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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá přeměnami obchodních společností se zaměřením na daňové 

dopady těchto procesů. Úvodem této práce charakterizujeme teoretická východiska práce, 

ve kterých objasňujeme charakteristiky jednotlivých obchodních společností, přeměn 

obchodních společností a právní, účetní a daňové aspekty přeměn těchto společností. 

Vlastní návrhy se zabývají modelovým příkladem, který je zaměřen na fúzi dvou 

společností s ručením omezeným a vymezením jejich účetních a daňových dopadů této 

přeměny.  

Abstract 

Diploma thesis deals with on the transformation of business companies with focus on the 

tax implications of these processes. At the beginning of this thesis is described theoretical 

basis of the thesis in which clarified the characteristics of individual companies, 

transformations of copmpanies and law, accounting and tax aspects of transformations of 

these companies. The own proposals make a model example which is focused on the 

merger of two limited liability companies and the defining of their accounting and tax 

implications of this transformation. 
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1. ÚVOD 

V aktuální situaci velice rozvinutého tržního hospodářství je nutné počítat s globalizací 

ekonomických aktivit, která představuje propojení trhů různých aktivit či různých zemí. 

Při globalizované ekonomice jsou přeměny obchodních společností stále častější a také 

jejich finanční objemy dosahují stále vyšších čísel. V rámci fungování společnosti může 

nastat situace, kdy může přeměna představovat vizi zlepšení pozice v konkurenčním 

prostředí či na trhu obecně. Téma přeměn obchodních společností je velice rozsáhlé a je 

nutné brát v potaz ekonomické, právní, účetní a daňové aspekty tohoto kroku. Při 

přeměně obchodních společností nelze brát v úvahu pouze ekonomické aspekty této 

realizace, jelikož aspekty daňové mají při tomto kroku velice důležitou roli, mluvíme 

o tzv. daňové optimalizaci (daňovém plánování). Daňová optimalizace je považována za 

legitimní nástroj, jehož účelem je snížení daňové zátěže poplatníka, který podporuje 

základní princip maximalizace zisků. Účelem daňového plánování je snaha 

minimalizovat daňovou povinnost dostupnými legálními prostředky. V této práci budeme 

rozebírat především daňové dopady přeměn obchodní společností. Nejčastější formou 

přeměny obchodních společností je fúze, kterou také můžeme nazvat jako spojování 

podniků. Fúze může být realizovaná na domácím trhu, ale také v rámci více zemí. 

Výhodou mezinárodní fúze je expanze společností na nový trh. V rámci správné realizace 

fúze společností můžeme očekávat požadované výsledky jako zlepšení postavení 

společnosti na daném trhu, mezi konkurenty, či zmiňovanou expanzi na nový trh. Proces 

fúze je velice složitý a představuje provázanost mezi odborníky z oblasti práva, účetnictví 

a daní. Standartním postupem fúze je účast externích odborníků z těchto oblastí (např. 

daňových poradců). V rámci fúze je nutné dodržovat legislativní ustanovení v rámci 

České Republiky či ostatních států (např. států Evropské Unie, které podléhají korigování 

rozdílů dle platné vydané směrnice Rady Evropské Unie.) Před procesem přeměn 

obchodních společností je vhodné zabývat se překážkami, které jsou s tímto krokem 

spjaty. U společnosti, která po dokončení procesu bude fungovat v nástupnickém 

postavení, lze také vyhodnotit efektivitu a porovnání očekávaných výsledků (např. 

pomocí výpočtu poměrových ukazatelů). 

Cílem této diplomové práce je zjišťování daňové zátěže obchodních společností po 

aplikování vybraného druhu přeměny obchodních společností. Námi vybraným druhem 

přeměny je fúze. Fúze obchodní společnosti bude porovnána na praktickém příkladu, 
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který bude zhodnocen z hlediska daňového zatížení obchodní společnosti, dále bude brán 

ohled na související povinnosti plynoucí z tohoto kroku.  

Před zpracováním této diplomové práce bylo nutnou součástí nastudování odborné 

literatury, odborných článků, ale také platných legislativních norem České republiky 

a Evropské Unie.  

Teoretická východiska této práce poslouží k vymezení podstatných pojmů na základě 

oborných publikací a ustanovení v zákonech. Na začátku teoretické části práce 

charakterizujeme druhy obchodní společností. V další kapitole si objasníme problematiku 

přeměny obchodní společností, právní úpravu tohoto tématu a druhy přeměn obchodní 

společností. Více si následně rozebereme námi vybranou přeměnu – fúzi obchodních 

společností. Na závěr této části objasníme problémy účetních a daňových souvislostí 

plynoucích z přeměn obchodních společností. 

V praktické části této práce použijeme modelový příklad fúze dvou společností 

s ručením omezeným, kde si nejprve vymezíme základní údaje o těchto společnostech. 

Následuje podrobný popis plánování a dokončení fúze. Rozebereme právní a účetní 

aspekty provedeného sloučení společností. V rámci účetních aspektů přeměny 

provedeme měření výkonnosti a efektivnosti nově vzniklé společnosti. Následuje daňový 

pohled na tuto přeměnu společnosti, kde charakterizujeme povinnosti vyplývající 

z tohoto kroku a možnosti daňové optimalizace pomocí dostupných legálních 

legislativních prostředků. Výsledky potenciální daňové optimalizace zhodnotíme pomocí 

dopadu na daňovou povinnost nástupnické společnosti v rámci závěrečného kroku našeho 

modelového příkladu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následujících kapitolách nás čekají teoretická východiska práce. Nejprve nás čeká 

charakteristika obchodních společností, následovat bude charakteristika přeměn 

obchodních společností. Poté si jednotlivě rozebereme účetní a daňové aspekty přeměn. 

2.1. Charakteristika obchodních společností 

Obchodní společnosti můžeme dělit z pohledu postavení společníků v nich na osobní 

obchodní společnosti a kapitálové obchodní společnosti. 

Osobní obchodní společnosti (v.o.s.) nazýváme tímto názvem z důvodu očekávané 

osobní účasti společníků na podnikatelském chodu společnosti. Zákon nařizuje 

společníkům osobní ručení, které znamená, že společník ručí společně a nerozdílně 

veškerým svým majetkem za závazky společnosti. Osobní obchodní společnost ze zákona 

nemá povinnosti vytvářet vlastní kapitál a její společníci nemají povinnost vkladů do 

společnosti. 

Kapitálové obchodní společnosti (s.r.o., a.s.) nazýváme tímto názvem z důvodu 

očekávaného vkladu společníků, kteří vystupují jako investoři společnosti a nemusí se na 

činnosti společnosti osobně podílet. Společníci ručí do výše svého vkladu. V případě 

krachu společnosti je tento vklad spotřebován na dluhy společnosti. Po společnících 

nejsou vyžadovány žádné další úhrady, ale o vklad do společnosti přijdou. Zákon dále 

určuje kapitálové obchodní společnosti vytvářet základní kapitál a společníci společnosti 

poskytují vklad do tohoto kapitálu.1 

Kombinací těchto dvou společností je komanditní společnost (k.s.). 

2.1.1. Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezením je kapitálovou společností, která nese zodpovědnost za 

své dluhy. Společníci v této společnosti povinně vkladově vstupují do společnosti. Vklad 

do této společnosti může být v peněžité formě, ale také nepeněžitý, avšak nemůže být 

proveden pomocí prací či služeb. Po úplném splacení povinných vkladů také zaniká jejich 

                                                           
1 SALACHOVÁ, B., VÍTEK, B., GLÁSEROVÁ, J., OTAVOVÁ, M. Obchodní 

korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: KEY Publishing 

s. r. o., 2014. 147 s. ISBN 978-80-7418-220-4. 
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povinnost ručení. Tento fakt je potvrzen zápisem do veřejného rejstříku. Společnost 

s ručením omezeným má povinné orgány a těmi jsou jednatel a valná hromada. 

Nepovinným orgánem u tohoto druhu společnosti je dozorčí rada. Pokud je statutárním 

orgánem společnosti osoba, která není společníkem společnosti, tak ztrácí hlasovací 

právo při valné hromadě společnosti, ale zákonem je takováto možnost povolena. 

Společnost s ručením omezeným má možnost vydávat různé typy podílů. S těmito podíly 

můžou být spojena zvláštní práva jako předností právo na převzetí vkladové povinnosti 

či právo na předností výplatu podílu na zisku. 

Poměr vkladu do základního kapitálu se u této společnosti rovná podílem společníka. 

Výše základního kapitálu je souhrnem všech vkladů společníků. Dle zákona o obchodních 

korporacích (č 90/2012 Sb.) je povinnost splatit všechny vklady do pěti let. Změna 

obchodního podílu je možná pomocí kmenového listu, který je obdobou akcie. 

S kmenovým listem není možné veřejně obchodovat a je vždy vydán na jméno.  

Společník má dále právo na vypořádací podíl, právo podílet se na řízení společnosti, 

právo na podíl na zisku, právo na podíl na likvidačním zůstatku. Podíl na zisku se vyplácí 

dle poměru podílu společníka, pokud není společenskou smlouvou stanoveno jinak. 

Společenská smlouva má náležitosti, které jsou stanovy zmiňovaným zákonem. Tato 

smlouva musí obsahovat název společnosti, sídlo, předmět podnikání, seznam společníků 

společně s jejich podílem. Mimo jiné může tato smlouva také upravovat rozsah práv 

a povinností společníka, jen pokud je tato situace její součástí. Dalšími náležitostmi 

smlouvy jsou výše vkladů na podílu, výše celkového základního kapitálu, lhůta pro 

splacení vkladu společníků, případně také ocenění nepeněžních vkladů společníků. Tato 

smlouva může být v rámci existence společnosti změněna, ale pouze rozhodnutím valné 

hromady nebo dohodou všech společníků společnosti. 

Valná hromada společnosti je usnášeníschopná v případě, pokud přítomní společníci 

mají dohromady alespoň polovinu hlasů. Tento orgán společnosti rozhoduje většinovým 

systémem. Podle zákona má každý společník jeden hlas na jednu Kč vkladu. V případě, 

že valná hromada rozhoduje o některém ze společníků, tento společník nehlasuje. 

Důvodem může být například vyloučení společníka. Valná hromada musí být svolána 

nejméně jednou za účetní období. Svolání toho orgánu společnosti má v pravomoci 

jednatel, jakýkoliv společník případně dozorčí rada. Kompetencemi valné hromady je 
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zvolení a odvolání osob do orgánů společnosti, rozhodování o možné změně základního 

kapitálu, schválení účetní závěrky společnosti, přeměny společnosti, prodej společnosti 

případně zvolení likvidátora či prokuristy.  

Společnost s ručením omezeným má statutární orgán jednatele, případně více 

jednatelů. Jednatelem může být fyzická osoba, ale také právnická osoba, v tomto případě 

ji zastupuje člen statutární orgánu společnosti. Jednatel má vždy pouze jeden hlas. 

Zákonem dané požadavky na jednatele jsou bezúhonnost, svéprávnost a absence 

překážky k provozování dané živnosti. Při odstoupení jednatele má valná hromada 

povinnost zvolit nového a to do jednoho měsíce. Nový jednatel se svým zvolením zároveň 

ujímá funkce a může jednat tedy dříve, než je oficiálně zapsán do veřejného rejstříku. 

Činnost jednatelů kontroluje dozorčí rada. Dalšími úkony dozorčí rady jsou kontrola 

účetní závěrek, účetních dokladů, účetních a obchodních knih. Dozorčí rada informuje 

o své činnosti valnou hromadu. Jednatel ani jinak oprávněná osoba jednáním za 

společnost nesmí být členem dozorčí rady. Počet členů dozorčí rady není zákonem 

stanoven. Při odstoupení člena dozorčí rada probíhá hlasování stejným způsobem jako při 

odstoupení jednatele.  

Soud může vyloučit společníka za společnosti. Dalšími způsoby zániku společníka 

ve společnosti jsou jednostranné vystoupení či zánik celé společnosti. V případě kdy se 

společník rozhodne jednostranně vystoupit ze společnosti, tak v tomto případě mu náleží 

vypořádací podíl. Jedním z typických způsobů ukončení účasti je převod podílů na jinou 

osobu. Valná hromada také může vyloučit společníka a to v případě vážných nedostatků 

(např. nesplacení vkladu ve sjednané době).2 

2.1.2. Veřejná obchodní společnost 

Na základě společenské smlouvy můžou veřejně obchodní společnost založit nejméně 

dva společníci, společnost je většinou zakládána za účelem podnikání, na kterém se 

společníci podílejí. Společníci mají ve společnosti stejné postavení. Zákon určuje 

povinnost vkladů společníků do společnosti, tyto vklady lze vložit finančně, ale také jako 

práci či službu pro společnost. Společenská smlouva stanovuje statutární orgán 

                                                           
2 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 696 s. 

ISBN 978-80-7478-633-4. 
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společnosti. Společenská smlouva má své nezbytné náležitosti, kterými jsou úředně 

ověřené podpisy zakladatelů a její písemná forma. Tato smlouva musí bezpodmínečně 

obsahovat údaje: název obchodní společnosti, sídlo, předmět podnikání, statutární orgán 

společnosti a určení jejich společníků. Veškeré změny ve společenské smlouvě musí být 

také prováděny písemnou formou s úředně ověřenými podpisy a výhradně se souhlasem 

všech společníků společnosti. 

Statutárním orgánem společnosti může být každý společník, který je bezúhonný, není 

v insolvenci a nemá překážku pro provozování živnosti společnosti. Tento společník 

vykonává svou činnost svědomitě a hospodárně vůči společnosti a nesmí podstupovat 

střet jeho zájmů se zájmy společnosti. Společník veřejné obchodní společnosti má svá 

práva a povinnosti. Všichni společníci mají právo na informace o chodu společnosti 

a kontroly jejího hospodaření. Případný zisk či ztrátu společnosti si společníci dělí 

rovným dílem, avšak je možnost stanovit jiný poměr ve společenské smlouvě.  

Společník, který se do veřejné obchodní společnosti přidá za chodu firmy, ručí také 

za dluhy, které vznikly i před jeho vstupem do společnosti. Naopak společník, který 

vystoupí z veřejné obchodní společnosti, ručí pouze za dluhy vzniklé za jeho působení ve 

firmě.  

U veřejné obchodní společnosti není možné převádění podílů na společnosti. 

Zánik veřejné obchodní společnosti je možný rozhodnutím soudu nebo v případě že 

žádný ze společníků nesplňuje požadavky zákona o obchodních korporacích a to 

ustanovení §46. Veřejná obchodní společnost může dál pokračovat i po odstoupení jednoho 

společníka, pokud se ostatní společníci dohodnou v pokračování společnosti. Důvodem pro 

odstoupení může být zánik účasti společníka, jeho výpověď, exekuce či konkurz na majetek 

společníka a u společníka, který je právnickou osobou také její zánik.3 

2.1.3. Akciová společnost 

Další společností je akciová společnost, kterou řadíme mezi kapitálové společnosti. 

V této společnosti společníci – akcionáři neručí za závazky společnosti. Základní kapitál 

                                                           
3 SALACHOVÁ, B., VÍTEK, B., GLÁSEROVÁ, J., OTAVOVÁ, M. Obchodní 

korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: KEY Publishing 

s. r. o., 2014. 147 s. ISBN 978-80-7418-220-4. 
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společnosti je vždy tvořen akciemi. Minimální základní kapitál je určen hodnotou 

2 milionů korun nebo 80 tisíc eur. Je možné vydávat akcie i bez jejich jmenovité hodnoty, 

takové akcie nazýváme kusovými. Zakládání společnosti probíhá formou veřejné listiny, 

dřívější možnost s veřejným úpisem akcií byla zrušena. O struktuře orgánu a počtu osob 

v orgánech společnosti rozhodují zakladatelé. Základním dokumentem při zakládání 

společnosti jsou stanovy. Stanovy musí obsahovat tyto náležitosti: firmu, předmět 

podnikání, základní kapitál, údaje o akciích, systém vnitřní struktury společnosti 

a informace o počtech hlasů. Stanovy jsou veřejnou listinou, kterou může měnit pouze 

valná hromada společnosti. 

Akcie je cenným papírem, který představuje práva akcionáře se podílet na řízení 

společnosti, na případném zisku či likvidačním zůstatku. Chod společnosti ovlivňují 

akcionáři zejména účastí na valné hromadě, kde mají právo hlasovat, požadovat 

vysvětlení o chodu společnosti, předkládat návrhy či protinávrhy a další práva, které jim 

náleží dle stanov a zákona. 

Akcie mohou mít různá práva, různou váhu hlasů na valné hromadě,  pevný nebo 

podřízený podíl na zisku společnosti, či podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Pokud 

firma vypíše prioritní akcie, tak jejich akcionáři mají předností práva, která se týkají 

přednostního podílu na zisku společnosti, případně na likvidačním zůstatku společnosti. 

Základní práva a povinnosti akcionáře:  

- včas a řádně splnit svou vkladovou povinnost, 

- hlasovací právo, 

- právo na podílu na zisku, 

- právo na podílu na likvidačním zůstatku, 

- právo na vysvětlení záležitostí o dotazované skutečnosti, 

- právo uplatňovat své návrhy či protinávrhy. 

Vnitřní struktura u akciové společnosti může být tvořena dvěma systémy: 

Systém dualistický – Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Orgánem 

kontroly je dozorčí rada. 
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Systém monistický – Statutárním orgánem společnosti je správní rada a statutární 

ředitel společnosti. 

Oba systémy mají jako nejvyšší orgán vždy valnou hromadu. V případě svolání valné 

hromady je nutné prověřit její usnášeníschopnost. Valná hromada je usnášení schopná 

v případě, že zúčastnění akcionáři vlastní akcie, které hodnotou či počtem přesahují 30 % 

základního kapitálu společnosti. 

Rozhoduje se na základě většinového systému u přítomných hlasů. Pouze v případě 

kdy valná hromada rozhoduje o důležitých bodech chodu firmy (např. změna stanov, 

změna hodnoty základního kapitálu, vydání dluhopisů společnosti či zrušení společnosti), 

je nutné pro přijetí rozhodnutí hlasovat nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. Následné 

přijaté hlasování musí být zapsáno veřejnou listinou. 

Dualistický systém 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. 

Představenstvo má na starost chod obchodních činností společnosti. Má zodpovědnost za 

vedení účetnictví a na valné hromadě předkládat výkazy společnosti ke schválení. Dále 

předkládá návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty. Mimo jiné také zprávy o chodu 

podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti. Představenstvo by mělo být 

tříčlenné, pokud není ve stanovách společnosti uvedeno jinak. Členové představenstva 

jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.  

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na fungování 

představenstva a na dodržování zásad a úmluv schválených valnou hromadou. 

Předmětem dozorčí rady je také kontrola dokladů, účetní závěrky a obchodních transakcí. 

Členové dozorčí rady jsou voleni na tři roky, pokud není ve stanovách uvedeno jinak.  

Monistický systém 

Jednodušší systém, který umožňuje lepší správu a řízení společnosti. Statutárním 

orgánem v tomto systému je statutární ředitel společnosti. Ředitel je jmenován správní 

radou, která zároveň v tomto systému vykonává funkce dozorčí rady. Členové správní 

rady nemají možnost společnost zastupovat. Správní rada zajištuje ve společnosti řízení 

i kontrolu. Členové správní rady jsou voleni pomocí valné hromady akcionářů. Správní 

rada kontroluje obchodní činnost společnosti a kontroluje, zda statutární ředitel realizuje 
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chod společnosti dle odsouhlasených podmínek na valné hromadě. Jednání správní rady 

se účastní i statutární ředitel společnosti. Správní rada schvaluje statutárního ředitele 

(smlouvu o výkonu jeho funkce) a rozhoduje také o případném zvýšení základního 

kapitálu. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel, který má na starosti 

obchodní chod společnosti. Podmínky při volbě statutárního ředitele jsou: členství 

v představenstvu společnosti a bezúhonnost.4  

2.1.4. Komanditní společnost 

U komanditní společnosti můžeme najít dva typy společníků. Komanditista – kapitálový 

společní a komplementář – osobní společník.  

Komplementář:  

- Za závazky společnosti ručí neomezeně. 

- Jeho podíl nelze převádět. 

- Zánik jeho podílu ve společnosti znamená zánik společnosti (po celou dobu musí 

ve společnosti zůstat alespoň jeden komplementář). 

- Neomezené ručení. 

- Společenská smlouva může stanovit vkladovou povinnost komplementáře. 

Komanditista: 

- Za závazky společnosti ručí omezeně. 

- Do společnosti přináší kapitálový vklad. 

- Vklad může být peněžní nebo v rámci služeb či práce. 

- Jeho podíl je možné převést (Převod podílu musí být proveden písemně 

s ověřenými podpisy). 

- Účast ve společnosti končí jeho smrtí, exekucí či konkursem na jeho majetek.  

                                                           
4 SALACHOVÁ, B., VÍTEK, B., GLÁSEROVÁ, J., OTAVOVÁ, M. Obchodní 

korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: KEY Publishing 

s. r. o., 2014. 147 s. ISBN 978-80-7418-220-4. 
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Práva a povinnosti společníka v komanditní společnosti děláme na majetková (podíl 

na zisku, vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku) a nemajetková (právo hlasovat 

a právo informovanosti). 

Statutárním orgánem komanditní společnosti je komplementář, který má povinnost 

starat se o obchodní chod společnosti. Pro komplementáře platí nutnost bezúhonnosti 

a absence překážek k výkonu funkce. Při závažném porušení povinností komplementáře 

jej může soud vyloučit z funkce statutárního orgánu společnosti. Rozhodování mimo věci 

spadající pod statutární orgán probíhá zvlášť hlasováním komplementářů a zvlášť 

hlasováním komanditistů. Zisk či ztráta se v komanditní společnosti dělí na poloviny pro 

komplementáře a komanditisty zvlášť. Komplementáři svoji polovinu dělí mezi sebe 

a následně mají povinnost ji zdanit. Polovinu pro komanditisty nejprve společnost zdaní 

sama a následně ji rozdělí dle jejich poměrů podílů.5 

2.2. Charakteristika přeměn obchodních společností 

Přeměna jako obecní pojem vyjadřuje změnu, transformaci, reformu určité věci, osoby, 

skutečnosti či procesu. Pojem přeměna využívaný v českém obchodním právu je 

využíván pro identifikaci procesů, které vedou ke spojení či rozdělení obchodních 

společností a může zahrnovat také změnu právní formy obchodní společnosti. 

Globalizace ekonomiky je důvodem pro častější setkávání s přeměnami obchodních 

společností. Zlomem v tomto procesu byl rok 2008, kdy se stabilizoval trh po jeho 

poslední velké ekonomické krizi.  

Samotný proces přeměny obchodních korporací je velmi náročným krokem a má 

vysoké nároky na všechny subjekty přeměny. Je nutné pro tento proces vypracovat 

spoustu dokumentů právního a účetního charakteru. Tímto je proces náročný jak časově, 

tak organizačně a v neposlední řadě také finančně. Proces přeměny vyžaduje zapojení 

odborníků z právního, účetního a daňového sektoru.6 

                                                           
5 SALACHOVÁ, B., VÍTEK, B., GLÁSEROVÁ, J., OTAVOVÁ, M. Obchodní 

korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: KEY Publishing 

s. r. o., 2014. 147 s. ISBN 978-80-7418-220-4. 

6 VÍTEK, B., SALACHOVÁ, B. Právní prostředí podnikatele. Ostrava: KEY 

Publishing s. r. o., 2014, 222 s. ISBN 978-80-7418-210-5. 
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2.2.1. Druhy přeměn obchodních společností  

Zákon č. 125/2008 sb. o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění 

pozdějších předpisů vymezuje, jaké úkony rozumíme pojmem přeměna obchodní 

společnosti: 

- fúze společnosti nebo družstva, 

- rozdělení společnosti nebo družstva, 

- převod jmění na společníka, 

- přeshraniční přemístění sídla, 

- změna právní formy společnosti. 

2.2.1.1. Fúze obchodní společnosti 

Fúze je druh přeměny obchodních společností, při které jedna (případně více) existujících 

společností zaniká a přechází včetně jejího jmění na nastupující společnost, která již 

existuje nebo nově vznikne. Zanikající společnost zaniká bez likvidace a plně přechází 

včetně jejího jmění na společnost nástupnickou. Tato společnost tedy přebírá od 

zanikající společnosti veškerý její movitý a nemovitý majetek, pohledávky, závazky, 

pracovněprávní vztahy atd. Fúze může být vnitrostátní i přeshraniční. 

Fúze probíhá dvěma formami – sloučením nebo splynutím.  

Fúze sloučením - Při této formě sloučení nedochází ke vzniku nové společnosti, 

pouze k zániku jedné či více společností. Tomuto zániku předchází zrušení bez likvidace. 

Jmění zanikající společnosti přechází na nástupnickou společnost. Společníci zanikající 

společnosti se automaticky stávají společníky v nástupnické společnosti.  

Fúze splynutím - Při této formě sloučení dochází ke vzniku nové obchodní 

společnosti, pod kterou přechází jmění zanikajících společností. U splynutí dochází 

k zániku minimálně dvou obchodních společností, které jsou opět zrušeny bez likvidace. 

Společníci zanikající společnosti se opět stávají společníky nové nastávající společnosti. 
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Jako zakladatele u nové nástupnické společnosti mají právní postavení vždy společníci 

zanikající společnosti.7 

Členění fúzí: 

- Horizontální fúze - spojení podniků s obdobnou či identickou činností (např. 

strojírenská společnost A a strojírenská společnost B). 

- Vertikální fúze - spojení podniků s navzájem navazující činností. V praxi se 

nejčastěji jedná o podniky na různých stupních výrobního procesu vybraného 

produktu (např. papírny a tiskárna). 

- Konglomerátní fúze - spojení podniků s navzájem nezávislou činností (např. 

automobilní trh a farmaceutická společnost.8 

2.2.1.2. Rozdělení 

Pod tento pojem spadá rozštěpení a odštěpení, kdy původní společnost označujeme jako 

společnost rozdělovanou.  

Rozštěpení – při tomto způsobu rozdělení dochází k zániku rozdělované obchodní 

společnosti, kterému předchází zrušení bez likvidace. Nástupnická společnost přebírá 

jmění a základní práva a povinnosti zanikající společnosti. Společníci zanikající 

společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti. 

Odštěpení – při tomto způsobu rozdělení, na rozdíl od rozštěpení, rozdělovaná 

společnost nezanikne. Dochází pouze k odštěpení části jmění a práv a povinností 

z pracovně právních vztahů společnosti a tato část přechází pod existující případně nově 

vzniklou nástupnickou společnost. Společníci nejčastěji zůstávají společníky původní 

společnosti a zároveň se nově stávají společníky nástupnické společnosti.9 

  

                                                           
7 DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 395 

stran. ISBN 978-80-7478-803-1. 

8 STROUHAL, J. Oceňování v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 417 s. ISBN 

978-80-7478-366-1. 

9 SALACHOVÁ, B., VÍTEK, B., GLÁSEROVÁ, J., OTAVOVÁ, M. Obchodní 

korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: KEY Publishing 

s. r. o., 2014. 147 s. ISBN 978-80-7418-220-4. 
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Rozdělení může mít několik podob: 

- rozštěpení sloučením, 

- rozštěpení se vznikem nových obchodních společností, 

- kombinace rozštěpení se vznikem nových obchodních společností 

a rozštěpení sloučením, 

- odštěpení sloučením 

- odštěpení se vznikem jedné nebo více nových společností 

- kombinace odštěpení se vznikem jedné nebo více nových společností 

a odštěpení sloučením.10 

2.2.1.3. Převod jmění na společníka 

V § 337-344 Zákona č 125/2008 Sb. O přeměnách obchodních společností a družstev, ve 

znění pozdějších předpisů je definován fakt, že při převodu jmění na společníka se mohou 

společníci, případně příslušný orgán společnosti dohodnout na zrušení společnosti bez 

likvidace. Při tomto případu se jmění společnosti převádí  na přejímajícího společníka, 

který musí být podnikatelem. Je to jediný způsob přeměny, kterého se může účastnit 

fyzická osoba a může být přejímajícím společníkem, na kterého přechází jmění zaniklé 

právnické osoby. U tohoto způsobu převzetí jmění fyzickou osobou, na rozdíl od 

ostatních přeměn, neplatí daňová neutralita.11 

2.2.1.4. Změna právní formy 

V § 360 Zákona č 125/2008 Sb. O přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů je definována forma přeměny společnosti, při které nezaniká ani 

nepřechází jmění na právního nástupce, ale pouze se změní její vnitřní právní poměry 

a právní postavení jejích společníků. Při této formě přeměny mohou obchodní společnosti 

změnit svou právní formu, pouze pokud není ve zvláštním zákoně ustanoveno jinak.  

                                                           
10 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2012, částka 25, s. 

714-811. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012. 

11 Tamtéž. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012
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2.2.1.5. Přeshraniční přemístění sídla 

U tohoto typu přeměny mohou nastat dvě možnosti přemístění sídla: 

- přemístění sídla do České republiky, 

- přemístění sídla do zahraničí. 

Česká právnická osoba může přemístit své sídlo do jiné země Evropské unie bez 

toho, aby došlo k jejímu zániku a vzniku nové právnické osoby. Při tomto kroku může 

právnická osoba změnit svou právní formu na libovolnou, která se uznává v právních 

předpisech daného členského státu, do kterého bylo sídlo společnosti přemístěno.  

Při druhé variantě přemístění sídla, kdy zahraniční právnická osoba přemisťuje své 

sídlo do České republiky, musí dojít ke změně právní formy společnosti na českou 

společnost a je nutné se řídit českou legislativou.  

Můžeme najít několik důvodů pro přemisťování sídla obchodních společností. 

Nejčastějšími důvody jsou: 

- lepší legislativní prostředí, 

- výhodnější podmínky pro dané podnikání, 

- státní podpora realizovaná pomocí dotací a investičních pobídek.12 

2.2.2. Právní úprava přeměn v České republice 

Právní úprava přeměn obchodních společností je v České republice aktuálně rozdělena 

mezi Občanským zákoníkem a Zákonem o přeměnách obchodních společností.  

V Občanském zákoníku upravují § 174-184 základní souvislosti a pojmy, které se 

obecně týkají přeměny právnických osob. Občanský zákoník13 například vymezuje pojmy 

přeměny rozhodného dne či okamžiku účinnosti přeměny.  

Většina těchto ustanovení Občanského zákoníku se ve vztahu k přeměnám 

obchodních korporací neuplatní, protože přeměny obchodních korporací mají zvláštní 

                                                           
12 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 248 s. ISBN 978-80-7478-699-0. 

13 Občanský zákoník 89/2012 Sb.. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2014, 

částka 33, s. 1026-1365. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89
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úpravu ve formě Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který je v tomto 

případě zvláštním předpisem a je tedy postaven nad Občanským zákoníkem. Ustanovení 

z Občanského zákoníku mají většinou svou podrobnou úpravu v Zákoně o přeměnách 

obchodních společností a družstev. Toto tvrzení však neplatí absolutně. Například 

definici rozhodného dne Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev vůbec 

neobsahuje, na rozdíl od Občanského zákoníku. 

Přeměny obchodních společností aktuálně upravuje převážně Zákon o přeměnách 

obchodních společností a družstev, který nahradil od 1. 7. 2008 předchozí úpravu 

obsaženou v Obchodním zákoníku. Tento zákon byl doposud šestkrát novelizován, 

z čehož nejvýznamnější novela vstoupila v účinnost 1. 1. 2012 Zákonem č. 355/2011 Sb. 

Touto novelou Česká republika splnila povinnost zařadit směrnici č. 2009/109/ES14, která 

měla za cíl upravit v členských státech právní úpravu tak, aby se minimalizovaly 

administrativní náklady obchodních společností a tím došlo ke zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti.15  

Přeměny obchodních společností můžeme však považovat za velice komplexní 

proces, který přesahuje dosah právních úprav. V rámci tohoto procesu se nemohou 

obchodní společnosti řídit jen Občanským zákoníkem a Zákonem o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ale musí zároveň nacházet souvislosti i v ostatních 

právních předpisech.  

Přeměna obchodních společností je spojována především s daňovými a účetními 

předpisy a částečně i s právními předpisy, které upravují ekonomické činnosti obchodních 

společností, na příklad zaměstnanecké poměry, dotace, veřejné zakázky.  

Daňové a účetní aspekty přeměn obchodních společností budou důkladněji rozebrány 

v dalších kapitolách práce. 

                                                           
14 Směrnice č. 2009/109/ES. In: Úřední věstník Evropské unie [online]. 2009, s. 259/14 

– 259/21. Dostupný z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009L0109 

15 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2012, částka 25, s. 

714-811. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009L0109
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012
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2.2.3. Právní úprava přeměn v Evropské unii 

Právní předpisy Evropské unie nedefinují pojem přeměna, na rozdíl od české legislativy, 

ale v těchto předpisech jsou používány jednotlivé pojmy fúze, rozdělení, převod aktiv 

a výměna akcií. 

Evropská unie přeměny obchodních společností upravuje pomocí směrnic. 

Nejdůležitější směrnicí je aktuálně Směrnice Evropského parlamentu a rady Evropské 

unie 2017/1132 ze dne 14. 6. 2017 O některých aspektech práva obchodních společností. 

Z daňového hlediska přeměn obchodních společností jsou důležité směrnice, které jsou 

již zahrnuty do českého Zákona o dani z příjmu. Těmito směrnicemi jsou: 

- Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. 10. 2019 O společném systému 

zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv 

a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při 

přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti 

mezi členskými státy.  

Tato směrnice nahradila Směrnici Rady 90/434/EHS ze dne 23. 7. 1990 O společném 

systému zdanění při fúzích, rozdělení, převodech aktiv a výměně akcií. 

- Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. 11. 2011 O společném systému 

zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států.  

Tato směrnice nahradila Směrnici Rady č. 90/435/EHS ze dne 23. 7. 1990 

O společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských 

států.  

2.2.4. IFRS 3 – podnikové kombinace 

Tento standard je vytvořen k vymezení pravidel uskutečnění podnikových 

kombinací. V tomto standardu máme několik základních pojmů: 

Nabývaná účetní jednotka (acquiree) – takto označujeme subjekt, který je ovládanou 

nebo dceřinou společností.  

Nabyvatel (acquirer) – takto označujeme mateřskou společnosti či nastupující 

společnost. Je to subjekt, který přejímá kontrolu nad nabývaným subjektem. 
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Datum akvizice (acquisition date) – označujeme tak rozhodné datum, ke kterému 

nabyvatel získává kontrolu nad nabývanou společností.  

Goodwill – je to aktivum, které znázorňuje ekonomický užitek, plynoucí z nabytých 

aktiv při podnikové kombinaci. Toto aktivum nelze individuálně identifikovat; testujeme 

jej na snížení hodnoty a nelze odepisovat.  

Výhodná koupě – tímto pojmem jsme dříve nazývali záporný goodwill, což znamená, 

že podíl investora na aktivech převyšuje cenu investice.  

Nekontrolní podíl (tzv. menšinový podíl) – je to podíl, který patří jinému subjektu, 

neboli vlastní kapitál, který není přímo ani nepřímo vlastněn mateřským podnikem.  

Standard IFRS využíváme od roku 2004, kdy nahradil svého předchůdce IAS 22. 

Tento standard určuje pro podnikovou kombinaci pouze jedinou účetní metodu a tou 

je metoda koupě. Metoda má několik možností, např. peněžní prostředky, jiné peněžní 

ekvivalenty či aktiva. Cenu musí akceptovat jak kupující, tak prodávající a musí být 

objektivní. Při převodu společnosti se převádí veškerá aktiva a závazky k datu akvizice 

a tyto položky oceňujeme jejich reálnou hodnotou. Tato hodnota lze stanovit pomocí trhu 

či znaleckého posudku. Standard IFRS 3 neumožňuje převzetí účetních položek v jejich 

historických (účetních) cenách a to z důvodu, že velmi často neodpovídají reálným 

hodnotám.  

Dle tohoto standardu se stanovuje nabyvatel, datum akvizice, ocenění aktiv 

a závazků, v případě vzniku – nekontrolní podíl a ocenění aktiv a jejich vykázání pomocí 

goodwillu či výhodné koupě.   

Určení goodwillu 

Goodwill = PCms + RHnp – VK 

PCms – pořizovací cena za podíl mateřské společnosti 

RHnp – reálná hodnota nekontrolních podílů k datu akvizice 

VK – vlastní kapitál dceřiné společnosti (rozdíl mezi reálnou hodnotou nabytých aktiv 

a závazků vůči podmíněným závazkům) 

Pokud nemůžeme stanovit reálnou hodnotu nekontrolních podílů, lze tuto část ocenit 

procentuálním podílem na vlastním kapitálu. V tomto případě se goodwill vykazuje takto: 
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Goodwill = PCms + % VKnp – VK 

% VKnp – hodnota nekontrolních podílů při ocenění procentuálním podílem na 

vlastním kapitálu k datu akvizice. 

Goodwill, který vzniká při podnikové kombinaci, není daňově uznatelný. Toto je 

ukotveno ve standardu IAS 12 – daně ze zisku. 

IAS 12 

Tento standard se věnuje daňovým aspektům fúze. Důležitým principem tohoto standardu 

je princip akruální.  

Hlavním cílem standardu je zachycení daňových dopadů v rámci transakcí 

uskutečněných při podnikové kombinaci a to jak v běžném, tak i v následujícím daňovém 

období. Je povinností vyčíslit náklad, který plyne vůči transakcím a skutečnostem, které 

souvisejí s běžným účetním obdobím a jeho daňovou povinností. 

Zdanitelné přechodné rozdíly ústící v odloženou daň vznikají tak, že je účetní 

hodnota aktiva při přecenění zvýšena na reálnou hodnotu, ale daňová hodnota aktiva 

zůstává v pořizovacích nákladech. Odloženou daň, která vznikne v rámci fúze 

společností, účtujeme proti goodwillu. Veškeré výsledné odložené daňové pohledávky či 

závazky jsou vykazovány jako identifikovatelná aktiva či závazky k datu akvizice.16 

2.2.5. Fúze obchodních společností 

Fúzí rozumíme proces, při kterém zaniká společnost, případně více společností, a jmění 

společnosti přechází na právního nástupce společnosti, jenž existuje nebo nově vzniká.  

Fúze má dvě podoby, kterými jsou sloučení a splynutí.  

Sloučení 

Zánik obchodní společnosti, kterému předchází zrušení bez likvidace a jmění zanikající 

společnosti přechází na nástupnickou společnost, která již existuje, tudíž zde nedochází 

ke vzniku nové společnosti, ale pouze k zániku dosavadních společností. 

Společníci zanikající společnosti se stávají společníky nastupující společnosti. 

                                                           
16 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 248 s. ISBN 978-80-7478-699-0. 
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Splynutí 

Dochází k zániku dvou nebo více obchodních společností a tomuto zániku opět předchází 

zrušení bez likvidace, ale jmění zanikajících společností při této formě přechází na nově 

vzniklou nástupnickou společnost.  

Společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti a mají 

také právní postavení zakladatelů této společnosti. 

2.2.5.1. Vývoj fúze 

První známky právních úprav, které se týkají fúzí, byly zaznamenány již 

v prvorepublikových předpisech, ale tyto úpravy prošly velkým množstvím změn, 

protože obsahovaly mnoho nedostatků.  

Přeměny obchodních společností a družstev byly zakomponovány do Zákona o dani 

z příjmu 1. 1. 2004 a to Zákonem č. 438/2003 Sb. Na reakci povinného zavedení směrnice 

Rady 90/434/EHS O společném zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv 

a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států. Zmíněnou 

problematiku upravuje především §23c Zákona o dani z příjmu.  

Další úpravu legislativy musely členské státy Evropské unie začlenit na základě 

Směrnice o nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56 O přeshraniční fúzi 

společnosti s ručením omezeným. Toto předcházelo vytvoření nejdůležitějšího právního 

předpisu v dané problematice, kterým je Zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních 

společností a družstev, jež nabyl účinnosti 1. 7. 2008 a upravuje všechny důležité prvky 

přeměn obchodních společností. Tento zákon s cílem usnadnit proces přeměn obchodních 

společností nahradil právní úpravu, která byla doposud obsažena v Obchodním 

zákoníku.17  

O prvních fúzích jsme slyšeli již na konci 19. století, ale jejich vývoj nebyl 

rovnoměrný, nýbrž spíše ve vlnách. Při určování jednotlivých vln sehrály hlavní roli 

Spojené státy americké a to z důvodu, že zde probíhaly ty největší fúze. Význam fúzí 

v Evropě začíná až po roce 1984.  

                                                           
17 DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 395 

stran. ISBN 978-80-7478-803-1. 
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Charakteristika časového vymezení jednotlivých vln: 

První vlna 

Její začátek můžeme datovat k roku 1897 a konec k roku 1904. První vlna je typická 

realizací horizontální kombinací podniku (spojování podniků ve stejném oboru 

podnikání). Cílem byl vyšší podíl na trhu a snaha o monopol v odvětví. Konec této vlny 

zapříčinilo zavedení antitrustových zákonů.  

Druhá vlna 

Můžeme ji datovat do období 1916 – 1929. Hlavním záměrem je vertikální spojování 

společností. Zájem se přesunul směrem k oligopolům a to především z důvodu 

antitrustových zákonů. Vlna kopírovala cenový boom na amerických kapitálových trzích 

a její konec zapříčinil krach na newyorské burze, který způsobil následnou ekonomickou 

krizi. 

Třetí vlna 

Datujeme ji do let 1965 – 1969. Velký časový rozestup mezi druhou a třetí vlnou byl 

způsoben druhou světovou válkou, která způsobila pokles ekonomiky. Ve třetí vlně je 

typické především vytváření konglomerátů, do kterých vstupovaly společnosti 

podnikající v nesouvisejících oborech.  Tuto vlnu podpořila opět sílící americká 

ekonomika.  

Čtvrtá vlna 

Odehrála se v letech 1981 – 1989. Typickou pro tuto vlnu bylo rozbíjení konglomerátů 

a většina uskutečněných transakcí měla charakter nedobrovolného převzetí, což 

podporovalo nárůst spekulací a spekulanti na trzích mohli vydělat, i pokud se fúze 

nakonec neuskutečnila. Pro nákup podniku se v této vlně nejvíce využívalo financování 

dluhem. Evropský trh tato vlna ovlivnila až koncem 80. let, především ve formě 

přeshraničních horizontálních fúzí. 

Pátá vlna 

Datujeme do let 1992 – 2000. Dříve používané dluhové financování bývá nahrazeno 

financováním pomocí vlastního kapitálu. Častějšími se stávají přeshraniční fúze 

a hlavním důvodem pro fúzi podniku v této vlně je snaha posílit jeho 
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konkurenceschopnost a stabilitu. Ukončení páté vlny zapříčinily velké finanční skandály 

firem a splasknutí internetové bubliny.  

Šestá vlna 

Odehrála se v letech 2003 – 2006. Hlavním důvodem byla podpora ze strany vlád, nízko 

úročené financování a vzestup cen komodit. Důvodem konce této vlny je počátek světové 

hypoteční a úvěrové krize, kterou silně ovlivnilo splasknutí nemovitostní bubliny ve 

Spojených státech amerických.18 

2.2.5.2. Motivy realizace fúze 

Hlavním motivem by vždy mělo být dosažení ekonomického zisku. Z tohoto důvodu by 

po provedení fúze měly mít společnosti vyšší hodnotu než při fungování každé 

společnosti odděleně.  

Motivy mohou také být: 

- Zvýšení podílu společnosti na trhu. 

- Možnost proniknout na nové trhy a také do nových zemí. 

- Výhodné uložení disponibilních finančních prostředků za účelem jejich 

zhodnocení. 

- Získání nových nehmotných aktiv (např. licence, nové technologie, know-

how). 

- Možnost získání nových výjimečných zaměstnanců nebo celého týmu 

zaměstnanců. 

- Diversifikace rizik spojených s činností kupujícího. 

- Odstranění konkurence na trhu. 

- Daňové zvýhodnění (uplatnitelnost ztráty jedné ze společností oproti zisku 

druhé). 

- Zjednodušení organizační struktury podniku. 

                                                           
18 SEDLÁČEK, J. Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních a daňových 

souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 185 s. ISBN 978-80-210-6488-1. 
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- Možnost úspory administrativních nákladů v rámci skupiny společností.19 

Nyní podrobněji rozebereme nejčastější a nejpodstatnější motivy: 

Synergický motiv 

Můžeme ho nazývat také jako efekt nadměrného růstu hodnoty. Znamená to, že 

společnost, která vzniká přeměnou má vyšší hodnotu, než byl součet hodnot jednotlivých 

společností. Této hodnoty dosahujeme především pomocí úspor z rozsahu, finančních 

úspor, větším podílem na trhu, lepší likviditou. Úspory z rozsahu se tvoří především 

poklesem průměrných nákladů na výrobu, distribuci, marketing a management. Tyto 

úspory jsou typické pro horizontální fúze.  

Daňový motiv 

Vede především k daňové úspoře v současném období i s výhledem do budoucnosti. 

Tohoto můžeme dosáhnout, když se společnost, která tvoří zisk a má kladný daňový 

základ, spojí se společností, která má daňovou ztrátu. Tento důvod by neměl být jediným 

a hlavním důvodem pro uskutečnění přeměny. Pokud by finanční úřad označil tento 

důvod jako hlavní, nastal by tak zvaný zastřený stav a finanční správa by požadovala 

doměření daně.20 Další možnosti pro dosažení daňové úspory jsou například – přecenění 

majetku (dlouhodobý hmotný majetek a budovy, které lze odepsat), možnost zahrnutí 

oceňovacího rozdílu k nabytému majetku či goodwillu (zahrnuje se do základu daně jako 

daňový výdaj). Při přeměně společností mají kupující a prodávající jeden cíl, kterým je 

co nejvíce eliminovat daň spojenou s přeměnou. 

Pro prodávajícího je ideální příjmy nedanit vůbec případně je osvobodit, naopak pro 

kupujícího je výhodné, když lze dosáhnout snížení základu daně o položky získané 

v rámci fúze.  

Diversifikace 

Předpokladem tohoto motivu jsou konglomerátní fúze (dochází k fúzi společností, které 

se zabývají jiným oborem podnikání), kde dochází ke stabilizaci celkových tržeb a pokud 

                                                           
19 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 s. ISBN 

978-80-7400-194-9. 

20 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 s. ISBN 

978-80-7400-194-9. 
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nastane pokles tržby v jednom sektoru podnikání, může nastat kompenzace zvýšením 

v sektoru  jiném.21 

2.2.5.3. Měření výkonnosti a efektivnosti fúze 

Hlavním cílem při provádění fúze je zvýšení efektivnosti podniku. Tento cíl mají všechny 

společnosti, nejen ty, které se účastní fúzí. Pro měření výkonnosti fúzí existují dva 

přístupy – finanční a nefinanční.  

Finanční přístupy  

Zahrnují tržní, účetní a manažerský přístup. Tržní přístup můžeme změřit pomocí tržní 

hodnoty akcií společnosti v době oznámení fúze, případně v době uzavření. Tržní 

hodnotu akcií můžeme měřit pomocí CAR - Cumulative Abnormal Returns. Měření 

pomocí tržních přístupů lze pouze u společností, které jsou veřejně obchodovatelné.  

Účetní přístup vychází z finančních informací, které získáváme z účetních záznamů 

jednotlivých společností. Zaměřuje se na čtyři hlavní ukazatele, jimiž jsou měření 

návratnosti aktiv (ROA), rentabilita tržeb (ROS), rentabilita čistého jmění (RONW) 

a ekonomická přidaná hodnota (EVA). Poté se měří likvidita a cash flow společnosti se 

zaměřením na běžnou pohotovou a okamžitou likviditu. Následuje zaměření na růst tržeb 

a posledním ukazatelem je efektivita. Účetní přístup je zaměřen na provádění analýz 

změn v účetnictví, například změn v zisku  či poměru nákladů a tento stav monitorujeme 

jak před, tak po sloučení společnosti. Největší výhodou účetního přístupu je jeho 

jednoduchost při používání, naopak nevýhodou je, že data spíše odráží minulost než 

aktuální stav a v rámci tvorby účetní závěrky může dojít k manipulaci účetních dat. 

V případech přeshraničních přeměn obchodních společností je dalším problémem 

rozdílnost účetních standardů v jednotlivých státech. Z těchto důvodů je nejvíce 

využívaná ekonomická přidaná hodnota (EVA), která je brána jako nejefektivnější nástroj 

pro hodnocení výkonnosti. 

EVA = NOPAT – C * WACC 

                                                           
21 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 s. ISBN 

978-80-7400-194-9. 
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NOPAT – je čistý provozní zisk po zdanění; C – investovaný kapitál; WACC – vážený 

průměr nákladů na kapitál.22  

Nefinanční přístupy 

Skládá se z operačního a celkového přístupu a týká se především postavení společnosti 

na trhu, plnění cílů společnosti a zaměstnaneckých poměrů.  

Je důležité u této problematiky zmínit, že není univerzální způsob pro měření 

výkonnosti a efektivnosti přeměn obchodních společností. Nejdůležitější je uvést typ 

hodnocení, potřebná vysvětlení, jak jsme k výsledkům dospěli a jakou metodu jsme 

k hodnocení použili. Ideálním provedením je kombinace více přístupů, protože každý 

z nich má své kladné i záporné stránky a tímto získáme nejlepší možný výsledek.  

2.2.5.4. Přeshraniční fúze 

Zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev uvádí v §180 

pojem přeshraniční fúze „Fúze jedné nebo více českých společností nebo družstev 

s jednou zahraniční právnickou osobou nebo více zahraničními právnickými osobami, 

nebo mezi zahraničními právnickými osobami, pokud projekt fúze předpokládá, že 

nástupnická společnost nebo družstvo bude mít sídlo na území České republiky.“23 

Podle §181 Zákona č. 125/2008 Sb. O přeměnách obchodních společností a družstev 

se přeshraniční fúzí rozumí „českou zúčastněnou, zanikající nebo nástupnickou 

korporací společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo družstvo, zahraniční 

zúčastněnou, zanikající nebo nástupnickou korporací společnost nebo družstvo, která má 

právní subjektivitu a vlastní majetek, řídí se právním řádem jiného státu než České 

republiky a může v souladu s požadavky práva Evropské unie podle právních předpisů 

                                                           
22 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 

Praha: Ekopress, 2018, 550 s. ISBN 978-80-87865-38-5. 

23 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2012, částka 25, s. 

714-811. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012


34 

členského státu, jehož právním řádem se řídí, zúčastnit přeshraniční fúze, korporací česká 

a zahraniční zúčastněná, zanikající nebo nástupnická korporace“.24 

Přeshraniční fúze jsou poměrně novou možností. První přeshraniční fúze proběhla 

v České republice v roce 2008.  

Přeshraniční fúze do České republiky 

Nástupnická společnost je v tomto případě na území České republiky. Takto lze nabýt 

majetek v zahraničí dvěma způsoby –  v zahraničí zůstane zaniklá společnost, která se po 

přeměně stane součástí tuzemského podniku a tvoří organizační složku tohoto podniku 

v zahraničí nebo zahraniční subjekt se přemístí do České republiky a dojde ke splynutí 

s podnikem v tuzemsku, který přebírá majetek a závazky původního subjektu. 

Přeshraniční fúze do zahraničí 

Česká společnost při přeshraniční fúzi zanikne a změní se v zahraniční právnickou osobu. 

Opět nastávají dvě situace – v rámci první se majetek přemístí do zahraničí a český 

subjekt přestane být účetní jednotkou a daňovým poplatníkem dle české legislativy nebo 

v České republice zůstane pouze provozovna, která bude zapsána v obchodním rejstříku 

jako organizační složka zahraničního subjektu. 

Ojedinělou možností je u přeshraniční fúze způsob, kdy probíhá splynutí společnosti 

z dvou různých států na území třetího státu. Je nutné u této varianty dodržovat všechny 

právní legislativy všech tří států. Obě zanikající společnosti zaniknou ve svých zemích 

a jejich majetek a závazky přechází na nástupnickou společnost ve třetí zemi. V případě, 

že by majetek a závazky zůstaly v původních zemích, měla by společnost třetí země 

v těchto státech organizační složky.25 

2.3. Účetní aspekty přeměn obchodních společností 

Účetní aspekty přeměn obchodních společností jsou upraveny v Zákoně č. 563/1991 Sb. 

O účetnictví ve znění pozdějších předpisů dále ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Pro účetní 

                                                           
24 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2012, částka 25, s. 

714-811. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012. 

25 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 248 s. ISBN 978-80-7478-699-0. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012
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jednotky, v Českých účetních standardech pro podnikatele a samozřejmě také v Zákoně 

č. 125/2008 Sb. O přeměnách obchodních společností a družstev. 

Účetní aspekty přeměn obchodních společností řeší problematické skutečnosti, 

například ocenění podniků, které se zúčastňují přeměn a promítnutí tohoto ocenění do 

účetnictví, ocenění jednotlivých aktiv a závazků a opět jeho promítnutí do účetnictví 

(uznávání a vykazování), uznávání a vykazování odložené daně, uznání a vykazování 

rozdílu mezi pořizovací cenou jedné společnosti a vlastního kapitálu druhé společnosti.  

 Zákon o účetnictví upravuje: účetní období (rozhodný den), uzavírání a otevírání 

účetních knih, problematiku oceňování, možnost převzetí účetních cen zanikající 

společnosti a individuální ocenění aktiv a pasiv.  

Vyhláška upravuje přecenění aktiv a pasiv, goodwill, oceňovací rozdíly, rozdíl 

ocenění reálnou hodnotou a rozdíly plynoucí z přeměn obchodních společností. 

České účetní standardy upravují ve standardu č. 11 operace s podnikem, který 

popisuje účetní postupy při spojení podniků při fúzi, dále vybrané položky konečné účetní 

závěrky, způsoby účtování a ocenění aktiv a pasiv na reálnou hodnotu. 

Zákon o přeměnách upravuje rozhodný den, stanovuje jednotlivé druhy účetních 

závěrek, audit těchto závěrek a ocenění jmění společnosti pomocí znaleckého posudku.26 

2.3.1. Účetní období a účetní závěrka 

Účetní období 

Definici účetního období u přeměn obchodních společností stanovuje Zákon č. 563/1991 

Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů v §3 odst. 3, který říká „Účetní období 

začíná rozhodným dnem a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl 

proveden zápis uvedených skutečností do obchodního rejstříku, jde-li o nástupnickou 

účetní jednotku, o účetní jednotku rozdělovanou odštěpením nebo o přejímacího 

společníka v případě převodu jmění na společníka. U zúčastněných účetních jednotek 

                                                           
26 SALACHOVÁ, B., VÍTEK, B., GLÁSEROVÁ, J., OTAVOVÁ, M. Obchodní 

korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: KEY Publishing 

s. r. o., 2014. 147 s. ISBN 978-80-7418-220-4. 
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končí účetní období dnem předcházejícím rozhodnému období podle zvláštního účetního 

předpisu.“27 

Běžné účetní období trvá dvanáct po sobě jdoucích měsíců, jsou však také výjimky, 

které upravuje Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů v §3 odst. 

4, který uvádí případy, kdy je období delší než dvanáct měsíců. V případě provedení 

zápisu do konce roku, nejsou žádné změny a účetní období končí s koncem kalendářního 

či hospodářského roku. Pokud se však zápis provede až následující rok, dochází k tzv. 

prodlouženému účetnímu období. Je-li rozhodný den stanovený v průběhu následného 

kalendářního roku, dochází před tímto dnem k tzv. zkrácenému účetnímu období.28 

Účetní závěrka 

Účetní závěrku upravuje Zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností 

a družstev, konkrétně §11. V případě fúze, rozdělení a převodu jmění na společníka je 

povinnost všech zúčastněných obchodních společností sestavit konečnou účetní závěrku.  

Účetní závěrku sestavujeme jako řádnou, případně mimořádnou a to ke dni, který 

předchází rozhodnému dni přeměny obchodních společností. V Zákoně č. 125/2008 Sb. 

o přeměnách obchodních společností a družstev v  §11 odst. 2 se říká „Mezitímní účetní 

závěrka se sestavuje jen tehdy, byla-li poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka, 

popřípadě konečná účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení 

projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění uplynulo více než 6 měsíců. Ode dne, k němuž 

je sestavena mezitímní účetní závěrka, do dne vyhotovení projektu fúze, rozdělení nebo 

převodu jmění na společníka nesmí uplynout více než 3 měsíce.“29 

Mezitímní účetní závěrka poskytuje společníkům zúčastněných obchodních 

společností informace o hospodaření zúčastněných společností od rozhodného dne 

přeměny do dne zpracování projektu. V případě, že všichni společníci zúčastněných 

                                                           
27 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví [online]. 2014, 48 s. Dostupný z: 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_1991-563_UZ-Zakon-c563-1991-s-

vyznacenim-zmen-k-112014.pdf 

28 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 248 s. ISBN 978-80-7478-699-0. 

29 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2012, částka 25, s. 

714-811. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012
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obchodních společností udělili souhlas, není mezitímní závěrka požadována. Konečná 

účetní závěrka je podkladem pro ocenění jmění v zanikající společnosti. V rámci 

novelizace Zákona o přeměnách má konečná účetní závěrka téměř totožný obsah s řádnou 

účetní závěrkou. České účetní standardy dávají možnost se rozhodnout, zda oceňovací 

rozdíly, goodwill, rezervy a opravné položky se převedou na nástupnickou účetní 

jednotku nebo se zruší. Do přílohy účetní závěrky je povinnost uvést důvody tohoto 

rozhodnutí, které musí splňovat účetní princip shodnosti se skutečností. 

Zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev §12 odst.  

1-2 říká „Při přeměně všechny osoby zúčastněné na přeměně ověřují účetní závěrku 

popřípadě mezitímní účetní závěrku auditorem, pokud alespoň jedna z osob zúčastněných 

na přeměně má povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku 

auditorem podle Zákona o účetnictví. Jestliže mají povinnost ověřit konečnou účetní 

závěrku auditorem všechny osoby zúčastněné na přeměně, které vedou účetnictví, jsou 

všechny nástupnické společnosti nebo družstva nebo přejímající společník, je-li účetní 

jednotkou rozdělovaná společnost nebo družstvo anebo společnost nebo družstvo po 

změně právní formy, povinni nechat ověřit zahajovací rozvahu auditorem.“30 

Kritéria pro nutnost ověření účetní závěrky auditorem jsou následující: 

- aktiva (brutto) celkem více než 40 milionů Kč, 

- roční úhrn čistého obratu více než 80 milionů Kč, 

- průměrný přepočtený stav zaměstnanců je v průběhu účetního období více 

než 50. 

Akciová společnost musí splnit alespoň jedno kritérium pro nutnost ověření účetní 

závěrky auditorem. Ostatní obchodní společnosti či družstva musí splnit alespoň dvě 

kritéria.31  

                                                           
30 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2012, částka 25, s. 

714-811. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012. 

31 SALACHOVÁ, B., VÍTEK, B., GLÁSEROVÁ, J., OTAVOVÁ, M. Obchodní 

korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: KEY Publishing 

s. r. o., 2014. 147 s. ISBN 978-80-7418-220-4. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012
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2.3.2. Ocenění 

Ocenění jmění je jedinou cestou jak odstranit historické ceny v účetnictví. Ocenění jmění 

je prováděno ke dni sestavení účetní závěrky, který je dnem konečné účetní závěrky, 

posledním dnem řádné účetní závěrky, případně mimořádné účetní závěrky. 

Důležitým pojmem pro ocenění je stanovení rozhodného dne, to znamená dne, ke 

kterému jmění bude oceněno. Rozhodný den je důležitým milníkem v průběhu přeměny 

obchodní společnosti – je to časový okamžik, ke kterému jsou vyčísleny majetky 

zúčastněných společností. Od rozhodného dne zúčastněné společnosti také společně 

hospodaří na účet nástupnické společnosti. 

U rozhodného dne jsou dvě možnosti shody či neshody se dnem otevření účetních 

knih. Jestliže rozhodný den navazuje na den otevření účetních knih, pak se majetky 

a závazky společnosti oceňují způsobem znaleckého posudku a promítnou se do účetních 

knih. Jestliže dojde k úbytku majetku, pak bude vstupovat do výsledku hospodaření již 

v novém ocenění. Pokud je sestavena mezitímní účetní závěrka, tak již obsahuje 

přeceněné hodnoty aktiv, závazků a vlastního kapitálu a poté až je fúze dokončena (po 

zápisu do obchodního rejstříku) se upraví účetnictví nástupnické společnosti tím, že se 

spojí s účetnictvím zanikající společnosti a zahrnuje změny od rozhodného dne. Ke dni 

zápisu do obchodního rejstříku nástupnická účetní jednotka účtuje tyto operace: 

- převzetí aktiv a pasiv, 

- náklady a výnosy zanikající společnosti, 

- převod vlastního kapitálu zanikající společnosti do vlastního kapitálu 

nástupnické společnosti. 

Druhou možností je pokud rozhodný den nenavazuje na den otevření účetních knih. 

Mezi těmito dvěma okamžiky může být časová prodleva i několik měsíců. Pro 

zjednodušení procesu přeměny obchodních společností bude však cílem účetní jednotky 

minimálně spojit rozhodný den se dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

V tomto případě si totiž nástupnická účetní jednotka účtuje majetek a závazky pomocí 
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ocenění reálnou hodnotou hned po otevření svých účetních knih. Co se týče zanikající 

účetní jednotky, ta konečnou účetní závěrku ocení v historických cenách.32 

Aktiva – přecenění 

V oblasti aktiv je možné zvolit metodu přecenění. Obě možnosti ocenění zahrnují 

přecenění jmění společnosti na reálnou hodnotu. Při této činnosti vzniká rozdíl mezi 

sumou aktiv a pasiv vedenou v účetnictví nástupnické společnosti a souhrnným 

oceněním. V rámci individuálního přecenění mluvíme o rozdílu, který nazýváme 

goodwill. Naopak při převzetí zůstatkových cen původní účetní jednotky mluvíme 

o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku. V rozvaze najdeme goodwill jako součást 

nehmotných aktiv, která může být jak aktivní tak pasivní. Aktivní goodwill je tehdy, 

pokud je souhrnné přecenění vyšší než souhrn individuálně přeceněných aktiv a pasiv. 

V opačném případě je goodwill pasivní. 

Aktivní goodwill se při odepisování odráží do provozních nákladů a v rozvaze vlivem 

oprávek snižuje aktiva, čímž snižuje výsledek hospodaření. Pasivní goodwill se odepisuje 

do provozních výnosů a v rozvaze se vlivem oprávek projevuje zvýšením aktiv – zvyšuje 

tím také výsledek hospodaření. Pro odepisování goodwillu platí rovnoměrný odpis po 

dobu 60 měsíců. Delší odepisování je nutné zdůvodnit v příloze k účetní závěrce. 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku je součást hmotných aktiv a má stejné podoby, 

tedy aktivní a pasivní. Odepisování je možné nepřímou metodou 180 měsíců rovnoměrně 

a to do provozních výnosů, případně provozních nákladů. V případě, že nejsou součástí 

nabytého majetku aktiva s životností delší než 15 let, což jsou například nemovitosti, je 

možné stanovit kratší dobu odepisování. Stejně jako u goodwillu tato skutečnost musí být 

zdůvodněna v příloze k účetní závěrce. Odepisování oceňovacího rozdílu k nabytému 

majetku má stejný dopad jako u goodwillu na položky rozvahy i položky výkazu zisku 

a ztráty. Obě metody se odepisují pouze účetně.33 

                                                           
32 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 248 s. ISBN 978-80-7478-699-0. 

33 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 248 s. ISBN 978-80-7478-699-0. 



40 

Pasiva – přecenění 

Přecenění pasiv obsahuje tři kapitálové fondy, které upravuje Vyhláška č. 500/2002 Sb. 

§14a. Do těchto tří fondů spadají:  

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách – tento fond obsahuje rozdíl mezi oceněním 

majetku a závazků zanikající společnosti a následným oceněním jmění nastupující 

společnosti k rozvahovému dni. 

Rozdíly z přeměn společnosti – tento fond obsahuje veškeré rozdíly, které vznikly během 

přeměny společnosti. Tyto rozdíly vznikly mezi subjekty zúčastněnými na přeměně 

vzájemným započtením pohledávek a závazků.  

Rozdíly z ocenění při přeměnách – používá se pouze v případě, kdy rozhodný den 

nenastává ihned po uzávěrce, která ocení jmění zanikající společnosti. Tyto rozdíly 

znamenají úbytky majetku a závazků v tomto časovém intervalu.34  

U přeshraniční přeměny společnosti můžou nastat rozdíly, které mají původ 

v odlišnostech českých a zahraničních účetních předpisů, především v rozdílné definici 

aktiv a pasiv. Jedná se o vyloučení či vykázání aktiv a závazků, které jsou povoleny 

v zahraničním účetnictví, ale zakázány v českém účetnictví.  

2.3.3. Zahajovací rozvaha 

Zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev §11 vytváří 

zahajovací rozvahu u nástupnické společnosti a to k rozhodnému dni. Povinnou součástí 

zahajovací rozvahy je i komentář, který popisuje, jaké položky konečné účetní závěrky 

zanikající společnosti byly použity v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti a jak 

byly promítnuty do účetnictví.    

Zákon č. 125/2008 Sb. O přeměnách obchodních společností a družstev §11b určuje 

povinnou součást záznamu struktury nástupnické společnosti, která uvádí vlastní a cizí 

kapitál zanikající společnosti, který byl převeden a není závazkem. Zahajovací rozvaha 

a projekt přeměny nástupnické společnosti podléhá schválení pouze v případě, když je 

                                                           
34 SALACHOVÁ, B., VÍTEK, B., GLÁSEROVÁ, J., OTAVOVÁ, M. Obchodní 

korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: KEY Publishing 

s. r. o., 2014. 147 s. ISBN 978-80-7418-220-4. 
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rozhodný den dříve, než projekt přeměny. Důvodem je, aby se projekt přeměny neschválil 

bez zahajovací rozvahy, tedy alespoň s tzv. předběžnou zahajovací rozvahou. 

Sestavení zahajovací rozvahy má následující kroky: 

- Součet všech položek aktiv z konečných závěrek zúčastněných společností. 

- Součet všech položek závazků z konečných závěrek zúčastněných 

společností. 

- Zaúčtování přecenění aktiv a závazků dle znaleckého ocenění. 

- Vytvoření struktury vlastního kapitálu a komentářů k zahajovací rozvaze 

(informace o tom, jak nástupnická společnost přejímá složky vlastního 

kapitálu zanikající společnosti). 

- Vyloučení akcií zanikající či nástupnické společnosti (pouze těch akcií, které 

jsou použity k výměně za vlastní kapitál). 

- Vyloučení vzájemných závazků a pohledávek.  

- Zachycení závazku z doplatku případně závazku z vypořádání se společníky 

při převzetí.35 

2.4. Daňové aspekty přeměn obchodních společností 

Problematika daňových aspektů přeměn obchodních společností je upravována hlavně 

těmito legislativními normami České republiky:  

- Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, 

- Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 

- Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, 

- Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, 

- Zákon č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, 

- Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád. 

                                                           
35 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 248 s. ISBN 978-80-7478-699-0. 
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Je nutné mít na zřeteli daňové aspekty při přeměně obchodních společností, jelikož 

nedodržení podmínek ukládaných legislativou může znamenat pokutu vyměřenou 

finanční správou.  

Nepopiratelným motivem u přeshraniční fúze je také možnost převést své 

podnikatelské aktivity do tak zvaného daňového ráje (země s výhodnějším daňovým 

režimem) a snahu optimalizovat tak daňové povinnosti.36 

2.4.1. Daň z příjmů právnických osob 

V rámci procesu přeměny obchodních společností je daň z příjmu jednou z jeho 

nejdůležitějších součástí. Tuto daň upravuje Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, 

konkrétně §23c, který vymezuje fúzi a rozdělení obchodních společností 

2.4.1.1. Daňové povinnosti v rámci daně z příjmů právnických osob 

Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, konkrétně §23c odst. 4 uvádí, že znalecké 

přecenění majetku a dluhu na reálnou hodnotu pro účely přeměny obchodních společností 

nemá daňové dopady na společnost. To znamená, že výnosy nástupnické společnosti, 

které vzniknou z důvodu přecenění majetku pro účely přeměny, nezahrnujeme do základu 

daně.  

§38a odst. 10 Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů upravuje zálohy na daň 

z příjmů takto „Ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku platí zálohy nástupnická 

obchodní korporace, a to ve výši a periodicitě odvozené ze součtu posledních známých 

daňových povinností zaniklých obchodních korporací, stanovených podle odst. 1 věty 3. 

s případným odpočtem podle odst. 6, který se při sloučení dále zvýší o poslední známou 

daňovou povinnost nástupnické obchodní korporace.“37 

V Zákoně o dani z příjmů §23c odst. 6 se upravují pravidla a podmínky nutné 

k zachování nabývací ceny podílu, který je získán v rámci přeměny. Jeho hodnota 

odpovídá hodnotě podílu ke dni před rozvahovým dnem den před rozhodným dnem fúze. 

                                                           
36 SEDLÁČEK, J. Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních a daňových 

souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 185 s. ISBN 978-80-210-6488-1. 

37 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů [online]. 1992. Dostupný z: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/1992/zakon-c-586-1992-sb-

3351 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/1992/zakon-c-586-1992-sb-3351
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/1992/zakon-c-586-1992-sb-3351
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V případě, že mají zúčastněné společnosti vůči sobě pohledávky či závazky, tak 

dojde v rámci realizace přeměny k zániku těchto závazků a to důsledkem splynutí osoby 

věřitele a dlužníka. Případný kladný rozdíl, o který převyšují pohledávky nad závazky, se 

vykazuje v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti do vlastního kapitálu. Zákon č. 

586/1992 Sb. o dani z příjmů §23 odst. 3 písm. a bod 9 stanovuje, že tento kladný rozdíl 

navyšuje výsledek hospodaření nástupnické společnosti hned v prvním zdaňovacím 

období po dokončení přeměny, za které má povinnost podat daňové přiznání již 

nástupnická společnost. Podle §24 tohoto zákona se tento rozdíl ponižuje o část hodnoty 

pohledávky zanikající v důsledku splynutí osob dlužníka a věřitele, která se u věřitele 

odepsala do nákladů, a tyto náklady nebyly považovány dle tohoto ustanovení za daňově 

uznatelné. Toto ustanovení však neplatí u pohledávek z titulu úroku z prodlení, penále, 

poplatků a jiných sankcí plynoucích ze smluvních vztahů.38 

2.4.1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Při ocenění jmění při fúzi či rozdělení společnosti vstupuje majetek do nástupnické 

společnosti v původní vstupní ceně, která se nemění. Pokud by k přecenění hmotného 

majetku došlo, nastalo by ovlivnění základu daně vlivem daňových odpisů a byl by 

porušen princip, že se výnosy vzniklé přeceněním nezahrnují do základu daně. Z toho 

vyplývá, že má nástupnická společnost povinnost navázat na odepisování majetku, včetně 

způsobu odepisování, jak je stanoveno v Zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů §30 odst. 

10.39 

Hmotný majetek 

Odepisujeme dle ustanovení Zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu §28 odst. 1, který 

říká, že tento majetek je vždy odepisován pouze jedním odpisovatelem, kterým je 

zpravidla poplatník vlastnící k odpisovanému hmotnému majetku vlastnické právo. 

U přeměn obchodních společností je specifickou kompetencí nástupnické společnosti 

možnost odepisování přecházejícího majetku zanikající společnosti v období mezi 

rozhodným dnem a dnem zapsání přeměny do obchodního rejstříku. 

                                                           
38 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů [online]. 1992. Dostupný z: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/1992/zakon-c-586-1992-sb-

3351 
39 Tamtéž. 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/1992/zakon-c-586-1992-sb-3351
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/1992/zakon-c-586-1992-sb-3351
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Na způsob odepisování hmotného majetku má dopad stanovení rozhodného dne, na 

základě kterého mohou nastat tyto situace: 

- Rozhodným dnem je začátek kalendářního (hospodářského) roku. V tomto 

případě si zanikající společnost uplatňuje daňové odpisy v plné roční výši za 

období předcházející rozhodnému dni. Nástupnická společnost uplatňuje 

odpisy v plné výši za období následující po rozhodném dni. 

- Rozhodným dnem je jiný den, než počátek kalendářního (hospodářského) 

roku. V tomto případě období předcházející rozhodnému dni je kratší než 12 

měsíců a není úplným zdaňovacím obdobím. Pro zanikající i nástupnickou 

společnost z toho plyne, že za toto období náleží odpis ve výši jedné poloviny 

hodnoty ročního odpisu. 

Pro možnost odepisování majetku u nástupnické společnosti musí být tento majetek 

veden v evidenci zanikající společnosti k poslednímu dni období před rozhodným dnem.  

Nehmotný majetek 

Odepisujeme stejným způsobem jako majetek hmotný, neupraví-li způsob odepisování 

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu §32a. Nástupnická společnost pokračuje 

v odepisování nehmotného majetku, který nabyla při dokončení přeměny pouze za 

splnění podmínky, že zanikající společnost mohla tyto odpisy nehmotného majetku 

uplatňovat.  

2.4.1.3. Daňová ztráta, rezervy, opravné položky a položky odčitatelné 

od základu daně 

Daňová ztráta 

Problematice uplatnění daňové ztráty při převodu společnosti se věnuje Zákon č. 

586/1992 Sb., o dani z příjmů. Obecně platí, že pokud v rámci dokončené přeměny zaniká 

daňový poplatník, kterému byla vyměřena daňová ztráta, může nástupnická společnost 

tuto ztrátu odečíst pouze do výše základu daně, který připadá na stejnou činnost 

vykonávanou poplatníkem, který zanikl. Tuto výši stanovíme na základě poměru tržeb 

zanikající společnosti k celkovým tržbám nástupnické společnosti. 

Pokud má poplatník pochybnost, zda splňuje podmínky pro uplatnění daňové ztráty, 

které jsou stanoveny v Zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů §38 odst. 1-6, má možnost 
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požádat správce daně o závazné posouzení této skutečnosti a správce daně následně vydá 

rozhodnutí, zda daňovou ztrátu lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně. 

S touto žádostí je spojen správní poplatek ve výši 10 000 Kč a v této žádosti je nutné 

uvést následující údaje:  

- Název, právní formu, sídlo, daňové identifikační číslo. 

- Přehled veškerých tržeb členěný podle činností vykonávaných poplatníkem, 

kterému daňová ztráta za dosažené období vznikla. 

- Přehled veškerých tržeb členěný podle činností vykonávaných poplatníkem, 

který daňovou ztrátu uplatňuje. 

- Návrh rozhodnutí o závazném posouzení této skutečnosti, zda daňovou ztrátu 

lze uplatnit jako odečitatelnou položku daně.  

Rezervy 

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev definuje 

nástupnické společnosti možnost pokračovat v tvorbě rezerv, kterou započala zanikající 

společnost, ale pouze za podmínek, které by platily pro zanikající společnost, pokud by 

se tato přeměna neuskutečnila, a to pouze v rozsahu obchodního majetku, který přechází 

na tuto nástupnickou společnost, avšak maximálně do výše stanovené zákonem. 40 

Opravné položky 

Pomocí opravných položek se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku. Dělíme je 

na daňové a účetní opravné položky. 

Nástupnická společnost, která je jediným společníkem po přeměně obchodních 

společností, má možnost převzít opravné položky, které vytvořila zanikající společnost 

dle zákona, a které by platily pro tuto společnost, pokud by se přeměna společnosti 

neuskutečnila. 

                                                           
40 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2012, částka 25, s. 

714-811. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012
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Položky odečitatelné od základu daně 

Nástupnická společnost, která je jediným společníkem po přeměně obchodních 

společností, má možnost převzít položky odečitatelné od daně, na které vznikl nárok 

zanikající společnosti, avšak pouze pokud tyto položky nebyly doposud uplatněny 

a dodržení podmínek, které by platily pro zanikající společnost v případě neuskutečnění 

fúze. Jednotlivé položky, o které má poplatník možnost snížit základ daně jsou uvedeny 

v Zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů §34.  

2.4.2. Ostatní daně 

Daňové povinnosti vyplývající z jiných než z daní z příjmů, nejsou vázány na stanovení 

rozhodného dne, ale na zániku a vzniku daňového subjektu. Mezi tyto daně patří daň 

z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí. 

2.4.2.1. Daň z přidané hodnoty 

V rámci daně z přidané hodnoty je z pohledu přeměn obchodních společností hlavní 

otázkou vznik daňové povinnosti při přechodu na nástupnickou společnost, oznámení 

registrace a vznik plátcovství, které upravuje Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty §78c odst. 1 písm. c. 

Při převodu majetku a závazků ze zanikající společnosti na společnost nástupnickou 

nedochází z pohledu Zákona o dani z přidané hodnoty k plnění za úplatu v podobě např. 

dodání zboží či poskytnutí služby a tímto k naplňování ekonomické činnosti podniku. 

Přechod majetku a závazků na nástupnickou společnost ze zanikající společnosti tímto 

není předmětem DPH. Nástupnická společnost tímto krokem přebírá veškerá práva 

a povinnosti zanikající společnosti  a stává se tedy plátcem daně ke dni zápisu přeměny 

do obchodního rejstříku, pokud na ni přechází jmění společnosti, která byla rovněž 

plátcem DPH. Ve znění Zákona o dani z přidané hodnoty §94 odst. 2 má povinnost podat 

přihlášku k registraci do 15 dnů od zápisu do obchodního rejstříku.41 

                                                           
41 Zákon č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. In: Sbírka zákonů České republiky 

[online]. 2004, částka 78, s. 4946 - 5024. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/ 

sbirka.sqw?cz=235&r=2004 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=235&r=2004
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=235&r=2004
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Za poslední zdaňovací období zanikající společnosti podávám daňové přiznání 

společnost nástupnická s výjimkou ve lhůtě, která tvoří 30 dní dle §240a Daňového 

řádu.42 

2.4.2.2. Silniční daň 

Předmětem silniční daně je vozidlo zapsané v registru vozidel České republiky, 

poplatníkem silniční daně je osoba, která je zapsána v technickém průkazu vozidla. 

Povinnost k silniční dani vzniká v měsíci registrace vozidla a zaniká měsícem 

předcházejícím vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi. 

Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád §240 odst. 4 upravuje možnost, kdy pomocí 

přeměny společnosti zaniká právnická osoba bez likvidace a jejímu právnímu nástupci 

z toho plyne povinnost podat daňové přiznání a to za tu část zdaňovacího období 

předcházející dni zániku. Tato povinnost má lhůtu nejpozději do konce následujícího 

měsíce po zápisu do obchodního rejstříku. V postavení nastupující společnosti je možné 

požádat o prodloužení lhůty u správce daně, který tuto lhůtu může prodloužit až o tři 

měsíce.43 

2.4.2.3. Daň z nemovitých věcí 

Rozhodující pro vyměření daně z nemovitých věcí je stav k 1. 1. kalendářního roku 

a přiznání je podáváno do 31. 1. téhož roku. Nedošlo-li ke změnám rozhodným pro 

vyměření daně a přiznání bylo podáno již v některém z minulých zdaňovacích období, 

povinnost podávat daňové přiznání tímto odpadá. V případě přeměny obchodních 

společností, dochází ke změně v osobě poplatníka, a tedy přiznání k dani z nemovitých 

věcí podává nástupnická společnost do 31. 1. Zanikající společnosti vzniká povinnost 

podat dílčí daňové přiznání případně oznamovací povinnost o pozbytí nemovité věci.44 

                                                           
42 Zákon č. 280/2009., Daňový řád. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2009, 

částka 87, s. 4038 - 4140. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw? 

cz=280&r=2009 

43 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. [online]. 1992, Dostupný z: 

https://portal.pohoda.cz/danove-a-financni-pravo/zakon-o-dani-silnicni/ 

44 Zákon č. 338/1992, o dani z nemovitých věcí. [online]. 1992, Dostupný z: 

https://www.zakony.cz/zakon-SB1992338 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=280&r=2009
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=280&r=2009
https://portal.pohoda.cz/danove-a-financni-pravo/zakon-o-dani-silnicni/
https://www.zakony.cz/zakon-SB1992338
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2.4.3. Správa daní a poplatků 

V této kapitole rozebereme práva a povinnosti daňových subjektů při přeměně 

obchodních společností vůči správci daně.  

2.4.3.1. Oznamovací povinnost 

Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád ustanovuje povinnost daňových subjektů oznámit 

změny v údajích uváděných při registraci a tyto změny ohlásit do 15 dnů ode dne kdy 

nastala skutečnost vyvolávající změnu. Za změnu údajů se samozřejmě považuje 

i situace, při které dochází k zániku daňové povinnosti u některé nebo všech daní.  

Mimo tuto obecnou povinnost je zakotvena v Zákoně č. 586/1992 Sb. O dani z příjmů 

v §23d oznamovací povinnost týkající se přeměny obchodních společností, která 

znamená, že poplatník je povinen svému místně příslušnému správci daně oznámit, že 

hodlá postupovat dle §23c Zákona o dani z příjmů a to ještě před samotným dokončením 

přeměny společnosti.  

2.4.3.2. Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 

Povinností každé obchodní společnosti je podat daňové přiznání k dani z příjmů. 

V případě fúze obchodních společností je pro stanovení termínu podání přiznání 

rozhodujícím faktorem rozhodný den. Jestliže je shodný s prvním dnem kalendářního či 

hospodářského roku, jsou pro obchodní společnosti platné zákonem stanovené lhůty pro 

podání, čili tři respektive šest měsíců od skončení zdaňovacího období.45 

Pokud se však rozhodný den neshoduje s prvním dnem kalendářního či 

hospodářského roku, musí všechny zúčastněné společnosti dle §38ma odst. 1a Zákona 

o dani z příjmů sestavit k předcházejícímu dni dne rozhodného účetní závěrku a také 

podat daňové přiznání, a to do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo 

valnou hromadou k rozhodnutí o fúzi.46 

Přijetím novely zákona o účetnictví č. 355/2001 Sb. se otevřela za určitých podmínek 

možnost využít tzv. prodlouženého účetního období v délce nejvýše 15 měsíců, které platí 

                                                           
45 SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 248 s. ISBN 978-80-7478-699-0. 

46 Tamtéž. 
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pro nástupnické společnosti a to je-li rozhodný den v rozmezí tří měsíců před či po konci 

hospodářského respektive kalendářního roku a zároveň před koncem tohoto období dojde 

k zápisu fúze do obchodního rejstříku.47  

  

                                                           
47 SALACHOVÁ, B., VÍTEK, B., GLÁSEROVÁ, J., OTAVOVÁ, M. Obchodní 

korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: KEY Publishing 

s. r. o., 2014. 147 s. ISBN 978-80-7418-220-4. 
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3. VLASTNÍ NÁVRHY 

V rámci této části práce provedu modelový příklad realizace vnitrostátní fúze, který bude 

vycházet ze skutečných údajů. Pro tento příklad budou použita data z účetní závěrky dvou 

společností s ručením omezeným, se kterými jsem se ve své profesi účetního setkal a měl 

jsem tímto k dispozici všechna potřebná data ke zpracování modelového příkladu. Pro 

potřeby diplomové práce nejsou podstatné názvy obchodních společností. Rozhodl jsem 

se tedy zjednodušeně je nazývat Společnost ALFA (nástupnická společnost) a Společnost 

BETA (zanikající společnost). Tento modelový příklad bude dodržovat základní postupy 

při realizaci fúze a pokusím se tak vyhodnotit úspěšnost fúze zhodnocením výkonnosti 

podniku před a po fúzi. 

3.1. Motivy fúze 

Úvodem této kapitoly bych chtěl rozebrat s jakými kritérii a očekáváními vstupuje 

společnost ALFA s. r. o. do tohoto náročného procesu.  

Hlavním motivem provést fúzi sloučením je pro společnost ALFA rozšíření svého 

podílu  na trhu a tím provedení obchodní expanze. Jelikož společnost BETA figuruje ve 

stejném odvětví jako společnost ALFA, je cílem rozšířit svou působnost do dalšího města, 

v našem případě do Olomouce.  

Tímto krokem společnost ALFA rozšiřuje také svou velikost a bude mít lepší pozici 

pro jednání se svými dodavateli v rámci případných slev či množstevních bonusů. 

Sloučením také dochází k jistému snížení mzdových nákladů z důvodu hromadných 

objednávek pro obě pobočky společnosti, které bude řešit jedno oddělení. 

V rámci úspor bude aktuální informační systém společnosti ALFA implementován 

také do nové pobočky po společnosti BETA. Tento systém je plnohodnotným systémem, 

který řeší veškerou administrativu spojenou s chodem pobočky.  

Vedlejším motivem je také samozřejmě možnost využití daňových ztrát společnosti 

BETA. Tento důvod však nesmí být hlavním motivem tohoto kroku a ani by neměl být 

uváděn jako motiv pro tuto fúzi. V našem případě však existují řádné ekonomické důvody 

výše uvedené, které jsou jako motiv tohoto kroku dostačující. V případě šetření ze strany 

správce daně by tak neměl být problém doložit ekonomický motiv, který je hlavním 

kritériem tohoto kroku a obhájit si tak možnost uplatnění převzatých daňových ztrát.  
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3.2. Základní údaje vybraných společností 

Společnost ALFA s. r. o. 

Tato společnost vznikla 1. listopadu 2005 v Brně, kde je také sídlo společnosti po 

celou dobu podnikání. Předmětem podnikání u této společnosti je stravování 

v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních. Firma funguje jako kavárna 

s provozovnou v centru Brna, v blízkosti městské knihovny. Společnost má pouze 

jednoho společníka, který splatil 100 % základního kapitálu ve výši 200 000 Kč. 

Společnost BETA s. r. o.  

Tato společnost vznikla 21. května 2014 v Ostravě, kde měla od začátku také sídlo 

a provozovnu společnosti. Předmětem podnikání společnosti je taktéž stravování 

v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních. Tato firma provozuje kavárnu, která od 

počátku podnikání sídlila v Ostravě, kde se však po více než roce bohužel nedohodla na 

prodloužení nájmu prostorů provozovny a z tohoto důvodu se 17. srpna 2015 firma 

přemístila do Olomouce, kde vzniklo nové sídlo společnosti a také nová provozovna 

kavárny. Sídlí v blízkosti Univerzity Palackého v Olomouci. Společnost má pouze 

jednoho společníka, který splatil 100 % základního kapitálu ve výši 200 000 Kč. 

Odhadovaný časový plán pro realizaci fúze 

Realizace fúze je složitým procesem, jak z odborného, tak časového pohledu. Tento 

proces je s o hledem na časovou náročnost vhodné naplánovat. K tomuto kroku nám 

pomůže tvorba časového plánu a jednotlivých kroků a jejich termínů, což v případě 

dodržení, celý proces výrazně usnadní. V tabulce níže uvádíme nejdůležitější kroky 

procesu fúze v pořadí od nejstaršího: 
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Tabulka 1 Časový plán pro realizaci fúze 

Termín Provedená činnost 

Prosinec 2018 Příprava k uzavření účetních knih a účetní závěrce. 

31. 12. 2018 Konečná účetní závěrka. 

1. 1. 2019 Rozhodný den. 

1. 1. 2019 Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti. 

1. 1. 2019 – 25. 9. 2019 
Společnosti vedou samostatné účetnictví a podnikají 

přípravné práce ke sjednocení. 

1. 4. 2019 

Podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických 

osob obou společností a sestavení konečné účetní závěrky 

za předcházející účetní období. 

Květen 2019 

Vyhotovení projektu fúze. Sestavení zahajovací rozvahy 

nástupnické společnosti k 1. 1. 2019 a oznámení termínu 

pro setkání jednatelů společností. 

Červenec 2019 Valná hromada společností, schválení fúze. 

1. 9. 2019 Žádost o zápis do obchodního rejstříku. 

25. 9. 2019 
Zápis do obchodního rejstříku, spojení účetnictví obou 

společností a reálný zánik zanikající společnosti. 

31. 12. 2019 
Příprava k uzavření účetních knih a účetní závěrky za rok 

2019. 

Zdroj: Skálová (2015), vlastní zpracování 
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3.3. Řešení fúze 

V následující kapitole bude předloženo zpracování fúze a rozbor jejích právních, účetních 

a daňových aspektů. 

3.3.1. Fúze a její právní aspekty 

Právními aspekty fúze jsou především – zpracování projektu fúze, schválení fúze orgány 

společností, stanovení rozhodného dne fúze a podání finálního návrhu na zápis fúze do 

obchodního rejstříku. 

3.3.1.1. Projekt fúze 

Zákon 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev definuje podmínky, 

za kterých je fúze uskutečňována. Projekt se bude řídit podmínkami tohoto zákona. Jako 

úvodní část projektu slouží vymezení obou společností, konkrétně jejich názvu, sídla, 

identifikačního čísla, právní formy a informace o vedení zápisu do obchodního rejstříku 

u městského soudu.  

Realizace fúze je provedena za účelem zjednodušení administrativní zátěže 

společnosti a zlepšení efektivity práce. V rámci fúze se obě společnosti dohodly, že jmění 

zanikající společnost BETA s. r. o., včetně jejich práv a povinností plynoucích z platných 

pracovně právních vztahů přechází v plném rozsahu na nástupnickou společnost ALFA 

s. r. o. Nástupnická společnost ALFA s. r. o. přebírá pod svou správu také oběžná aktiva 

zanikající společnosti, která se projeví v účetnictví nástupnické společnosti. V případě 

vzájemných pohledávek mezi oběma společnostmi, dochází v rámci fúze k jejich zániku. 

V případné zahajovací rozvaze nástupnické společnosti jsou tyto položky vyloučeny.  

Při tvorbě podkladů pro projekt fúze se společnosti dohodly na určení rozhodného 

dne v termínu 1. 1. 2019. Před rozhodným dnem obě společnosti sestavily konečné účetní 

závěrky a v rozhodný den fúze je v nástupnické společnosti sestavena zahajovací 

rozvaha. Obě zúčastněné společnosti schválily projekt fúze v květnu 2019. Datum 

účinnosti právních aspektů fúze nastávají dnem 25. 9. 2019, kdy je proveden zápis fúze 

do obchodního rejstříku. Po zápisu do obchodního rejstříku dochází ke změně 

zakladatelské listiny nástupnické společnosti. Jsou v ní nově doplněny údaje o společnosti 

– jméno, sídlo, nový základní kapitál, práva a povinnosti společníků, orgány společnosti, 
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účetní období společnosti a další. K ukončení projektu fúze dochází podpisem zástupců 

obou společností. 

3.3.2. Fúze a její účetní aspekty 

Tato kapitola bude zaměřena na určení účetního období, účetní závěrky a vytvoření 

zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. Také zde vypočteme základní ukazatele 

výkonnosti podniku při realizaci fúze. 

3.3.2.1. Účetní období 

Účetní období nástupnické společnosti trvá od 1. 1. 2019, avšak ke sloučení účetnictví 

obou společností dojde až od 25. 9. 2019 (den zápisu změny do obchodního rejstříku – 

do této doby vedou obě společnosti účetnictví odděleně), do 31. 12. 2019. Následující 

účetní období již standardně zahajuje společnost k 1. 1. 2020 a trvá po dobu kalendářního 

roku. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v zakladatelské listině.  

3.3.2.2. Účetní závěrka 

Zúčastněné společnosti sestavily své konečné účetní závěrky k 31. 12. 2018, což je den 

předcházející rozhodnému dni. Účetní závěrky obou společností nesplnily podmínky pro 

nutnost provedení auditu těchto závěrek. Účetní závěrky společností byly jednateli 

schváleny. V následující tabulce můžeme vidět vybrané ukazatele konečných účetních 

závěrek společnosti: 

Tabulka 2 Konečné účetní závěrky společností ke dni 31. 12. 2018 (uváděno v tis. Kč) 

Označení Aktiva 
Nástupnická 

společnost ALFA  

Zanikající 

společnost BETA  

B.I. Dlouhodobý nehm. majetek 71 0 

B.II. Dlouhodobý hm. majetek 667 1 836 

C.I. Zásoby 0 0 

C.II. Pohledávky 1 208 301 

C.III. Peněžní prostředky 221 121 

D. Časové rozlišení 506 0 

 Aktiva celkem 2 673 2 258 
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Označení Pasiva 
Nástupnická 

společnost ALFA  

Zanikající 

společnost BETA  

A.I. Základní kapitál 200 200 

A.III. Rezervní fond 0 0 

A.IV. VH minulých let 1 742 -428 

A.V. VH běžného účetního obd. -2 703 256 

C. Závazky 3 424 2 230 

D. Časové rozlišení 10 0 

 Pasiva celkem 2 673 2 258 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

3.3.2.3. Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti ALFA s. r. o. nám ukazuje, jak se projeví 

položky převzaté z konečné účetní závěrky zanikající společnosti BETA s. r. o. Základní 

kapitál zanikající společnosti BETA s. r. o. se převádí v plné výši do položky ostatních 

kapitálových fondů. Zanikající společnost neeviduje vůči státním institucím žádné splatné 

pohledávky či závazky. Informace týkající se majetku a závazků zanikající společnosti 

můžeme vyjádřit takto: 

Společnost neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Společnost neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

Společnost neeviduje žádnou pohledávku delší než 5 let, která se projevuje v účetní 

závěrce. 

Společnost nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního 

pronájmu. 

Společnost není zatížena žádným zástavním právem či věcným břemenem. 

V chodu společnosti se nestala žádná významná událost mezi rozvahovým dnem 

a okamžikem sestavení účetní závěrky.  
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V rámci zahajující rozvahy nástupnické společnosti ALFA s. r. o. dochází k sečtení 

jednotlivých položek aktiv a pasiv. Tento způsob je jednodušší formou realizace fúze 

z důvodu neexistence povinnosti účtovat o oceňovacích rozdílech. Tato povinnost vzniká 

pouze, když v rámci fúze dochází ke zvyšování základního kapitálu nástupnické 

společnosti. Na základě rozhodnutí zúčastněných subjektů nebudeme provádět 

dobrovolné ocenění.  

Tabulka 3 Sloučení účetních závěrek k sestavení zahajovací rozvahy (uváděno v tis. Kč) 

Označení Aktiva 

Nástupnická 

společnost 

ALFA 

Zanikající 

společnost 

BETA 

Suma 

B.I. 
Dlouhodobý 

nehm. majetek 
71 0 71 

B.II. 
Dlouhodobý hm. 

majetek 
667 1 836 2 503 

C.I. Zásoby 0 0 0 

C.II. Pohledávky 1 208 301 1 509 

C.III. 
Peněžní 

prostředky 
221 121 342 

D. Časové rozlišení 506 0 506 

 Aktiva celkem 2 673 2 258 4 931 

Označení Pasiva 

Nástupnická 

společnost 

ALFA 

Zanikající 

společnost 

BETA 

Suma 

A.I. Základní kapitál 200 200 400 

A.III. Rezervní fond 0 0 0 

A.IV. VH minulých let 1 742 -428 1 314 

A.V. 
VH běžného 

účetního obd. 
-2 703 256 -2 447 

C. Závazky 3 424 2 230 5 654 

D. Časové rozlišení 10 0 10 

 Pasiva celkem 2 673 2 258 4 931 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 
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Základní kapitál zanikající společnosti BETA s. r. o. je přesunut do položky ostatních 

kapitálových fondů. Výsledek hospodaření z běžného účetního období je dle účetní 

legislativy na začátek nového účetního období zařazen do výsledku hospodaření 

minulých let. 

Tabulka 4 Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti ALFA s. r. o. 

Označení Aktiva Hodnota 

B.I. Dlouhodobý nehm. majetek 71 

B.II. Dlouhodobý hm. majetek 2 503 

C.I. Zásoby 0 

C.II. Pohledávky 1 509 

C.III. Peněžní prostředky 342 

D. Časové rozlišení 506 

 Aktiva celkem 4 931 

Označení Pasiva Hodnota 

A.I. Základní kapitál 200 

A.II. Kapitálové fondy 200 

A.III. Rezervní fond 0 

A.IV. VH minulých let - 1 133 

A.V. VH běžného účetního obd. 0 

C. Závazky 5 654 

D. Časové rozlišení 10 

 Pasiva celkem 4 931 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

3.3.2.4. Měření výkonosti 

V této kapitole se zaměříme v rámci účetního přístupu na finanční měření výkonnosti 

fúzí. Budeme provádět výpočty základních poměrových ukazatelů a také ekonomické 

přidané hodnoty (EVA). Pomocí tohoto výpočtu zjistíme, jakou ekonomicky přidanou 

hodnotu podnik vytvářel před fúzí, jakou hodnotu vytváří po dokončení fúze a je-li tato 

hodnota stoupavá či klesavá.  
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Ukazatele rentability 

Můžeme je označovat jako ukazatele návratnosti či výnosnosti, které poměřují zisk se 

zdroji. Tyto ukazatele udávají, kolik korun zisku připadá na jednu korunu zdrojů. 

Ukazatele vyhodnocují úspěšnost dosahování cílů společnosti na základě zohlednění 

vložených finančních prostředků.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity)  

Tento ukazatel udává, kolik čistého zisku připadá  na jednu korunu investovaného 

kapitálu. Patří mezi nejvyužívanější ukazatele.  

ROE = EAT / Vlastní kapitál 

EAT – čistý zisk, což znamená výsledek hospodaření za účetní období 

Tabulka 5 Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

ROE Alfa 20,12 % -56,25 % -47,73 % 355,19 % -75,94 % 

ROE Beta 109,27 % 46,11 % 21,05 % 914,28 % --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Z výše uvedené tabulky můžeme vyčíst, jak si vedly společnosti při samostatném 

fungování v letech 2015 – 2018. V roce 2019 (první rok po fúzi) jsou hodnoty 

v záporných číslech z důvodu záporného vlastního kapitálu, který přes kladný výsledek 

hospodaření tento ukazatel přivádí do záporu.  

Rentabilita aktiv (ROA – Return On Assets)  

Tento ukazatel udává, poměr zisku s celkovými investovanými aktivy společnosti se 

skutečností, že není řešen původ kapitálu. Ukazatel nazýváme také jak produkční síla. 

ROA = EBIT / Celková aktiva 

EBIT – výsledek hospodaření před zdaněním a úroky 

Tabulka 6 Rentabilita aktiv 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

ROA Alfa 17,99 % -34,27 % -21,78 % - 101,12 % 13,93 % 

ROA Beta -4,3 % -3,58 % -2,29 % 11,33 % --- 
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Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Z výše uvedené tabulky můžeme vyčíst, jak si vedly společnosti při samostatném 

fungování v letech 2015 – 2018. V roce 2019 (první rok po fúzi) se hodnoty dostávají do 

kladných čísel. 

Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales)  

Tento ukazatel můžeme znát také jako provozní ziskovou marži a uvádíme s ním, kolik 

korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb. 

ROS = EBIT / Celkové tržby 

EBIT – výsledek hospodaření před zdaněním a úroky 

Celkové tržby – tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží 

Tabulka 7 Rentabilita tržeb 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

ROS Alfa 6,7 % -11,24 % -7,2 % -20,59 % 3,44 % 

ROS Beta -11,54 % -4,31 % -2,24 % 10,31 % --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Z výše uvedené tabulky můžeme vyčíst, jak si vedly společnosti při samostatném 

fungování v letech 2015 – 2018. V roce 2019 (první rok po fúzi) se hodnoty dostávají do 

kladných čísel. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou označovány jako ukazatele dlouhodobé finanční stability, 

které měří, jak společnost využívá pro financování cizí zdroje a jak je schopna hradit své 

závazky.  

Celková zadluženost (debt ratios) 

Slouží ke zjištění finanční úrovně podniku, protože dodává informace o krytí 

podnikového majetku cizími zdroji. S vyšší hodnotou ukazatele je spojené vyšší riziko 

pro věřitele. Nízká míra ukazatele značí nízkou míru financování podniku pomocí cizích 

zdrojů a konzervativní přístup k financování podniku.  

Celková zadluženost = Cizí kapitál / Celková aktiva 
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Tabulka 8 Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

Celková 

zadluženost 

Alfa 

9,82 % 38,35 % 54,21 % 128,10 % 117,85 % 

Celková 

zadluženost 

Beta 

103,96 % 107,78 % 110,89 % 98,76 % --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Vysoká zadluženost se v některých letech dostává až přes hranici 100 %, což značí 

možnost, že společnost nebude schopna splácet své závazky. 

Koeficient samofinancování (Equity ratio) 

Slouží ke zjištění schopnosti společnosti krýt své potřeby ze svých zdrojů. U tohoto 

ukazatele můžeme říci, že pokud hodnota přesahuje 40 %, jedná se o příznivou finanční 

situaci společnosti.  

Koeficient samofinancování = Vlastní kapitál / Celková aktiva 

Tabulka 9 Koeficient samofinancování 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

Koeficient 

samofinancování 

Alfa 

89,43 % 60,93 % 45,62 % -28,47 % -18,34 % 

Koeficient 

samofinancování 

Beta 

-3,96 % -7,78 % -10,89 % 1,24 % --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Záporné hodnoty u tohoto ukazatele znamenají, že celková zadluženost byla přes 

100 % a aktiva jsou tedy financována především cizími zdroji. 

Míra zadluženosti (Dept-to-Equity Ratio) 

Míra cizích zdrojů by měla být nižší než míra vlastního kapitálu společnosti.  

 

Míra zadluženosti = Cizí kapitál / Vlastní kapitál 
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Tabulka 10 Ukazatel míry zadluženosti 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

Míra 

zadluženosti 

Alfa 

10,98 % 62,95 % 118,85 % -449,93 % -642,49 % 

Míra 

zadluženosti 

Beta 

-2 622,68 % -1 385,55 % -1 018,42 % 7 964,29 % --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

U tohoto ukazatele můžeme vidět důsledek záporného vlastního kapitálu a převahu 

financování kapitálem cizím. 

Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele porovnávají zdroje, které máme k dispozici se závazky, které by se měly 

v dohledné době uhradit a stanovují, v jaké míře je podnik schopen hradit své závazky.  

Běžná likvidita (Current ratio) 

Nazýváme jí také ukazatel solventnosti. Značí, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku, což můžeme říci také jako kolikrát je podnik schopen 

uspokojit své věřitele, kdyby se proměnila veškerá oběžná aktiva na peněžní prostředky. 

Optimální hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí 1,5 – 2,5. 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní 

úvěry 

Tabulka 11 Běžná likvidita 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

Běžná 

likvidita 

Alfa 

4,714 2,896 1,660 0,489 0,299 

Běžná 

likvidita 

Beta 

0,193 0,587 0,289 1,393 --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Tento ukazatel má bohužel pro společnost klesavou tendenci a v posledních letech 

již nedosahuje ani optimálních hodnot jako v letech minulých. 



62 

Pohotová likvidita (Quick ratio) 

Tento ukazatel je sestavován tak, aby se vyloučila nejméně likvidní část oběžných aktiv, 

kterou jsou zásoby, a tímto je rozdílný oproti ukazateli běžné likvidity. Další úpravou, 

která je vhodná, je odstranit z oběžných aktiv nedobytné pohledávky. Optimální hodnota 

tohoto ukazatele je v rozmezí 1 – 1,5. 

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – Zásoby) / Krátkodobé závazky 

Tabulka 12 Pohotová likvidita 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

Pohotová 

likvidita 

Alfa 

4,714 2,896 1,660 0,489 0,299 

Pohotová 

likvidita 

Beta 

0,193 0,587 0,289 1,393 --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Tento ukazatel má stejné hodnoty jako ukazatel běžné likvidity, což značí, že 

společnost nemá žádné zásoby. 

Okamžitá likvidita (Cash ratio) 

Tento ukazatel znázorňuje schopnost podniku hradit své dluhy nejlikvidnějším majetkem, 

což jsou peněžní zdroje. Optimální hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí 0,2 – 0,5. 

Okamžitá likvidita = Krátkodobý finanční majetek / Krátkodobé závazky 

Tabulka 13 Okamžitá likvidita 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

Okamžitá 

likvidita 

Alfa 

3,4956 0,6119 0,7069 0,0756 0,0321 

Okamžitá 

likvidita 

Beta 

0,169 0,245 0,163 0,399 --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Tento ukazatel nedosahuje v posledních dvou letech optimálních hodnot, naopak 

v předchozím posuzovaném období tyto hodnoty převyšuje.  
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Růst tržeb (Revenue growth) 

Tento ukazatel znázorňuje změnu tržeb společnosti od jednoho účetního období 

k druhému a vyjadřuje se v procentech. Růst tržeb je velmi důležitým ukazatelem zdraví 

společnosti. 

Růst tržeb = Tržbyt – Tržbyt-1 / Tržbyt-1 

Tabulka 14 Růst tržeb 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

Růst tržeb 

Alfa 
- -14,38 % -10,33 % 2,02 % 37,80 % 

Růst tržeb 

Beta 
- 109,91 % 11,36 % 15,70 % --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Z naměřených hodnot můžeme vidět, že v posledních dvou letech se společnosti Alfa 

daří držet vzestupnou tendenci růstu tržeb. 

Ukazatelé aktivity 

Tento ukazatel sleduje možnosti podniku využívat svá aktiva a existenci nevyužívaných 

kapacit.  

Obrat celkových aktiv (Assets turnover ratio) 

Měří efektivnost využití aktiv ve společnosti. Dává informace o tom, jak se aktiva firmy 

zhodnocují bez ohledu na jejich krytí. Tento ukazatel by měl dosahovat alespoň hodnoty 

1. 

Obrat celkových aktiv = (Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb) / Aktiva 

Doba obratu celkových aktiv = Aktiva / (Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb/ 360) 
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Tabulka 15 Obrat a doba obratu celkových aktiv 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

Obrat 

celkových 

aktiv Alfa 

2,6712 3,0475 3,023 4,911 4,052 

Doba obratu 

celkových 

aktiv Alfa 

134,77 118,13 119,09 73,29 88,85 

Obrat 

celkových 

aktiv Beta 

0,375 0,833 1,025 1,01 --- 

Doba obratu 

celkových 

aktiv Beta 

959,61 432,3 351,28 327,38 --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Z naměřených hodnot můžeme vidět, že minimální hodnotu společnost Alfa ve všech 

sledovaných obdobích převyšuje. 

Obrat pohledávek (Average collection period) 

Tomuto ukazateli také říkáme doba splatnosti pohledávek a udává nám hodnotu, za jakou 

dobu zákazník zaplatí svou pohledávku.  

Obrat pohledávek = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb / Krátkodobé + Dlouhodobé pohledávky 

Doba obratu pohledávek = Krátkodobé + Dlouhodobé pohledávky / (Tržby za 

prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / 360)  

Tabulka 16 Obrat pohledávek a doba obratu pohledávek 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

Obrat 

pohledávek 

Alfa 

24,26 9,561 9,101 10,868 12,886 

Doba obratu 

pohledávek 

Alfa 

14,841 37,653 39,555 33,124 27,937 

Obrat 

pohledávek 

Beta 

183,6 33,81 74 8,25 --- 

Doba obratu 

pohledávek 

Beta 

1,96 10,65 4,86 43,64 --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 
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Obrat závazků (Creditors payment period) 

Tento ukazatel sleduje dobu mezi nákupem výkonu a jeho úhradu, neboli sledujeme 

platební morálku společnosti vůči věřitelům. 

Obrat závazků = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb / Krátkodobé závazky 

Doba obratu závazků = Krátkodobé závazky / (Tržby za prodej zboží + Tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb / 360)  

Tabulka 17 Obrat závazků a doba obratu závazků 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

Obrat 

závazků 

Alfa 

29,5626 21,8432 8,6718 4,4931 3,438 

Doba obratu 

závazků 

Alfa 

12,178 16,48 41,51 80,12 104,70 

Obrat 

závazků 

Beta 

4,43 11,54 9,25 8,19 --- 

Doba obratu 

závazků 

Beta 

81,18 31,20 38,92 43,93 --- 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Tyto hodnoty jsou v posledních sledovaných obdobích vyšší než standardní splatnost 

závazků a tím pádem společnost Alfa nemůže včas dostát všem svým závazkům.  

Ekonomická přidaná hodnota – EVA (Economic value addend) 

Ekonomická přidaná hodnota znázorňuje velmi významné měřítko pro hodnocení 

výkonnosti podniku. Primární myšlenkou tohoto ukazatele je, že investovaný kapitál musí 

mít větší přínos, než náklady na tento kapitál. Interpretace výsledků: 

EVA > 0 Podnik vytváří hodnotu pro vlastníky; hodnota podniku se zvyšuje 

EVA = 0 Investovaná hodnota se pouze vrací bez zhodnocení 

EVA < 0 Dochází k poklesu hodnoty společnosti. 

EVA = NOPAT – WACC * C 
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EVA – ekonomická přidaná hodnota 

NOPAT – provozní výsledek hospodaření;  

NOPAT = EBIT * (1-t) 

t – sazba daně z příjmů 

EBIT - výsledek hospodaření před zdaněním a úroky 

C – celkový dlouhodobě investovaný kapitál;  

C = Pasiva – Kr. závazky z obchodního styku 

WACC – průměrné náklady na celkový dlouhodobě investovaný kapitál;  

WACC = (D / (D + E)) * rd * (1 - t) + (E / D + E) * re  

D – cizí kapitál 

E – vlastní kapitál 

t – sazba daně z příjmů 

rd – požadovaná výnosnost cizího kapitálu 

re – požadovaná výnosnost vlastního kapitálu 

Účetní pojetí EVA vychází ze systému INFA. Tato úprava vznikla v České republice 

a publikovali ji manželé Neumaierovi. Tuto metodiku používá také Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR.  

EVA = (ROE – re) * VK 

re – náklady na vlastní kapitál (v případě, že re < WACC tak se použije WACC) 

VK – vlastní kapitál 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

re =
WACC∗ 

𝑈𝑍

𝐴
−

𝐶𝑍

𝑍
∗UM∗(

𝑈𝑍

𝐴
−

𝑉𝐾

𝐴
) 

𝑉𝐾

𝐴

 

WACC – vážené průměrné náklady kapitálu 

UZ – úplatné zdroje 

A – aktiva 
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CZ – čistý zisk 

Z – zisk 

UM – odhad úrokové míry 

VK – vlastní kapitál 

WACC se dle této metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu se skládá z těchto položek: 

WACC = rf + rFINSTAB + rLA + rPOD 

rf – bezriziková úroková sazba (stanovuje se jako výnos desetiletých státních dluhopisů) 

rFINSTAB – riziková přirážka za finanční stabilitu - je propojena s běžnou likviditou L3 

(výše jako běžná likvidita). XL1 a XL2 jsou individuální hodnoty pro stanovení této 

přirážky, které jsou rozdílné pro každé odvětví. 

Když: 

L3 ≤ XL1 → rFINSTAB = 10 % 

L3 ≥ XL2 → rFINSTAB = 0 % 

XL1 < L3 < XL2 → rFINSTAB = 
(𝑋𝐿2−𝐿3)2

(𝑋𝐿2−𝑋𝐿1)2 ∗ 0,1 

rLA – riziková přirážka za velikost společnosti 

Když 

UZ ≤ 100 mil. Kč → rLA = 5 % 

rPOD – riziková přirážka za podnikatelské riziko společnosti 

Když 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 < 0 pak rPOD = 10 % 

Když 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 >  

𝑈𝑍

𝐴
∗ 𝑈𝑀 pak je rPOD minimální hodnota rPOD v daném odvětví (v našem 

případě 3 %). 
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Tabulka 18 Ekonomická přidaná hodnota EVA – společnost Alfa 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

ROE 
20,12 % -56,26 % -47,74 % 355,19 % -75,95 % 

rf 1,58 % 0,58 % 0,43 % 0,98 % 1,98 % 

rFINSTAB 
0 % 0 % 3,138 % 10 % 10 % 

rLA 
5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

rPOD 
3 % 10 % 10 % 10 % 3 % 

WACC 
9,58 % 15,58 % 18,57 % 25,98 % 19,98 % 

re 11,75 % 15,58 % 18,57 % 25,98 % 19,98 % 

VK (tis. Kč) 
5 612 2 869 1 942 - 761 - 819 

EVA (tis. 

Kč) 591,37 -2 060,99 -1 287,59 -2 505,29 785,63 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Mezi roky 2016 – 2018 dochází k poklesu hodnoty společnosti, který se zastaví až 

v posledním sledovaném období v roce 2019, kdy podnik konečně zvyšuje svou hodnotu. 

Pozitivní je, že i přes ukončený proces fúze je společnost v roce 2019 v kladných 

hodnotách a tvoří ekonomickou přidanou hodnotu a tímto naplnila očekávání od sloučení 

podniků. 

3.3.3. Fúze a její daňové aspekty 

Posledním hlediskem monitorování fúze je sledování daňových aspektů tohoto kroku. 

3.3.3.1. Daň z příjmů právnických osob 

Protože byl stanoven rozhodný den jako první den účetního období, v našem případě tedy 

na 1. 1. 2019, dodržuje se obvyklý termín podání daňového přiznání. Termín podání 

daňového přiznání v našem případě tedy je 1. 4. 2020. Toto přiznání již bude podávat 

pouze nástupnická společnost ALFA s. r. o.  

Za předchozí rok podávají daňové přiznání obě společnosti, jak zanikající, tak 

nástupnická, zvlášť. Důvodem je zápis do obchodního rejstříku, který byl proveden až po 

31. 3. 2019.  
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Za předpokladu, že nástupnická společnost ALFA s. r. o. bude mít v roce 2019 

daňovou povinnost a ta bude vyšší než 150 tis. Kč, má povinnost platit zálohy dle Zákona 

č. 586/1992 SB., o dani z příjmů §38a. Výše záloh je jedna čtvrtina z poslední známé 

daňové povinnosti. Splatnost těchto záloh je vždy do 15. dne měsíce března, června, září 

a prosince v aktuálním účetním období. Společnost má možnost požádat správce daně o 

stanovení záloh na daň z příjmů právnických osob v jiné výši a to s ohledem na 

očekávanou daňovou povinnost i uplatnění ztráty, viz Daňový řád 280/2009 §174 odst. 5 

a Zákon č. 586/1992 §38h odst. 10. 

Po zápisu přeměny společností do obchodního rejstříku, má nástupnická společnost 

povinnost pokračovat v placení záloh, které se zvýší o případnou daňovou povinnost 

zanikající společnosti. V našem případě, tedy ve zbývajících termínech 15. 9. a 15. 12. 

2019 zaplatila nástupnická společnost zálohy zvýšené o případnou daňovou povinnost 

přiznanou zanikající společností za zdaňovací období 2018. V přiznání z daně z příjmů 

právnických osob si může nástupnická společnost ALFA s. r. o. uplatnit odpisy 

dlouhodobého majetku v plné výši, protože rozhodný den je stanoven jako první den 

účetního období.  

Do základu daně a do daně z příjmů právnických osob se nezahrnují příjmy, které 

vznikly z důvodu přecenění majetku či závazků pro účely fúze společnosti. V našem 

případě k přecenění nedocházelo, tudíž jsme nemuseli tento princip daňové neutrality 

zohledňovat.  

Společníci obou společností se při realizaci projektu fúze dohodli na zachování 

podílů dle výše základních kapitálů společností před fúzí, tj. 50 : 50. 

Stanovením rozhodného dne na první den hospodářského roku umožnilo nastupující 

společnosti ALFA s. r. o. uplatnit daňové odpisy získaného dlouhodobého hmotného 

majetku zanikající společnosti v plné výši. Nástupnická společnost musí respektovat 

započatý způsob odepisování majetku, který zvolila zanikající společnosti BETA s. r. o. 

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev dává 

možnost nástupnické společnosti ALFA s. r. o. pokračovat v tvorbě rezerv, kterou 

započala zanikající společnost BETA s. r. o., avšak pouze za podmínek, které by platily 

pro zanikající společnost v případě, že by se fúze neuskutečnila a v rozsahu obchodního 

majetku, který přechází na nástupnickou společnost. V našem případě není možné tuto 
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skutečnost využít, protože zanikající společnost BETA s. r. o. neměla povinnost tvořit 

zákonné rezervy a dobrovolně žádné nevytvářela.  

Nástupnická společnost ALFA s. r. o., která se stává jediným společníkem po fúzi 

obchodních společností má možnost převzít opravné položky, které byly vytvořeny 

zanikající společností BETA s. r. o., dle platné legislativy. Tyto by pro zanikající 

společnost platily nadále, pokud by se přeměna neuskutečnila. Nástupnická společnost 

však v našem případě opravné položky nepřebírala s ohledem na skutečnost, že zanikající 

společnost žádné opravné položky nevytvářela.  

Po dokončení fúze obchodních společností je v pravomoci nástupnické společnosti 

ALFA s. r. o. možnost převzít položky odečitatelné od základu daně, na které vznikl nárok 

u zanikající společnosti BETA s. r. o. a tyto položky by v případě neuskutečnění fúze 

zůstaly v platnosti a dosud je zanikající společnost neuplatnila. Žádné neuplatněné 

odečitatelné položky od základu daně z příjmů právnických osob po zanikající 

společnosti BETA s. r. o. nevznikly a tudíž nastupující společnost nemohla tohoto nároku 

využít. 

Oznamovací povinnost 

Zákon č. 280/2009., Daňový řád stanovuje povinnost daňových subjektů oznámit změny 

v údajích uváděných při registraci a tyto změny je povinnost ohlásit do 15 dnů ode dne 

kdy nastala skutečnost vyvolávající změnu. Za takovouto změnu údajů se samozřejmě 

považuje i situace, při které dochází k zániku daňové povinnosti u některé z daní. Mimo 

tuto obecnou povinnost je v Zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů v §23d zakotvena 

oznamovací povinnost týkající se přeměny obchodních společností, která  znamená, že 

nástupnická společnost ALFA s. r. o. je povinna svému místně příslušnému správci daně 

oznámit, že hodlá postupovat dle §23c Zákona o dani z příjmů a to dříve, než je samotný 

proces přeměny dokončen.  

3.3.3.2. Ostatní daně 

V této části probereme změny v daňových povinnostech jiných daní než je daň z příjmů 

právnických osob. 
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Daň z přidané hodnoty 

Nástupnická společnost ALFA s. r. o. má povinnost oznámit registraci a vznik plátcovství 

k dani z přidané hodnoty. Z důvodu, že zanikající společnost BETA s. r. o. byla měsíčním 

plátcem daně z přidané hodnoty stejně jako nastupující společnost ALFA s. r. o., z tohoto 

důvodu nevzniká nástupnické společnosti povinnost podat přihlášku k registraci do 15 

dnů od zápisu fúze do obchodního rejstříku a nadále tak pokračuje jako měsíční plátce 

daně z přidané hodnoty. Za poslední zdaňovací období zanikající společnosti BETA s. r. 

o. podává daňové přiznání nastupující společnost ALFA s. r. o. a to ve lhůtě 30 dnů, 

kterou stanovuje Daňový řád.  

Při převodu majetku a závazků ze zanikající společnosti na společnost nástupnickou 

nedochází z pohledu Zákona o dani z přidané hodnoty k plnění za úplatu a tímto 

k naplňování ekonomické činnosti podniku. Přechod majetku a závazků na nástupnickou 

společnost ze společnosti zanikající, z tohoto důvodu není předmětem daně z přidané 

hodnoty.  

Silniční daň 

Nástupnická společnost ALFA s. r. o. má povinnost podat daňové přiznání za část 

zdaňovacího období předcházející dni zániku společnosti BETA s. r. o. Na splnění této 

povinnosti má nástupnická společnost lhůtu nejpozději do konce následujícího měsíce po 

zápisu fúze do obchodního rejstříku. Nastupující společnost může požádat správce daně 

o prodloužení této lhůty, který ji může prodloužit až o 3 měsíce. V našem případě tato 

povinnost nástupnické společnosti nevzniká z toho důvodu, že zanikající společnost 

neměla ve svém majetku žádné motorové vozidlo. 

Daň z nemovitých věcí 

V případě přeměny obchodních společností dochází ke změně v osobě poplatníka daně 

z nemovitých věcí. Z tohoto důvodu podává nástupnická společnost ALFA s. r. o. do 

31. 1. následujícího roku přiznání k dani z nemovitých věcí. Zanikající společnost BETA 

s. r. o. má oznamovací povinnost vůči správci daně o pozbytí nemovité věci. V našem 

případě nástupnická společnost ALFA s. r. o. musí povinnost odevzdat přiznání splnit 

z důvodu, že v rámci fúze na nástupnickou společnost přechází dlouhodobý hmotný 

majetek zanikající společnosti, kterým jsou obchodní prostory vlastněné touto 

společností.  
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3.3.3.3. Uplatnění daňové ztráty 

Problematice uplatnění daňové ztráty při převodu společnosti se věnuje Zákon č. 

586/1992 Sb., o dani z příjmů. V tomto zákoně je ukotveno, že pokud v rámci dokončené 

přeměny společnosti zaniká daňový poplatník, kterému byla vyměřena daňová ztráta, 

může nástupnická společnost tuto ztrátu odečíst, avšak pouze do výše základu daně, který 

připadá na stejnou činnost, kterou vykonával zaniklý poplatník. Důležitou podmínkou pro 

uplatnitelnost daňové ztráty, je nutnost udržení minimálně 80 % tržeb ze stejné 

podnikatelské činnosti, jakou tvořila zanikající společnost. 

Výše této ztráty se stanoví na základě poměru tržeb zanikající společnosti 

k celkovým tržbám nástupnické společnosti. V případě pochybností poplatníka, zda 

splňuje podmínky pro uplatnění daňové ztráty, které jsou zakotveny v Zákoně č. 

586/1992 Sb., o dani z příjmů §38 odst. 1-6, má možnost požádat u správce daně 

o závazné posouzení této skutečnosti a správce daně za správní poplatek ve výši 10 000 

Kč následně vydá rozhodnutí, zda daňovou ztrátu může nástupnická společnost uplatnit 

jako odečitatelnou položku od základu daně.  

V našem případě nástupnická společnost ALFA s. r. o. má v plánu uplatnit daňové 

ztráty zaniklé společnosti BETA s. r. o., které byly vyměřeny v letech 2016 a 2017. Lhůta 

na uplatnění těchto ztrát je dána legislativou na dobu pěti následujících zdaňovacích 

období, tudíž nástupnická společnost ALFA s. r. o. nemusí celou ztrátu uplatnit 

jednorázově, ale uplatňovat ji po částech, které si stanoví výše zmíněným postupem na 

základě poměru tržeb. 

Možnost posouzení u správce daně nástupnická společnost ALFA s. r. o. nemá 

v plánu využít.  
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3.4. Očekávaný vliv fúze na daňovou povinnost  

nástupnické společnosti 

Faktem je, že společnost ALFA s. r. o. od 1. 1. 2019 je sice nástupnickou společností, ale 

do dne zapsání fúze do obchodního rejstříku mají povinnost společnosti vést své 

účetnictví každá samostatně a to z důvodu, kdyby k zápisu a potvrzení fúze nedošlo. 

Máme k dispozici výkazy společností ke dni 25. 9. 2019, se kterými budeme pracovat 

v rámci zjištění očekávaného vlivu fúze na daňovou povinnost nástupnické společnosti. 

S těmito výkazy budeme pracovat z toho důvodu, že jsou posledními nesloučenými údaji 

a je na nich tudíž možné demonstrovat, jak by vypadala daňová povinnost společností bez 

fúze v roce 2019. 

Daň z příjmů právnických osob 

Očekávané daňové povinnosti společností dle výkazů ke dni 25. 9. 2019 

Tabulka 19 Daňové povinnosti společností 

  
ALFA, s. r. o. BETA, s. r. o. 

Výsledek hospodaření k 25. 9. 2019 v celých Kč -453 387 246 225 

Řádky upravující základ daně:   

Neuznatelné výdaje  ř. 40 25 879 8 547 

Rozdíl ÚO > DO ř. 50 - - 

Rozdíl DO > ÚO ř. 150 - - 

Odečet daňové ztráty ř. 230 0 36 420 

Základ daně po odečtu daňové ztráty ř. 250 -427 508 218 352 

Základ daně zaokrouhlený na celé tisícikoruny 
dolů 

ř. 270 - 218 000 

Sazba daně v % ř. 280 19 19 

Daň ř. 290 - 41 420 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních závěrek společností 

Ve výše uvedené tabulce můžeme vidět výsledky hospodaření jednotlivých 

společností k datu 25. 9. 2019, které následně standardně upravujeme do výpočtu 

zaokrouhleného základu daně a výše daně samotné. 

V položce neuznatelné výdaje jsou vyčísleny náklady vynaložené na reprezentaci 

společností a spadají do řádku č. 40. Pro zjednodušení výpočtu předpokládáme, že daňové 

odpisy budou shodné s odpisy účetními. Odečet daňové ztráty u společnosti BETA s. r.o. 

může proběhnout pouze do výše 36 420 Kč. Zbylé ztráty byly odečteny v přiznání za rok 
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2018. Můžeme vidět, že po úpravách by společnost BETA s. r. o. měla daňovou povinnost 

ve výši 41 420 Kč. Je předpoklad, že nástupnická společnost ALFA s. r. o. bude na konci 

roku 2019 i po spojení ve ztrátě či minimálním zisku, který však může být započten 

přecházející ztrátou ze společnosti zanikající či neuplatněnými ztrátami z let 2017 a 2018, 

které jsou v hodnotě 3 630 tis. Kč.  

Daňová optimalizace fúze se tedy může vyčíslit minimální hodnotou 41 420 Kč, je 

však předpoklad, že hodnota optimalizace bude vyšší vzhledem k tomu, že uvedená část 

je k 25. 9. 2019 a ne ke konci účetního období. 

Silniční daň 

V majetku zanikající společnosti BETA s. r. o. neevidujeme žádný automobil, tudíž vliv 

na daňovou povinnost nástupnické společnosti ALFA s. r. o. je nulový a povinnost 

zůstává stejná jako by spojení společností nenastalo.  

Daň z nemovitých věcí 

V majetku zanikající společnosti BETA s. r. o. jsou obchodní prostory vlastněné touto 

společností, které v rámci fúze přechází na nástupnickou společnost ALFA s. r. o., která 

bude v zákonem stanovených termínech hradit daň z nemovitých věcí. Daňová povinnost 

společnosti ALFA s. r. o. bude ve stejné výši jako u pohlcené společnosti BETA s. r. o., 

tudíž zde nedojde k žádné změně v daňové povinnosti, ale pouze k přechodu povinnost 

na nástupnickou společnost. 

Náklady spojené s fúzí 

Pro porovnání výhodnosti fúze společností je nutné počítat také s náklady spojenými 

s tímto krokem. Tyto náklady jsou stanoveny na základě průzkumu cenových relací fúzí 

obdobných obchodních společností a konzultace se zainteresovanými odborníky z dané 

problematiky. Společníci obou společností se dohodli, že náklady spojené s fúzí budou 

plně přecházet na nástupnickou společnost a tuto skutečnost uvedli v projektu fúze. 

Náklady fúze jsou společnou zátěží pro obě společnosti. Rozhodování o tom, kdo 

ponese jakou část nákladů fúze má opodstatněný dopad spíše při rozdělování společností, 

kdy se rozhoduje, která společnost ponese náklady. 
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Tabulka 20 Odhadované náklady 

Náklady spojené s fúzí 

Přímé náklady 

Odměna daňovému poradci  20 000 Kč 

Odměna právník  10 000 Kč 

Odměna notáři, soudní poplatky  10 000 Kč 

Nepřímé náklady 

Práce jednatele  10 000 Kč 

Práce zaměstnanců  5 000 Kč 

Celkem  55 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.5. Návrhy a doporučení 

Při tvorbě této práce jsme potvrdili skutečnost, že celý proces realizace fúze je velmi 

náročnou a komplikovanou záležitostí. Mým prvním návrhem, který by mohl 

společnostem celý proces realizace přeměny usnadnit, je využití služeb odborníků, kteří 

mohou společnostem v tomto složitém procesu pomoci, avšak jejich využití je velmi 

finančně náročným krokem realizace fúze a oproti vynechání služeb odborníků je 

znatelný rozdíl v proveditelnosti projektu.  

Dle výpočtu poměrových ukazatelů a ekonomické přidané hodnoty lze vidět, že 

realizace fúze má na tyto ukazatele pozitivní dopad a můžeme se tedy domnívat, že fúze 

těchto dvou společností je na základě těchto výsledků podpořena. Společně s rozšířením 

působnosti společnosti na trhu a expanzí do dalšího města, využití jednotného softwaru 

pro obě pobočky společnosti, snížení administrativních nákladů na chod společnosti 

a lepší vyjednávací pozicí u dodavatelů lze tyto kritéria brát jako pozitivní přínos tohoto 

kroku. 

Důležitým krokem je před započetím procesu fúze zhodnotit, zda se společnosti 

z hlediska vynaložených nákladů vyplatí tuto přeměnu realizovat.  

Při realizaci přeměny obchodních společností je nutností znalost právních, daňových 

i účetních předpisů, které jsou natolik složité, že každý jednotlivý odborný obor má 

samostatné odborníky na danou problematiku. Jednou z možností, jak lze dosáhnout 

komplexní odbornosti, je pomoc společností, které zaměstnávají kolektiv odborníků 
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z jednotlivých oborů. Takové společnosti jsou např. globální KPMG Česká republika s. 

r. o., Deloitte Audit s. r. o. a EY Česká republika (Ernst & Young). Avšak v případě naší 

fúze, která není komplikovaná, lze využít pomoci lokálních odborníků – daňových 

poradců a notářů.  Zmínění odborníci mohou fúzovaným společnostem velice usnadnit 

práci, avšak při rozhodování o této spolupráci by neměla společnost zapomenout na 

finanční náklady této pomoci, které byly odhadnuty na zhruba 55 000 Kč.  

V rámci fúze je přínosem pro nástupnickou společnost ALFA s. r. o. nejen rozšíření 

působnosti svého podnikání, lepší vyjednávací schopností s dodavateli, sjednocení 

informačních systémů a procesů z obou společností. Tyto kroky mají hodnotu, kterou 

nelze vyčíslit, avšak tato hodnota rozhodně není zanedbatelná. V rámci daňové 

optimalizace je očekáváno, že spojením společností dojde k daňové úspoře a to 

minimálně ve výši 41 420 Kč.  

Dle mého názoru má spojení těchto dvou společností opodstatněný smysl a z dopadu 

fúze bude nástupnická společnost profitovat i v příštích několika účetních obdobích. 

 

.  
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4. ZÁVĚR 

Proces přeměny obchodních společností v našem případě fúze je velmi náročný, rozsáhlý 

a komplexní soubor spojující několik obtížných oblastí. Hlavním právním pramenem pro 

realizaci přeměn obchodních společností je Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, který obsahuje kompletní proces přeměny od jejího 

plánování po její dokončení zápisem do obchodního rejstříku. Na tento zákon navazují 

však další zákony, především zákony účetní a daňové, které také upravují proces přeměny 

společnosti. Z výše uvedeného plyne, že ovládnout všechna příslušná ustanovení je bez 

patřičného vzdělání téměř nemožné. I přes dokonalé ovládnutí příslušných ustanovení, je 

tento krok pro jednotlivce extrémně náročný. Proto se nejčastěji setkáváme s variantou 

využití odborníků z daných oborů.  

Co se týče právních aspektů přeměn daňových společností, je nejspíše hlavním 

dokumentem projekt přeměny, ze kterého se dozvíme požadované informace 

o společnostech účastnících se přeměny a postupech, které jsou v přeměně plánovány. 

V této dokumentaci je také stanoven zřejmě nejdůležitější časový údaj přeměny 

obchodních společností, kterým je dle mého názoru rozhodný den.  

Rozhodný den je nutnou součástí při zpracování účetní oblasti přeměny obchodních 

společností. Dalším důležitým termínem je den zápisu do obchodního rejstříku, který 

přeměnu obchodní společnosti dokončuje. Z důvodu náročnosti realizace přeměny 

obchodních společností, se do tohoto projektu zapojují nejčastěji pouze dva subjekty. 

Jeden zastává pozici nástupnické společnosti a druhý pozici zanikající společnosti. 

Přidání třetího a dalších subjektů do realizace přeměny není legislativou zakázáno, ale 

přeměna se stává ještě obtížnější a nákladnější.  

Nejčastěji využívaným druhem přeměny obchodních společností je realizace fúze 

obchodních společností. Pro zjednodušení tohoto procesu je nejčastějším rozhodným 

dnem právě i námi zvolený 1. den daného roku. Při realizaci přeměny obchodních 

společností je možná povinnost kontroly účetních dat auditorem. Tato povinnost je nutná 

po splnění jednotlivých podmínek a v námi vybraném modelovém případě nebyla nutná.  

Mezi pozitivními daňovými dopady přeměn obchodních společností je možnost 

daňové optimalizace, která však nesmí být jediným důvodem procesu. Z daňového 

hlediska je důležité dodržení termínů pro podání, placení či registrace k dani. 
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Prostředkem daňové optimalizace v rámci přeměny obchodních společností je především 

přenos daňové ztráty ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost. Důležitou 

podmínkou pro uplatnitelnost daňové ztráty, je nutnost udržení minimálně 80 % tržeb ze 

stejné podnikatelské činnosti, jakou tvořila zanikající společnost.  

Vypracování práce na toto téma bylo velice obohacující, byť s ohledem na 

provázanost a rozsah procesů také velmi náročné. Z tohoto důvodu jsem však nabyl 

mnoho cenných znalostí, které věřím, že v mé profesní budoucnosti zajisté využiji. 

  



79 

Přílohy 

Příloha 1 Rozvaha společnosti Alfa 2015 a 2016



80 



81 



82 

 

  



83 

Příloha 2 Rozvaha společnosti Alfa 2017 a 2018



84 



85 



86 

 



87 

Příloha 3 Rozvaha společnosti Beta 2015 a 2016



88 



89 



90 

 

  



91 

Příloha 4 Rozvaha společnosti Beta 2017 a 2018



92 



93 



94 



95 

 

 

 

 

 

  



96 

Příloha 5 Výkaz zisku a ztráty Alfa 2015 a 2016



97 

 

  



98 

Příloha 6 Výkaz zisku a ztráty Alfa 2017 a 2018



99 

 

  



100 

Příloha 7 Výkaz zisku a ztráty Beta 2015 a 2016



101 

 

  



102 

Příloha 8 Výkaz zisku a ztráty Beta 2017 a 2018

 

  



103 

  



 

Příloha 9 Rozvaha společnosti ALFA, s. r. o., 2019 – po projektu fúze 

 

  



 

Příloha 10 Výkaz zisku a ztráty společnosti ALFA s. r. o., 2019 – po projektu fúze 

 

  



 

 

  



 

Příloha 11 Rozvaha společnosti Alfa s. r. o., ke dni 25. 9. 2019 

  



 

Příloha 12 Výkaz zisku a ztráty společnosti Alfa s. r. o., ke dni 25. 9. 2019  

  



 

  



 

Příloha 13 Rozvaha společnosti BETA s. r. o., ke dni 25. 9. 2019 

 



 

Příloha 14 Výkaz zisku a ztráty společnosti Beta s. r. o., ke dni 25. 9. 2019  



 

  



 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Tištěné zdroje 

1) DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 395 

stran. ISBN 978-80-7478-803-1. 

2) DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 696 s. 

ISBN 978-80-7478-633-4. 

3) KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 s. ISBN 

978-80-7400-194-9. 

4) MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 

Praha: Ekopress, 2018, 550 s. ISBN 978-80-87865-38-5. 

5) MOLNÁR, Z. Pokročilé metody vědecké práce. Zeleneč: Profess Consulting, 2012, 

170 s. ISBN 978-80-7259-064-3. 

6) SALACHOVÁ, B., VÍTEK, B., GLÁSEROVÁ, J., OTAVOVÁ, M. Obchodní 

korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: KEY 

Publishing s. r. o., 2014. 147 s. ISBN 978-80-7418-220-4. 

7) SEDLÁČEK, J. Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních a daňových 

souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 185 s. ISBN 978-80-210-6488-1. 

8) SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 248 s. ISBN 978-80-7478-699-0. 

9) STROUHAL, J. Oceňování v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 417 s. ISBN 

978-80-7478-366-1. 

10) VÍTEK, B., SALACHOVÁ, B. Právní prostředí podnikatele. Ostrava: KEY 

Publishing s. r. o., 2014, 222 s. ISBN 978-80-7418-210-5. 

  



 

Zákony a vyhlášky / Elektronické zdroje 

1) Občanský zákoník 89/2012 Sb.. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2014, 

částka 33, s. 1026-1365. Dostupný z: 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89. 

2) Směrnice č. 2009/109/ES. In: Úřední věstník Evropské unie [online]. 2009, s. 259/14 

– 259/21. Dostupný z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009L0109 

3) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2012, částka 25, s. 

714-811. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012. 

4) Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. [online]. 1992, Dostupný z: 

https://portal.pohoda.cz/danove-a-financni-pravo/zakon-o-dani-silnicni/ 

5) Zákon č. 280/2009., Daňový řád. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2009, 

částka 87, s. 4038 - 4140. Dostupný z: 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=280&r=2009 

6) Zákon č. 338/1992, o dani z nemovitých věcí. [online]. 1992, Dostupný z: 

https://www.zakony.cz/zakon-SB1992338 

7) Zákon č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. In: Sbírka zákonů České republiky 

[online]. 2004, částka 78, s. 4946 - 5024. Dostupný z: 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=235&r=2004 

8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [online]. 2014, 48 s. Dostupný z: 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_1991-563_UZ-Zakon-c563-1991-s-

vyznacenim-zmen-k-112014.pdf 

9) Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů [online]. 1992. Dostupný z: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/1992/zakon-c-586-1992-

sb-3351 

10) Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. [online]. 

2013, Dostupný z: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_2013-340_Zakonne-

opatreni-senatu-c-340-2013-Sb.pdf 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009L0109
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=66&r=2012
https://portal.pohoda.cz/danove-a-financni-pravo/zakon-o-dani-silnicni/
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=280&r=2009
https://www.zakony.cz/zakon-SB1992338
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=235&r=2004
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_1991-563_UZ-Zakon-c563-1991-s-vyznacenim-zmen-k-112014.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_1991-563_UZ-Zakon-c563-1991-s-vyznacenim-zmen-k-112014.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/1992/zakon-c-586-1992-sb-3351
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/1992/zakon-c-586-1992-sb-3351
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_2013-340_Zakonne-opatreni-senatu-c-340-2013-Sb.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_2013-340_Zakonne-opatreni-senatu-c-340-2013-Sb.pdf


 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Časový plán pro realizaci fúze ................................................................................... 52 

Tabulka 2 Konečné účetní závěrky společností ke dni 31. 12. 2018 (uváděno v tis. Kč) ........... 54 

Tabulka 3 Sloučení účetních závěrek k sestavení zahajovací rozvahy (uváděno v tis. Kč) ........ 56 

Tabulka 4 Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti ALFA s. r. o. ....................................... 57 

Tabulka 5 Rentabilita vlastního kapitálu ..................................................................................... 58 

Tabulka 6 Rentabilita aktiv ......................................................................................................... 58 

Tabulka 7 Rentabilita tržeb ......................................................................................................... 59 

Tabulka 8 Ukazatel celkové zadluženosti ................................................................................... 60 

Tabulka 9 Koeficient samofinancování ...................................................................................... 60 

Tabulka 10 Ukazatel míry zadluženosti ...................................................................................... 61 

Tabulka 11 Běžná likvidita ......................................................................................................... 61 

Tabulka 12 Pohotová likvidita .................................................................................................... 62 

Tabulka 13 Okamžitá likvidita .................................................................................................... 62 

Tabulka 14 Růst tržeb ................................................................................................................. 63 

Tabulka 15 Obrat a doba obratu celkových aktiv ....................................................................... 64 

Tabulka 16 Obrat pohledávek a doba obratu pohledávek ........................................................... 64 

Tabulka 17 Obrat závazků a doba obratu závazků ...................................................................... 65 

Tabulka 18 Ekonomická přidaná hodnota EVA – společnost Alfa ............................................. 68 

Tabulka 19 Daňové povinnosti společností ................................................................................ 73 

Tabulka 20 Odhadované náklady ................................................................................................ 75 

 

  



 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Rozvaha společnosti Alfa 2015 a 2016 ....................................................................... 79 

Příloha 2 Rozvaha společnosti Alfa 2017 a 2018 ....................................................................... 83 

Příloha 3 Rozvaha společnosti Beta 2015 a 2016 ....................................................................... 87 

Příloha 4 Rozvaha společnosti Beta 2017 a 2018 ....................................................................... 91 

Příloha 5 Výkaz zisku a ztráty Alfa 2015 a 2016 ........................................................................ 96 

Příloha 6 Výkaz zisku a ztráty Alfa 2017 a 2018 ........................................................................ 98 

Příloha 7 Výkaz zisku a ztráty Beta 2015 a 2016 ..................................................................... 100 

Příloha 8 Výkaz zisku a ztráty Beta 2017 a 2018 ..................................................................... 102 

Příloha 9 Rozvaha společnosti ALFA, s. r. o., 2019 – po projektu fúze ................................... 104 

Příloha 10 Výkaz zisku a ztráty společnosti ALFA s. r. o., 2019 – po projektu fúze ............... 105 

Příloha 11 Rozvaha společnosti Alfa s. r. o., ke dni 25. 9. 2019 .............................................. 107 

Příloha 12 Výkaz zisku a ztráty společnosti Alfa s. r. o., ke dni 25. 9. 2019 ............................ 108 

Příloha 13 Rozvaha společnosti BETA s. r. o., ke dni 25. 9. 2019 ........................................... 110 

Příloha 14 Výkaz zisku a ztráty společnosti Beta s. r. o., ke dni 25. 9. 2019 ............................ 111 

 


