

  

                                                
15 Stanovy Zem�d�lského družstva Un�ovice 
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P�edm�tem podnikání družstva zapsaného v obchodním rejst�íku je: 

• Zem�d�lská výroba: rostlinná výroba v�etn� p�stování zeleniny, okrasných 

a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích 

vlastních, pronajatých; produkce chovných plemenných zví�at; úprava, 

zpracování a prodej vlastní produkce zem�d�lské výroby; živo�išná výroba 

zahrnující chov hospodá�ských zví�at; výroba osiv a sadby, školka�ských 

výp�stk�; 

• Ková�ství, podková�ství; 

• Záme�nictví, nástroja�ství; 

• Klempí�ství a oprava karosérií; 

• Opravy silni�ních vozidel; 

• Opravy ostatních dopravních prost�edk� a pracovních stroj�; 

• Truhlá�ství, podlahá�ství; 

• Silni�ní motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny v�etn�, nákladní vnitrostátní provozovaná 

vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny v�etn�, nákladní 

mezinárodní provozovaná vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 

v�etn�; 

• Hostinská �innost; 

• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických za�ízení; 

• Ošet�ování rostlin, rostlinných produkt�, objekt� a p�dy proti škodlivým 

organism�m p�ípravky na ochranu rostlin; 

• �innost ú�etních poradc�, vedení ú�etnictví, vedení da�ové evidence; 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 živnostenského zákona; 

• Pronájem nemovitostí, byt� a nebytových prostor. 

Celkový po�et zam�stnanc� v roce 2009 �inil 205 osob, z toho 5 lidí jsou �lenové 

v �ídících orgánech družstva. Celkové osobní náklady dosáhly výše 67 062 tis. K�. 

Po�et zam�stnanc� má klesající tendenci, oproti roku 2007 se po�et osob pracujících 

pro Zem�d�lské družstvo Un�ovice snížil o 12, tj. 227 zam�stnanc� na 205.  
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Tabulka 1: Pr�m�rný po�et zam�stnanc� a osobní náklady 

Ukazatel/Rok 2007 2008 2009 
Pr�m�rný po�et zam�stnanc� 227 209 205
Náklady na zam�stnance v tis. K� 69 866 68 957 70 558
Po�et �len� v �ídících orgánech  5 5 5
Náklady na �leny v �ídících orgánech 46 52 4 723 4789
Zdroj: Vlastní zpracování na základ� Výkazy Zem�d�lského družstva Un�ovice  

Nejvyšším orgánem družstva je �lenská sch�ze, na které �lenové družstva uplat�ují své 

právo rozhodovat o záležitostech družstva a kontrolovat jeho �innost. Do p�sobnosti 

�lenské sch�ze pat�í dle stanov Zem�d�lského družstva Un�ovice16: 

• P�ijímat a m�nit stanovy; 

• Volit a odvolávat �leny volených orgán� družstva; 

• Schvalovat �ádnou ú�etní záv�rku a projednávat výro�ní zprávu; 

• Rozhodovat o rozd�lení a užití zisku, pop�ípad� o zp�sobu úhrady ztráty; 

• Rozhodovat o splynutí, slou�ení, rozd�lení a o jiném zrušení družstva nebo 

o zm�n� právní formy. 

P�edstavenstvo Zem�d�lského družstva Un�ovice má celkem 13 �len�, kte�í byli 

zvoleni ostatními �leny družstva. Hlavní náplní p�edstavenstva je �ídit �innost družstva 

a rozhodovat o všech záležitostech družstva, které nejsou vyhrazeny jiným orgán�m 

družstva (nap�. kontrolní komisi). Dále p�edstavenstvo rozhoduje o použití fondu 

sociálních pot�eb, rezervním fondu a zajiš	ovacím fondu rozvoje. Statutární orgán je 

povinen poskytnout kontrolní komisi jakékoliv informace o hospoda�ení družstva a bez 

odkladu oznámit všechny skute�nosti, které mohou mít závažné d�sledky v hospoda�ení 

nebo postavení družstva a jeho �len�. Za družstvo jedná navenek za p�edstavenstvo 

p�edseda �i místop�edseda, p�i právních písemných úkonech je zapot�ebí podpisu 

alespo� dvou �len� p�edstavenstva. 17

Kontrolní komise má 9 �len�. Úkolem kontrolní komise je dohlížet na veškerou �innost 

družstva, projednávat stížnosti �len� družstva, vyjad�ovat se k �ádné ú�etní záv�rce. 

                                                
16 Stanovy Zem�d�lského družstva Un�ovice 
17 Tamtéž 
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3.2. P�EDSTAVENÍ HOSPODÁ�SKÉHO DRUŽSTVA STRUKOV

Hospodá�ské družstvo Strukov je dobrovolným spole�enstvím osob, sdružených 

za ú�elem spole�ného provozování zem�d�lské �innosti na vlastní odpov�dnost 

a za ú�elem dosažení zisku. Za své závazky odpovídá družstvo celým svým majetkem. 
21

3.2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Hospodá�ské družstvo Strukov má sídlo v obci Žerotín, která leží na okraji úrodné 

Hané. Družstvo bylo založeno v roce 1994 a hospoda�í na 403ha orné p�dy. Družstvo se 

zabývá zem�d�lstvím, nakládáním s odpady (vyjma nebezpe�ných) a provozuje �erpací 

stanici s palivy a mazivy.  

Obchodní jméno: Hospodá�ské družstvo Strukov 

Sídlo: Žerotín, �p 143 

Typ právní formy: Družstvo 

I�O: 47672129 

Výše základního kapitálu Hospodá�ského družstva Strukov �iní 1 500 tis. K�, p�i�emž 

�lenský vklad �iní 20 tis. K� jak pro osobu fyzickou tak osobu právnickou.  

P�edm�tem podnikání zapsaného v obchodním rejst�íku je: 

• Zem�d�lství v�etn� prodeje nezpracovaných zem�d�lských výrobk� za ú�elem 

zpracování nebo dalšího prodeje; 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Celkový po�et zam�stnanc� v roce 2009 byl 18 lidí, z toho 3 lidé jsou �leny v �ídících 

orgánech družstva. Celkové osobní náklady dosáhly výše 6 107 tis. K�.  

Tabulka 2: Pr�m�rný po�et zam�stnanc� a výše osobních náklad�

Ukazatel/Rok 2007 2008 2009 
Pr�m�rný po�et zam�stnanc� 23 23 18
Náklady na zam�stnance v tis. K� 6 015 5 749 6107
Po�et �len� v �ídících orgánech  4 4 3
Náklady na �leny v �ídících orgánech 1 452 1 379 964

                                                
21 Stanovy Hospodá�ského družstva Strukov 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základ� Výkazy Hospodá�ského družstva Strukov  

Nejvyšším orgánem Hospodá�ského družstva Strukov je sch�ze �len� družstva, která 

m�že m�nit stanovy, schvalovat �ádnou ú�etní záv�rku, rozhodovat o rozd�lení zisku �i 

úhrad� ztráty, rozhodovat o snížení �i zvýšení základního kapitálu, a jiné dle stanov 

tohoto družstva.22

P�edstavenstvo, které je statutárním orgánem družstva, má celkem p�t �len�, které si 

b�hem valné hromady zvolili �lenové družstva na �lenské sch�zi. �lenové 

p�edstavenstva �ídí �innost družstva a rozhodují o záležitostech, které spadají do jejich 

pravomocí. Za družstvo jedná p�edseda nebo místop�edseda. V p�ípad� písemných 

úkon� je zapot�ebí podpisu minimáln� dvou �len� p�edstavenstva. 23

Do kontrolní komise, která kontroluje veškerou �innost družstva, byli zvoleni t�i 

�lenové družstva. 24

�lenové jsou do funkcí v orgánech družstva voleni na období 4 let. Mohou být voleni 

op�tovn�. Funkce �lena p�edstavenstva je vzájemn� neslu�itelná s funkcí v kontrolní 

komisi.25

3.3. ANALÝZA SOU�ASNÉ SITUACE SLU�OVANÝCH SPOLE�NOSTÍ

Analýzu provedu pomocí nástroj� finan�ní analýzy, která hodnotí, jak se da�í plnit 

finan�ní cíle. Je pevn� spojena s ú�etnictvím nebo	 v�tšina jejich analýz pom��uje data 

uvedená v rozvaze nebo ve výkazu zisku a ztrát. Finan�ní analýza na základ� hodnocení 

minulosti dochází k záv�r�m o p�edpokládaném vývoji v budoucnosti a poskytuje 

d�ležité informace pro finan�ní rozhodování.  

Metodami finan�ní analýzy jsou: 

• Analýza pom�rových ukazatel�

• Analýza rentability 

• Bankrotní model IN01 

                                                
22 Stanovy Hospodá�ského družstva Strukov 
23 Tamtéž 
24 Tamtéž 
25 Tamtéž



35

3.3.1. ANALÝZA POM	ROVÝCH UKAZATEL


Tato analýza je nejoblíben�jším a nejrozší�en�jším nástrojem finan�ní analýzy. Je 

vhodným nástrojem pro mezipodnikové porovnávání a umož�uje analyzovat �asový 

vývoj. Zkoumá se likvidita podniku, jeho zadluženost, rentabilita, jak hospoda�í podnik 

s aktivy �i jaké má náklady.  

Analýza likvidity 

Trvalá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úsp�šné existence podniku. 

Analýza likvidity zkoumá, jak je podnik zp�sobilý hradit krátkodobé závazky. Likvidita 

ozna�uje schopnost podniku p�em�nit svá aktiva na pen�žní prost�edky a t�mi krýt v�as, 

v požadované podob� a na požadovaném míst� všechny své splatné závazky. Likvidita 

je mírou schopnosti a p�ipravenosti podniku uhradit stávající krátkodobé pen�žní 

závazky v�as a v plné výši.26 Existují t�i druhy likvidity a to: 

• Likvidita 1. Stupn� – okamžitá likvidita 
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• Likvidita 2. stupn� – pohotová likvidita 
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• Likvidita 3. Stupn� – b�žná likvidita  
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26 REŽ�ÁKOVÁ, M.; �IŽINSKÁ, R.; ŠUNKA, J.; POLÁK, D. �ízení platební schopnosti podniku. x. 
x. Praha: Grada, 2010. 195 s. ISBN: 978-80-247-3441- 5, str. 19 
27 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : 
Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 63 
28 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 63
29 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 64
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V následujících dvou tabulkách jsou zobrazeny výsledky pro všechny druhy likvidity 

v obou družstvech. Hodnoty, jakých by m�l podnik dosahovat, jsou uvedeny 

v posledním sloupci nazvaném Doporu�ená hodnota odv�tví (dále jen DHO). 

Tabulka 3: Likvidita Zem�d�lského družstva Un�ovice 

Likvidita/Rok 2007 2008 2009 DHO 
Likvidita 1. stupn� 0,20 0,03 0,38 >1
Likvidita 2. stupn� 4,13 2,31 2,39 >1 
Likvidita 3. stupn� 7,15 4,97 4,46 >2 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 4: Likvidita Hospodá�ského družstva Strukov 

Likvidita/Rok 2007 2008 2009 DHO 
Likvidita 1. stupn� 1,85 2,48 1,40 >1
Likvidita 2. stupn� 5,37 6,01 5,29 >1 
Likvidita 3. stupn� 8,81 9,28 11,85 >2 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Okamžitá likvidita vyjad�uje, kolik krátkodobých dluh� je spole�nost schopna uhradit 

pen�žními prost�edky v hotovosti a na bankovních ú�tech.30 Hospodá�ské družstvo 

Strukov dosahuje optimálních hodnot a na ú�tech a v hotovosti drží dostate�nou 

finan�ní zásobu ve všech sledovaných letech. Oproti tomu Zem�d�lské družstvo 

Un�ovice drží na ú�tech a v hotovosti malou finan�ní zásobu a v p�ípad� nutnosti by 

nedostála svým závazk�m.  

�ím je ukazatel pohotové likvidity vyšší, tím je jist�jší úhrada krátkodobých pen�žních 

závazk�. Za optimální se považují hodnoty v rozmezí 1-1,5. Ob� družstva dosahují 

vyšších �ísel, než jsou ta optimální. Znamená to, že zna�ný objem ob�žných aktiv je 

vázán ve form� pohledávek, které p�inášejí žádný nebo minimální úrok, což negativn�

ovliv�uje celkovou výnosnost vložených prost�edk�.  

B�žná likvidita udává kolikrát je spole�nost schopna uspokojit své krátkodobé v��itele, 

kdyby prom�nila veškerý ob�žný majetek v daném okamžiku na hotovost. �ím vyšší je 

hodnota ukazatele, tím v�tší �ást ob�žného majetku je kryta dlouhodobými zdroji, což 

snižuje riziko platební neschopnosti pro p�ípad, že se nepoda�í prom�nit �ást 

                                                
30 BARTOŠ, V.; SOLA�, J. Rozbor výkonnosti firmy. Rozbor výkonnosti firmy. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM,s.r.o., 2006. ISBN: 80-214-3325- 6., str.20
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nepen�žního ob�žného majetku v pen�žní prost�edky.31 Zem�d�lské družstvo Un�ovice 

snižuje postupn� peníze vázané v zásobách a pohledávkách a tím pádem se více 

p�ibližuje k hodnot� dané odv�tvím. Naopak v Hospodá�ském družstvu Strukov je velká 

�ást pen�žních prost�edk� vázaná v zásobách, p�edevším ve výrobcích a zví�atech.  

Analýza zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem nebo mezi 

jejich složkami a vypovídají o tom, kolik majetku podniku jej financováno cizím 

kapitálem. Zadluženost podniku m�že p�isp�t k r�stu rentability vlivem p�sobení 

finan�ní páky, avšak zvyšuje riziko finan�ní nestability spole�nosti.32 Ukazateli 

zadluženosti jsou:  

• Celková zadluženost 
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• Koeficient samofinancování  
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• Úrokové krytí  
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• Dlouhodobá zadluženost 
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31 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : 
Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 66
32 Vlastní zpracování na základ� R��KOVÁ, P. Finan�ní analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 3. 
rozš. vyd. Praha: Grada publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
33 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 72
34 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 72
35 Tamtéž
36 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 73
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• B�žná zadluženost  
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Tabulka 5: Zadluženost Zem�d�lského družstva Un�ovice 

Ukazatel/Rok 2007 2008 2009 DHO 
Celková zadluženost 0,21 0,25 0,24 0,35
Koeficient samofinancování 0,72 0,69 0,72
Úrokové krytí 15,90 19,40 3,81 Min 3 
Dlouhodobá zadluženost 0,11 0,10 0,09
B�žná zadluženost 0,07 0,08 0,09
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 6: Zadluženost Hospodá�ského družstva Strukov 

Ukazatel/Rok 2007 2008 2009 DHO 
Celková zadluženost 0,87 0,81 0,87 0,35
Koeficient samofinancování 0,13 0,18 0,13
Úrokové krytí -4,42 3,79 -116,27 Min 3 
Dlouhodobá zadluženost 0,69 0,65 0,81
B�žná zadluženost 0,07 0,08 0,06
Zdroj: Vlastní zpracování 

Základním ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost. Optimální hodnota 

zadluženosti v zem�d�lství je 0,3538. To znamená, že cizí zdroje mají tvo�it 35 % 

z celkového kapitálu. Na první pohled je jasné, že Hospodá�ské družstvo Strukov tuto 

hodnotu siln� p�evyšuje a celkové cizí zdroje �iní p�es 80 % z celkových pasiv. 

Hlavním cizím zdrojem jsou dle rozvahy jiné dlouhodobé závazky, které �iní kolem 

90% cizích zdroj�. Bankovní výpomoci �iní jen 3 % z celkových cizích zdroj�. 

Zem�d�lské družstvo Un�ovice dosahuje celkové zadluženosti v rozmezí 0,20-0,25, což 

je mén�, než je doporu�ená hodnota.  

Do jaké míry jsou aktiva podniku financována vlastním kapitálem, udává koeficient 

samofinancování. Dopl�uje ukazatel celkové zadluženosti. Celková aktiva 

Hospodá�ského družstva Strukov kryje maximáln� 18 % vlastního kapitálu, kdežto 

v Zem�d�lském družstvu Un�ovice to �iní okolo 75 % vlastního kapitálu.  

                                                
37 Tamtéž 
38 Výkazy Zem�d�lského družstva Un�ovice  
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Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát zisk p�evyšuje placené úroky. Pokud je 

ukazatel roven jedné, pak na zaplacení úrok� je t�eba celého zisku. V roce 2008, 

ve kterém Hospodá�ské družstvo Strukov dosahuje zisku je úrokové krytí ve výši 

doporu�ené hodnoty. Zem�d�lské družstvo Un�ovice platilo na úrocích jen velmi malou 

�ástí zisku v letech 2007 a 2008. V roce 2009, kdy došlo k velkému propadu zisku, se 

hodnota zna�n� snížila. 

Dlouhodobá zadluženost vyjad�uje, jaká �ást aktiv družstva je financována 

dlouhodobými dluhy. Zem�d�lské družstvo Un�ovice financuje dlouhodobými zdroji 

okolo 10 % aktiv, zatímco Hospodá�ské družstvo Strukov má více jak 60 % aktiv 

krytých dlouhodobými dluhy.  

B�žná zadluženost udává kolik aktiv je financováno krátkodobými dluhy. V obou 

družstvech �iní b�žná zadluženost do 10 %.  

Analýza �ízení aktiv 

Analýzou �ízení aktiv se hodnotí, jak podnik efektivn� hospoda�í se svými aktivy. Když 

je v podniku více aktiv než je ú�elné, tak vznikají zbyte�né náklady spojené s t�mito 

aktivy a snižuje se tím možný zisk. Naopak p�i nízkém množství aktiv, podnik p�ichází 

o možné podnikatelské závazky, protože by nebyl schopen dostát svým závazk�m.39

Mezi ukazatele �ízení aktiv pat�í: 

• Obrat celkových aktiv 
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• Obrat stálých aktiv 
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39 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 77
40 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 47
41 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 48
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• Obrat zásob 
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• Doba obratu zásob 
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• Doba obratu pohledávek  
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• Doba obratu závazk�
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Tabulka 7: �ízení aktiv Zem�d�lského družstva Un�ovice 

Ukazatel/Rok 2007 2008 2009 DHO 
Obrat celkových aktiv 0,48 0,47 0,40
Obrat stálých aktiv 0,76 1,02 0,65
Obrat zásob 2,36 2,09 2,27
Doba obratu zásob 150,75 169,21 121,69
Doba obratu pohledávek 195,53 145,30 119,28
Doba obratu závazk� 49,77 63,63 59,05
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 8: �ízení aktiv Hospodá�ského družstva Strukov 

Ukazatel/Rok 2007 2008 2009 DHO 
Obrat celkových aktiv 0,64 0,55 0,70
Obrat stálých aktiv 1,62 1,91 2,40
Obrat zásob 2,75 2,21 1,80
  

                                                
42 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 48
43 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 49
44 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 50
45 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 51
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Pokra�ování tabulky 8 
Ukazatel/Rok 2007 2008 2009 DHO 

Doba obratu zásob 130,71 162,67 199,73
Doba obratu pohledávek 134,00 183,18 123,05
Doba obratu závazk� 38,05 49,64 30,44
Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrat celkových aktiv udává celkový po�et obrátek aktiv družstev v tržbách za daný 

�asový interval (zpravidla za rok). V zem�d�lství, kde je hodn� aktiv, které tvo�í z velké 

�ásti pozemky, pole, budovy a stáda zv��e, se nedá stanovit p�esn� doporu�ená hodnota, 

jaké má spole�nost dosahovat. �ím více obrat� družstvo dosáhne tím lépe. Z tohoto 

hlediska má lepší hospoda�ení s celkovými aktivy Hospodá�ské družstvo Strukov, které 

ve všech sledovaných letech dosahuje vyšších hodnot než Zem�d�lské družstvo 

Un�ovice.  

Obratem stálých aktiv se m��í využití dlouhodobého hmotného majetku, tj. budov, 

stroj� a za�ízení. Vyjad�uje, jaká �ástka tržeb byla vyprodukována z jedné koruny 

dlouhodobého hmotného majetku46. I tento ukazatel dokazuje, že s aktivy lépe 

hospoda�í Hospodá�ské družstvo Strukov. �ástky, které toto družstvo vyt�ží z jedné 

koruny dlouhodobého hmotného majetku, jsou vyšší než u Zem�d�lského družstva 

Un�ovice.  

Obrat zásob ur�uje, kolikrát se p�em�ní zásoby v ostatní formy ob�žného majetku až 

po prodej hotových výrobk� a op�tovného nákupu zásob. V obou družstvech je doba 

obratu zásob stejná a pohybuje se okolo dvou obrátek zásob za rok. To je nízké �íslo 

a znamená to, že ob� družstva drží v zásobách velké množství pen�z, což snižuje 

likviditu podniku. Musí se vzít ale v potaz, ze zem�d�lské podniky nemohou fungovat 

jako výrobní linka. Rostlinnou výrobu sklízí jednou za rok a u živo�išné výroby, se také 

musí po�kat než možné zví�ata prodat.  

Ukazatel doby obratu zásob ukazuje, jak dlouho jsou ob�žná aktiva vázána ve form�

zásob. V obecné rovin� platí, že �ím kratší je doba obratu zásob a �ím vyšší je 

obratovost zásob, tím lepší je situace47. Udává, jak dlouho jsou aktiva vázána ve form�

                                                
46 BARTOŠ, V.; SOLA�, J. Rozbor výkonnosti firmy. Rozbor výkonnosti firmy. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM,s.r.o., 2006. ISBN: 80-214-3325- 6., str. 50
47 R��KOVÁ, P. Finan�ní analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. 
vyd. Praha: Grada publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1., str. 60
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zásob. Zem�d�lské družstvo Un�ovice dobu obratu ve sledovaném zkracuje. Naopak je 

tomu u Hospodá�ského družstva Strukov, kde se doba obratu zásob prodlužuje.  

Doba obratu pohledávek udává, jak rychle jsou pohledávky p�em��ovány na pen�žní 

prost�edky. Platební morálka odb�ratel� Zem�d�lského družstva Un�ovice má zlepšující 

se tendenci a odb�ratelé lépe dostávají svým závazk�m v��i družstvu a rychleji platí. 

Za to v Hospodá�ském družstvu Strukov došlo k výkyvu solventnosti odb�ratel� v roce 

2008 a doba obratu pohledávek výrazn� narostla. V roce 2009 se platební schopnosti 

odb�ratel� výrazn� zlepšily a pohledávky na peníze byly p�em��ovány rychleji.  

Doba obratu závazk� m��í dobu, která uplyne mezi nákupem a jeho úhradou. Ob�

družstva mají splatnost závazk� do dvou m�síc�. V tabulce �. 5 a �. 6 je vid�t, které jsou 

uvedeny na stran� 41,  že se platební schopnost obou družstev v roce 2008 zhoršila a 

jejich doba obratu závazk� se o n�kolik dn� prodloužila. V následujícím roce dochází 

k poklesu a družstva uhrazovala své závazky rychleji.  

Snižováním doby obratu pohledávek se zvyšuje platební schopnost podniku. Snahou 

podniku by m�lo být, aby doba obratu pohledávek byla co nejkratší a aby doba obratu 

závazk� byla delší než doba obratu pohledávek.48 Tohoto není ani v jednom družstvu 

dosaženo. Doba obratu pohledávek zna�n� p�esahuje dobu obratu závazk�. V p�ípad�

Hospodá�ského družstva Strukov je doba obratu pohledávek až 6 krát delší než doba 

obratu závazk�. V Zem�d�lském družstvu Un�ovice se rozdíl mezi dobou obratu 

závazk� a pohledávek snižuje, ale i tak v roce 2009 byla doba obratu pohledávek 2 krát 

delší než doba obratu závazk�.  

                                                
48 HEJTMAN, P. Základy pro porozum�ní tržní ekonomice [online]. 2. vyd. 2001 [cit. 2012-05-05]. 
ISBN 80-7048-040-8. Dostupné z: http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_spo/externi/kat_spo_2966/ 
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3.3.2. ANALÝZA RENTABILITY

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je m��ítkem schopnosti podniku 

vytvá�et nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu.49 Ukazatele 

rentability pat�í v praxi k nejsledovan�jším ukazatel�m. Pom��ují zisk vytvo�ený 

podnikáním s výší zdroj� podniku, jichž bylo na dosažení zisku vynaloženo. Nej�ast�ji 

používanými ukazateli rentability jsou: 

• Rentabilita celkových aktiv ROA 
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• Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
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• Rentabilita dlouhodobých zdroj� ROCE 
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• Rentabilita tržeb ROS 
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Tabulka 9: Rentabilita Zem�d�lského družstva Un�ovice 

Ukazatel/Rok 2007 2008 2009 DHO 
ROA 0,08 0,07 0,01
ROE 0,08 0,08 0,01
ROCE 0,08 0,07 0,01
ROS 0,13 0,11 0,02
Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                
49 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 29
50 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 35
51 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 36 
52 Tamtéž 
53 Tamtéž
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Tabulka 10: Rentabilita Hospodá�ského družstva Strukov 

Ukazatel/Rok 2007 2008 2009 DHO 
ROA -0,06 0,04 -0,15
ROE -0,45 0,18 -1,19
ROCE -0,05 0,05 -0,16
ROS -0,09 0,08 -0,29
Zdroj: Vlastní zpracování 

Rok 2009 byl pro ob� družstva krizový, výrazn� poklesli ukazatelé všech druh�

rentability. Zem�d�lské družstvo Un�ovice se drží t�sn� nad nulovými výsledky, kdežto 

Hospodá�ské družstvo Strukov dosahuje vysokých záporných �ísel. V roce 2008 

dosáhly ob� družstva kladných �ísel a došlo k celkovému zlepšení oproti roku 2007.  

M��ením ukazatele rentability celkových aktiv se vyjad�uje celková efektivnost 

podniku. Pom��uje se zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu 

na to, z jakých zdroj� jsou financovány. Hodnota udává, kolik korun vynesla každá 

koruna investovaného kapitálu.54 Z tabulky je možné vy�íst, že v obou družstvech 

vynesla investovaná koruna n�kolik halé��, pokud družstvo dosáhlo zisku. Zem�d�lské 

družstvo Un�ovice nejlépe investovalo v roce 2007 a Hospodá�ské družstvo v roce 

2008.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu udává efektivnost reprodukce vlastního kapitálu. 

Tento ukazatel nejvíce zajímá vlastníky spole�nosti, protože ur�uje, zda jejich investice 

do spole�nosti je výhodná. V Zem�d�lském družstvu Un�ovice je výše ukazatele 

nem�nná, jen v roce 2009, kdy zna�n� pokles zisk, se výše ukazatele snížila, celkov�

mohu �íci, že je situace stabilní. V Hospodá�ském družstvu Strukov kopíruje ukazatel 

rentability vlastního kapitálu finan�ní situaci podniku a pozitivních �ísel dosáhl jen 

v roce 2008.  

Rentabilita dlouhodobého kapitálu vyjad�uje význam dlouhodobého investování. 

Hodnoty tohoto ukazatele následují trend jako u ostatních ukazatel� rentability. V roce 

2007 a 2008 Zem�d�lské družstvo Un�ovice úsp�šn� investovalo do dlouhodobých 

projekt�. V roce 2009 byly investice v d�sledku krize na trhu utlumeny. Rentabilita 

dlouhodobého kapitálu v Hospodá�ském družstvu Strukov sice nedosahuje každý rok 

                                                
54 BARTOŠ, V.; SOLA�, J. Rozbor výkonnosti firmy. Rozbor výkonnosti firmy. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM,s.r.o., 2006. ISBN: 80-214-3325- 6., str. 55
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kladných hodnot, ale nedosahuje ani extrémních výkyv�, proto m�žu �íci, že investice 

v tomto družstvu jsou uspokojivé. 

Analýza rentability tržeb udává, kolik korun zisku p�inesla ú�etní jednotce jedna koruna 

tržeb.55 V Zem�d�lském družstvu Un�ovice jedna koruna tržeb p�inesla zisk nad deset 

halé�� v roce 2007 a 2008, v d�sledku horších výsledk� hodnota klesla na 2 halé�e 

v roce 2009. V Hospodá�ském družstvu Strukov vynesla jedna koruna zisk jen v roce 

2008 a to celých 8 halé��.  

3.3.3. PREDIKCE FINAN�NÍ TÍSN	

K predikci finan�ní tísn� slouží bankrotní modely, které informují o tom, zda podniku 

hrozí v blízké budoucnosti bankrot. Jsou odvozeny na základ� skute�ných dat 

spole�ností, které v minulosti zbankrotovaly nebo naopak prosperovaly. Modely jsou 

založeny na p�edpokladu, že symptomy bankrotu se objevují již n�kolik let p�ed 

úpadkem spole�nosti.  

Index IN 01 je bankrotní model, který byl vytvo�en pro �eské podmínky. Tento model 

byl vyvinut ze statistického zpracování ú�etních výkaz� cca 1900 �eských spole�ností.  
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Kde:  A celková aktiva 

 OA Ob�žná aktiva 

 EBIT Zisk p�e úroky a dan�ním 

 Výn výnosy 

 CZ cizí zdroje  

KZ krátkodobé závazky 

Ú Nákladové úroky 

KBÚ Krátkodobé bankovní úv�ry a výpomoci  

                                                
55 R��KOVÁ, P. Finan�ní analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. 
vyd. Praha: Grada publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1., str. 53
56 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J.. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 
2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2., str. 87
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Tabulka 11: Index IN01 

Index IN01/Rok 2007 2008 2009 DHO 
Zem�d�lské družstvo Un�ovice 2,33 2,17 1,26 v�tší jak 0,75
Hospodá�ské družstvo Strukov 0,71 1,49 -3,89 v�tší jak 0,75
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z pr�b�hu hodnot indexu IN01 je z�ejmé, že Hospodá�ské družstvo Strukov se v letech 

2007 a 2008 pohybovalo v šedé zón�, kde není jasné, jestli podnik tvo�í hodnotu nebo 

se blíží k bankrotu, avšak v roce 2009 hodnota indexu u tohoto družstva zna�n� klesá a 

ukazuje, že podnik sp�je k bankrotu.  

Zem�d�lské družstvo Un�ovice také pocítilo krizi, ale jeho hodnota jen poklesla do šedé 

zóny. Jinak je družstvo bez finan�ních problém� a tvo�í hodnotu.  

Obrázek 7: Pr�b�h Indexu IN01 ve sledovaných družstvech 

Zdroj: Vlastní zpracování na základ� Grünwald, 2007 
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4. PROJEKT FÚZE

V této �ásti diplomové práce se zam��ím na projekt fúze, na d�vody fúze, na ú�etní 

hledisko fúzování dvou spole�ností a následného dopadu této fúze na nástupnickou 

spole�nost.  

4.1. CÍLE FÚZE

Zem�d�lské družstvo Un�ovice má s p�em�nami spole�ností zkušenosti. V minulých 

letech bylo družstvo jediných vlastníkem n�kolika spole�ností zabývajících 

se zem�d�lskou výrobou v okolí a postupn� byly tyto spole�nosti zrušeny bez likvidace 

p�evodem jm�ní na Zem�d�lské družstvo Un�ovice.  

Stoupající ceny výdaj� a nižší výkupní ceny mají za následek zhoršující se situaci 

Hospodá�ského družstva Strukov. To v posledních letech dosahuje st�ídav� zisku 

 ztráty, p�i�emž ztráta v roce 2009 byla nejv�tší v historii tohoto družstva. Z d�vodu 

nep�íznivé finan�ní situace se vedení družstva rozhodlo oslovit okolní zem�d�lská 

družstva a nabídnout jim slou�ení podnik�.  

Hlavní výhodou, kterou p�ípadné slou�ení nabízí, je rozší�ení zem�d�lské p�dy 

o 402 ha, p�i�emž v�tšina p�dy je pronajatá od fyzických a právnických osob. Více jak 

85 % p�dy je pronajato na dobu neur�itou s dlouholetou výpov�dní lh�tou (tj, 6-ti letá 

nebo 10-ti letá výpov�dní lh�ta). P�ípadný zájemce o f�zi posílí svoji 

konkurenceschopnost rozší�ením osevní p�dy o pozemky Hospodá�ského družstva 

Strukov.  

Prioritním zájmem Hospodá�ského družstva Un�ovice je zvýšení ekonomického zisku. 

To znamená, že po spojení s Hospodá�ským družstvem Strukov dosáhne družstvo v�tší 

hodnoty, než je za sou�asné situace. Tohoto efektu se dosáhne prost�ednictvím úspor 

z rozsahu, kdy m�že dojít k poklesu nákupních cen z d�vodu v�tšího objemu nákup�. 

Navíc Zem�d�lské družstvo Un�ovice bude mít jako v�tší spole�nost p�ístup 

k levn�jším úv�r�m (a ve v�tších objemech) a vyšším dotacím. V neposlední �ad�

nástupnická spole�nost posílí svoji pozici na zem�d�lském trhu.  
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Dalším motivem pro fúzi je úspora na daních z p�íjm� právnických osob. Hospodá�ské 

družstvo Strukov dlouhodob� bojuje se ztrátou a Zem�d�lské družstvo Un�ovice m�že 

jako nástupnická spole�nost o tuto ztrátu uplatnit p�i stanovení základu dan�.  

Posledním d�vodem je majetkové vybavení Hospodá�ského družstva Strukov, které má 

pln� funk�ní za�ízení na likvidaci zem�d�lského odpadu, což ušet�í Zem�d�lskému 

družstvu Un�ovice náklady na obnovu �i novou výstavbu vlastních za�ízení na likvidaci 

zem�d�lského odpadu. Dále p�eberou také stroje na obd�lávání p�dy, stáda prasat 

a skotu.  

4.2. PODMÍNKY FÚZE

B�hem jednání obou družstev o podmínkách a principech za jakých se fúze realizuje, se 

statutární orgány družstev Zem�d�lského družstva Un�ovice a Hospodá�ského družstva 

Strukov dohodly, že se podniky spojí pomocí fúze slou�ením. To znamená, že 

Hospodá�ské družstvo Strukov zanikne bez likvidace a nástupnickou spole�ností bude 

Zem�d�lské družstvo Un�ovice, které p�evezme veškerá aktiva a pasiva zanikající 

spole�nosti. Slou�ení prob�hne ke dni (tj. k rozhodnému dni) 1.1.2011, p�edpokládaným 

dnem zápisu do obchodního rejst�íku je 30.6.2011 a p�iznání k dani z p�íjmu za rok 

2010 podá každá jednotka sama za sebe. Hodnoty v ú�etních záv�rkách nebudou starší 

více jak jeden m�síc od rozhodného dne.  

Obrázek 8: Fúze slou�ením Zem�d�lského družstva Un�ovice a Hospodá�ského 
družstva Strukov 

Zdroj: Vlastní zpracování na základ� Vomá�ková, 2009 
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Všeobecné podmínky fúze 

Ob� družstva si vzájemn� potvrzují, že nejsou v úpadku, v druhotné platební 

neschopnosti a že není žádné p�ekážky, která by bránila družstv�m dostát svým 

závazk�m. Ob� družstva jsou bez vadn� zapsána v obchodním rejst�íku a není jim 

známo, pro� by nem�lo k realizaci f�ze dojít. Dále zú�astn�né subjekty prohlašují, že je 

spln�na podmínka podle § 365 odst. 4 zákona o p�em�nách obchodních spole�ností 

a družstev, ve kterém se píše: „Jestliže je výše vlastního kapitálu v ú�etní záv�rce 

sestavené ke dni zpracování projektu zm�ny právní formy nižší než základní kapitál, 

který má mít obchodní spole�nost nebo družstvo podle projektu zm�ny právní formy, 

není právní zm�na formy p�ípustná.“ 

Zm�ny v p�edm�tu podnikání p�i fúzi 

Podnikatelská oprávn�ní, jejichž držitelem je zanikající Hospodá�ské družstvo Strukov, 

se zcela kryjí s podnikatelskými oprávn�ními, kterými disponuje nástupnická 

spole�nost, a z tohoto titulu nebudou v souvislosti s touto fúzí �in�ny žádné zm�ny 

p�edm�tu podnikání Zem�d�lského družstva Un�ovice. Jádrem �innosti zanikajícího 

družstva i nástupnického družstva je zem�d�lská prvovýroba. P�edm�t podnikání 

zanikajícího družstva je vypsán na stran� 31. P�edm�t podnikání Zem�d�lského 

družstva Un�ovice z�stane po fúzi beze zm�ny a je uveden na stran� 27 této práce.  

Zm�ny ve statutárních a jiných orgánech družstva  

Statutární orgán nástupnické spole�nosti, jakož i jeho další orgány, z�stanou 

po uskute�n�ní fúze ve stejném složení, jak je zapsané v obchodním rejst�íku ke dni 

zpracování návrhu na projekt fúze. Tímto není dot�ena možnost nástupnické spole�nosti 

uskute�nit p�íslušnou zm�nu dle své v�le nezávisle na této podnikové kombinaci. 

�lenové statutárních a jiných orgán� zanikající spole�nosti, tj. Hospodá�ského družstva 

Strukov, skon�í svoji �innost ke dni zápisu fúze do obchodního rejst�íku. Dále žádnému 

�lenovi statutárních orgán� zú�astn�ných v projektu fúze nenáleží žádná zvláštní 

výhoda. 
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�lenové statutárních orgán�, zejména zanikající spole�nosti, zodpovídají za správnost 

a úplnost dokumentace. V p�ípad�, že dojde k porušení povinností k �len�m družstva 

�i v��itel�m, zodpovídá statutární orgán za vzniklou škodu.  

Zem�d�lské družstvo Un�ovice se zavazuje, že nebude jako nástupnická spole�nost 

používat obchodní firmu zanikající spole�nosti.  

Vypo�ádání �len� zanikajícího Hospodá�ského družstva Strukov 

Družstva se mezi sebou dohodla na sjednocení �lenských vklad� následovn�: 

• �len�m Hospodá�ského družstva Strukov se navýší �lenský vklad k rozhodnému 

dni z 20tis. K� na 30 tis. K�;  

• Výše �lenských vklad� Zem�d�lského družstva Un�ovice z�stane beze zm�n 

ve výši 90 tis. K�; 

• Sou�asn� dojde k vým�n� �lenských vklad� Zem�d�lského družstva Un�ovice 

v pom�ru 1:3, což znamená, že za každý jeden �lenský vklad získá �len 

Zem�d�lského družstva Un�ovice 1 základní �lenský vklad a dva další �lenské 

vklady v hodnot� 30 tis. K� (celkov� tedy t�i v klady ve výši 90 tis. K�). 

Struktura p�evzetí složek vlastního kapitálu 

Vlastní kapitál (v souhrnu 2 708 tis. K�) zanikajícího hospodá�ského družstva tvo�í 

k rozhodnému dni 1.1.2011 tyto položky: 

• Základní kapitál      1 207 tis. K�

• Kapitálové fondy     1 664 tis. K�

• Rezervní fond         857 tis. K�

• Statutární a ostatní fondy       955 tis. K�

• Výsledek hospoda�ení minulých let   -1904 tis. K�

• Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období    -991 tis. K�
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Složky vlastního kapitálu p�evezme nástupnická spole�nost takto: 

• Položku rozvahy „nerozd�lený zisk z minulých let“ navýší o neuhrazenou ztrátu 

minulých let ve výši 2 895 tis. K� skládající se ze ztráty minulých let 1 904 tis. 

K� a ztráty za b�žné ú�etní období 991 tis. K�;  

• Ostatní kapitálové fondy navýší o zákonný rezervní fond a statutární fondy 

zanikající spole�nosti. 

Vztahy k zam�stnanc�m 

Statutární orgány obou družstev upraví p�echod pracovn� právních vztah�

na nástupnickou spole�nost podle §338 zákoníku práce, který upravuje p�echod práv 

a povinností z pracovn�právních vztah�. V d�sledku slou�ení spole�ností nedojde 

k zániku žádných z 13 pracovních míst a ke zm�n� pracovn�právních vztah�

zanikajícího Hospodá�ského družstva Strukov. Zem�d�lské družstvo Un�ovice u�iní 

veškerá oznámení o p�echodu pracovn�právních vztah� nejpozd�ji ke dni fúze.  

Vztahy k obchodním partner�m 

Ob� družstva musejí informovat obchodní partnery, státní orgány a jiné v��itele 

o plánované f�zi. V��itelé mají právo na zajišt�ní svých pohledávek v��i družstv�m 

podle §35 zákona o p�em�nách obchodních spole�ností. V p�ípad� pot�eby �lenové 

statutárních orgán� projednají osobn� d�vody a d�sledky plánované fúze s významnými 

obchodními partery.  

Vztahy ke �len�m družstva  

P�edstavenstvo Hospodá�ského družstva Strukov a p�edstavenstvo Zem�d�lského 

družstva Un�ovice je povinno nechat v sídle družstva k nahlédnutí dokumenty týkající 

se návrhu projektu fúze a to nejmén� m�síc p�ed �lenskou sch�zí, na které má být 

rozhodnuto o fúzi. Tyto dokumenty musí být k nahlédnutí: 

• Projekt fúze mezi družstvy; 

• Ú�etní záv�rky obou družstev za poslední t�i roky; 

• Kone�né ú�etní záv�rky obou družstev.  
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4.3. Ú�TOVÁNÍ ZANIKAJÍCÍHO HOSPODÁ�SKÉHO DRUŽSTVA STRUKOV 

Majetek a závazky rušeného Hospodá�ského družstva Strukov bez likvidace musí být 

p�ejaty do majetku Zem�d�lského družstva Un�ovice v reálných cenách, zatímco 

nástupnická spole�nost ocen�ní svého majetku nem�ní. Ocen�ní družstva podle §28 

zákona o p�em�nách provádí znalec jmenovaný soudem. Jelikož v této diplomové práci 

vypracovávám návrh na fúzi a žádná legislativa neupravuje p�esn� oce�ování pro ú�ely 

p�em�n spole�ností, budu p�i oce�ování zanikajícího Hospodá�ského družstva Strukov 

dodržovat obchodní zákoník, zákon o ú�etnictví a �eské ú�etní standardy.  

Hospodá�ské družstvo Strukov oce�uje dlouhodobý majetek vytvo�ený vlastní �inností 

vlastními náklady. Nakoupený dlouhodobý majetek je oce�ován po�izovacími cenami. 

V registru dlouhodobého majetku zanikajícího družstva jsou pozemky, administrativní 

budova, chlévy, kravín, technická budova, osobní automobily, nákladní automobily, 

traktory, kombajny, saze�ky, smyky, kombajny, rozmeta�e hnojiv a jiné zem�d�lské 

stroje. V�tšina používaného dlouhodobého majetku je už z velké �ásti odepsaná 

a nadále se používá.  

Cena pozemk� a zem�d�lské p�dy v posledních letech mírn� stoupala. Hodnota 

pozemk� za�azených do ú�etnictví Hospodá�ského družstva Strukov je nižší, než je 

skute�ná tržní hodnota. V roce 2010 stál 1m2 p�dy ve Strukov� 12,49 K�, zatímco 

pr�m�rná cena po�ízení je 10,63 K�. Tržní cena staveb a budov je vzhledem 

k opot�ebení a stá�í nižší než ú�etní hodnota. Ú�etní z�statková cena stroj� a dopravních 

prost�edk� je nižší, než je skute�ná hodnota veškerého strojního za�ízení zanikajícího 

družstva. Poskliz�ová linka a �erpací stanice tvo�í nedokon�ený dlouhodobý majetek, 

jehož tržní cena je nižší než vlastní náklady vynaložené na výrobu a stavbu t�chto 

za�ízení.  

P�ehled dlouhodobého majetku, jeho cen v ú�etnictví a zm�n z d�vodu p�ecen�ní na 

reálné ceny je v tabulce �. 12.  
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Tabulka 12: P�ehled dlouhodobého majetku Hospodá�ského družstva Strukov 
k 31. 1. 2012 

Kategorie 
Po�izovací 

cena [tis. K�]
Oprávky 
[tis. K�] 

Z�statková 
cena [tis. K�]

Reálná cena 
[tis. K�] 

Pozemky 120ha 1276 1276 1499
Stavby 4497 3875 622 622
Budovy a haly 7545 6597 948 948
Stroje 11714 9073 2641 3876
Dopravní 
prost�edky 

1448 1121 327 301

Nedokon�ený DHM  595 595 482
Zdroj: Vlastní zpracování 

Ob�žný majetek tvo�í materiál, zásoby, pohledávky a krátkodobý finan�ní majetek. 

Hospodá�ské družstvo Strukov oce�uje nakoupené zásoby po�izovacími cenami 

a zásoby vytvo�ené vlastní �innosti oce�uje vlastní kalkulací náklad�. Nejsou vytvo�eny 

žádné opravné položky k pohledávkám, protože Hospodá�ské družstvo Strukov nemá 

žádné dlouhodob� nedobytné pohledávky v��i odb�ratel�m. Reálná cena zásob je nižší 

než jejich hodnota vedená v ú�etnictví, protože dochází k jejich zastarávání a jejich 

hodnota pomalu klesá.  

Tabulka 13: P�ehled ob�žného majetku Hospodá�ského družstva Strukov 
k 31. 1. 2012 

Kategorie 
Hodnota v ú�etnictví 

[tis. K�] 
Tržní cena 

[tis. K�] 
Materiál 378 350
Nedokon�ená výroba a polotovary 790 600
Výrobky 1299 1281
Zví�ata 3372 3300
Pohledávky z obchodních vztah� 3091 3091
Stát-da�ové pohledávky 1453 1453
Krátkodobé poskytnuté zálohy 72 72
Dohadné ú�ty aktivní 316 316
Peníze 23 23
Ú�ty v bankách 2586 2586
Náklady p�íštích období 27 27
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Závazky Hospodá�ského družstva Strukov jsou oce�ovány jmenovitou hodnotou. 

Zapo�tením je možné ponížit závazky o pohledávky, které mají budoucí slou�ená 

družstva mezi sebou. Ke konci roku 2010 nemají Zem�d�lské družstvo Un�ovice a 

Hospodá�ské družstvo Strukov žádné obchodní vztahy.  

Tabulka 14: P�ehled závazk� Hospodá�ského družstva Strukov k 31. 1. 2012  

Kategorie 
Jmenovitá hodnota 

[tis. K�] 
Reálná hodnota 

[tis. K�] 
Jiné dlouhodobé závazky 15480 15480
Závazky z obchodních vztah� 732 732
Závazky ke �len�m družstva 352 352
Závazky za soc. zabez. a zdrav.poj.  173 173
Stát-da�ové závazky a dotace 80 80
Jiné krátkodobé závazky 569 569
Bankovní úv�ry dlouhodobé  585 585
Výdaje p�íštích období 60 60
Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle §54 vyhlášky �. 500/2002 Sb. se rozdíly vzniklé z ocen�ní reálnými hodnotami u 

ú�etních jednotek zanikajících ú�tují na p�íslušné majetkové a závazkové ú�ty se 

souvztažným zápisem na ú�tu Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách spole�ností. 

Tabulka 15: Ú�tování p�ecen�ní majetku Hospodá�ského družstva Strukov 

Text 
�ástka 
[tis. K�] 

MD D 

Rozdíl z p�ecen�ní pozemk� 223 021 418 

Rozdíl z p�ecen�ní SMV 8985 418 022 

Rozdíl z p�ecen�ní nedokon�eného DHM 113 418 040 

Rozdíl z p�ecen�ní materiálu 28 418 112 

Rozdíl z p�ecen�ní nedokon�ené výroby 190 418 121 

Rozdíl z p�ecen�ní výrobk� 18 418 123 

Rozdíl z p�ecen�ní zví�at 281 418 124 

Rozdíl z p�ecen�ní oprávek k SMV 6958 082 418 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující tabulce jsou porovnané dv� zjednodušené rozvahy Hospodá�ského 

družstva Strukov. První je rozvaha k 31.12.2010, jak by vypadala, kdyby se nekonala 

fúze. Druhá rozvaha je taktéž k 31.12.2010, ale je upravená o rozdíly, které vznikly 

z p�ecen�ní. Pohyby se konaly na dlouhodobém majetku, zásobách a kapitálových 

fondech.  
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Tabulka 16: Zjednodušená rozvaha Hospodá�ského družstva Strukov k 31.12.2010 

Aktiva k 31.12.2010 P�ecen�ní k 31.12.2010
Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 40484 -20666 19818 31092 -20666 17384
Dlouhodobý majetek 27077 -20666 6411 18202 -20666 -2464

Dlouh. hmotný majetek 27075 -20666 6409 18200 -20666 -2466

Pozemky 1276 0 1276 1499 1499

Stavby 12042 -10472 1570 12042 -10472 1570

SMV 13162 -10194 2968 4177 -3236 941

Nedokon�ený DHM 595 0 595 482 482

Dlouh. finan�ní majetek 2 0 2 2 0 2

Ob�žná aktiva 13380 0 13407 12863 0 12890
Zásoby 5839 0 5839 5322 0 5322

Materiál 378 0 378 350 350

Nedokon�ená výroba 790 0 790 600 600

Výrobky 1299 0 1299 1281 1281
Zví�ata 3372 0 3372 3091 3091
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 4932 0 4932 4932 0 4932
Krátkodobý finan�ní 
majetek

2609 0 2609 2609 0 2609

�asové rozlišení 27 0 27 27 0 27

Pasiva k 31.12.2010 P�ecen�ní k 31.12.2010
PASIVA CELKEM 19818 17384
Vlastní kapitál 1788 -7604
Základní kapitál 1207 1207
Kapitálové fondy 1664 -7728
Ostatní kapitálové fondy 1664 1664
Oce�ovací rozdíly 
z p�ecen�ní 

0 -2434

Fondy ze zisku 1812 1812
Výsledek hospoda�ení 
minulých let

-1904 -1904

Výsledek hospoda�ení 
b�žného ú�etního období 

-991 -991

Cizí zdroje 17971 17971
Rezervy 0 0
Dlouhodobé závazky 15480 15480
Krátkodobé závazky 1906 1906
Bankovní úv�ry 585 585
�asové rozlišení 59 59

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4. Ú�TOVÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLE�NOSTI – ZEM	D	LSKÉ DRUŽSTVO 

UN�OVICE

�eský ú�etní standard pro podnikatele �. 11, který upravuje ú�tování o základním 

kapitálu nástupnické spole�nosti, praví: “Kone�ný z�statek p�íslušného ú�tu ú�tové 

skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy bude v zahajovací rozvaze nástupnické 

ú�etní jednotky zachycen v rámci ú�tové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové 

fondy, 42 - Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku a p�evedené 

výsledky hospoda�ení podle smlouvy o fúzi, smlouvy o p�evzetí, projektu rozd�lení 

nebo smlouvy o rozd�lení”. Proto se musí p�i ú�tování dodržet podmínky fúze 

Hospodá�ského družstva Strukov a Zem�d�lského družstva Un�ovice.  

Základní kapitál nástupnické spole�nosti bude navýšen na 83 558 tis. K� o �lenské 

vklady všech �len� zanikající spole�nosti Hospodá�ské družstvo Strukov. Dále bude 

ponížen zákonný rezervní fond nástupnické spole�nosti o 610 tis. K� díky navýšení 

�lenských vklad� zanikajícího družstva.  

Tabulka 17: Kalkulace základního kapitálu nástupnické spole�nosti 

Kalkulace základního kapitálu nástupnické spole�nosti [tis. K�]
ZK Hospodá�ské družstvo Strukov 1207
ZK Zem�d�lské družstvo Un�ovice 81741
Zm�na výše �lenských vklad�  610
Základní kapitál nástupnické spole�nosti 83558

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ú�tování zm�n základního kapitálu je uvedeno v tabulce �. 18.  

Tabulka 18: Ú�tování základního kapitálu nástupnické spole�nosti 

Text �ástka [tis. K�] MD D 
ZK Zem�d�lské družstvo Un�ovice  1207 701 411
ZK Hospodá�ské družstvo Strukov 81741 701 410

Zm�na výše �lenských vklad�  610 421 410
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vlastní kapitál nástupnické spole�nosti navýším o nerozd�lený zisk a kapitálové fondy 

zanikajícího družstva, p�esn� tak, jak je stanoveno v podmínkách fúze:  

• Položka rozvahy „nerozd�lený zisk z minulých let“ se navýší o neuhrazenou 

ztrátu minulých let ve výši 2 895 tis. K� skládající se ze ztráty minulých let 

1 904 tis. K� a ztráty za b�žné ú�etní období 991 tis. K�.  

• Ostatní kapitálové fondy se navýší o zákonný rezervní fond a statutární fondy 

zanikající spole�nosti.  

Nástupnická spole�nost Zem�d�lské družstvo Un�ovice vykáže p�ecen�ní majetku a 

závazk� zanikajícího družstva na stran� pasiv jako rozdíly z p�ecen�ní. Dále se družstvo 

rozhodlo, že nebude majetek zanikajícího družstva znovu oce�ovat a navýší ho 

o p�vodní hodnoty dlouhodobých aktiv zanikajícího družstva, jak umož�uje §6 a §7 

Vyhlášky 500/2002 Sb. Závazky a pohledávky budou do ú�etnictví nástupnické 

spole�ností p�evedeny ve jmenovitých hodnotách a jejich výše se nebude m�nit. 

Tabulka 19: Zjednodušená zahajovací rozvaha nástupnického Zem�d�lského 
družstva Un�ovice k 1. 1. 2011 

Brutto Korekce Netto  
AKTIVA CELKEM 905013 -366026 538744

Dlouhodobý majetek 726299 -363908 362148
Dlouhodobý nehmotný majetek 300 57
Dlouhodobý hmotný majetek 716388 -363888 352500
Dlouhodobý finan�ní majetek 9611 -20 9591
Ob�žná aktiva 176321 -2118 176596
Zásoby 110279 0 110279
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0
Krátkodobé pohledávky 50044 -2118 47926
Krátkodobý finan�ní majetek 15998 0 15998
�asové rozlišení 2393 0 2393
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Pokra�ování tabulky 19 

PASIVA CELKEM 538744
Vlastní kapitál 396486
Výsledek hospoda�ení minulých let -2895
Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období  20053
Cizí zdroje 130412
Rezervy 9018
Dlouhodobé závazky 64209
Krátkodobé závazky 21976
Bankovní úv�ry a výpomoci 35209
�asové rozlišení 11846

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA NÁSTUPNICKÉ 

ORGANIZACE 

Zm�nu struktury aktiv a pasiv provedu pomocí horizontální analýzy, která zkoumá 

zm�ny absolutních ukazatel� a jejich procentní zm�nu v �ase. Dlouhodobý majetek 

nástupnické spole�nosti se zvýší o 1,26 % oproti stavu dlouhodobého majetku ke konci 

roku 2010 v Zem�d�lském družstvu Un�ovice. V evidenci dlouhodobého majetku 

Zem�d�lského družstva Un�ovice p�ibudou kombajny, traktory, saze�ky, rozhazova�

mrvy a jiné strojní za�ízení za traktor, pozemky, budovy �i �erpací stanice.  

V ob�žném majetku fúze nejvíce ovlivní krátkodobý finan�ní majetek, kde je zm�na 

tém�� 20% díky nár�stu pen�z na bankovních ú�tech. Krátkodobé pohledávky 

zaznamenají zm�nu o 11,47 % a dohadné ú�ty aktivní se navýší o 17,34 %. Zásoby se 

zvýší o 5%, p�i�emž dojde k 11% zvýšení stád zví�at jako zásob, kterými jsou stáda 

prasat a krav.  

Ke zm�n� dojde i u �asového rozlišení, kde se zvýší náklady p�íštích období o 19%. 

Celková aktiva se zvýší o 3,33 %. Zm�na všech aktiv je zobrazena v následující tabulce. 

Tabulka 20: Zm�na struktury aktiv nástupnické spole�nosti 

�
31.12.201 1.1.2011 Horiz. analýza

AKTIVA CELKEM 521360 538744 3,33%
Dlouhodobý majetek 357654 362148 1,26%
Dlouhodobý nehmotný majetek 57 57 0,00%
Ocenitelná práva 57 57 0,00%
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Pokra�ování tabulky 20 

�
31.12.201 1.1.2011 Horiz. analýza

Dlouhodobý hmotný majetek 348008 352500 1,29%
Pozemky 34341 35840 4,37%
Stavby 190795 192365 0,82%
SMV 61857 62798 1,52%
Základní stádo a tažná zví�ata 10398 10398 0,00%
Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 50617 51099 0,95%
Dlouhodobý finan�ní majetek 9589 9591 0,02%
Podílové cenné papíry a vklady v 
podnicích s rozhodujícím vlivem 

9505 9505 0,00%

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 84 86 2,38%
Ob�žná aktiva 163706 176596 7,87%
Zásoby 104957 110279 5,07%
Materiál 7018 7368 4,99%
Nedokon�ená výroba a polotovary 20482 21082 2,93%
Výrobky 48829 50110 2,62%
Zví�ata 27703 30794 11,16%
Zboží 925 925 0,00%
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0,00%
Krátkodobé pohledávky 42994 47926 11,47%
Pohledávky z obchodního styku 34596 37687 8,93%
Pohledávky ke spole�ník�m a sdružení 3213 3213 0,00%
Stát - da�ové pohledávky 1575 3028 92,25%
Krátkodobé poskytnuté zálohy  1790 1862 4,02%
Dohadné ú�ty aktivní 1818 2134 17,38%
Jiné pohledávky 2 2 0,00%
Krátkodobý finan�ní majetek 13389 15998 19,49%
Peníze 163 186 14,11%
Ú�ty v bankách 6526 9112 39,63%
Krátkodobý finan�ní majetek 6700 6700 0,00%
�asové rozlišení 2366 2393 1,14%
Náklady p�íštích období 140 167 19,29%
P�íjmy p�íštích období  2226 2226 0,00%

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Pasiva se celkov� zvýšila o 3,33 %. Vlastní kapitál se snížil o 0,16 %. Na tom má podíl 

nov� vzniklá položka pasiv oce�ovací rozdíly z p�ece�ování, která ponížila vlastní 

kapitál o 2343 tis. K�. Další položkou, která ovlivní vlastní kapitál je p�evedená 

neuhrazená ztráta z minulých let. Kapitálové fondy se zvýší o 4,52 %, kam se p�evede 

zákonný rezervní fond a statutární fond zanikajícího družstva Strukov. Zákonný 

rezervní fond se sníží o 1,13 % kv�li navýšení �lenských vklad� zanikajícího družstva. 

Cizí zdroje se zvýšily o 15%. Nejv�tší zm�nu zaznamenala položka cizí krátkodobé 

zdroje, která byla navýšena o finan�ní leasing na traktor Zetor zaniklého 

Hospodá�ského družstva Strukov. Dále se zvýšilo zadlužení v��i státnímu aparátu 

a to o tém�� 20 %. Závazky se spole�ník� se zvýší o 11,11 %. Jiné dlouhodobé zdroje, 

na kterých se ú�tuje hlavn� o restitu�ních nárocích, se zvýší o tém�� 44 %. Dlouhodobé 

závazky v��i bankovním institucím se navýší jen nepatrn� a to o 1,69%.  

U �asového rozlišení k výraznému navýšení nedošlo. Výdaje p�íštích období se zvýší 

o 4,09 % a výnosy p�íštích období se nem�ní.  

Tabulka 21: Zm�na struktury pasiv nástupnické spole�nosti 

31.12.2010 1.1.2011 Horiz. analýza
PASIVA CELKEM 521360 538744 3,33%
Vlastní kapitál 397132 396486 -0,16%
Základní kapitál 81741 83558 2,22%
Základní kapitál 81741 83558 2,22%
Kapitálové fondy 23056 24098 4,52%
Ostatní kapitálové fondy 23056 26532 15,08%
Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní    -2434 100,00%
Fondy ze zisku 272282 271672 -0,22%
Zákonný rezervní fond/Ned�litelný fond 54177 53567 -1,13%
Statutární a ostatní fondy 218105 218105 0,00%
Výsledek hospoda�ení minulých let 0 -2895 100,00%
Neuhrazená ztráta minulých let   2895 100,00%
Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního 
období  

20053 20053 0,00%

Cizí zdroje 112441 130412 15,98%
Rezervy 9018 9018 0,00%
Rezervy zákonné 9018 9018 0,00%
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Pokra�ování tabulky 21 
31.12.2010 1.1.2011 Horiz. analýza

Dlouhodobé závazky 48729 64209 31,77%
Odložený da�ový závazek 13235 13235 0,00%
Jiné dlouhodobé závazky 35494 50974 43,61%
Krátkodobé závazky 20070 21976 9,50%
Závazky z obchodního styku 12057 12789 6,07%
Závazky ke spole�ník�m a sdružení 3168 3520 11,11%
Závazky za sociálního zabezpe�ení 1808 1981 9,57%
Stát - da�ové závazky a dotace 403 483 19,85%
Závazky k podnik�m s rozhodujícím 
vlivem

1630 1630 0,00%
Závazky k podnik�m s podstatným vlivem 919 919 0,00%
Jiné závazky 85 654 669,41%
Bankovní úv�ry a výpomoci 34624 35209 1,69%
Bankovní úv�ry dlouhodobé 34624 35209 1,69%
�asové rozlišení 11787 11846 0,50%
Výdaje p�íštích období 1444 1503 4,09%
Výnosy p�íštích období 10343 10343 0,00%

Zdroj: Vlastní zpracování 

Finan�ní analýza rozvahy k 31.12.2010 a zahajovací rozvahy k 1.1.2011 Zem�d�lského 

družstva Un�ovice odhalila zvýšení okamžité likvidity, což znamená, že nástupnické 

družstvo je schopné uhradit v�tší �ást krátkodobých závazk� okamžit�. Zem�d�lské 

družstvo Un�ovice fúzí navýšilo pohotovou likviditu, kdy je zna�ný objem aktiv vázán 

ve form� pohotových prost�edk� (krátkodobé pohledávky a krátkodobý finan�ní 

majetek), které nep�inášejí žádný úrok.  

Koeficienty zadluženosti se zm�nily jen nepatrn�. Celková zadluženost se zvýšila 

o 2 %. Nástupnická spole�nost kryje 74 % vlastního kapitálu a 12 % aktiv je 

financováno dlouhodobými dluhy. B�žná zadluženost se nezm�nila.  

Tabulka 22: Vybraní ukazatele finan�ní analýzy 

Ukazatel/rok 31.12.2010 1.1.2011 DHO 

Okamžitá likvidita 0,67 0,73 >1 

Pohotová likvidita 2,93 3,02 >1 

B�žná likvidita  8,16 8,04 >2 

Celková zadluženost  0,22 0,24 0,35 

Koeficient samofinancování 0,76 0,74

Dlouhodobá zadluženost 0,09 0,12

B�žná zadluženost 0,04 0,04
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Fúzí slou�ením Hospodá�ského družstva Strukov a Zem�d�lského družstva Un�ovice 

dojde k siln�jšímu postavení nástupnického družstva na trhu. Sníží se náklady na 

administrativu sdílením �inností, kdy se odstraní duplicity. Další úsporou náklad� je 

p�evzetí systému likvidace zem�d�lského odpadu zanikajícího Hospodá�ského družstva 

Strukov. V neposlední �ad� Zem�d�lské družstvo Un�ovice ušet�í na nákladech 

spojených s po�izováním vozového parku a strojního za�ízení, které p�evezme od 

zanikajícího družstva. Všechny výše vyjmenované výhody jsou synergetickými efekty, 

které vzniknou touto fúzí. 
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5. ZÁV	R

�eský trh se vzpamatovává z krize, která jej v letech 2008-2010 zasáhla. Pro hodn�

podnik� to bylo období úspor, nízkých zisk�. Pro n�které podniky se situace stala 

natolik neúnosná, že zanikly. Do podobné situace se dostalo i Hospodá�ské družstvo 

Strukov, které je sou�ástí této diplomové práce. Toto družstvo se rozhodlo pro fúzi 

se Zem�d�lským družstvem Un�ovice, které je jedním z nejsiln�jších podnik�

zabývajících se zem�d�lskou produkcí na Hané. 

Cílem práce bylo sestavit zahajovací rozvahu nástupnického družstva – Zem�d�lského 

družstva Un�ovice, které vzniklo slou�ením Hospodá�ského družstva Strukov 

a Zem�d�lského družstva Un�ovice. Dále jsem m�la porovnat majetkovou a kapitálovou 

strukturu Zem�d�lského družstva Un�ovice p�ed a po fúzi.  

Cíle bylo dosaženo. Sestavila jsem zahajovací rozvahu nástupnické spole�nosti ke dni 

fúze. P�i sestavování jsem respektovala postupy ú�tování p�em�n podnik� dle zákona 

o ú�etnictví, �eských ú�etních standard� a ú�etní vyhlášky �. 500/2002 Sb. Porovnala 

jsem majetkovou a kapitálovou strukturu nástupnického Zem�d�lského družstva 

Un�ovice.  

Bylo nutné p�ecenit majetek a závazky na reálné ceny zanikajícího Hospodá�ského 

družstva Strukov. Toto p�ecen�ní se promítlo do zahajovací rozvahy nástupnické 

spole�nosti, kde se o oce�ovacím rozdílu z p�ecen�ní zanikající spole�nosti ú�tuje 

na stran� pasiv.  

Dalším krokem bylo p�evedení základního kapitálu. Ob� družstva m�la r�zn� vysoký 

�lenský vklad, který se sjednotil. �lenský vklad �len� zanikajícího družstva se navýšil 

podle podmínek o fúzi na 30tis. K�. Dále došlo rozd�lení �lenského vkladu �len�

Zem�d�lského družstva Un�ovice v pom�ru 1:3. Tyto zm�ny vedly k navýšení 

základního kapitálu nástupnické spole�nosti a ponížení zákonného rezervního fondu.  

Posledním krokem sestavení rozvahy nástupnické spole�nosti bylo p�evedení 

hospodá�ského výsledku minulých let a fond� ze zisku zanikající spole�nosti. Tato 

transakce navýšila kapitálové fondy nástupnické spole�nosti a nov� vznikla ztráta 

za minulá období.  
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Projektem fúze Zem�d�lské družstvo Un�ovice navýší bilan�ní sumu o 3,33 %. 

K nejv�tším pohyb�m na stran� aktiv dojde na bankovním ú�tu a krátkodobých 

pohledávkách. Množství pen�z na bankovních ú�tech se zvýší o tém�� 37 %. 

Krátkodobé pohledávky se díky pohledávkám v��i státu zvýší o 11,47 %. Pasivní stranu 

rozvahu ovlivní vznik nových položek, kterými jsou oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní 

a neuhrazená ztráta z minulých let, kde je 100% zm�na. Dále se navýší položka jiné 

dlouhodobé závazky o 43 %, kde ob� družstva ú�tovala o restitu�ních závazcích. 

K velkému pohybu dojde i na ú�tu jiné závazky, kde zanikající Hospodá�ské družstvo 

Strukov ú�tovalo o finan�ním leasingu.  

Celkov� fúze významn� neovlivnila ukazatele finan�ní analýzy. Zvýšil se ukazatel 

pohotové a okamžité likvidity, ale došlo ke snížení b�žné likvidity. Slou�ení spole�ností 

zap�í�ilo snížení koeficientu samofinancování o 2 %, což znamená, že se zvýšila 

dlouhodobá zadluženost.  

Mohu �íci, na základn� finan�ní analýzy, že v p�ípad� fúze Zem�d�lského družstva 

Un�ovice s Hospodá�ským družstvem Strukov se ekonomická situace nástupnického 

družstva nezhorší a fúze po finan�ní stránce Zem�d�lské družstvo Un�ovice nijak 

extrémn� neovlivní.  
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P�íloha 1: Rozvaha Zem�d�lského družstva Un�ovice k 1.1.2011

Brutto Korekce Netto
AKTIVA CELKEM 905013 -366026 538744
Pohledávky za upsané vlastní jm�ní
Dlouhodobý majetek 726299 -363908 362148
Dlouhodobý nemhotný majetek 300 57
Z�izovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné �innosti
Software
Ocenitelná práva 300 -243 57
Jiný dlouhodobý nehmotnýmajetek
Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek 716388 -363888 352500
Pozemky 35840 35840
Stavby 344477 -152112 192365
Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 262690 -199892 62798
P�stitelské celky trvalých porost�
Základní stádo a tažná zví�ata 22282 -11884 10398
Jiný hmotný dlouhodoý majetek
Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 51099 51099
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotnýmajetek
Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 
Dlouhodobý finan�ní majetek 9611 -20 9591
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím 
vlivem

9505 9505

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným 
vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 106 -20 86
P�j�ky podnik�m ve skupin�
Jiný dlouhodobý majetek
Ob�žná aktiva 176321 -2118 176596
Zásoby 110279 110279
Materiál 7368 7368
Nedokon�ená výroba a polotovary 21082 21082
Výrobky 50110 50110
Zví�ata 30794 30794
Zboží 925 925
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke spole�ník�m a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky 50044 -2118 47926
Pohledávky z obchodního styku 39805 -2118 37687
Pohledávky ke spole�ník�m a sdružení 3213 3213
Sociální zabezpe�ení
Stát - da�ové pohledávky 3028 3028
Krátkodobé poskytnuté zálohy 1862 1862
Dohadné ú�ty aktivní 2134 2134
Jiné pohledávky 2 2
Krátkodobý finan�ní majetek 15998 15998
Peníze 186 186
Ú�ty v bankách 9112 9112
Krátkodobý finan�ní majetek 6700 6700
Ostatní aktiva - p�echodné ú�ty aktiv
�asové rozlišení 2393 2393
Náklady p�íštích období 167 167
Komplexní náklady p�íštích období 0 0
P�íjmy p�ístích období 2226 2226



Rozvaha Zem�d�lského družstva Un�ovice k 1.1.2011

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní 
Fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Ned�litelný fond
Statutární a ostatní fondy
Hospodá�ský výsledek minulých let
Nerozd�lený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Hospodá�ský výsledek b�žného ú�etního období (+/-) 
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy zákonné
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky k podnik�m s rozhodujícím vlivem
Závazky k podnik�m s podstatným vlivem
Dlouhodobé p�ijaté zálohy
Emitované dluhopisy
Dlouhodobé sm�nky k úhrad�
Odložený da�ový závazek
Jiné dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodního styku
Závazky ke spole�ník�m a sdružení
Závazky k zam�stnanc�m
Závazky za sociálního zabezpe�ení
Stát - da�ové závazky a dotace
Dohadné ú�ty pasívní
Závazky k podnik�m s rozhodujícím vlivem
Závazky k podnik�m s podstatným vlivem
Jiné závazky
Bankovní úv�ry a výpomoci
Bankovní úv�ry dlouhodobé
B�žné bankovní úv�ry
Krátkodobé finan�ní výpomoci
�asové rozlišení
Výdaje p�íštích období
Výnosy p�íštích období

-2895
218105

9018
130412

20053
2895

64209

9018

50974
13235

1981

3520
12789
21976

26532
-2434

272282
54177

10343
1503

11846

35209
35209

654
919

1630

483

82948
82948

24098

538744
396486



Brutto Korekce Netto
AKTIVA CELKEM 31092 -13708 17384
Pohledávky za upsané vlastní jm�ní
Dlouhodobý majetek 18202 -13708 4494
Dlouhodobý nemhotný majetek 0
Z�izovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné �innosti
Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotnýmajetek
Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek 18200 -13708 4492
Pozemky 1499 1499
Stavby 12042 -10472 1570
Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 4177 -3236 941
P�stitelské celky trvalých porost�
Základní stádo a tažná zví�ata
Jiný hmotný dlouhodoý majetek
Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 482 482
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotnýmajetek
Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 
Dlouhodobý finan�ní majetek 2 2
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím 
vlivem
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným 
vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 2 2
P�j�ky podnik�m ve skupin�
Jiný dlouhodobý majetek
Ob�žná aktiva 12863 12890
Zásoby 5322 5322
Materiál 350 350
Nedokon�ená výroba a polotovary 600 600
Výrobky 1281 1281
Zví�ata 3091 3091
Zboží
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke spole�ník�m a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky 4932 4932
Pohledávky z obchodního styku 3091 3091
Pohledávky ke spole�ník�m a sdružení
Sociální zabezpe�ení
Stát - da�ové pohledávky 1453 1453
Krátkodobé poskytnuté zálohy 72 72
Dohadné ú�ty aktivní 316 316
Jiné pohledávky
Krátkodobý finan�ní majetek 2609 2609
Peníze 23 23
Ú�ty v bankách 2586 2586
Krátkodobý finan�ní majetek
Ostatní aktiva - p�echodné ú�ty aktiv
�asové rozlišení 27 27
Náklady p�íštích období 27 27
Komplexní náklady p�íštích období
P�íjmy p�ístích období 

P�íloha 2: Rozvaha Hospodá�ského družstva Strukov k 31.12.2010 
po p�ecen�ní 



PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní 
Fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Ned�litelný fond
Statutární a ostatní fondy
Hospodá�ský výsledek minulých let
Nerozd�lený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Hospodá�ský výsledek b�žného ú�etního období (+/-) 
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy zákonné
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky k podnik�m s rozhodujícím vlivem
Závazky k podnik�m s podstatným vlivem
Dlouhodobé p�ijaté zálohy
Emitované dluhopisy
Dlouhodobé sm�nky k úhrad�
Odložený da�ový závazek
Jiné dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodního styku
Závazky ke spole�ník�m a sdružení
Závazky k zam�stnanc�m
Závazky za sociálního zabezpe�ení
Stát - da�ové závazky a dotace
Dohadné ú�ty pasívní
Závazky k podnik�m s rozhodujícím vlivem
Závazky k podnik�m s podstatným vlivem
Jiné závazky
Bankovní úv�ry a výpomoci
Bankovní úv�ry dlouhodobé
B�žné bankovní úv�ry
Krátkodobé finan�ní výpomoci
�asové rozlišení
Výdaje p�íštích období
Výnosy p�íštích období

1207
1207
-646

17384

1812
-2434
1664

-770

1904

-1904
955
857

17971
-991

15480

732
1906

15480

80
173

352

585
585
569

59
59

Rozvaha Hospodá�ského družstva Strukov k 31.12.2010 po 
p�ecen�ní 



P�íloha �. 3: Výkazy Zem�d�lského družstva Un�ovice 
k 31.12.2010  















P�íloha 4: Výkazy Hospodá�ského družstva Strukov 
k 31.12.2010 �
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