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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Účetní a daňové aspekty fúze podniků“ je analýza účetních 

a daňových dopadů na fúzi podniků. V první části práce jsou vymezena teoretická 

východiska spojená s Projektem fúze a celým procesem sloučení dvou podniků. V druhé 

části je prakticky provedena fúze konkrétních podniků, která reálně proběhla v průběhu 

roku 2018. V poslední části je provedeno souhrnné hodnocení a jsou navrhnuta potřebná 

opatření. 

 

Abstract 

The subject of the thesis titled „Accounting and tax aspects of the mergers of businesses“ 

is an analysis of accounting and tax impacts on the merger of businesses. The initial part 

of the thesis defines the theoretical background connected with the Merger Project and 

the whole process of merging two businesses. The seconf part of the thesis is based on 

the practical implementation of the merger of specific businesses, which was realized in 

the course of 2018. In the final part, a comprehensive assessment is made and the 

necessary measures are proposed. 
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ÚVOD 

Česká ekonomika se řadí mezi vyspělé země a je tvořena téměř výhradně malými 

a středními podniky. Tyto podniky nejenže tvoří hodnotu pro stát, ale také dávají práci 

a následně peníze, bez kterých se v běžném životě neobejdeme. Aby nás však mohl 

podnik zaměstnávat a živit, musí jeho zakladatel své podnikání nastartovat a k tomu je 

potřeba značná motivace. 

Přestože je nesporné, že pro založení společnosti mohou existovat různé důvody, hlavním 

cílem pro založení společnosti je generování hodnoty pro své vlastníky. V dnešní době se 

má za to, že pokud chce být společnost úspěšná, musí soustavně růst její tržní hodnota. 

Společnost musí usilovat o to, aby byla schopná dosahovat kvality vyráběných výrobků, 

zboží či poskytovaných služeb, ale také musí hospodařit efektivně, aby se vyrovnala 

vysoké konkurenci, se kterou musí každý den svádět veliký boj.  

Dosáhnout požadovaného růstu mohou společnosti různými způsoby. Jedním 

z odvážných kroků, který by měl předpokládat růst hodnoty společnosti, je spojení dvou 

samostatně hospodařících jednotek v jeden celek, kdy tyto jednotky nejsou schopny 

samostatně dosáhnout takového růstu, jako když se spojí. Na druhou stranu může toto 

propojení být výhodné také pro jednotku, které postupně upadá a přestává být 

konkurenceschopná. Tento pohled na řešení nepříznivé situace mě zaujal a rozhodla jsem 

se to hlouběji v diplomové práci prozkoumat na konkrétním spojení dvou společností. 

Ve své diplomové práci budu posuzovat, zdali by mohla mít fúze dvou společností 

pozitivní vliv na nepříznivou finanční situaci společnosti. Výhodou je zde to, že 

společnost zanikne bez likvidace, což je výhodnější než u samotného prodeje společnosti. 

Také vidím výhodu v tom, že se pomocí sloučení dvou společností dá získat časový 

náskok před konkurencí, pokud se spojí dvě prosperující společnosti a tím získají větší 

podíl na trhu, lepší konkurenceschopnost a také lepší rozložení rizika. Ale ne vždy je tato 

varianta ta nejlepší, protože pokud by to tak bylo, proč by pak nefúzovaly všechny 

společnosti, aby získaly větší moc? I proto chci blíže prozkoumat celé pozadí těchto 

přeměn, které dokáže ovlivnit rozhodnutí o provedené fúzi. 

V dnešní době jsou přeměny v České republice velice oblíbené (přestože před 5 lety tomu 

tak nebylo), proto bych se ráda věnovala právě těmto změnám společností. K mému 
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rozhodnutí přispívá také fakt, že v současném zaměstnání plánujeme uskutečnit přeměnu 

pomocí fúze sloučením, a proto chci ilustrovat tuto přeměnu na dvou společnostech, které 

o této přeměně přemýšlejí. Pokud by se společnosti rozhodly, že v budoucnu fúzi opravdu 

uskuteční, tento text by mohl být jedním z pomocných podkladů.   

Osobně chápu fúzi jako převzetí vedení jedné menší, v mnoha případech neprosperující, 

společnosti velkou společností, která má naopak stabilní postavení na trhu. Jaký k tomu 

ale mají majitelé společností důvod? Proč raději společnost nezlikvidují? Právě na tyto 

otázky bych ráda po dopsání diplomové práce znala odpověď a dokázala doporučit, zda 

je fúze výhodná. Také bych chtěla prozkoumat českou legislativu, která vymezuje postup 

fúze a ukládá povinnosti, které musí být dodrženy při samotné přeměně.  

Pro doplnění výše zmíněného bude součástí mé práce také finanční analýza, pomocí které 

budu schopná posoudit dopad fúze na obě společnosti z pohledu finančního zdraví. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je nalezení vhodného řešení fúze společností 

z hlediska účetních a daňových aspektů. Stěžejním bodem diplomové práce je porozumět 

českým účetním a daňovým zákonům, které upravují celý proces fúze, a pomocí těchto 

získaných znalostí ilustrovat na praktickém příkladu fúzi sloučením. 

Práce je rozdělena do dvou samostatných celků, teoretické a praktické části. 

Při zpracování diplomové práce budou použity dostupné literární a internetové zdroje, 

podle kterých bude zpracována teoretická část diplomové práce, ve které budou popsány 

poznatky související s právní úpravou českého účetnictví a přeměn společností v českém 

prostředí. Dále budou vymezeny základní pojmy, které budou využívány v diplomové 

práci, typy fúzí a samotný průběh fúze. Stěžejním bodem teoretické části budou účetní 

a daňové povinnosti při fúzi, které poté budou využity v praktické části. Závěr teoretické 

části bude věnován finančním ukazatelům, pomocí kterých budou zhodnoceny finanční 

výsledky fúzovaných společností v letech před provedenou fúzí a v roce fúze.  

Na teoretickou část diplomové práce navazuje část praktická, která se zaměřuje na 

aplikaci teoretických poznatků a věnuje se uskutečnění fúze sloučením dvou českých 

společností s ručením omezeným. Kapitola nejdříve vymezí jednotlivé kroky ke 

správnému provedení fúze a poté popíše účetní a daňové aspekty v praxi, kdy budou 

sestaveny jednotlivá daňová přiznání a účetní výkazy. Závěr kapitoly se zaměřuje na 

praktické výpočty finančních ukazatelů. 

Závěrem se diplomové práce věnuje vlastním návrhům řešení a doporučení, jakým 

způsobem se vyvarovat chyb při fúzi. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce jsou pomocí literárních pramenů zpracovány základní účetní 

a daňové pojmy spojené s přeměnou společností, a to konkrétně s fúzí. Z těchto poznatků 

později vychází samotná praktická část práce.  

Úvodem do řešení problémů, které se pojí s přeměnami obchodních společností, je 

nejprve nahlíženo obecně na samotnou účetní legislativu, která je platná v České 

republice. Je zde rozebrán klíčový legislativní pramen pro přeměny, a to je zákon 

o přeměnách obchodních společností a družstev 1 . Dále se práce věnuje vymezením 

jednotlivých typů přeměn v obecném měřítku a v následujícím textu se zaměřuje na jeden 

typ přeměny, který je upraven právě v zákoně o přeměnách, a tím je fúze. 

Salachová (1, s. 74) se zmiňuje, že fúze patří k nejtradičnějším a nejčastěji realizovaným 

způsobům přeměn obchodních společností. Pro tuto diplomovou práci je pojem fúze 

stěžejním pojmem, a proto je jejímu vymezení věnována celá kapitola, která popisuje 

nejen motivy fúze, ale také vymezuje důležité pojmy, které se pojí s touto přeměnou, 

a konkrétní popis jednotlivých fází fúze.  

Na tuto kapitolu navazují účetní a daňové povinnosti, které se vztahují k fúzi, a celá 

teoretická část je uzavřena kapitolou o finančních ukazatelích, které jsou důležité pro 

zhodnocení přeměny. Pomocí finanční analýzy lze vyhodnotit úspěšnost fúze společností, 

jelikož poskytuje komplexní pohled na finanční situaci podniku. 

1.1 Účetní legislativa 

Libuše Müllerová a Michal Šindelář uvádějí ve své publikaci, že „…účetnictví můžeme 

charakterizovat jako uspořádaně vedené záznamy o hospodářských jevech, k nimž došlo 

ve sledovaném subjektu (účetní jednotce) a které jsou zároveň informací o jeho majetku, 

zdrojích jeho financování, výsledku hospodaření a finanční situaci.“ (2, s. 16). Podobný 

výklad účetnictví uvádí ve své publikaci také Strouhal a kol. (3), který ještě dodává, že 

účetnictví zachycuje změny ve výši a struktuře majetku. Dle Landy se dá účetnictví 

„…stručně charakterizovat jako proces poznávání, měření, evidence a zprostředkování 

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

(dále jen zákon o přeměnách nebo ZoPS). 
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ekonomických informací umožňujících rozhodování uživatelů těchto informací.“ 

(4, s. 11). 

Účetnictví by mělo poskytnout uživatelům informace, které jsou v tržní ekonomice 

důležité, například se může jednat o zájem vlastníků, kteří zjišťují úroveň hospodaření 

dané účetní jednotky. Informace poskytuje nejen za minulé období, ale umožňuje také 

predikci do budoucna. Zájmem uživatelů, kterým jsou poskytovány tyto informace, je 

zejména výnosnost vloženého kapitálu. O tento ukazatel se nezajímají jen vlastníci, ale 

také ostatní uživatelé, mezi které můžeme zařadit například věřitele, zaměstnance, 

zákazníky, konkurenční podniky, stát a jeho orgány, včetně orgánů daňových (2, s. 16). 

Požadavky na regulaci účetnictví 

Míra regulace účetnictví se vztahuje pouze na finanční účetnictví a jednotlivé země 

uskutečňují regulaci účetnictví různými formami a prostřednictvím různých orgánů. 

Důvodů pro regulaci účetnictví je hned několik, mezi nejpodstatnější lze zařadit např. 

porovnatelnost účetních informací a jejich snadnější interpretace. Pokud se zaměříme na 

obsah regulace, je dle Müllerové a Šindeláře (2) potřeba rozlišit dvě oblasti, a těmi jsou: 

• regulace účetních postupů (úprava způsobu zobrazení ekonomických jevů 

realizujících se v účetní jednotce); 

• regulace účetní závěrky (úprava obsahu účetní závěrky, formy výkazů, náplň 

jednotlivých položek účetních výkazů a poznámek k těmto výkazům, tj. přílohy). 

Do jisté míry existuje také regulace vnitřních vazeb vyjádřených ve vnitropodnikovém 

účetnictví, jedná se např. o transferové oceňování. Obou výše zmíněných oblastí se 

dotýkají více či méně následující skupiny pravidel. 

Obecně uznávané účetní zásady 

Tyto zásady nemají závazný charakter, ale účetní jednotky by se jimi měly řídit při vedení 

účetnictví a sestavování účetní závěrky. Jsou také obsaženy v Koncepčním rámci 

mezinárodních účetních standardů (IFRS2) (5).  

                                                 
2 Zkratkou IFRS jsou označovány Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (z anglického International 

Financial Reporting Standards), což je soubor vydaných standardů, upravující sestavení a prezentaci 

finančních výkazů účetní závěrky. Jejich součástí je také původní soubor Mezinárodních účetních standardů 

IAS (z anglického International Accounting Standards). 
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Müllerová se Šindelářem (2) vybrali za důležité tyto zásady: 

o zásada účetní jednotky (předpoklad vedení účetnictví v určitém vymezeném 

ekonomickém celku); 

o zásada trvání účetní jednotky (fungování jednotky v budoucnu); 

o zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření (pravidelné intervaly); 

o zásada oceňování v historických cenách (předpoklad ocenění majetku a závazků 

v cenách, za které byly pořízeny); 

o zásada konzistence (stálosti metod – srovnatelnost mezi obdobími, např. 

odpisování, oceňování); 

o zásada akruálního konceptu (požadavek na včasné zaznamenání operace do 

příslušného období); 

o zásada opatrnosti (brát zřetel na případná rizika); 

o zásada objektivity (pravdivosti) účetních informací. 

S těmito zásadami se ztotožňují ve svých publikacích také Landa (4) a Strouhal a kol. (3), 

některé zásady mají pouze jiné pojmenování, ale princip těchto zásad je stejný.  

Pokud účetní jednotka nedodrží některou z výše uvedených zásad, nedají se získané 

informace o finanční situaci účetní jednotky považovat za správné, průkazné, úplné, 

relevantní, objektivní, srozumitelné či srovnatelné. Účetní závěrka sestavená na základě 

takto vedeného účetnictví nepodává věrný a poctivý obraz a výstupy nemají žádnou 

infomační hodnotu (6, s. 19).  

Na druhou stranu, zásada oceňování v historických cenách, a i zásada opatrnosti 

pozbývají v průběhu času na významu. Dle mezinárodních standardů je možné téměř 

všechny kategorie majetku oceňovat v reálně hodnotě.  

Mezinárodně uznávané účetní standardy 

Regulují obsah účetních informací v účetních závěrkách, takto sestavená účetní závěrka 

se považuje za určitou záruku správnosti a spolehlivosti uváděných informací. 

Mezinárodně uznávané jsou dva soubory účetních standardů, které jsou na následujícím 

obrázku. 
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Obrázek č. 1: Mezinárodně uznávané účetní normy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s. 18) 

V kontinentální Evropě, a také v jiných zemích kromě USA (a i v USA, pokud má účetní 

jednotka domicil mimo území USA), jsou to Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

IFRS, které určují pravidla pro jednotlivé oblasti účetnictví a účetního výkaznictví 

a hlavním cílem je zajistit mezinárodní srovnání informací, které lze získat z účetních 

závěrek (5). Americké účetní standardy US GAAP – United States Generally Accepted 

Accounting „představují rozsáhlý soubor požadavků týkajících se účetních závěrek právě 

proto, že je pro tuto zemi charakteristické uplatňování zvykového práva“ (2, s. 18).  

Organizace, které vydávají oba výše zmíněné soubory, se v současné době snaží 

o odstranění rozdílů mezi nimi a tím dochází k postupnému sbližování těchto dvou 

souborů (2). Příkladem jsou společné projekty standardu v oblasti výnosů nebo pronájmu. 

Směrnice Evropské unie 

Pro členské země jsou směrnice Evropské unie závazné, realizují se prostřednictvím 

národní úpravy členského státu. V současnosti se řídíme směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách 

Mezinárodně uznávané účetní 
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výkaznictví IFRS
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pravidla US GAAP
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a souvisejících zprávách některých forem podniků3, která byla vydána 26. černa 2013 

(2, s. 19). Členské státy musely zahrnout tyto povinností do svých účetních předpisů. 

Česká republika tento krok provedla novelou zákona o účetnictví 4 , která vstoupila 

v platnost 1. 1. 2016 (7). 

Regulace účetnictví a účetního výkaznictví na národní úrovni 

Každý stát si účetnictví reguluje dle svých zákonů a vyhlášek. Regulaci účetnictví 

v České republice se bude věnovat následující podkapitola. 

1.1.1 Právní úprava českého účetnictví 

V českém právním systému došlo v roce 2014 k velkým změnám ve sféře občanského 

a obchodního práva. „Pravidla týkající se obchodních korporací upravují v současné 

době dva zákony: 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích)“ (2, s. 9). 

Výše zmíněné zákony jsou zaměřeny na všeobecné postupy týkající se obchodních 

korporací (např. založení, zrušení nebo zánik obchodní korporace, podíl, podíl na zisku, 

orgány). Naopak základní právní normou české účetní legislativy pro všechny typy 

účetních jednotek, kterými jsou obchodní korporace, je zákon o účetnictví (2, s. 19).  

Tento zákon vydalo Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, 

které v současné době nahradilo Ministerstvo financí a zmocňuje vydávat provádějící 

vyhlášky a zajišťovat tvorbu a vydávání národních účetních standardů. V souladu 

s těmito pravidly si účetní jednotky mohou upravovat jednotlivé oblasti účetnictví ve 

svých vnitřních směrnicích. Hierarchii účetní regulace českého účetnictví ukazuje 

následující schéma (8): 

                                                 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných 

účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků ze dne 26. černa 2013, dále směrnice 

EU. 
4 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví).  
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Obrázek č. 2: Česká účetní legislativa 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 8) 

Stejné schéma je možné najít v publikaci od Müllerové a Šindeláře (2), ve které navíc 

popisují vytvoření koncepčního rámce účetní soustavy pro všechny účetní jednotky, který 

vyplývá ze zákona o účetnictví. Koncepční rámec vymezuje účetní jednotky a jejich 

kategorie, předmět účetnictví a účetní období, základní kvalitativní charakteristiky 

účetních informací a povinné náležitosti účetních záznamů. Dále upravuje rozsah vedení 

účetnictví pro jednotlivé kategorie účetních jednotek, vymezuje finální výstup 

z účetnictví, stanovuje způsoby oceňování, stanovuje průkaznost, přenos, opravy 

a uschování účetních záznamů a vymezuje pokuty za porušení povinností (2, s. 20). 

Další regulací české účetní legislativy je novela zákona o účetnictví5 účinná od roku 

2016, která „… přinesla řadu změn, které ovlivní účetní závěrky obchodních korporací 

za rok 2016. Cílem novely bylo nejen uvést české účetnictví do souladu se směrnicí EU, 

ale také zvýšit vypovídající schopnost účetních závěrek a zmodernizovat výkazy.“ 

(9, s. 11). 

                                                 
5  Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2016 mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Součástí české účetní legislativy jsou prováděcí vyhlášky k zákonu, které rozpracovávají 

některá ustanovení zákona a jsou vydávány pro různé typy účetních jednotek. 

Rozpracovávají zejména rozsah a způsob sestavení účetní závěrky, uspořádání a označení 

položek účetních výkazů, účetní metody, směrnou účtovou osnovu či uspořádání 

a označování položek konsolidované účetní závěrky (2). 

Pravděpodobně nejvíce využívanou vyhláškou pro podnikatele je vyhláška 

č. 500/2002 Sb., pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví (9, s. 11). Tato 

vyhláška byla také novelizována v návaznosti na novelizaci zákona. Další z povinností je 

zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy do sbírky listin, která je vedena 

u rejstříkového soudu (9, s. 13). 

1.2 Přeměny obchodních společností 

Následující kapitola se bude věnovat právní úpravě přeměn obchodních společností 

v České republice, stěžejním pramenem pro fúzi společností je zákon o přeměnách. 

V České republice je povoleno pět typů přeměn, čtyři typy přeměn jsou popsány v této 

kapitole. Páté přeměně, typu fúze, která je stěžejním bodem mé diplomové práce, se bude 

věnovat celá další kapitola.  

Důležité je vymezit alespoň tři základní pojmy, které budou využity napříč celým 

následujícím textem a týkají se přeměn obchodní společností. Těmito pojmy, které 

vychází ze ZoPS, jsou: 

Zúčastněná společnost – právnická osoba, která působí na trhu i před samotnou 

přeměnou. Při fúzi se jedná o nástupnickou nebo zanikající právnickou osobu. 

Nástupnická společnost – právnická osoba, která nabude jmění zanikající společnosti. 

Může se jednat o nově zapsanou společnost nebo již existující. 

Zanikající společnost – právnická osoba, která po zápisu fúze zanikne, její jmění je 

předmětem přeměny. 

1.2.1 Právní úprava přeměn v českém prostředí 

Smrčka (10, s. 75) ve své publikaci nastiňuje vývoj právní úpravy přeměn obchodních 

společností v českém prostředí s vlivem Evropské unie. V minulosti se přeměny 
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obchodních společností řídily obchodním zákoníkem 6 , který začal být nevyhovující, 

protože nerespektoval tzv. desátou směrnici Evropského parlamentu a Rady 

o přeshraničních fúzích kapitálových společností7. Tato směrnice byla vydána a nabyla 

účinnosti dne 25. 11. 2005 a členské státy měly povinnost ji transponovat nejpozději do 

15. 12. 2007. Zákonodárci České republiky upřednostnili, před transpozicí směrnice do 

stávajících zákonů, raději přijetí samostatného zákona. Od 1. 7. 2008 nabyl účinnosti 

právě zákon o přeměnách. 

Přijetí tohoto zákona mělo dle Dvořáka (11, s. 5) řadu výhod, mezi nejdůležitější výhody 

řadí vyjasnění vzájemných vazeb mezi společnostmi, vytvoření obecné právní úpravy 

a opravení nedostatků stávající právní úpravy přeměn obchodních společností. Tato 

moderní právní úprava přispívá k zefektivnění spojení nebo rozdělení obchodních 

společností nebo ke změně právní formy. „Obchodní společnosti a družstva tak mohou 

pokračovat v podnikání nebo jiné činnosti, aniž by za účelem jejich „překlopení“ do jiné 

právní formy nebo organizační struktury bylo nutno dosavadní obchodní společnosti 

a družstva zrušit s likvidací a poté znovu založit jako jiné, nově vznikající obchodní 

společnosti a družstva (což by bylo nesmírně komplikované, neproduktivní, časově 

náročné a nákladné).“ (11, s. 6). 

Zákon o přeměnách je rozdělen do sedmi částí: 

• v první části jsou obecná ustanovení, která jsou společná pro všechny typy přeměn 

obchodních společností a družstev;  

• druhá část zákona se zabývá vnitrostátní a přeshraniční fúzí;  

• třetí část upravuje rozdělení  společností; 

• čtvrtá část převod jmění na společníka;  

• pátá část upravuje změnu právní formy společnosti;  

• poslední dvě části se zaměřují na společná a přechodná ustanovení a účinnost 

právní úpravy. 

                                                 
6 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
7  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56 o přeshraničních fúzích kapitálových 

společností. 
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V rámci každé části zákona jsou upraveny nejdříve všechny druhy přeměn obchodních 

společností a družstev, a až poté se zákon věnuje jednotlivým druhům obchodních 

společností a družstev a jejich specifikům při přeměně. 

I přes přijetí nového zákona bylo potřeba provedení dalších změn, nejrozsáhlejší změnou 

bylo přijetí novely zákona o přeměnách v roce 20118. Dvořák (11, s. 7) dokonce tvrdí, že 

tato změna se nedá považovat na novelu, ale lze ji považovat přímo za nový zákon. 

Zmínku o základních souvislostech přeměn a výčet základních pojmů lze nalézt také 

v novém občanském zákoníku9 (12, s. 29). Další právní úpravy můžeme najít také: 

o v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, 

pokud jde o ustanovení vztahující se k zápisu přeměn do obchodního rejstříku; 

o ve vyhlášce č.323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na 

zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých 

vyhlášek (1, s. 58). 

Účetní problematika přeměn je upravena v zákoně o účetnictví a v jeho prováděcí 

vyhlášce č. 500/2002 Sb. Významným je také zákon o auditorech a o změně některých 

zákonů10 (1, s. 57). Pro daňovou oblast je důležitý zejména zákon o daních z příjmů11. 

1.2.2 Typy přeměn obchodních společností 

Většina literárních zdrojů se shoduje na tom, že z minulosti jsou zachovány čtyři základní 

typy přeměn obchodních společností. Novější literatura však uvádí již pět typů přeměn, 

které budou dále popsány. Následující schéma dle Skálové (12, s. 30-33) zobrazuje 

jednotlivé typy přeměn obchodních společností a jejich konkrétní formy: 

                                                 
8 Zákon č. 355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 

a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
9 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
10 Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
11 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmu 

nebo ZDP). 
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Obrázek č. 3: Schéma přeměn obchodních společností 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12, s. 59 a 60) 

Zákon o přeměnách, jak již bylo zmíněno výše, je rozdělen do sedmi částí a jednotlivé 

části popisují všechny vyobrazené typy přeměn. Poslední přeměna, konkrétně 

přeshraniční přemístění sídla, je upravena společně se změnou právní formy. 

Fúze, rozdělení a převod jmění na společníka zahrnuje jak vnitrostátní, tak přeshraniční 

úpravu, která je přímo součástí jednotlivých ustanovení pro každý typ jednotlivých 

přeměn. 

Rozdělení 

Rozdělení tvoří spolu s fúzí nejčastější typ přeměny společností. Pojem rozdělení může 

mít dvě formy: rozštěpení a odštěpení. V případě rozštěpení rozdělovaná obchodní 

společnost zanikne, tomuto rozštěpení předchází „…zrušení bez likvidace s tím, že její 

jmění přechází na jednu nebo více nástupnických společností a její společníci se stávají 

společníky jedné nebo více nástupnických společnosti“ (12, s. 32). 

V případě odštěpení rozdělovaná společnost nezaniká ani se neruší. Část jejího jmění je 

přenesena do existující společnosti či do nově vzniklé nástupnické společnosti. Společníci 

zůstávají společníky v původní společnosti a také se stávají společníky v jedné či ve více 

nástupnických společnostech (12, s. 32). Zákon také umožňuje tzv. odštěpení od nuly, 

kdy někteří společníci nezůstanou vlastníky původní společnosti, ale stanou se vlastníky 
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jen v nástupnické společnosti a jiní společníci zůstanou společníky pouze v původní 

společnosti (13, s. 112).  

Převod jmění na společníka 

Převod jmění na společníka je závislý na právní formě společnosti. Povolena je u všech 

obchodních společností kapitálových i u společností s osobním ručením. U družstva je 

naopak tato přeměna zakázána. Společníci nebo valná hromada mohou rozhodnout, že se 

společnost ruší bez likvidace nebo jmění společnosti převezme přejímající společník. 

Tento přejímající společník musí být ke dni podání návrhu na zápis převodu jmění zapsán 

do obchodního rejstříku jako podnikatel. Jedině této přeměny se může účastnit fyzická 

osoba, která může být přejímajícím společníkem a může na ni přejít jmění zaniklé 

právnické osoby (12, s. 31-32). 

Změna právní formy 

Změnou právní formy společnosti nezaniká právnická osoba a ani nepřechází její jmění 

na právního nástupce. Mění se pouze právní poměry a právní postavení společníků 

(13, s. 130). Pokud zákon nestanoví jinak, může obchodní společnost změnit svou právní 

formu na jinou obchodní společnost nebo na družstvo (12, s. 155). 

Přeshraniční přemístění sídla 

Tento typ přeměny byl poprvé upraven v novele zákona o přeměnách v roce 2012. 

Dovoluje právnickým osobám, které sídlí v členském státě Evropské unie, přesun sídla 

své společnosti do jiného členského státu, aniž by došlo k zániku či vzniku nové 

právnické osoby. Změní se pouze právní forma společnosti na takovou, kterou uznávají 

příslušné předpisy členského státu, do kterého společnost přesídlila, avšak pouze za 

předpokladu, že původní právní forma neodpovídá předpisům daného státu. Důvodem 

pro přemístění sídla mohou být výhodnější podmínky pro podnikání, např. kvalita 

legislativního prostředí, investiční pobídky, míra zdanění či výše nákladů (12, s. 34). 

Fúze 

Přeměna fúzí je stěžejním bodem práce, proto bude této problematice věnována 

následující kapitola. 
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1.3 Fúze obchodních společností 

Definici pojmu „fúze“ nenajdeme v zákoně o přeměnách ani v jiných českých zákonech. 

I když se fúzím v zákoně o přeměnách věnuje jeho druhá část, pouze definuje dva typy 

fúzí a vymezuje, čím jsou specifické a posléze se věnuje samotné přeměně fúzí. Skálová 

(12, s. 20) definuje fúzi jako „…proces, ve kterém zaniká jedna nebo více společností 

a její/jejich jmění přebírá právní nástupce, který již existuje nebo fúzí vzniká.“ 

Historii fúzí popisují autoři v tzv. vlnách, které se většinou odvíjejí od dění ve Spojených 

státech, přičemž počet a délka vln se liší. Levy (14, s. 820) rozeznává tři různé historické 

vlny a čtvrtá (poslední) vlna probíhá ještě dnes. Naopak Gaugham (15, s. 36), který vydal 

svou publikaci o dvanáct let později, rozlišuje šest typů vln. 

Literární zdroje, např. Skálová (12), se obecně shodují v názoru, že se pojem fúze objevil 

již v 19. stolení ve Spojených státech, kdy se společnosti snažili o získání monopolní moci 

a zvýšení svých zisků. Fúze se objevila již v předpisech starorakouských 

a prvorepublikových, ale neměla takovou oblibu jako například v USA (11, s. 3). 

V České republice si nakonec fúze našla svou oblibu. Dle průzkumu M&A barometr 

společností Ernst & Young 2018 (16) se dokonce Česká republika stala v první polovině 

roku 2018 největším trhem střední a jihovýchodní Evropy z hlediska velikosti a počtu 

uskutečněných transakcí. Dle M&A měli investoři největší zájem o odvětví nemovitostí 

a technologických firem, následovaných energetikou a spotřebním zbožím. 

Fúze nemusí být vždy jen tou rychlou a jednoduchou cestou, která povede k úspěchu 

v podnikání. Jak uvádí Bejček (17, s. 34), existuje i vysoká pravděpodobnost neúspěchu, 

se kterým jsou spojena vysoká finanční rizika. 

Rozdíly, které se vyskytují ve starších a nově vydaných publikacích, zavádějí k otázce, 

zda pojmy fúze a akvizice jsou totožné či jsou v nich nějaké rozdíly. Akvizicí se rozumí 

odkup jedné společnosti druhou, naopak fúze znamená sloučení dvou firem v jednu, 

většinou pod novým názvem (18). 

1.3.1 Motivy fúze 

Nejčastějším realizovaným způsobem přeměny společností je přeměna fúzí (1, s. 74). 

Společnosti mají při přeměně mnoho cílů, ale jedním z hlavních cílů by mělo být dosažení 



25 

 

vyššího ekonomického zisku. Toho mohou společnosti dosáhnout tím, že mají 

dohromady vyšší ekonomickou hodnotu společnosti, než kdyby fungovaly odděleně 

(19, s. 620). 

Motivy fúzí neboli pozitiva, kvůli kterým vznikají společnosti, lze rozdělit do několika 

ucelených celků: 

Synergetický motiv 

Synergii lze popsat výrokem „…dvě plus dvě rovná se pět“ (14, s. 823). Základní ideou 

je, že společnost, která vznikla přeměnou, má hodnotu pět, naopak přeměňované 

společnosti mají pouze hodnotu dvě (19, s. 621). Synergetického efektu se dosahuje 

pomocí úspor z rozsahu, finančními úsporami, diferenční výkonností, větším podílem na 

trhu a koncentrací znalostí. 

Daňový motiv 

Tento motiv popisuje Kislingerová a spol. (19, s. 622) tak, že zisková společnost 

s kladným daňovým základem se bude fúzovat se společností, která má vysokou daňovou 

ztrátu. Tím v budoucnu může společnost uspořit na daních. Společnost musí brát zřetel 

na „…stanovisko finančního úřadu tak, aby jediným motivem pro fúzi nebyla daňová 

úspora“ (19, s. 622).  

Diverzifikace 

Díky diverzifikaci/rozložení rizika se může společnost vyhnout velkým ztrátám, kdy 

například v jednom sektoru ekonomiky může být v záporných číslech (tedy ve ztrátě), 

a naopak v druhém sektoru může být společnost zisková (19, s. 622).  

Osobní motivy manažerů 

Osobním motivem může být zvýšení platů manažerů (19, s. 623). Pokud je fúze 

doprovázená i reorganizací společností, může být osobním důvodem vlastníka také 

snaha o obměnu špatně fungujícího managementu společnosti. Touto fúzí je také možné 

získat lepší management nebo specializované zaměstnance z druhé společnosti 

(14, s. 823). 
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1.3.2 Vymezení pojmu projekt, rozhodný den fúze, ocenění majetku 

Pro fúzi společnosti je důležitých několik pojmů, které jsou vymezeny v následující 

kapitole. Důležitým dokumentem pro fúzi je projekt fúze a z daňového hlediska je 

podstatný pro proces fúze rozhodný den. 

Projekt fúze 

Fúze obchodních společností se provádí podle dokumentu projekt fúze, který se vytváří 

mezi zúčastněnými právnickými osobami a obsahuje veškeré informace, které jsou 

důležité pro realizaci fúze (12, s. 41). Tento projekt je základním dokumentem při 

přípravě fúze a vypracovávají ho statutární orgány zúčastněných společností. Musí být 

schválen všemi zúčastněnými společnostmi „…způsobem přímo stanoveným ZoPS, musí 

obsahovat zákonem požadované údaje a musí být schválen ve znění, v jakém byl 

zveřejněn.“ (20, s. 206). 

Obsahové náležitosti projektu jsou závislé na právní formě fúzovaných společností. 

Základní náležitosti projektu fúze jsou stanoveny v ZoPS v § 70 s návazností na § 88, 

který konkretizuje projekt fúze u společností s ručeným omezeným (dále s.r.o.). Mezi 

zákonem (ZoPS) požadované náležitosti patří dle Skálové (12, s. 41) a Sedláčka 

(13, s. 77) alespoň: 

• údaje o firmě, sídle, právní formě, a dále identifikační čísla všech zúčastněných 

společností; 

• výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti na společnosti 

nástupnické, případný doplatek a určení jeho výše a doby splatnosti; 

• rozhodný den fúze; 

• práva, která poskytne nástupnická společnost vlastníkům dluhopisů; 

• den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům 

společnosti s ručeným omezeným nebo akcionářům z výměnných podílů12; 

• při fúzi sloučením změny zakladatelského právního jednání nástupnické 

společnosti (jestliže nejsou v projektu fúze sloučením žádné změny uvedeny, má 

se za to, že se zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti nemění); 

                                                 
12 U akcionářů se jedná o podíly na zisku z výměnných akcií (12, s. 41) 
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• při fúzi splynutím společenskou smlouvu nástupnické společnosti a jména 

a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla členů statutárního 

orgánu nebo jeho členů nástupnické společnosti a dozorčí rady akciové 

společnosti, a pokud se zřizují, i dozorčí rady společnosti s ručeným omezeným. 

Projekt fúze společnosti s ručeným omezeným by měl dále dle § 88 ZoPS obsahovat při 

stanovení výměnného poměru údaje (12, s. 42): 

• o výši vkladu, rozsahu jeho splacení, výši obchodního podílu společníka; 

• o tom, zda podíl společníka zanikající společnosti zaniká či podléhá výměně; 

• o tom, zda se mění výše vkladu nebo podílu dosavadního společníka nástupnické 

společnosti při fúzi sloučením; 

• o výši vkladu, rozsahu jeho splácení a výši obchodního podílu každého 

společníka, který se vyměňuje v nástupnické společnosti.  

Pokud by projekt fúze neobsahoval některé z výše vyjmenovaných podstatných 

náležitostí, není možné podle takového dokumentu fúzi uskutečnit (21, s. 75). Vytvořený 

projekt fúze musí nástupnická společnost uložit do sbírky listin obchodního rejstříku, a to 

nejpozději jeden měsíc přede dnem, kdy má dojít ke schválení fúze. Ve stejný okamžik 

musí zveřejnit oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin a upozornit své věřitele 

na jejich práva podle § 33 ZoPS. 

Rozhodný den 

Rozhodný den fúze dle české úpravy „…je den, od něhož se jednání zanikající společnosti 

považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.“ 

(21, s. 50). V ZoPS je definováno pravidlo pro stanovení rozhodného dne, kdy rozhodný 

den může být stanoven nejpozději v den zápisu fúze do obchodního rejstříku, pokud by 

i projekt určil rozhodný den na pozdější, tak se rozhodným dnem poté míní den zápisu 

fúze do obchodního rejstříku (§ 10 odst. 13 ZoPS). Rozhodný den může být nejvýše 

dvanáct měsíců přede dnem podání návrhu zápisu fúze do obchodního rejstříku. 

(20, s. 208). 

Rozhodný den může mít dvě varianty, v první variantě může rozhodný den předcházet 

zpracování projektu fúze tzv. rozhodný den stanovený do minulosti. V takovém případě 
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musí být vedením obou společností schválen jak projekt, tak i konečné účetní závěrky 

a zahajovací rozvahy zúčastněných společností (22). 

Druhá varianta stanovení rozhodného dne je den následující až po zpracování projektu, 

tzv. rozhodný den dopředu. Rozvahovým dnem, kdy společnosti zúčastněné na fúzi 

musejí sestavit závěrečné účetní závěrky, je den, který předchází rozhodnému dni. Z toho 

lze říci, že rozhodný den začíná v novém účetním období, toto období bude trvat do té 

doby, dokud nenastanou právní účinky fúze, tedy dokud nebude zapsána fúze do 

obchodního rejstříku (22).  

Díky těmto skutečnostem se může stát, že nástupnická společnost bude mít účetní období 

delší než 12 měsíců. K tomu může dojít, pokud společnost díky špatné organizaci procesu 

fúze zvolí rozvahový den k 1. 1. a zápis plánuje k 31. 12., ale z časových důvodů nechají 

podání návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku až na prosinec a k právním účinkům 

zápisu dojde až v lednu následujícího roku. Přesáhnout dvanácti měsíční účetní období 

lze, pokud rozhodný den nastane v průběhu kalendářního roku například 1. 7. a návrh na 

zápis fúze byl podán až v dalším kalendářním roce. Potom nebude k 31. 12. běžného roku 

sestavována účetní závěrka, ale sestaví ji nástupnická společnost až k 31. 12. roku 

následujícího. Dle zákona o účetnictví je možné prodloužit účetní období ještě v situaci, 

kdy je rozhodný den fúze zaznamenán tři měsíce před koncem řádného účetního období, 

a v těchto posledních měsících došlo také k zápisu fúze do obchodního rejstříku 

(12, s. 46).  

Okamžikem stanovení rozhodného dne jsou fúzované společnosti vnímané jako jeden 

hospodářský celek, který začíná hospodařit na účet nástupnické společnosti. Josková 

(21, s. 53) doporučuje, aby předcházejícím dnem před rozhodným dnem byl poslední den 

účetního období, tj. ke dni kdy společnosti sestavují řádné roční účetní závěrky.  

Ocenění majetku 

Zanikající společnost (právní forma s.r.o.) musí u fúze sloučením nechat znalcem ocenit 

své jmění, pokud se zvyšují „...dosavadní vklady společníků nástupnické společnosti, 

jestliže je zdrojem tohoto zvýšení majetek zanikající společnost.“ (20, s. 209). Díky tomu, 

že v praktické části se budeme věnovat fúzi sloučením u společností s ručením omezeným 

a nedojde ke zvýšení vkladu ze zdrojů zanikající společnosti, není toto téma relevantní 

pro diplomovou práci.  
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1.3.3 Typy fúzí dle české právní úpravy 

Levy (14, s. 818) rozlišuje tři typy fúzí a to horizontální (fúzující společnosti jsou ze 

stejného oboru), vertikální (společnost fúzuje se svým odběratelem nebo dodavatelem) 

a konglomerátní fúzi (fúzující společnosti jsou z naprosto odlišných oborů podnikání). 

Smrčka (10, s. 66) ve své publikaci přidává čtvrtý typ fúze, a tou je kongenerická fúze 

(fúzující společnosti jsou z příbuzných oborů podnikání). Toto rozdělení se však využívá 

spíše v hospodářské praxi (19, s. 623).  

Zákon o přeměnách obchodních společností stanovuje dva typy fúzí, kterými jsou fúze 

sloučením a fúze splynutím. Pro oba typy fúzí je charakteristické, že se společníci 

zanikajících společností stávají společníky nástupnické společnosti. Fúze se může 

uskutečnit jak mezi dvěma českými subjekty, tak se jí smí zúčastnit i zahraniční osoba 

(12, s. 63).  

Další text se bude zabývat pouze typy fúzí, které jsou zmíněny v zákoně o přeměnách. 

Fúze sloučením 

Prvním typem dle zákona o přeměnách je fúze sloučením, kdy dochází k zániku 

společnosti nebo více společností a jmění zanikajících společností přechází na 

nástupnickou společnost. Tímto sloučením nevzniká žádný nový subjekt, ale právním 

nástupcem je již existující obchodní společnost, která přejímá majetek a závazky ze 

zanikajících společností (13, s. 63). Dle zákona o přeměnách je možné sloučit obchodní 

společnosti, které mají stejnou právní úpravu, je možná také tzv. křížová fúze, která 

dovoluje i fúzi rozdílných právních forem. Přípustná je jen fúze mezi osobními 

společnostmi navzájem nebo mezi kapitálovými společnostmi (13, s. 64). 

Pro lepší představu lze znázornit fúzi sloučením následovně: 

  

 

 

 

Obrázek č. 4: Schéma fúze sloučením 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, s. 75) 

POKRAČUJÍCÍ A 

ZANIKAJÍCÍ B 
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Společnost B je zanikající osobou a její jmění zde přechází na pokračující osobu A, která 

se nazývá nástupnickou společností. 

Fúze splynutím 

Druhým typem fúze dle české právní úpravy je fúze splynutím, kdy dochází k zániku 

dvou nebo i více společností a jejich jmění přechází na splynutím vzniklou nástupnickou 

společnost (1, s. 74). Sedláček (13, s. 72) uvádí, že splynutím zanikají společnosti bez 

likvidace a díky tomu vzniká nový právní nástupnický subjekt, do něhož splynuly 

předchozí společnosti. Společníci zanikající společnosti se stávají společníky 

v nástupnické společnosti.  

Splynout mohou jak obchodní společnosti, které mají stejnou právní formu, tak 

společnosti s různou právní formou (křížová fúze). 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Schéma fúze splynutím 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, s. 75) 

Na schématu je možné si všimnout dvou zanikajících společností A a B, které splynou do 

nově vzniklé společnosti C, která ve většině případech vystupuje pod novým obchodním 

názvem. 

1.3.4 Průběh fúze 

Fúze společnosti musí splňovat zákonné požadavky a měla by probíhat plánovaně, neboť 

celý proces je velice komplikovaný a náročný. K lepšímu zobrazení průběhu fúze lze 

využít následující obrázek, který zobrazuje časovou posloupnost fúze a hlavní kroky, 

které by měly být splněny v jednotlivých fázích fúze (23, s. 290). 

  

ZANIKAJÍCÍ A 

ZANIKAJÍCÍ B 

NOVĚ VZNIKLÁ C 
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Přípravná fáze Realizační fáze Dokončovací fáze
 

 

Obrázek č. 6: Průběh fúze 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23, s. 290) 

Jak je z obrázku patrné, lze fúzi rozčlenit do třech základních fází, a to na přípravnou, 

realizační a dokončovací fázi. 

Přípravná fáze fúze 

V rámci této fáze je důležité si v první řadě stanovit, čeho chtějí společnosti dosáhnout, 

zda je tento cíl reálný a jakým způsobem je možné tohoto stanoveného cíle dosáhnout 

(21, s. 36). Společnosti většinou nedisponují odborníky, kteří by mohli pomoci 

s vyřešením přeměny z právního, daňového či účetního hlediska, proto je pro společnost 

důležité sehnat si spolupracovníky a poradce, kteří se budou starat o realizaci celého 

procesu fúze (21, s. 42-43). Společnost, pokud má tu povinnost, musí při ocenění majetku 

vybrat znalce, který provede příslušný znalecký posudek (24, s. 50). Pokud má některá 

ze zúčastněných společností povinnost auditu, je nutné mít všechny zahajovací rozvahy 

i účetní závěrky ověřené auditorem (21, s. 43). 

Důležité je zaměřit se i na otázku nákladů, které vzniknou při realizaci fúze. Náklady při 

fúzích jsou obvykle poměrně vysoké, proto je nutné zvážit, zda bude cíl fúze adekvátní 

k vynaloženým nákladům na fúzi. Musí se brát zřetel nejen na přímé náklady (daňoví 

poradci, advokáti, auditoři, znalci, notářské či soudní poplatky), ale také na nepřímé 

náklady, které tvoří také poměrnou část. Mezi tyto náklady lze zařadit interní náklady 

a zejména čas, který do fúze budou vkládat zainteresované osoby ze zúčastněných 

společností (21, s. 44). 

Dalším podstatným faktorem jsou lhůty. Josková (21, s. 46) i Skálová (20, s. 212) 

upozorňují na některé nejdůležitější, které je potřeba dodržet. Je to především těchto pět 

lhůt: 

• 12 měsíců – lhůta stanovena v § 10 odst. 3 ZoPS, maximální lhůta mezi 

rozhodným dnem přeměny a dnem zapsání do obchodního rejstříku; 
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• 6 měsíců – lhůta stanovena v § 11 odst. 2 ZoPS, pokud je projekt fúze sestaven 

do 6 měsíců po sestavení konečné účetní závěrky, není potřeba tvořit mezitímní 

účetní závěrku; 

• 3 měsíce – lhůta stanovena v § 11 odst. 2 ZoPS, lhůta ode dne vyhotovení 

mezitímní účetní závěrky po vypracování projektu fúze nesmí být delší než 

3 měsíce; 

• 1 měsíc – lhůta stanovena v § 119 odst. 1 ZoPS, přede dnem rozhodnutí valných 

hromad akciových společností o schválení fúze, musí být v sídle společností 

k nahlédnutí dokumenty, které jsou stanoveny v §119 odst. 1 ZoPS, jedná se 

například o projekt fúze, účetní závěrky, konečné účetní závěrky a další; 

• 2 týdny – lhůta stanovena v § 93 odst. 1 ZoPS, přede dnem rozhodnutí valných 

hromad společností s ručením omezeným o schválení fúze, musí být společníkům 

doručeny dokumenty, které jsou stanoveny v § 93 odst. 1 ZoPS, jedná se například 

o projekt fúze, účetní závěrky, konečné účetní závěrky a další. 

Náplň přípravné fáze fúze závisí čistě na fúzujících společnostech a není nijak právně 

regulován. Společnosti by však měly brát zřetel na důkladnou přípravu fúze, která je 

velice důležitá (21, s. 35).  

Realizační fáze fúze 

Realizační fáze zahrnuje samotný proces realizace fúze. Josková (21, s. 50) uvádí, že 

prvním krokem v realizační fázi by mělo být stanovení rozhodného dne (tento pojem je 

již vymezen v předchozím textu, spolu s pojmem projekt fúze). Stěžejním prvkem pro 

samotnou fúzi je písemný dokument projekt fúze, který by měl být v této fázi zpracován 

a schválen. Záleží na společnostech, zda se rozhodnou rozhodný den stanovit k začátku 

kalendářního roku, a proto budou až poté vypracovávat a schvalovat projekt fúze, nebo 

zda společnost nejdříve vypracuje a schválí projekt a až poté bude rozhodný den 

(12, s. 48-51). V realizační fázi projektu je také nutné, pokud to zákon stanovuje, provést 

ocenění nabývajícího majetku (20, s. 211). Po odsouhlasení projektu fúze, stanovení 

rozhodného dne a ocenění majetku následuje v oblasti účetnictví vyhotovení účetních 

závěrek a podle data sestavení buď konečných, nebo mimořádných. Rozhodující pro to, 

jakou závěrku vytvořit, je určení „…zda by se účetní závěrka sestavovala i bez ohledu na 

probíhající fúzi (potom se jedná o řádnou účetní závěrku) nebo nikoliv (potom se jedná 
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o mimořádnou účetní závěrku)“ (21, s. 71). Problémům, které se pojí s účetnictvím, se 

bude věnovat samostatná kapitola 1.4. 

Dle ZoPS má společník rozsáhlé právo na informace, které se týkají fúzovaných 

společností, cílem má být poskytnutí dostatečných podkladů pro odsouhlasení fúze. Tuto 

problematiku lze rozčlenit do dvou samostatných okruhů. Prvním okruhem je právo 

seznámit se s příslušnými dokumenty k fúzi. Mezi tyto dokumenty lze zařadit projekt 

fúze, účetní závěrky, zprávy auditorů, znalecké zprávy. Podmínky zpřístupnění se liší dle 

právní formy společnosti (21, s. 94). V případě s.r.o. lze dokumenty zaslat společníkům 

v papírové podobě, nejméně však dva týdny přede dnem konání valné hromady 

(§ 93 odst. 1 ZoPS) nebo v elektronické podobě (dle § 93 odst. 3). Společník se také může 

podle § 7 písm. f) ZoPS vzdát práva na zaslání dokumentů, ale toto vzdání má přísnější 

požadavky. Musí mít písemnou formu s ověřeným podpisem nebo musí být uděleno na 

valné hromadě a musí být součástí notářského zápisu o rozhodnutí z valné hromady.    

Fúzované společnosti nesmějí zapomínat na informační povinnosti vůči třetím osobám 

a těmi jsou zejména věřitelé. Aby byla informační povinnost splněna, je důležité uložit 

projekt fúze do sbírky listin obchodního rejstříku a zveřejnit oznámení o uložení 

dokumentu. Druhou z možností, jak splnit informační povinnost, je zpřístupnění 

požadovaných informací na webových stránkách zúčastněných společností (21, s. 89-92). 

Dalším právem je právo na informace o zúčastněných společnostech, každý společník má 

právo na informace, které se týkají i ostatních fúzovaných společností. Společníkům se 

sdělují jen ty informace, které se vztahují k fúzi a jsou v tomto procesu důležité 

(21, s. 96).   

Po realizaci všech výše zmíněných úkonů je možné začít schvalovat fúzi valnými 

hromadami společností. Valná hromada má za úkol schválit projekt fúze, konečnou účetní 

závěrku a zahajovací účetní rozvahu nástupnické společnosti. Všechny skutečnosti musejí 

být zapsány v notářském zápisu (21, s. 102-103). Při kladném rozhodnutí valných hromad 

společností následuje stanovení harmonogramu fúze, který zohledňuje platnou právní 

úpravu, ale také například dovolené zainteresovaných osob, státní svátky, celozávodní 

dovolené (21, s. 45).  

Završením této fáze je zápis do obchodního rejstříku, tímto okamžikem nabývá fúze 

právní účinky (25).  
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Dokončovací fáze 

Nástupnickou společnost čeká po zápisu do obchodního rejstříku další povinnosti, jedná 

se hlavně o administrativní věci spojené s fúzí. Mezi tyto povinnosti lze 

zařadit komunikaci s orgány státní správy, s obchodními partnery a s dalšími subjekty, 

které vstupují do vazby s nástupnickou společnosti.  

Jedním z orgánů, se kterými je nástupnická společnost povinna komunikovat, je 

Živnostenský úřad. Živnostenská oprávnění na nástupnickou společnost nepřecházejí, 

proto je nutné si zřídit nové živnostenské oprávnění. Dle živnostenského zákona13 může 

nově vzniklá společnost v živnosti pokračovat, pokud do 15 dnů ode dne právního aktu 

fúze oznámí pokračování v živnosti a současně podá žádost o koncesi nebo ohlásí 

ohlašovací živnost. Všechny daňové povinnosti přecházejí na nástupnickou společnost 

a ta je povinna nahlásit změnu údajů, pokud tyto údaje byly uvedeny při registraci 

(21, s. 115). 

S fúzí se pojí také povinnosti z titulu zdravotního a sociálního pojištění. Nástupnická 

společnost má povinnost odhlásit zaniklou společnost z registru zaměstnavatelů 

a odhlásit její zaměstnance, a to do osmi dnů ode dne fúze14. Přejímající zaměstnavatel 

musí podat přihlášku jednotlivých zaměstnanců. Podle stejného postupu postupuje 

zaměstnavatel i u zdravotní pojišťovny, kdy do osmi dnů po fúzi musí oznámit 

příslušným pojišťovnám skončení a nástup do zaměstnání svých převzatých 

zaměstnanců15.   

Kromě administrativních povinnosti vůči státní správě je také nutné ohlásit fúzi, a s ní 

související změny, svým obchodním partnerům (odběratelé, dodavatelé, věřitelé atd.). 

Tímto krokem je možné předejít chybně vystavovaným daňovým dokladům se špatnými 

identifikačními údaji. Oznámit fúzi je potřebné také bankám a pojišťovnám (21, s. 116). 

Po tomto splnění veškerých informačních povinnosti v dokončovací fázi je celý proces 

fúze ukončen. 

                                                 
13 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále živnostenský zákon). 
14 Povinnosti vyplývají ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Konkrétně z §93 ods. 4. 
15 Povinnosti vyplývají ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů. Konkrétně z §10 odst. 1. 
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1.4 Účetní povinnosti při fúzi 

Účetní povinnosti, které se pojí s vedením účetnictví při fúzi společností, jsou upraveny 

v ZoPS, Konkrétně v § 11, který upravuje konečnou účetní závěrku, mezitímní účetní 

závěrku a zahajovací rozvahu (těmto výkazům se bude převážně věnovat tato kapitola). 

Dalšími základními právními předpisy vztahujícími se na tuto oblast jsou: 

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví; 

• České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., zejména ČÚS č. 011 – Operace s podnikem (1, s. 104). 

Zákon o účetnictví upravuje konkrétně účetní období, uzavření knih, problematiku 

oceňování a samotné vedení účetnictví. Vyhláška naopak upravuje a stanovuje metody 

oceňování na reálnou hodnotu a vykazování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku. 

Standard č. 11 obsahuje základní kroky, které se pojí s účetními povinnostmi při fúzi 

(20, s. 214-215). 

Zákon o přeměnách upravuje konkrétně konečnou účetní závěrku spojenou s fúzí, která 

musí být dle platné legislativy sestavena všemi zúčastněnými společnostmi jako řádná 

nebo mimořádná účetní závěrka ke dni, který předchází rozhodný den fúze (1, s. 113). 

Bez zahajovací rozvahy není možné schválit na valné hromadě projekt fúze, proto je 

velice důležité věnovat nemalou pozornost i této stěžejní účetní části, a hlavně dodržet 

legislativu při převzetí vlastního kapitálu ze zanikajících společností (12, s. 68). 

1.4.1 Konečná účetní závěrka 

V účetní závěrce jsou zaznamenány souhrnné číselné údaje o stavu a struktuře majetku, 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů společností za dané období (26, s. 183). Konkrétní 

vymezení konečné či mimořádné účetní závěrky lze nalézt v ZoPS a jedná se o účetní 

závěrku, které je sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den. Sestavit ji musí 

všechny zúčastněné společnosti (12, s. 53).   
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Řádnou účetní závěrku sestavuje společnost, pokud je den předcházející rozhodnému dni 

fúze shodný s koncem účetního období, naopak mimořádnou účetní závěrku sestaví 

společnost v tom okamžiku, kdy předcházející den před rozhodným dnem bude spadat do 

standardního účetního období (20, s. 216-217).  

1.4.2 Zahajovací rozvaha  

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti se sestavuje k rozhodnému dni fúze a je 

povinná pro každou nástupnickou společnost. Vykazuje aktiva a pasiva nástupnické 

společnosti přejaté od zanikající společnosti, a to ve výši převzaté z konečné účetní 

závěrky (27, s. 75). Musí k ní být připojen komentář, který určuje, jak nástupnická 

společnost přejímá jmění zanikajících společností při fúzi (24, s. 25).  

Skálová (12, s. 68-69) uvádí jednotlivé kroky pro sestavení zahajovací rozvahy při fúzi 

sloučením. Zde jsou vypsané pouze ty, které budou využity v praktické části této 

diplomové práce: 

• součet všech položek aktiv z konečných závěrek; 

• součet všech závazků z konečných závěrek; 

• vytvoření struktury vlastního kapitálu podle projektu a komentáře k zahajovací 

rozvaze; 

• vyloučení vzájemných pohledávek a závazků. 

Důležité je, aby mezi sebou při sestavení zahajovací rozvahy spolupracovali právníci 

a účetní odborníci, a to hlavně kvůli správnému stanovení vlastního kapitálu, kde je nutná 

jak znalost účetnictví, tak i právní legislativy (12, s. 69).  

Pro úplnost uvádím jednotlivé povinnosti v následující tabulce.  

Tabulka č. 1: Povinnosti při sestavení závěrky 

Jaký den? Jaká povinnost? 

Ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze 
Sestavit konečnou účetní závěrku – řádnou nebo 

mimořádnou 

Rozhodný den Sestavit zahajovací rozvahu 

Ke dni konání valné hromady schvalující 

projekt přeměny 
Žádná 

Ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku 
Spojení účetnictví zanikající a nástupnické 

společnosti do jednoho celku účetnictví 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20, s. 214-215) 
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Z tabulky je zřejmé, že fúzi nejvíce ovlivňuje rozhodný den. K tomuto dni je důležité 

sestavit zahajovací rozvahu, která se schvaluje na valné hromadě a bez které není možné 

schválit projekt fúze a ani samotnou fúzi. Důležitým dnem nejen pro nastupující 

společnost, ale také pro obchodní společníky, je zápis fúze do obchodního rejstříku, kdy 

zanikne fúzující společnost a všechny účetní a daňové doklady by již měly být 

vystavovány na nástupnickou společnost (20, s. 240-243). 

1.5 Daňové povinnosti při fúzi 

Aby byla sama fúze realizovaná efektivně, tedy i bez zbytečných nákladů, je velice 

důležité se zaměřit na problematiku daňových povinností. Většina fúzí nemá primární cíl 

snížení daňové zátěže, ale musí jim být věnována pozornost, protože s nezvládnutím 

daňových povinností se pojí vysoké finanční sankce, které mohou mít pro nástupnickou 

společnost velice rozsáhlé ekonomické dopady (28, s. 145). 

Následující text se věnuje těm typům daní, které budou využity i v praktické části 

diplomové práce. Zaobírá se aktuálními zákony a jejich aktuálním zněním, protože 

v některých případech došlo ke kolizi interpretace zákonů v knižní literatuře (některé 

zmíněné paragrafy již nejsou platné). Proto jsou poznatky z knižní literatury doplněny 

teoreticky získanými poznatky z daňových zákonů. 

Sedláček (28, s. 145) uvádí daňové hledisko, kterého by mělo být při fúzi docíleno:  

 

Obrázek č. 7: Požadovaný výsledek fúze z daňového hlediska 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 27, s. 145) 

Daňová povinnosti přechází dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku na nástupnickou 

společnost (24, s. 167). Problematika je velice obsáhlá, proto se následující text 

diplomové práce zaměří pouze na variantu, kdy se rozhodný den shoduje se dnem 

Součet daňových povinností a 

administrativních nákladů 

spojených s daněmi u fúzujících 

společnosti 

Součet daňové povinnosti a 

administrativních nákladů 

spojených s daněmi u fúzované 

společnosti 
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otevření účetních knih a je prvním dnem kalendářního roku tedy 1. 1. (viz následující 

obrázek).  

 

Obrázek č. 8: Ukázka rozhodného dne 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 27, s. 150) 

Pokud je návrh na zápis fúze podán 2. 12. a k zápisu do obchodního rejstříku dojde 

27. 12., účetní období je tak shodné s běžným účetním obdobím, tj. trvá od 1. 1. do 31. 12. 

(12 měsíců) (21, s. 128).  

Na fúzující společnosti se vztahují daňové povinnosti týkající se daně z příjmů 

právnických osob, daně z přidané hodnoty a silniční daně, které budou rozebrány 

v následujícím textu. 

1.5.1 Daň z příjmů právnických osob z pohledu fúze 

Jak uvádí Müllerová (2, s. 26), tak daň z příjmů právnických osob „…je přímou, 

korporátní, důchodovou daní.“. Tato daň je upravena zákonem o daních z příjmů, 

předmětem této daně jsou obecně veškeré příjmy společnosti. Zdaňovacím obdobím bývá 

zpravidla dvanáct po sobě jdoucích měsíců tzv. tradiční období. U fúze začíná zdaňovací 

období rozhodným dnem fúze a končí na konci kalendářního roku, ve kterém byla fúze 

zapsána do obchodního rejstříku (dle § 21a ZDP). Daňové přiznání se podává již jen jedno 

za obě fúzující společnosti. Podává se ve stanovené lhůtě, která je standardně tři měsíce 

od konce účetního období, pokud společnost využívá služby daňového poradce, tak se 

lhůta prodlužuje na šest měsíců (28, s. 150).  

Dalším pojmem je základ daně z příjmů právnických osob, kterým se rozumí „…rozdíl, 

o který příjmy (výnosy), s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů 

osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné 

a časové souvislosti v daném zdaňovacím období.“ (§ 23 ZDP). 
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Z důvodu daňové uznatelnosti daňových odpisů při fúzi je nutné se těmito náklady 

zabývat. Daňové odpisy z evidovaného majetku si před rozhodným dnem uplatní 

nástupnická i zanikající společnost v plné roční výši. Od rozhodného dne si odpisy 

hmotného majetku dle § 28 odst. 1 písm. h) ZDP uplatňuje nástupnická společnost, 

vlastník daného majetku. Podle ZDP se vlastníkem hmotného majetku zanikající 

společnosti rozumí od rozhodného dne fúze až po zápis fúze do obchodního rejstříku 

nástupnická společnost, ta si může uplatnit roční odpis v plné výši. Nástupnická 

společnost musí pokračovat ve způsobu odpisování a odepisuje majetek z původní ceny 

(§ 30 ZDP). Pokud by společnost nestihla zapsat fúzi do obchodního rejstříku ke konci 

roku, zdaňovací období nastupující společnosti by bylo 24 měsíců, společnost by si mohla 

v tomto případě uplatnit odpisy pouze ve výši jednoho ročního odpisu za toto zdaňovací 

období (28, s. 154). Po prvním kalendářním roce by ale fúzující společnost neměla 

povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to by mohlo společnosti 

ušetřit administrativní náklady. Naopak tato alternativa také může být výhodná, pokud 

společnost v prvním roce vykazuje ztrátu, a ještě by uplatnila odpisy, tak by ztrátu pouze 

prohlubovala a nevedlo by to ani k úspoře na dani z příjmů právnických osob (28, s. 155).  

V tvorbě opravných položek k pohledávkám pokračuje nástupnická společnost stejně, 

jako by ke změně osoby věřitele nedošlo, a to do maximální výše, kterou by mohla 

vytvořit zanikající společnost (12, s. 124). Opravné položky upravuje zákon o rezervách16 

a hlavní úpravu najdeme v § 8c a § 8a. Vytvořením opravné položky k pohledávkám do 

30 000 Kč je možné ji podle § 8c uplatnit do výše 100 %, pokud uplynulo od splatnosti 

pohledávky nejméně 12 měsíců, nejedná se o pohledávku mezi spojenými osobami 

a nebyla k ní tvořena opravná položka podle jiného ustanovení ZoR. Podle § 8a se vytváří 

opravné položky v ostatních případech (pohledávky nad 30 000 Kč), pokud od splatnosti 

uplynulo 18 měsíců lze tvořit až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty a pokud 

uplynulo nejméně 30 měsíců až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty. Stejně 

jako v předchozím případě nelze tvořit pohledávky mezi spojenými osobami. Opravná 

položka se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci, což znamená, že 

pohledávka bude uhrazena nebo se opravná položka daňově odepsala. 

                                                 
16 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ZoR). 



40 

 

Další položkou, která může být odčitatelnou od základu daně z příjmů právnických osob, 

je daňová ztráta z minulých let. Autoři odborné literatury, např. Josková (21), se shodují 

na tom, že fúze by neměla mít primární motiv uplatnění daňové ztráty a také zákon říká, 

že právní nástupce zanikající společnost, což je nástupnická společnost, nemůže uplatnit 

daňové ztráty kromě výjimky, která je uvedena v § 23a odst. 5 písm. b) 

a v § 23c odst. 8 písm. b) ZDP. Tato úprava vychází z implementace směrnic Evropské 

unie a hlavním cílem je poskytnout daňovou neutralitu při přeměnách přes hranice 

(20, s. 271).  

Díky nutnosti implementovat směrnici Rady č.90/434/EHS17 vznikla v roce 2003 novela 

zákona o daních z příjmů18, která v sobě zakotvuje znění § 23a až § 23d, které se zabývají 

uznatelností daňové ztráty zanikajících společností. Výhody z této uznatelnosti je možné 

využít jen za určitých podmínek, které se vztahují na přesně vymezené přeměny a na fúzi 

splynutím i sloučením se tyto podmínky také vztahují (12, s. 127). Dle 

§ 23 odst. 8 písm. b) ZDP je možné převzít vyměřenou daňovou ztrátu, která doposud 

nebyla uplatněna, pouze v takové výši, která připadá na činnosti vykonávané společností, 

která zanikla (§ 38na ZDP). Tuto položku je možné uplatnit během pěti zdaňovacích 

obdobích, které následují bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém společnost 

dosáhla ztráty. ZoPS definuje další tři podmínky, které musí společnost splnit, aby si 

mohla ztrátu uplatnit (§ 23 odst. 9 – a,b,c):  

• zanikající i nástupnická společnost musí být daňovými rezidenty České republiky 

a musí mít právní formu akciová společnost, společnost s ručením omezeným, 

evropské společnosti, družstva nebo evropské družstevní společnosti, nebo  

• zanikající společnost je daňovým rezidentem jiného členského státu EU 

a nástupnická společnost, která je daňovým rezidentem ČR a má právní formy 

uvedené výše, nebo 

• zanikající společnost je daňovým rezidentem ČR a pouze ve výše vyjmenovaných 

právních formách nebo je daňovým rezidentem jiného členského státu EU 

a nástupnická společnost je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, 

                                                 
17  Směrnice Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozdělení, převodech aktiv 

a výměně akcií týkající se společností z různých členských států. 

18 Zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. 
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a pokud jmění, které přešlo na nástupnickou společnost, je součástí stále 

provozovny nástupnické společnosti umístěné na území České republiky. 

Nástupnická společnost při splnění všech podmínek může převzít rezervy a opravné 

položky, a pokračovat v jejich tvorbě, a daňovou ztrátu „…v rozsahu zjištěném podle 

ekonomicky zdůvodnitelného kritéria“ (20, s. 272). 

Zálohy na daň z příjmů do dne předcházejícímu zápisu fúze do obchodního rejstříku dle 

§ 38a odst. 10 ZDP platí za nástupnickou společnost zanikající společnost, a to ve výši 

stanovené zákonem. U fúze sloučením je zde výjimka, kdy stanovené zálohy platí 

i nástupnická společnost. Ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku platí zálohy již jen 

nástupnická společnost ve výši součtu zaniklé a nástupnické společnosti. Zálohy, které 

byly zaplaceny v průběhu zdaňovacího období zanikající společností, se započtou na 

celkovou daňovou povinnost nástupnické společnosti (12, s. 126).   

Slevy na dani jsou částky, o které lze dle § 35 ZDP snížit daňovou povinnost. Slevu si 

může nástupnická společnost uplatnit za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok 

(20, s. 274). 

1.5.2 Daň z přidané hodnoty z pohledu fúze 

Daň z přidané hodnoty (dále také DPH) je nepřímá daň upravená zákonem o dani 

z přidané hodnoty19. Je to nejvýznamnější příjem státního rozpočtu a obecně ji platí 

všichni, kteří nakupují zboží či službu, a proto se této dani také říká univerzální daň 

(2, s. 28).  

Povinnosti, které plynou nástupnické a zanikající společnosti při fúzi z hlediska DPH, 

nejsou vázány na rozhodný den, ale jsou vázány na zánik právnické osoby, což je zápisem 

fúze do obchodního rejstříku (výmazu zanikající osoby z obchodního rejstříku) 

(20, s. 276). 

Pokud jsou obě zúčastněné osoby registrovanými plátci k DPH, podávají přiznání k DPH 

samostatně až do zápisu fúze do obchodního rejstříku (dále jen OR). Na oba subjekty je 

tedy po celou dobu (od rozhodného dne až po zápis fúze) nahlíženo samostatně. Ve 

zdaňovacím období, ve kterém byla zapsána fúze do OR, podává daňové přiznání za 

                                                 
19 Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH). 
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zanikající společnost nástupnická společnost, neboť zanikající společnost už právně 

neexistuje a podává i své vlastní daňové přiznání (29). 

Stane-li se, že jen zanikající společnost byla plátcem daně, tak přechází tato povinnost na 

nástupnickou společnost dnem zápisu fúze do OR. S tím se pojí povinnost dle 

§ 94 odst. 2 ZDPH podat přihlášku k registraci DPH do 15 dnů ode dne zápisu. 

1.5.3 Silniční daň z pohledu fúze 

Daň silniční je řazena mezi přímé majetkové daně a její právní úprava je zakotvena 

v zákoně o dani silniční20. Předmětem této daně jsou silniční motorová vozidla, která 

slouží pro podnikatelské účely a jakákoliv „…motorová vozidla s největší povolenou 

hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České 

republice.“. Plátcem a poplatníkem této daně jsou osoby, které jsou zapsány 

v technickém průkazu vozidla, zdaňovacím obdobím je kalendářní rok (§ 13 ZDS) a daň 

je splatná ve čtyřech zálohách. Sazba daně je stanovena dle obsahu motoru a objemu 

válců a u nákladních automobilů je to dle povolené hmotnosti vozidla a počtu náprav 

(2, s. 27).  

Pokud byla zanikající společnost poplatníkem daně silniční, tak tato povinnost přechází 

na nástupnickou společnost, která získává jmění zanikající společnosti, a nastává zde 

změna poplatníka (§ 8 ods. 2 ZDS). Dojde-li ke změně poplatníka během zdaňovacího 

období, původnímu subjektu zaniká daňová povinnost uplynutím kalendářního měsíce 

před vznikem daňové povinnosti novému poplatníkovi. 

Při placení záloh bere nástupnická společnost v potaz již získaná vozidla od zaniklé 

osoby. Nástupnická osoba je také povinna nahlásit přechod vlastnických práv 

k motorovým vozidlům v evidenci vozidel a k pojišťovnám či příslušným leasingovým 

společnostem (20, s. 282).  

1.6 Finanční ukazatele pro posouzení fúze 

Stěžejním bodem diplomové práce není posuzování finanční situace fúzované 

společnosti, proto se této problematice bude práce věnovat jen okrajově. V následující 

                                                 
20 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDS). 
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kapitole budou popsány základní finanční ukazatele, které vypovídají o platební 

schopnosti společnosti a o jeho finančním zdraví. Tyto ukazatele by mohly pomoci při 

zhodnocení výsledku fúze (30, s. 3).  

1.6.1 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele jsou označovány jako souhrnné stavové ukazatele, které vyjadřují 

rozdíl mezi souhrnem vybraných aktiv a pasiv (30, s. 35). Nejčastěji používaným 

ukazatelem je čistý pracovní kapitál. 

Čistý pracovní kapitál 

Tento ukazatel se řadí mezi rozdílové ukazatele a vyjadřuje finanční sílu společnosti 

(31, s. 107). Vypočítá se jako  

Č𝑃𝐾 = ∑OA − ∑KD 

∑OA  celková oběžná aktiva 

∑KD  celkové krátkodobé dluhy 

Celkové krátkodobé dluhy v sobě zahrnují bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci (31, s. 106).  

1.6.2 Poměrové ukazatele 

Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejčastěji používanou metodou pro hodnocení 

finanční stability a výkonnosti společnosti. Používá pro hodnocení vzájemný poměr dvou 

či více položek účetních výkazů mezi sebou. Problém, který použití poměrových 

ukazatelů provází, spočívá v tom, že každý z ukazatelů jednotlivě může vést k odlišnému 

hodnocení finanční situace společnosti a neumožňuje tak jednoznačný a komplexní výrok 

(30, s. 55). 

Ukazatele rentability 

Smyslem ukazatelů rentability je vyhodnotit úspěšnost dosahování cílů společnosti 

a zhodnocování vložených prostředků. Poměřují zisk s výší zdrojů společnosti (30, s. 56). 
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Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů jsou financovány (31, s. 121). Vztah pro výpočet je následující: 

ROA =
zisk po zdanění

celková aktiva
∗ 100 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Míra ziskovosti vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika (31, s. 122). Vypočítá se podle následujícího vzorce: 

ROE =
zisk po zdanění

vlastní kapitál
∗ 100 

Ukazatele likvidity 

Charakterizují schopnost společnosti dostát svým závazkům. Likvidností se rozumí 

schopnost přeměny aktiv na peněžní formu. V praxi se rozlišují tři stupně likvidity, které 

jsou měřené třemi poměrovými ukazateli (30, s. 66). 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně)  

Tento ukazatel poměřuje nejlikvidnější složky oběžných aktiv, kterými jsou peněžní 

prostředky s krátkodobým cizím kapitálem neboli s krátkodobými závazky. Měří 

schopnost společnosti hradit své splatné dluhy (30, s. 67). 

Okamžitá likvidita =
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

Krátkodobý cizí kapitál
 

Krátkodobý cizí kapitál jsou závazky se splatností do jednoho roku (32, s. 123). 

Doporučená hodnota je v rozmezí 0,2 -0,5 (33). 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 

Tato likvidita bere v úvahu z oběžných aktiv pouze pohotové prostředky (peníze 

v pokladně a na bankovních účtech, pohledávky očištěné o opravné položky, 

obchodovatelné cenné papíry) (30, s. 67).  

Pohotová likvidita =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

Krátkodobý cizí kapitál
 

Doporučené hodnoty likvidity 2. stupně jsou stanoveny v intervalu od 0,5 – 1,5 (33).  
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Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

společnosti. Vypovídá tedy o tom, jak by byla společnost schopna uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnila veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost (30, s. 66). 

Běžná likvidita =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

Krátkodobý cizí kapitál
 

Doporučené hodnoty jsou v intervalu mezi 1,5 – 2,5 (33). 

Ukazatel zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém využívají společnosti cizí zdroje 

financování. Tyto ukazatele zajímají především investory a poskytovatele dlouhodobých 

úvěrů (30, s. 63).  

Celková zadluženost 

Tento ukazatel charakterizuje finanční úroveň společnosti. Vyjadřuje míru krytí aktiv 

cizími zdroji. Čím vyšší jsou hodnoty, tím větší je riziko pro věřitele, především tedy pro 

banku. Podíl by měl činit podle zlatého bilančního pravidla 50 % (30, s. 64).  

Celková zadluženost =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

Celková aktiva
 

1.6.3 Index IN05 

Index IN05 je jedním z vícerozměrných modelů, který se pomocí jednoho čísla snaží 

o celkové zhodnocení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti společnosti. Byl vytvořen 

přímo v českých podmínkách, jako poslední z vytvořených indexů. 

Vzorec pro výpočet je následující (30, s. 112): 

IN05 = 0,13*X1 + 0,04*X2 + 3,97*X3+0,21*X4+0,09*X5 

Kde: 

X1 celková aktiva/cizí kapitál 

X2 EBIT/nákladové úroky 

X3 EBIT/celková aktiva 

X4 celkové výnosy (tržby)/celková aktiva 

X5 oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 

EBIT zisk před zdaněním a úroky 
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Výhodou tohoto indexu je, že je podle vypočtených hodnot možné předpovídat 

očekávaný budoucí vývoj podniku. Hodnoty lze rozdělit do třech intervalů, které určují 

hranice klasifikace společností.  

Tabulka č. 2: Intervaly indexu IN05 

  

IN05> 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 <IN05 ≤1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN05 ≤ 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 29, s. 112) 

V tabulce jsou popsány výše zmíněné intervaly, do kterých lze rozdělit jednotlivé 

společnosti.  

1.6.4 Ekonomicky přidaná hodnota  

Ekonomicky přidaná hodnota (dále EVA) se zaměřuje na hodnotu společnosti, která by 

se měla zvyšovat hospodářskou činností společnosti. Pokud je hodnota ukazatele EVA 

kladná, společnost vytváří hodnotu pro vlastníky. Pokud dosáhne ukazatel záporného 

čísla, hodnota společnosti klesá a působí negativně na vlastníky (32, s. 329).  

Vzorec pro výpočet ukazatele je následující (30, s. 115): 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐶 

NOPAT  čistý provozní zisk 

C  investovaný kapitál ve společnosti 

WACC průměrné náklady na kapitál 

Průměrné náklady na kapitál vypočítáme jako (32, s. 243): 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐶𝐾 × (1 − 𝑡) ×
𝐶𝐾

𝐾
+ 𝑟𝑉𝐾 ×

𝑉𝐾

𝐾
 

rCK náklady na cizí kapitál 

rVK náklady vlastního kapitálu 

t sazba daně z příjmů 

CK průměrné náklady na kapitál 

VK objem vlastního kapitálu 

K  celkový kapitál (bilanční suma) 
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Pomocí tohoto ukazatele lze nejen posoudit výkonost podniku, ale také posoudit 

jednotlivé investice. Podle výše uvedeného vzorce je ekonomickou přidanou hodnotu 

rozdíl mezi ziskem před odečtením úroků a náklady na kapitál, který byl k vygenerování 

tohoto zisku využit (32, s. 329).  
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2 Praktická část 

V této části diplomové práci aplikuji předchozí získané poznatky na konkrétní fúzi dvou 

společností z praxe. Nejprve představím společnosti, které se zúčastní fúze sloučením. 

Tyto společnosti si přály zůstat v utajení, a proto v této části využívám názvy Nástupnická 

a Zanikající společnost. Na tuto kapitolu navážu popisem procesu fúze, kde se budu snažit 

rozebrat jednotlivé kroky v každé fázi: přípravné, realizační a dokončovací. 

Stěžejním bodem praktické části jsou účetní a daňové aspekty. Konkrétně se zaměřím, za 

pomoci údajů získaných z účetních závěrek společností na účetní aspekty fúze, kde 

sestavím zahajovací rozvahu a konečnou účetní rozvahu po provedené fúzi. Na kapitolu 

navážu daňovými aspekty fúze, kde se zaměřím na daň z příjmů právnických osob, daň 

z přidané hodnoty a na daň silniční. 

Poslední kapitolou v této praktické části je finanční analýza fúzujících společností, ve 

které se konkrétně zaměřím na čistý pracovní kapitál, poměrové ukazatele, index IN05 

a ekonomicky přidanou hodnotu. Závěrem této kapitoly bude shrnutí vypočtených hodnot 

finanční analýzy. Všechny údaje, u kterých nebude uvedeno jinak, jsou vyčísleny 

v tisících Kč. 

2.1 Představení fúzovaných společností 

Nástupnická společnost 

Nástupnická společnost vystupuje pod svým obchodním názvem na českém trhu téměř 

třináct let. Na českém a slovenském trhu zastupuje německého a italského výrobce 

kvalitních vázacích pásek a strojů. Nabízené portfolio je široké, společnost nabízí vše, co 

je potřeba v oblasti balení ocelovou vázací páskou (páskovačky, ocelové vázací pásky, 

automatické strojky). Také poskytují služby, které se pojí s opravou vázacích strojků 

a jejich samotným pronájmem. 
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Všeobecné údaje: 

Právní forma  společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál  200 000 Kč 

Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 

Obory činnosti  zprostředkování obchodu a služeb 

velkoobchod a maloobchod 

skladování, balení zboží, manipulace s nákladem 

a technické činnosti v dopravě 

Druh živnosti ohlašovací volná 

Počet zaměstnanců 4  

Obrat společnosti 35 305 tis. Kč (rok 2017) 

Velikost společnosti mikro 

Nástupnická společnost dosahuje uspokojivých výsledků pro managment společnosti 

a generuje i přiměřený zisk. Velice dbá na své dobré jméno, snaží se nabízet svým 

zákazníkům nejvyšší kvalitu a spolehlivost techniky. Vázací technika, kterou společnost 

nabízí, splňuje technologické a bezpečností zásady, které musí být dodrženy na trhu balící 

techniky.  

Zanikající společnost 

Zanikající společnost má na trhu dlouhou historii, již před 25 lety začala podnikat 

a zaměřovala se především na velkoobchodní prodej kalendářů, diářů a drobného 

dárkového zboží. Postupně se začala společnost soustředit na výrobu reklamních 

předmětů, a to včetně reklamního potisku. Hlavními odběrateli Zanikající společnosti byli 

zejména koncoví zákazníci, výjimkou však nebyly ani reklamní agentury.  
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Všeobecné údaje: 

Právní forma  společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál  200 000 Kč 

Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 

Obory činnosti vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, 

knihařské a kopírovací práce 

zprostředkování obchodu a služeb 

velkoobchod a maloobchod 

příprava a vypracování technických návrhů, grafické 

a kreslířské práce 

reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

Druh živnosti  ohlašovací volná 

Počet zaměstnanců 1  

Obrat společnosti 3 741 tis. Kč (rok 2017) 

Velikost společnosti mikro 

Zanikající společnost v posledních letech vykazuje ztrátu, finanční situace tedy není pro 

managment společnosti příznivá. Proto se také budu snažit zhodnotit navrhovanou fúzi 

sloučením pro tuto společnost. Tímto krokem Zanikající společnost zanikne bez likvidace 

a její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na Nástupnickou 

společnost.  

2.2 Proces fúze 

Fúze je časově i finančně náročný proces, při kterém je nutná dokonalá příprava a správný 

výběr realizujících osob pro hladký proces fúze. Celý proces fúze lze rozdělit do třech 

fází, kterým se budu v následujícím textu detailněji věnovat. První fáze je fáze přípravná, 

ve které zmíním hlavní cíl fúze a zaměřím se na motivy, díky kterým se společnost může 

rozhodnout pro realizaci fúze. Dále vyčíslím náklady, které se pojí s fúzí a úsporu 

nákladů, kterých by měla společnost dosáhnout při této přeměně.  
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Po zdárném ukončení této fáze je na řadě fáze realizační, ve které je popsán harmonogram 

fúze a Projekt fúze s nastíněním koncepce, jak takový Projekt může v praxi vypadat a co 

má všechno obsahovat. Po tomto detailnějším rozboru stěžejního dokumentu fúze 

přichází na řadu valná hromada, která by měla fúzi schválit. 

Dokončovací fáze se již týká jen Nástupnické společnosti, která musí oznámit všem 

zainteresovaným stranám změny, ke kterým v důsledku fúze došlo. 

2.2.1 Přípravná fáze 

V této fázi je v první řadě důležité definovat cíl, který společnost fúzí sleduje a čeho 

konkrétně chce dosáhnout. U společnosti chci dosáhnout vyššího ekonomického zisku, 

a to pomocí stanovení motivů, které by měly podpořit kladné rozhodnutí managmentu 

společnosti o realizaci fúze. Jako hlavní motiv fúze jsem zvolila synergický motiv, kdy 

chci dosáhnout větší hodnoty společnosti prostřednictvím finančních úspor a koncentrací 

znalostí, protože hlavní podstatou tohoto motivu je to, že každá společnost tvoří 

samostatně jen malou část na trhu, ale pokud se dvě společnosti spojí, dokáží spolu 

vytvořit více konkurenceschopný podnik. Za další parametr při rozhodování považuji 

daňový motiv, kdy má Zanikající společnost vysoké daňové ztráty, které bude možné 

využít v dalších letech a tím vznikne úspora na daních. Dále je pomocí fúze možná 

diverzifikace rizika, jelikož bude společnost moci operovat na více trzích. 

 

Obrázek č. 9: Diverzifikace rizika mezi více sektorů ekonomiky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nástupnická společnost se zabývá prodejem vázacích pásek a nabízí služby, které se 

týkají vázacích pásek, jako je oprava strojků či jejich pronájem. Naopak Zanikající 

společnost se zaměřuje na prodej reklamních předmětů. Pokud k fúzi společností dojde 

Sektor 
ekonomiky

Vázací pásky
Reklamní 
předměty
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a tržby z trhu, kde figuruje Zanikající společnost, se sníží, bude možné tento dopad 

zmírnit tím, že naopak tržby Nástupnické společnosti budou dosahovat i nadále vysokých 

hodnot.  

Posledním motivem, proč by se fúze měla uskutečnit, je osobní motiv manažerů. Obě 

fúzující společnosti mají fungující management, fúze tedy nesměřuje k reorganizaci 

společností. Díky předpokladu lepších podnikatelských výsledků by manažer mohl 

dosáhnout vyšší výplaty podílu na zisku či naopak by mohl majitel investovat například 

do modernizace a rozvoje společnosti. Dalším osobním motivem manažera je také získaní 

specializovaných zaměstnanců z druhé společnosti.  

Po stanovení motivů fúze, které jsou většinou založeny na subjektivním pohledu, je 

důležité se sejít s odborníky, kteří rozumí daňové a právní problematice. Obě společnosti 

svěřily své účetnictví externímu dodavateli. Dle expertů (34) se dnes outsourcing 

účetnictví těší veliké oblibě, protože pro externího dodavatele je tato služba hlavním 

předmětem činnosti. Společnost obvykle zvolí outsourcing účetnictví a zpracování mezd, 

protože není dostatečně veliká, aby využila kapacitu interní účtárny, ale také z úspory 

nákladů, kdy jsou specializovaní pracovníci a využívaný software pro malé společnosti 

velice nákladné. Za externího dodavatele společnosti zvolily daňovou poradkyni, která je 

ve svém oboru opravdovým specialistou, neustále se vzdělává, sleduje důležité 

legislativní změny a požadovanou práci odvádí ve vysoké kvalitě. Obě společnosti mají 

také svého právníka, důležité je tedy naplánovat schůzku s daňovou poradkyní 

i s právníkem, kdy jejich věcné připomínky, vypracování předběžných účetních výsledků 

či přiblížení složitostí z hlediska právních a daňových podmínek přispějí k finálnímu 

rozhodnutí. 

Důležité je vyčíslit si předběžné náklady, které vzniknout fúzující společnosti, a tím 

zabránit budoucím finančním problémům. Tyto náklady jsou poměrné vysoké, a proto 

s nimi musí být managment společnosti rozhodně seznámen.  
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Tabulka č. 3: Náklady spojené s fúzí 

Náklady spojené s fúzí (v Kč) 

Přímé náklady 

Odměna daňové poradkyni 100 000 

Odměna právník 50 000 

Notářský zápis + soudní poplatky  10 117 

Nepřímé náklady 

Práce jednatele  24 000 

Práce zaměstnanců  10 000 

Celkem  194 117 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Do tabulky jsem rozdělila náklady, které vzniknout při fúzi, na přímé a nepřímé. Mezi 

přímé náklady jsem zařadila odměnu daňové poradkyni a právníkovi, se kterými budeme 

spolupracovat po celou dobu procesu fúze. Dohromady tyto náklady činí 150 000 Kč bez 

DPH. Dále jsem zde vyčíslila náklady, které se pojí s notářským zápisem fúze do 

obchodního rejstříku a soudními poplatky (dle faktury, která následně za tyto služby 

došla, jsou náklady vyčísleny na 10 117 Kč bez DPH, poplatek za soudní poplatky byl 

2 000 Kč). V nepřímých nákladech je započítána práce managmentu společnosti, kdy 

jsem se snažila tuto práci vyjádřit jako ušlý zisk v období, kdy se managment mohl 

věnovat své obvykle práci, ze které generuje výnosy do společnosti, ale místo toho se 

usilovně podílí na fúzi. Po konzultaci s jednatelem společnosti, který mi pomohl vyčíslit 

jeho hodinovou sazbu na 600 Kč/h, jsem vyčíslila výpomoc na fúzi na jeden pracovní 

týden, tedy 40 hodin. Poslední položkou je práce zaměstnanců, kteří nad rámec své 

obvyklé práce budou vypomáhat s fúzí a budou v případě potřeby k dispozici daňové 

poradkyni či právníkům. Jejich práci přesčas jsem vyčíslila na 10 000 Kč.  

Náklady, které budou vynaloženy na fúzi, byly konkretizovány výše. Důležité je vymezit 

také úsporu či naopak zvýšení administrativních nákladů, se kterými musí Nástupnická 

společnost počítat. Tato úspora nákladů by měla přispět ke kladnému rozhodnutí 

o realizaci fúze.  
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Tabulka č. 4: Úspora nákladů 

Náklady (v Kč) Zanikající společnost 
Nástupnická 

společnost před fúzí 

Nástupnická 

společnost po fúzi 

Pronájem 

kancelářských prostor 
 114 245 791 741 809 000 

Vedení účetnictví  72 600  145 200  145 200 

Celkem  186 845  936 941  954 200 

Úspora 169 586 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak je z tabulky zřejmé, administrativní náklady se sníží jak u pronájmu prostor, tak 

u vedení účetnictví. V případě pronájmu kancelářských prostor je možné přesunout 

zaměstnance Zanikající společnosti do pronajaté budovy Nástupnické společnosti a tím 

zvýšit využití kapacity stávajícího pronájmu. Snížení nákladů na vedení účetnictví je 

způsobené tím, že se účetnictví obou společností „spojí“ a tím se sníží práce na jeho 

vedení a cena za tuto službu se po domluvě s daňovou poradkyní zvyšovat nebude. Práce 

se sníží zejména v podávání přiznání k DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení, 

kdy se dosud za každou společnost podávala hlášení a přiznání zvlášť. 

Tímto by končila přípravná fáze fúze, která není nikde zákonně vymezena a je tedy jen 

na společnosti, jak pojme celkovou přípravu fúze a jak hluboce se jí budou věnovat. Na 

tuto fázi navazuje realizační fáze, která zahrnuje samotný proces fúze.  

2.2.2 Realizační fáze 

V prvním kroku, který mohl být zařazen již v přípravné fázi, zhotovím vzorový 

harmonogram fúze. Dále stanovím rozhodný den fúze a popíšu písemný dokument 

Projekt fúze, který je stěžejním dokumentem a po schválení fúze na valné hromadě bude 

zaslán na Krajský soud v Brně. 

Vzorový harmonogram 

Tým poradců již stanovený mám, proto je možné přistoupit k přípravě harmonogramu 

celého procesu fúze. Je důležité myslet na platné právní předpisy a hlavně lhůty, které 

stanovuje zákon. Zjednodušený vzorový harmonogram je zobrazen v následující tabulce. 
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Tabulka č. 5: Harmonogram fúze 

Předběžný termín Vymezení účetních povinnosti Odpovědná osoba 

31. 12. 2017 Sestavení konečných účetních závěrek Daňový poradce 

1. 1. 2018 Rozhodný den  

Do 19. 11. 2018 Vypracování projektu fúze zúčastněnými společnostmi 

Zúčastněné 

společnosti, právník 

a daňový poradce 

21. 11. 2018 
Uložení projektu fúze do sbírek listin zúčastněných 

společností 

Zúčastněné 

společnosti, právník 

a daňový poradce 

18. 12. 2018 Oznámení o plánované fúzi společností 
Zúčastněné 

společnosti, právník 

18. 12. 2018 Zaslání informačního dopisu věřitelům 
Zúčastněné 

společnosti, právník 

18. 12. 2018  Zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku Obchodní věstník 

27. 12. 2018 Zápis fúze do obchodního rejstříku Krajský soud 

4. 1. 2019 

Zaslání informačních dopisů orgánům státní správy 

(finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní 

pojišťovna) 

Nástupnická 

společnost, právník 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21, s. 47) 

Rozhodný den ovlivňuje délku účetního období, zvolila jsem nejčastěji využívanou 

variantu stanovení rozhodného dne, a to na počátku klasického účetního období, 

tj. 1. 1. 2018. Tento den následuje po běžném uzavření účetních knih na konci 

kalendářního roku, tj. k 31. 12. 2017. Tento okamžik však nesignalizuje spojení 

účetnictví, oba subjekty budou i nadále účtovány samostatně až do zápisu fúze do 

obchodního rejstříku. Po zvolení rozhodného dne fúze je důležité začít pracovat na 

projektu fúze za pomoci zúčastněných společností, kde jsem stanovila finální verzi 

Projektu až na 19. 11. 2018 a o dva dny později je podána žádost o založení projektu 

vnitrostátní fúze sloučením do sbírky listin obou zúčastněných společností. Za necelý 

měsíc od tohoto data bude podáno oznámení o plánové fúzi společností, které oznamuje 

příslušnému správci, že dojde k fúzi. Toto oznámení také připomíná, že byl Projekt fúze 

vytvořen a založen do sbírky listin obchodního rejstříku a současně bylo v Obchodním 
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věstníku zveřejněno oznámení o uložení Projektu do sbírky listin a zveřejněna výzva pro 

věřitele společností. O provedeném zápisu fúze do veřejného rejstříku zhotoví notář 

záznam a tímto zápisem přechází jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou 

společnost.  

Důležité je poté oznámit příslušnému Finančnímu úřadu, že fúze nastala a kdy nabyla 

účinnosti, toto doloží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.  

Koncepce Projektu fúze 

Projekt fúze je základním dokumentem, který je důležitý při realizaci fúze. Vypracovat 

projekt musí obchodní společnosti, které se fúze účastní. Projekt má následující 

náležitosti: 

I. Předmět Projektu fúze  

Předmětem projektu fúze je úprava práv a povinností zúčastněných společností na fúzi. 

Na základě toho dojde k fúzi Zanikající společnosti do Nástupnické společnosti 

s účinností ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Brně.  

II. Důsledky fúze 

Za důsledek fúze se považuje sloučení společností, kdy Zanikající společnost zanikne bez 

likvidace a na Nástupnickou společnost přejde jmění Zanikající společnosti (soubor 

veškerého majetku a závazků) včetně povinností z pracovněprávních vztahů. Také tato 

část obsahuje zmínku o základním kapitálu, kdy nedojde k jeho zvýšení.  

III. Údaje o společnostech zúčastněných na fúzi 

V údajích o společnostech jsou uvedeny obchodní názvy společností s jejich sídlem, IČ, 

dále u kterého soudu byly společnosti zapsány a pod jakou spisovou značkou. Také je 

vhodné uvést právní formu společnosti, základní kapitál a společníka či společníky 

společností.  

IV. Výměnný poměr podílu společníka Zanikající společnosti a den, od kterého vzniká 

právo na podíl na zisku společníku společnosti s ručením omezeným z vyměněného podílu 

Vzhledem k tomu, že je totožná vlastnická struktura obou zúčastněných společností, 

nebude určován výměnný poměr podílů společníka Zanikající společnosti.  
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V. Rozhodný den fúze 

Rozhodným dnem fúze je 1. 1. 2018 a od tohoto dne se veškerá jednání Zanikající 

společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické 

společnosti, avšak až do zápisu do obchodního rejstříku jménem Zanikající společnosti. 

VI. Prohlášení společností zúčastněných na fúzi 

V tomto prohlášení společnosti prohlašují, že ze zahajovací rozvahy Nástupnické 

společnosti vyplývá, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem 

fúze takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta 

dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti a že fúze 

nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti.  

VII. Den účetních závěrek společností zúčastněných na fúzi použitý pro stanovení 

podmínek fúze sloučením a zahajovací rozvahy 

Zde prohlašuje Nástupnická i Zanikající společnost, že sestavila konečnou účetní závěrku 

ke dni 31. 12. 2017 a zahajovací rozvaha byla sestavena k 1. 1. 2018 a společnosti dávají 

souhlas s tím, že nebude vypracována mezitímní účetní závěrka žádné ze zúčastněných 

společností. 

VIII. Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, případně 

opatření, jež jsou pro ně navrhována 

Společnosti nejsou a ani nebudou emitenty dluhopisů, proto Projekt fúze nestanovuje 

žádná práva vlastníků dluhopisů. 

IX. Zvláštní výhody poskytované společnostem zúčastněným na fúzi 

V souvislosti s fúzí nebudou společnostem poskytovány žádné zvláštní výhody, ani jejich 

statutárním orgánům. Společnosti nemají zřízenou dozorčí radu a Projekt fúze nebude 

přezkoumán znalcem, proto také nebudou poskytovány žádné zvláštní výhody. 

X. Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti 

Fúze nemá žádný vliv na zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti. Aktuální 

znění zakladatelské listiny Nástupnické společnosti obsažené v notářském zápise ze dne 

29. 1. 2014 zůstává stejné a je přiloženo k tomuto Projektu. 
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XI. Ocenění jmění Zanikající společností posudkem znalce 

Díky tomu, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu, není potřeba ocenit jmění 

posudkem znalce. 

XII. Souhlas správních orgánů 

Společnosti nepodléhají souhlasu správního orgánu a nepodléhají ani schválení žádného 

z orgánů na ochranu hospodářské soutěže.  

XIII. Uložení a zveřejnění Projektu fúze 

Nástupnická společnost i Zanikající společnost uloží Projekt fúze do sbírky listin 

obchodního rejstříku Nástupnické i Zanikající společnosti, a to minimálně měsíc přede 

dnem schválení fúze. Také toto uložení Projektu fúze musí být ohlášeno v Obchodním 

věstníku. 

XIV. Schválení fúze sloučením 

Za Nástupnickou i Zanikající společnost schválí fúzi jediný společník při výkonu 

působnosti valné hromady. 

XV. Závěrečná ustanovení 

Společnosti musí poskytovat součinnost, aby veškeré závazky, které plynou z tohoto 

Projektu fúze, mohly být řádně a včas splněny. Právní účinky fúze nastávají dnem zápisu 

do obchodního rejstříku a musí zde být uvedeno, v kolika kopiích je Projekt fúze 

vyhotoven. 

Pokud by Projekt fúze neobsahoval některé z výše zmíněných náležitostí, není možné 

podle takového projektu fúzi uskutečnit. Završením této fáze je po schválení valnou 

hromadou zápis do obchodního rejstříku a po tomto zapsání už nelze napadnout zápis či 

neplatnost Projektu fúze. 

Tímto zápisem proces fúze nekončí, je nutná řada dalších úkonů, a to jak k orgánům státní 

správy, tak i k obchodním partnerům. Tyto kroky již spadají do dokončovací fáze. 
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2.2.3 Dokončovací fáze 

Tuto fázi můžeme považovat také za informativní, protože se týká předání informací 

všem organizacím, které vstupují do vztahu se Zanikající či Nástupnickou společností.  

Nástupnická i Zanikající společnost má totožný předmět podnikání, a proto není nutné se 

zabývat podáním oznámení o pokračování v živnosti, pokud by ale živnostenská 

oprávnění byla rozdílná, tak o ně bude muset Nástupnická společnost zažádat.  

Mezi další povinnosti, patří také odvody na sociální a zdravotní pojištění, konkrétně 

odhlášení Zanikající společnosti z registru zaměstnavatelů a zároveň odhlášení všech 

zaměstnanců do osmi dnů ode dne fúze. Zde je nutné podat přihlášku jednotlivých 

zaměstnanců pod Nástupnickou společností na okresní správu sociálního zabezpečení 

a na příslušné zdravotní pojišťovny.  

Nutné je také informovat všechny obchodní partnery Zanikající společnosti, aby už 

daňové doklady nevystavovali na Zanikající společnost, a aby obsahovaly správné 

identifikační údaje. Doporučuji také vysvětlit všechny okolnosti dalšího obchodního 

styku, zda fúze nějak ovlivní vzájemné obchodní vztahy či nikoliv. Nejlepší variantou by 

bylo oslovit partnery již při podání návrhu fúze do obchodního rejstříku, aby byl opravdu 

zajištěn plynulý přechod. Nutností je projít všechny pojistné smlouvy a bankovní 

smlouvy a zjistit si jednotlivé oznamovací povinnosti k institucím. Zanikající společnost 

měla zřízený bankovní účet u Komerční banky, pro jednodušší komunikaci se stálými 

odběrateli i dodavateli je možné tento účet zachovat, aby ho nadále využívala 

i Nástupnická společnost. V takovém případě je nutné „přepsat“ účet na Nástupnickou 

společnost, na tento přepis doporučuji zajít na pobočku Komerční banky i s potvrzením 

z obchodního rejstříku, že se fúze uskutečnila a na základě tohoto „potvrzení“ by měla 

Komerční banka umožnit přepis účtu. 

Nyní jsem se dopracovala do stádia, ve kterém je z právního hlediska proces fúze 

ukončen. Splnila jsem také informační povinnost k orgánům státní správy a k obchodním 

partnerům. 
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2.3 Účetní aspekty fúze 

Samotný zákon o přeměnách stanovuje povinnost pro Nástupnickou společnost sestavit 

zahajovací rozvahu. Před sestavením zahajovací rozvahy mají společnosti za úkol sestavit 

konečnou účetní závěrku. Této závěrce se věnovat nebudu, protože obě společnosti ji 

sestavují obvyklými metodami a díky tomu, že je rozhodný den stanovený na 1. 1. 2018, 

budou tyto účetní závěrky sestaveny ke dni předcházejícímu a jedná se tedy o běžné 

účetní závěrky.  

Po sestavení konečných závěrek je možné vytvořit zahajovací rozvahu, která je nedílnou 

součástí Projektu fúze. Tomuto výkazu bude věnována první část kapitoly, kde bude také 

samotná zahajovací rozvaha vytvořena podle konečných účetních závěrek fúzujících 

společností k 31. 12. 2017. Budou rozebrány položky rozvahy, které je nutné upravit, 

hlavně vzájemné závazky a pohledávky společností. Zaměřím se také na nově vytvořenou 

strukturu vlastního kapitálu Nástupnické společnosti, ve které vznikne nová položka 

Rozdíly z přeměn obchodních korporací. 

Druhá část kapitoly se věnuje konečné účetní závěrce po fúzi společností a výstupem této 

kapitoly bude sestavení výkazů – Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k účetní 

závěrce, které budou přiloženy v přílohách diplomové práce. 

2.3.1 Zahajovací rozvaha 

Nástupnická společnost musí sestavit k rozhodnému dni zahajovací rozvahu, ve které již 

bude vykazovat aktiva a pasiva Zanikající společnosti. Zahajovací výkaz bude vyhotoven 

za předpokladu schválení fúze a jejího zápisu do obchodního rejstříku, pokud by fúze 

nebyla schválená nebo by nebyla zapsaná v obchodním rejstříku, tento výkaz by vůbec 

nenabyl platnosti a Nástupnická společnost by použila zahajovací stavy účtů k 1. 1. 2018 

ze své účetní závěrky k 31. 12. 2017.  

Fúze se týká subjektů, které jsou pod společným ovládáním a managment se rozhodl, že 

použije ocenění předchůdce, proto nebudou aktiva ani pasiva přeceněny na reálnou 

hodnotu. Fúzí také nevznikl žádný nový goodwill. Důležité bude zaměřit se na strukturu 

vlastního kapitálu a upravit závazky a pohledávky. 
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Prvním krokem, který jsem učinila pro vytvoření zahajovací rozvahy, byl výpočet součtů 

aktiv a pasiv z účetních závěrek fúzujících společností sestavených k 31. 12. 2017 za 

účetní období. Velký pozor jsem si dávala u struktury vlastního kapitálu, kdy nešlo jen 

o „konsolidaci“ jako u jiných položek rozvahy, ale díky tomu, že managment společnosti 

nechtěl navyšovat základní kapitál, bylo nutné podle toho přizpůsobit položky vlastního 

kapitálu.  

Nejdříve se budu věnovat součtu a úpravám aktiv. U stálých aktiv Zanikající společnost 

evidovala na účtu Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly částku, kterou vložila na 

spořitelní družstevní účet Citfin. Stejný účet má také Nástupnická společnost, ale tam 

byla tato položka pod Jiný dlouhodobý finanční majetek. Při sestavování zahajovací 

rozvahy byly položky konsolidovány do jedné a tvoří tím zůstatek na účtu Jiný 

dlouhodobý finanční majetek. Další úprava se týkala oběžných aktiv, kde bylo nutné nejen 

konsolidovat, ale také upravit položku Krátkodobých pohledávek, kdy zákon ukládá 

povinnosti vyloučit závazky a pohledávky z obchodního styku mezi fúzujícími subjekty. 

Pro přehlednost uvádím v následující tabulce soupis aktiv.  
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Tabulka č. 6: Zahajovací rozvaha aktiv 

  Součet za 

fúzující 

společnosti 

Úpravy 
Zahajovací 

rozvaha 

AKTIVA CELKEM  10 171 -4 10 167 

Stálá aktiva 1 864 0 1 864 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 862 0 1 862 

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 862   1 862 

Dlouhodobý finanční majetek 2 0 2 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 0 2 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 2   2 

Oběžná aktiva 8 126 -4 8 122 

Zásoby    2 497 0 2 497 

Výrobky a zboží 2 497 0 2 497 

Zboží 2 497 0 2 497 

Pohledávky  4 924 -4 4 920 

Dlouhodobé pohledávky 10 0 10 

Pohledávky – ostatní 10 0 10 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 10 0 10 

Krátkodobé pohledávky 4 914 -4 4 910 

Pohledávky z obchodních vztahů 4 845 -4 4 841 

Pohledávky – ostatní 69 0 69 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 69 0 69 

Peněžní prostředky 705 0 705 

Peněžní prostředky v pokladně 470 0 470 

Peněžní prostředky na účtech 235 0 235 

Časové rozlišení 181 0 181 

Náklady příštích období  158 0 158 

Příjmy příštích období 23 0 23 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Větší změny lze pozorovat u struktury pasiv, zejména u vlastního kapitálu, kde je změn 

hned několik. Nástupnická společnost musela snížit položku Základního kapitálu 

o částku základního kapitálu Zanikající společnosti. Naopak tuto částku je nutné 

přeúčtovat na účet Rozdíly z přeměn obchodních korporací. Jiný výsledek hospodaření 

minulých let u Zanikající společnosti byl přeúčtován na položku Nerozdělený zisk nebo 

neuhrazená ztráta minulých let, kdy tuto položku snížil. Další položkou, která se nebude 

jen konsolidovat, je položka Závazků z obchodních vztahů, kterou je také potřeba upravit 

o vzájemné závazky mezi fúzujícími společnostmi. Jednotlivé úpravy a pasiva zahajovací 

rozvahy jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 7: Zahajovací rozvaha pasiv 

  
Součet za fúzující 

společnosti 
Úpravy 

Zahajovací 

rozvaha 

PASIVA CELKEM   10 171 -4 10 167 

Vlastní kapitál  679 0 679 

Základní kapitál 400 -200 200 

Ážio a kapitálové fondy   324 200 524 

Kapitálové fondy 324 200 524 

Ostatní kapitálové fondy 324    324 

Rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 200 200 

Výsledek hospodaření minulých let   -600 0 -600 

Nerozdělený zisk minulých let  -610 0 -610 

Neuhrazená ztráta minulých let 10 0 10 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  555 0 555 

Cizí zdroje    9 423 -4 9 419 

Závazky 9 423 0 874 

Dlouhodobé závazky 874 0 874 

Závazky – ostatní 874 0 874 

Jiné závazky 874 0 874 

Krátkodobé závazky  8 549 -4 8 545 

Závazky k úvěrovým institucím 693 0 693 

Závazky z obchodních vztahů 7 242 -4 7 238 

Závazky ostatní 614 0 614 

Závazky ke společníkům 163 0 163 

Závazky k zaměstnancům 78 0 78 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
51 0 51 

Stát - daňové závazky a dotace 320 0 320 

Jiné závazky 2 0 2 

Časové rozlišení 69 0 69 

Výdaje příštích období 69 0 69 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tato zahajovací rozvaha musí být vyhotovena v souladu s právními předpisy, které jsou 

platné v České republice a jež jsou platné pro vykazované období počínaje 1. 1. 2018. 

Zahajovací výkaz jsem sestavila za předpokladu nepřetržité činnosti společnosti a na 

základě historických cen kromě finančních aktiv a pasiv, které se musí měřit v reálných 

hodnotách. Po sestavení zahajovací rozvahy je důležité, aby ji schválil management na 

valné hromadě. Během roku nadále účtují a vystupují obě fúzující společnosti jako dva 

samostatné subjekty. Dalším důležitým datem je zápis do obchodního rejstříku, kdy 
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Zanikající společnost přestává existovat a vše spadá na Nastupující společnost, která musí 

vytvořit konečnou účetní závěrku.  

2.3.2 Konečná rozvaha po fúzi 

Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku dne 27. 12. 2018. K tomuto dni přestala 

existovat Zanikající společnost, a proto je nutné převést majetkové i výsledkové stavy 

účtů z účetnictví Zanikající společnosti do Nástupnické společnosti.  

I když byla sestavena zahajovací rozvaha, obě společnosti po celý rok vystupovaly jako 

dva samostatné subjekty, proto je nutné upravit účetnictví Nastupující společnosti 

o obraty Zanikající společnosti. Tato zahajovací rozvaha slouží spíše pro managment 

společnosti k uskutečnění rozhodnutí, zda fúzi podstoupit nebo nikoliv, než pro její 

praktické využití. Nejvíce efektivní způsob převodu konečných zůstatků účtů Zanikající 

společnosti je vytvoření interního dokladu, ve kterém zavedeme všechny pohyby na 

jednotlivých majetkových a výsledkových účtech jednou částkou, která je evidována 

k poslednímu dni fungování Zanikající společnosti. 

Po této úpravě jednotlivých účtů je možné provést samotnou inventarizaci, při které se 

zjistí, zda skutečný stav odpovídá tomu vykázanému v účetnictví, a další uzávěrkové 

operace, které jsou nutné ke správnému uzavření účetního období. Po provedení 

jednotlivých inventarizací a zaúčtování závěrkových operací je možné uzavřít účetní 

knihy. Před tímto krokem je ještě nutné mít sestaveny všechny požadované výkazy, 

kterými jsou Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, kde musejí být správně vykázány zůstatky 

účtů. Účetní závěrka musí také obsahovat Přílohu k účetní závěrce, která musí splňovat 

náležitosti stanovené zákonem.  

Tímto krokem končí samotné účtování roku 2018, kdy je nutné sestavit všechny povinné 

účetní výkazy, a to k datu 31. 12. 2018. Výkazy a Přílohu k účetní závěrce jsem sestavila 

a výkazy jsou přílohou diplomové práce. Z Výkazu zisku a ztrát lze vyčíst výsledek 

hospodaření, kterému bude věnována následující kapitola, protože se s ním pojí odvod 

daně z příjmů právnických osob. Na saldech účtů pak zjistíme, kolik bylo odvedeno na 

zálohách na silniční daň a kolik čítá daň z přidané hodnoty za prosinec 2018. 
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2.4 Daňové aspekty fúze 

Fúze společností zasahuje také do oblasti daňové. Pro společnosti je důležité se zaobírat 

problematikou zdanění, protože právě daňové zatížení bývá jeden z faktorů při samotném 

rozhodnutí o fúzi. Nejvíce se rozhodnutí o přeměně společností odráží v dani z příjmů 

právnických osob, proto se také tato kapitola bude převážně zabývat touto daňovou 

povinností, ale také zde uvedu další dvě daně, které se dotknout fúzovaných společností, 

a to je daň z přidané hodnoty a daň silniční.  

2.4.1 Daň z příjmů právnických osob z pohledu fúze 

Daň z příjmů právnických osob se v České republice vztahuje na všechny právnické 

osoby, které zde vykonávají svou podnikatelskou činnost. Při fúzích se společností 

dotýkají hlavně ustanovení – § 21a, § 23c, § 23d, § 38m, § 38na ZDP. 

Následující text je rozdělen do jednotlivých podkapitol, které jsou důležité pro stanovení 

daně, a v závěru je uveden samotný výpočet daňové povinnosti. Pro přehlednost je 

v příloze přiloženo také daňové přiznání Nástupnické společnosti za rok 2018. 

Zdaňovací období 

Pro Zanikající společnost byl posledním zdaňovacím obdobím před rozhodným dnem 

kalendářní rok 2017. V tomto roce podávala své DPPO také Nástupnická společnost. Obě 

tyto společnosti využívaly služeb daňového poradce, proto mohly svá DPPO podat až 

2. 7. 2018. Nástupnická společnost vykazovala kladný základ daně, takže musela platit 

daň, naopak Zanikající společnost vykazovala ztrátu a její daň byla nulová. Přestože byla 

daň nulová, stejně musela společnost přiznání odevzdat. Následující zdaňovací období je 

již jen pro Nástupnickou společnost a začíná jí rozhodným dnem, tzn. 1. 1. 2018, a končí 

na konci kalendářního roku – 31. 12. 2018, a to díky zápisu fúze do obchodního rejstříku 

v prosinci. Tím vzniklo tzv. tradiční období, kdy se jedná o dvanáct po sobě jdoucích 

měsíců. Daňové přiznání podá Nástupnická společnost nejpozději k 1. 7. 2019, protože 

i nadále využívá služeb daňové poradkyně. 

  



66 

 

Stanovení základu daně 

Prvním krokem pro stanovení základu daně je jeho úprava o daňově uznatelné 

a neuznatelné výdaje. Daňově neuznatelné výdaje Nástupnické společnosti jsou zaneseny 

do následující tabulky. 

Tabulka č. 8: Daňově neuznatelné náklady 

Účtová skupina Upřesnění Částka (Kč) 

51 Služby 
Káva do kanceláře, oběd s klientem, telefonní 

poplatky 
18 077 

54 Jiné provozní náklady Pokuta, odpis pohledávky 3 867 

54 Jiné provozní náklad ZC vyřazeného majetku 52 244 

55 Rezervy a opravné položky ZC vyřazeného majetku 171 208  

Celkem  245 396 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V následujícím kroku bude potřeba zvýšit výsledek hospodaření o částku 245 396 Kč, 

naopak odčitatelnou položkou od základu daně budou mimo jiné odpisy. I když byl na 

Nástupnickou společnost převeden majetek Zanikající společnosti, tato společnost měla 

všechen svůj majetek odepsaný. Pokud by ale ještě zbývalo něco odepsat, musela by 

Nástupnická společnost pokračovat v takovém započatém odpisování majetku, který si 

nastavila Zanikající společnost. 

Odpisy majetku Nástupnické společnosti znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka č. 9: Srovnání daňových a účetních odpisů 

Odpisová skupina Název majetku 
Pořizovací 

cena 

Daňový 

odpis 

Účetní 

odpis 
Rozdíl D-Ú 

1. skupina Počítač 45 050 10 011 15 024 -5 013 

2. skupina Ford Tranzit 247 907 19 832 49 584 -29 752 

Mercedes Benz 1 009 750 40 390 16 829 23 561 

Citroen 203 566 24 428 0 24 428 

Opel Insignia 229 916 55 180 45 984 9 196 

Alfa Romeo 1 030 516 329 765 206 100 123 665 

Ford Tranzit 486 777 97 356 89 243 8 113 

Ducati 352 236 70 448 52 839 17 609 

Celkem 572 398 475 603 171 807 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



67 

 

Daňové odpisy hmotného majetku převyšují odpisy uplatněné v účetnictví, proto si 

Nástupnická společnost bude moci snížit základ daně z příjmů právnických osob 

o 171 807 Kč. Základ daně před úpravou o daňové ztráty z minulých let, ale po úpravě 

o odčitatelné položky tak činí 1 527 260 Kč. 

Tabulka č. 10: Úprava výsledku hospodaření 

 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 1 454 760 

Neuznatelné výdaje 245 396 

Rozdíl odpisů 171 807 

Základ daně před úpravou o ztráty 1 528 349 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po této úpravě si může Nástupnická společnost, pokud je základ daně kladný, odečíst 

ztráty, které vznikly v minulých letech a nebyly uplatněny u Zanikající společnosti. 

Zanikající společnost vykazovala v minulých letech daňovou ztrátu v následující výši: 

• v roce 2013 ve výši – 1 503 257 Kč; 

• v roce 2014 ve výši – 1 178 590 Kč; 

• v roce 2017 ve výši – 23 943 Kč. 

V ZoPS jsou definovány podmínky, kdy si nástupnická společnost může daňovou ztrátu 

uplatnit. Tím, že jsou obě zúčastněné společnosti daňovými rezidenty České republiky 

a mají právní formu společnosti s ručením omezeným, tyto podmínky splňují. Daňovou 

ztrátu je možné využít odečtením od základu daně nejdéle v pěti následujících obdobích, 

které následují po období, ve kterém byla ztráta vyčíslena. ZDP (§ 38na odst. 1) však 

nepovoluje uplatnění ztráty, pokud dojde u poplatníka k podstatné změně složení osob, 

které se přímo účastní na kapitálu a kontrole. Tato změna ve společnosti nenastala, takže 

si Nástupnická společnost ztrátu uplatnit může.  

Uplatněním ztráty se změní základ daně následovně: 

Tabulka č. 11: Úprava základu daně 

  

Základ daně před úpravou o ztráty 1 527 260 

Ztráta 2013 1 503 257 

Část ztráty 2014 24 093 

Základ daně upravený o ztráty 999 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Po uplatnění ztrát z minulých let jsem získala základ daně. Nástupnická společnost může 

i v dalších letech využít odečet daňové ztráty, a to: 

• z roku 2014 ztrátu ve výši – 1 154 497 Kč; 

• z roku 2017 ztrátu ve výši – 23 943 Kč. 

Základ daně může být stanoven ve výši 999 Kč, protože podle zákona se základ daně 

zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů, takže základ daně po zaokrouhlení vyjde 0 Kč. 

Pokud by společnosti nevyšlo uplatněním celé daňové ztráty základ nula, tak by musela 

vynásobit tento základ daně 19% sazbou daně, která je již od roku 2010 v České republice 

konstantní. Výsledkem je poté daň, kterou by musela právnická osoba odvést finančnímu 

úřadu. V tomto případě je daňová povinnost nula, ale přiznání k dani z příjmů 

právnických osob musí Nástupnická společnost na finanční úřad přesto podat. 

Zanikající společnost byla ve ztrátě, takže žádné zálohy během roku 2018 neplatila. 

Nástupnická společnost byla povinna platit v průběhu zdaňovacího období zálohy dle 

§ 38a odst. 3. Poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 150 000 Kč, proto její výše 

záloh byla jen 40 % z poslední známé daňové povinnosti. Zálohy by společnost platila 

v účetním období v roce 2018 dvakrát, kdy první splatná záloha by byla 15. 6. 2018 

a druhá splátka k 15. 12. 2018. Tím, že přiznání zpracovával daňový poradce, první 

zálohu společnost nezaplatila, protože účetní závěrka za rok 2017 se podávala až v červnu 

2018. V prosinci tak měla společnost uhradit celou zálohu, zálohu ve výši 38 400 Kč 

zaplatila společnost až v lednu 2019.  

Fúze tedy nijak neovlivnila placení záloh v roce 2018. Díky provedené fúzi si může 

Nástupnická společnost uplatnit ztrátu, a proto v nadcházejícím roce žádné zálohy hradit 

nemusí, protože její daňová povinnost nedosáhla výše 30 000 Kč.  

Slevy na dani si Nástupnická společnost žádné neuplatní, protože nezaměstnává nikoho 

se zdravotním postižením, a také v tomto období nezaznamenala žádné bezúplatné plnění 

(dar). 

U Nástupnické společnosti je nutné vyřešit tvorbu opravných položek k pohledávkám. 

Opravné položky od Zanikající společnosti může nadále odpisovat Nástupnická 

společnost, jako by ke změně v osobě věřitele vůbec nedošlo. Uplatnit opravnou položku 

ale může Nástupnická společnost jen do té výše, jakou by uplatňovala Zanikající 
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společnost. Následující tabulka zobrazuje informace o tvorbě opravných položek 

k pohledávkám. 

Tabulka č. 12: Tvorba opravných položek k pohledávkám 

Dlužník Dlužná částka Splatnost Popis % § OP celkem 

Zeman 6 853 27. 6. 2011 soudní řízení 100 8c 6 853 

Zeman 20 482 14. 7. 2011 soudní řízení 100 8c 20 482 

Zeman 8 441 28. 7. 2011 soudní řízení 100 8c 8 441 

Zeman 8 403 31. 10. 2011 soudní řízení 100 8c 8 403 

CZP 13 625 18. 11. 2016 soudní řízení 100 8c 13 625 

CZP 8 000 11. 11. 2016 soudní řízení 100 8c 8 000 

CELKEM 65 804 

Zeman 48 811 10. 10. 2011 soudní řízení 100 8a 48 811 

Zeman 1 553 19. 9. 2011 soudní řízení 100 8a 1 553 

CZP 8 850 30. 11. 2016 soudní řízení 50 8a 4 425 

CELKEM 54 789 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Stav zákonných opravných položek podle § 8c čítá dohromady 65 804 Kč. Ve 

zdaňovacím období byly vytvořeny pohledávky za společností CZP, a to ve výši 

21 625 Kč, na kterou byla vytvořena OP ve výši 100 %. Podle § 8a byla dále vytvořená 

nová opravná položka na 50% pohledávky ve výši 8 850 Kč, a to na 4 425 Kč a celková 

výše opravných položek je ve výši 54 789 Kč. Poslední opravnou položkou za dlužníkem, 

který je v insolvenčním řízení a musí se uvést do DPPO, je částka 14 624 Kč JIP, a.s., 

která byla splatná v roce 2014. 

Poslední, co se v DPPO vyplňuje, je tabulka K-vybrané ukazatele hospodaření, kde se 

píše roční úhrn čistého obratu, který je možný zjistit z výsledovky, a průměrný počet 

zaměstnanců v daném období. 

2.4.2 Daň z přidané hodnoty z pohledu fúze 

Na rozdíl od daně z příjmů právnických osob, pro kterou byl důležitý rozhodný den, je 

daň z přidané hodnoty ovlivněná zápisem fúze do obchodního rejstříku. Zúčastněné 

společnosti fúze do právního nabytí účinnosti vystupují jako dva samostatné subjekty 

a podávají přiznání k dani z přidané hodnoty každý samostatně (v případě, že jsou 

společnosti plátci DPH). Během roku, kdy se očekává fúze, je na fúzující společnosti 
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pohlíženo odděleně, takže i vzájemná plnění se do dne zápisu fúze do obchodního 

rejstříku posuzují jako plnění mezi samostatnými společnostmi. 

V tomto případě jsou fúzující společnosti plátci DPH, ale s rozlišnou frekvencí 

plátcovství, Zanikající společnost je čtvrtletním plátcem DPH a Nástupnická společnost 

je měsíčním plátcem DPH. Po zápisu fúze do obchodního rejstříku bude i nadále 

Nástupnická společnost měsíčním plátcem DPH. Pokud by Nástupnická společnost 

dodržela podmínky, které určuje § 99a odst. 1 o DPH (nepřesáhnout obrat 10 mil. Kč, 

není nespolehlivý plátce a poslední podmínkou je, že změnu zdaňovacího období oznámí 

správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku), mohla by požádat 

o změnu zdaňovacího období z kalendářního měsíce na kalendářní čtvrtletí. Nástupnická 

společnost ale hned v úvodu tuto podmínku nesplňuje, a to díky obratu, proto bude 

společnost i po fúzi měsíčním plátcem DPH. U majetku, který přechází na Nástupnickou 

společnost a byl u něho uplatněn odpočet DPH na vstupu, není potřeba nijak DPH krátit, 

protože jej bude Nástupnická společnost i nadále využívat pro své podnikatelské aktivity. 

Zápis do obchodního rejstříku nastal 27. 12. 2018, je tedy důležité si objasnit, jak se bude 

podávat za toto období přiznání k DPH. Nejdříve vyřeším termín podání daňového 

přiznání u Zanikající společnosti, která je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty. 

Čtvrtletní plátce musí každý měsíc podávat kontrolní hlášení, a pokud mu zákon ukládá 

povinnost, tak podává i souhrnné hlášení. Poslední přiznání, které podá subjekt 

samostatně, je přiznání za třetí čtvrtletí, poté již podává jen kontrolní hlášení. Přiznání za 

čtvrtý kvartál roku 2018 podává Nástupnická společnost, protože Zanikající společnost 

již právně neexistuje. Za Zanikající společnost bude podávat přiznání Nástupnická 

společnost od prvního dne zdaňovacího období, což je v tomto případě od 1. 10. 2018 do 

dne výmazu z obchodního rejstříku. Daňové přiznání musí Nástupnická společnost podat 

dle § 101 odst. 1 písm. c) podat do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce, tzn. do 

25. 1. 2019. Kontrolní hlášení musí ve stejném termínu jako daňové přiznání podat 

Nástupnická společnost. 

Nástupnická společnost bude podávat v tomto období přiznání dvě. Své vlastní přiznání 

podá, tak jak je to obvyklé pro období od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018, s tím, že od výmazu 

Zanikající společnosti z OR bude již uskutečňovat i plnění za Zanikající společnost. 

Nástupnická společnost bude v lednu hradit nejen svoji, ale také za Zanikající společnost 
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vzniklou daňovou povinnost. Přiznání s kontrolním hlášením se dle § 101a podává 

elektronicky a díky tomu, že obě společnosti měly daňového poradce, který má na 

finančním úřadě generální plnou moc, která ho opravňuje k zastupování těchto subjektů, 

podává tato přiznání právě daňový poradce ze své datové schránky.  

2.4.3 Silniční daň z pohledu fúze 

Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná 

v České republice, a používá je poplatník daně z příjmů právnických osob. Nástupnická 

společnost vlastnila před uskutečněnou fúzí pět automobilů a je již poplatníkem daně 

silniční. Kromě automobilů ještě společnost vlastní motocykl, který není předmětem 

silniční daně. Díky uskutečnění fúze přechází na Nástupnickou společnost vlastnictví 

osobního automobilu Zanikající společnosti a Nástupnická společnost musí řešit 

povinnosti, které se týkají silniční daně. Zákon říká, že pokud v průběhu zdaňovacího 

období dojde ke změně v osobě poplatníka, původní daňová povinnost zanikne 

původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před 

kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.  

Nástupnická společnost má za úkol ohlásit změnu provozovatele vozidla neprodleně po 

uskutečnění zápisu fúze do obchodního rejstříku, tato změna se provádí zápisem do 

technického průkazu. Zanikající společnost již nemá povinnost podávat přiznání k dani 

silniční. Tato povinnost přechází na Nástupnickou společnost, která musí do svého 

přiznání zahrnout vozidlo Zanikající společnosti a její povinností je podat daňové 

přiznání k silniční dani za rok 2018 nejpozději do 31. 1. 2019.  

Se silniční daní se pojí povinnost platit zálohy, která je stanovená v § 10 odst. 1 ZDS. 

Splatnost záloh je do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12. Všechny zálohy jsou počítány za 

předchozí tři měsíce s tím, že prosincová záloha se platí jen za měsíce dva a prosinec se 

doplácí až při podání daňového přiznání, tzn. v lednu.  

Je tedy zřejmé, že zálohy si Zanikající i Nástupnická společnost platila za rok 2018 každá 

sama, až na poslední prosincovou zálohu, která je splatná až po fúzi a platba tedy spadá 

již na Nástupnickou společnost.  

V následujících tabulkách jsou uvedena vozidla obou fúzujících společností a výše záloh, 

které společnosti během roku platily, i s určením výsledné daňové povinnosti, kterou 
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musí Nástupnická společnost uhradit do 31. 1. 2019. Přílohou této diplomové práce je 

také vyplněné přiznání k dani silniční za rok 2018. 

Tabulka č. 13: Motorová vozidla Nástupnické a Zanikající společnosti 

 Vozidlo (první 

registrace) 
Objem (cm3) 

Roční sazba 

(Kč) 

Snížení 

dle §6 

Uplatnění 

snížení (Kč) 

Zanikající 

společnost 
Opel Astra (7/2017) 1 598 3 000 48 % 1 560 

Nástupnická 

společnost 

Ford Transit (3/2010) 3,5 t, 2 nápravy 3 600 25 % 2 700 

Mercedes (9/2014) 21 2 143  3 600 40 % 180 

Opel Insignia (7/2011) 1 956 3 000 25 % 2 250 

Alfa Romeo (4/2017) 1 995 3 000 48 % 1 560 

Ford Transit (12/2014)22 2 198 3 600 40 % 1 980 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Roční sazbu stanovuje ZDS, určuje se podle zdvihového objemu motoru u osobních 

automobilů a součtem největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtem 

náprav u návěsů. Z výše uvedených ročních sazeb je zřejmé, že pro podniky je výhodnější 

vlastnit „mladší“ automobily, u kterých je možné si uplatnit snížení roční sazby v prvních 

třech letech od první registrace téměř o polovinu. Nástupnická společnost může snížení 

daně u vozidla Zanikající společnosti podle § 6 odst. 6 uplatňovat nejdříve v kalendářním 

měsíci zápisu změny provozovatele do technického průkazu. 

Tabulka č. 14: Zálohy silniční daně 

Splatnost zálohy do 

Výše zálohy 

Zanikající 

společnost 

Nástupnická 

společnost 

Zálohy v daňovém 

přiznání 

15. dubna 390 2 168 2 558 

15. července 390 2 168 2 558 

15. října 390 2 168 2 558 

15. prosince 260 1 445 1 705 

Celkem v daňovém přiznání 

doplatek za prosinec 
130 721 851 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že musí Nástupnická společnost do konce ledna zaplatit 

nedoplatek 851 Kč. V následujícím roce již bude Nástupnická společnost platit zálohu 

                                                 
21 Mercedes byl prodán v únoru 2018. 
22 Ford Transit koupen v únoru 2018. 
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pouze pod jedním variabilním symbolem. Zákon neukládá povinnost Nástupnické 

společnosti, aby oznamovala finančnímu úřadu zánik povinnosti platit silniční daň 

Zanikající společnosti.  

2.5 Finanční analýza fúzujících společností 

I když není finanční analýza společností předmětem této diplomové práce, chtěla jsem 

pomocí finanční analýzy obou fúzujících společností zjistit, zda vlivem fúze došlo či nedošlo 

k nějakým výrazným změnám. Většina uskutečňovaných fúzí bývá také důsledkem toho, že 

Zanikající společnost se nachází ve špatné finanční situaci, díky finanční analýze se budu 

snažit také posoudit, zda je Zanikající společnost ztrátová. 

Finanční stránku společností jsem sledovala pomocí výpočtů čistého pracovního kapitálu, 

dále pomocí poměrových ukazatelů, mezi které jsem zařadila ukazatele rentability, likvidity 

a zadluženosti. Dále jsem provedla výpočet indexu IN05 a ekonomicky přidané hodnoty. 

V závěru kapitoly jsem shrnula všechny výsledky a zhodnotila provedenou finanční analýzu 

fúzujících společností. 

2.5.1 Rozdílové ukazatele 

V této části diplomové práce se budu věnovat analýze čistého pracovního kapitálu 

Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti. Vypočtené hodnoty jsem zaznamenala 

do následující tabulky a ilustrovala na následujícím grafu. 

Tabulka č. 15: Čistý pracovní kapitál 

ukazatel/rok 
Zanikající Nástupnická 

2016 2017 2016 2017 2018 

čistý pracovní kapitál  -23 247 4 907 7 186 9 244 

oběžná aktiva 560 580 6 517 7 546 9 854 

kr. bankovní úvěry 583 333 1 610 360 610 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Čistý pracovní kapitál dosahoval u Zanikající společnosti v roce 2016 záporné hodnoty, 

v dalším roce se hodnota zvýšila. U Nástupnické společnosti byl čistý pracovní kapitál 

vysoko v kladných číslech, a i po fúzi stále pokračoval ve výrazném zvyšování.  
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Graf č. 1: Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při takto vysokých hodnotách je otázkou, zda společnost využívá své finanční prostředky 

efektivně. 

2.5.2 Poměrové ukazatele 

Poměrovou analýzu považuji jako jednu z nejdůležitějších u prováděné finanční analýzy. 

V této kapitole se budu zabývat ukazateli rentability, likvidity a zadluženosti. Všechny 

ukazatele budou nejprve vypočítány u Zanikající společnosti a poté u Nástupnické 

společnosti i s rokem 2018, ve kterém se uskutečnila přeměna společnosti – fúze. 

Ukazatele rentability 

K výpočtu rentability jsem využila vzorce z teoretické části. Výsledky jsem zaznamenala 

do následující tabulky. 

Tabulka č. 16: Ukazatele rentability 

ukazatel/rok 
Zanikající Nástupnická 

2016 2017 2016 2017 2018 

ROA (v %) 35,69 -11,25 0,51 4,69 11,29 

ROE (v %) -522,37 35,04 27,85 74,87 76,65 

EBIT 353 - 93 39 438 1 301 

EAT 397 - 41 166 596 1 454 

celková aktiva 989 827 7 696 9 344 11 527 

vlastní kapitál - 76 - 117 596 796 1 897 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na první pohled je možné si všimnout velkých výkyvů ve výpočtech u Zanikající 

společnosti. Tento výkyv přisuzuji změně tržeb, kdy společnost v jednom roce 

dosahovala zisku, ale v druhém roce již vykazovala ztrátu. Nástupnická společnost si 

podle ukazatelů vedla dobře a po uskutečnění fúze se společnosti rentability ještě zvýšily, 

což je kladné pro posouzení provedené přeměny. Vývoj obou rentabilit jsem pro 

přehlednost znázornila na následujících dvou grafech.  

 

Graf č. 2: Rentabilita celkových aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf č. 3: Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oba grafy ilustrují mé tvrzení výše, kdy Zanikající společnost je jako na houpačce 

a Nástupnická společnost je tou stabilnější společností. 
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Ukazatele likvidity 

V této části jsem provedla analýzu tří hlavních ukazatelů likvidity. Získané hodnoty jsem 

shrnula do následující tabulky. 

Tabulka č. 17: Ukazatele likvidity 

ukazatel/rok 
doporučené 

hodnoty 

Zanikající Nástupnická 

2016 2017 2016 2017 2018 

okamžitá likvidita 0,2 – 0,5 0,03 0,15 0,12 0,07 0,07 

pohotová likvidita 0,5 – 1,5 0,34 0,46 0,46 0,63 0,57 

běžná likvidita 1,5 – 2,5 0,35 0,46 0,79 0,94 1,03 

oběžná aktiva  560 580 6 517 7 546 9 854 

krát. závazky  1 038 920 6 613 7 629 8 996 

krát. bank. úvěry  583 333 1 610 360 610 

finanční majetek  32 135 802 570 655 

krátkodobé pohledávky  527 439 2 945 4 475 4 838 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Uvedené ukazatele nedosahují doporučených hodnot u okamžité ani běžné likvidity, a to 

ani po fúzi společností, což predikuje neschopnost společností uspokojit všechny své 

věřitele. Zde bych ale u Nástupnické společnosti přihlížela k charakteru odvětví 

a struktuře krátkodobých závazků. Na druhou stranu má běžná likvidita rostoucí charakter 

u obou společností, a proto předpokládám, že doporučené hodnoty 1,5 v budoucnu 

dosáhne i díky fúzi. Pohotová likvidita u Zanikající společnosti také doporučených 

hodnot nedosahuje, Nástupnická společnost však těchto hodnot dosahuje v roce 2017 

a také v roce fúze si stále drží spodní hranici doporučeného intervalu. 

Ukazatele zadluženosti 

Tato část se věnuje analýze vybraného ukazatele zadluženosti a tím je celková 

zadluženost, která je nadefinovaná v teoretické části. Výpočet je vyčíslený v následující 

tabulce a jeho vývoj je ilustrován na následujícím grafu. 
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Tabulka č. 18: Ukazatel zadluženosti 

ukazatel/rok 
Zanikající Nástupnická 

2016 2017 2016 2017 2018 

celková zadluženost 104,95 111,25 91,70 91,00 81,92 

cizí zdroje 1 038 920 7 057 8 503 9 443 

celková aktiva 989 827 7 696 9 344 11 527 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celková zadluženost Zanikající společnosti vypovídá o vysokém zadlužení společnosti, 

kdy společnost využívá k financování především cizí zdroje. Z toho mohu soudit, že se 

společnost mohla dostávat do problémů se splácením závazků a pro věřitele zde vzniká 

vysoké riziko.  

 

Graf č. 4: Ukazatel zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nástupnická společnost dosahuje přijatelnějších hodnot, i když se stále odchyluje od 

doporučené hodnoty dle zlatého bilančního pravidla 50 %. Po provedené fúzi se hodnota 

zadluženosti společnosti snížila. 
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2.5.3 Index IN05 

K dalšímu zhodnocení fúze jsem zvolila bankrotní model index IN05, podle kterého 

mohu zhodnotit finanční situaci obou společností. 

Tabulka č. 19: Index IN05 

ukazatel/rok 
Zanikající Nástupnická 

2016 2017 2016 2017 2018 

index IN05  2,66 0,61 0,92 1,49 1,84 

X1  0,95 0,90 1,09 1,10  1,22 

X2  8,02 - 1,79 0,36 7,06 8,50 

X3  0,36 - 0,11 0,01 0,05 0,11 

X4  3,56 4,52 3,11 3,78 3,78 

X5  0,54 0,63 0,99 0,99 1,10 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zanikající společnost byla v roce 2016 v dobré finanční situaci, ale v roce 2017 se 

finanční situace zhoršila a dostala se do zóny, kdy jsou společnosti predikovány vážné 

finanční problémy. Nástupnická společnost byla první dva zkoumané roky v šedé zóně. 

V roce fúze obou společností se dostala Nástupnická společnost do zóny, kde je možné 

předvídat uspokojivou finanční situaci. I zde je možné hodnotit fúzi jako prospěšnou pro 

oba podniky.   

2.5.4 Ekonomicky přidaná hodnota 

Posledním finančním ukazatelem, podle kterého jsem hodnotila finanční situaci obou 

fúzujících společností, je ukazatel ekonomicky přidané hodnoty. Výpočet je zobrazen 

v následující tabulce. 
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Tabulka č. 20: Ekonomicky přidaná hodnota 

ukazatel/rok 
Zanikající Nástupnická 

2016 2017 2016 2017 2018 

EVA (NOPAT - (WACC*C) 418,44 -40,87 129,50 476,34 1106,18 

NOPAT 397 - 41 166 596 1 454 

WACC 0,44 0,00 0,03 0,07 0,14 

C - 49 - 93 1 083 1 715 2 531 

rcz - úroková míra 0,04 0,06 0,02 0,01 0,02 

rvk - výnosnost vlastního kapitálu -5,22 0,35 0,28 0,75 0,77 

t - míra daně z příjmů 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

cizí zdroje 1 038 920 7 057 8 503 9 443 

vlastní kapitál - 76 - 117 596 796 1 897 

celková pasiva 989 827 7 696 9 344 11 527 

kr. závazky 1 038 920 6 613 7 629 8 996 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zanikající společnost se v roce 2017 dostala do potíží, kdy ukazatel EVA identifikoval 

špatnou ekonomickou situaci. Naopak Nástupnická společnost svou ekonomicky 

přidanou hodnotu rok od roku zvyšuje. 

2.5.5 Shrnutí finanční analýzy 

Nejprve se zaměřím na výsledky finanční analýzy Zanikající společnosti. Výsledky této 

společnosti se mezi jednotlivými roky vyvíjí jako na houpačce. Zanikající společnost 

vykazovala v roce 2017 ztrátu, pokud se podívám i do minulých let, tak ztráta společnosti 

je vysoká, proto také doporučuji fúzi obou společností, protože společnost by měla být 

vytvořená pro generování zisku, ale z výsledků této společnosti mohu usuzovat, že tohoto 

cíle nedosahuje. Z poměrových ukazatelů ani jeden nedosahoval pozitivních hodnot 

a detekují kritické výsledky pro společnost. Ukazatele likvidity nedosahují výše 

doporučených hodnot, což nám také identifikuje problémy s likviditou Zanikající 

společnosti. U ukazatelů zadluženosti lze vidět také špatnou finanční situaci, a to díky 

zadluženosti, která dosáhla až 110 % (bylo způsobeno i ztrátou). Nepříznivý vývoj také 

potvrzuje index IN05, který v roce 2017 vychází v hodnotách špatné finanční situace. 

Tato špatná situace v roce 2017 se také promítá do výpočtu ekonomicky přidané hodnoty, 

která také vyjde v záporném čísle. 
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I před přijetím fúze Nástupnická společnost dosahovala dobrých výsledků. Po fúzi 

společností se Nástupnické společnosti nijak výrazně výsledky nezměnily. Nadále roste 

čistý pracovní kapitál a také poměrové ukazatele se vyvíjí pozitivně. Na tyto ukazatele 

navazuje index IN05, který se po fúzi vyvíjí obdobně jako předešlé výsledky a výsledek 

ekonomicky přidané hodnoty jen signalizuje uspokojení pro vedení společnosti.  

Z rozboru vyvozuji, že Nástupnická společnost na trhu opravdu roste. I díky fúzi, kdy pod 

sebe „bere“ ekonomicky neprosperující Zanikající společnost, vypočtené ukazatele 

nepoklesly, ale naopak vzrostly, což by dle předpokladu mělo být přesně naopak. Proto 

tedy usuzuji, že se v roce 2018 Nástupnické společnosti dařilo velice dobře a fúze 

neohrozí její finanční situaci ani v nadcházejících letech.  
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VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Znalosti, které jsem získala při studiu odborné literatury a platných českých zákonů, 

a později na základě navržených postupů fúze a finančních výsledků, můžu vymezit 

několik oblastí, ve kterých se mohou objevit problémy při fúzi pro zúčastněné 

společnosti. Také se budu snažit vymezit určitá doporučení, jak v komunikaci se státními 

organizacemi, tak i s vedením účetnictví v následujícím roce.  

U fúze, kterou jsem zpracovala v praktické části, a také jsem se s touto fúzi setkala ve 

svém zaměstnání, jsem narazila na několik nesrovnalostí. Další text bude spíše přibližovat 

a upozorňovat na chyby, které se v praktické části vyskytly. Nejdříve se zaměřím na 

daňovou problematiku, kde si myslím, že Nástupnická společnost kooperuje na tenkém 

ledě, a to zejména u přiznání k daní z příjmů právnických osob. Nejprve se však zaměřím 

na silniční daň a DPH. 

Silniční daň z pohledu uskutečněné fúze 

Přiznání k silniční dani bylo podáno jen za Nástupnickou společnost s tím, že byl do 

přiznání již zanesen i automobil Zanikající společnosti. Do přiznání se také uvádějí 

zaplacené zálohy během roku, tyto zálohy byly uvedeny v přiznání Nástupnické 

společnosti. Pokud se ale detailněji zaměříme na českou legislativu, tak by Nástupnická 

společnost měla podat daňové přiznání za Zanikající společnost a druhým přiznáním by 

mělo být její vlastní přiznání. Tuto situaci lze řešit dohodou se správcem příslušné daně, 

kterému je nutné vysvětlit, že se jedná o fúzi a z jakého důvodu se podalo jen jedno 

daňové přiznání. Poté se lze dohodnout, zda mu to takto bude stačit.  

Zde mohu upozornit na jedno velké zklamání, kdy jsem se snažila zkontaktovat se 

správcem příslušné daně a sám správce neznal problematiku fúzi a nebyl schopen mi říci, 

jakým způsobem správně postupovat při podání tohoto přiznání. Proto bych nevytýkala 

podání jednoho přiznání, ale určitě doporučuji informování o tomto kroku správce daně. 

Jde o oznámení toho, že Zanikající společnost již pokračovat v ekonomické činnosti 

nebude, její placené zálohy byly přičteny k zálohám Nástupnické společnosti a doplatek 

už bude zaplacen jen pod IČ Nástupnické společnosti. 
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Daň z přidané hodnoty z pohledu uskutečněné fúze 

U podání přiznání k dani z přidané hodnoty mohla nastat chyba v prosinci 2018, kdy byla 

fúze zapsána do obchodního rejstříku a tímto dnem byla vymazána Zanikající společnost 

z obchodního rejstříku. Zde musí Nástupnická společnost podat daňové přiznání k dani 

z přidané hodnoty za sebe a také za Zanikající společnost, kdy do výmazu Zanikající 

společnosti z OR uskutečňuje svá plnění na své jméno a poslední 4 dny v prosinci již 

spadají tato plnění pod Nástupnickou společnost. Problém by mohl nastat v tom, že jsme 

toto prolnutí nijak nezaznačili v přiznání, ani neohlásili změnu příslušnému správci. Bylo 

by tedy lepší, aby tato změna byla vždy oznámená, protože případnou vlastní daň by už 

platila Nástupnická společnost a mohlo by dojít k administrativním nejasnostem.   

Oznamovací povinnost 

Mým navrhnutým řešením obou výše zmíněných problémů je pamatovat na oznamovací 

povinnost vůči Finančnímu úřadu, která je dle zákona stanovena na 15 dní ode dne zápisu 

do OR. 

Daň z příjmů právnických osob z pohledu uskutečněné fúze 

Pravděpodobně nejvyšší úsporu lze dosáhnout za pomoci fúze na dani z příjmů 

právnických osob. Nástupnická společnost může odečítat ztrátu ze Zanikající společnosti 

pouze do takové výše základu daně, která se vztahuje na stejnou činnost v období, kdyby 

byla daňová ztráta vyměřena.  

Nástupnická společnost v minulých zdaňovacích období generovala zisk, naopak 

Zanikající společnost dosáhla v roce 2013 a 2014 vysokých ztrát a v roce 2017 taktéž. 

Ztrátu z roku 2013 si Nástupnická společnost uplatnila v daňovém přiznání celou 

a k tomu část ztráty z roku 2014. Toto uplatnění je okomentováno tím, že obě společnosti 

mají totožný předmět podnikání a díky tomu, mohla být uplatněna ztráta do výše základu 

daně. Pokud se ale opravdu zaměřím na právní úpravu, tak bych daňové přiznání k dani 

z příjmů právnických osob měla podávat v jiné výši. Výsledek hospodaření Zanikající 

společnost v roce fúze je zachycen v následující tabulce. 
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Tabulka č. 21: Výsledek hospodaření Zanikající společnosti 2018 

VH Zanikající společnosti (v Kč)  

Náklady za rok 2018 3 207 081  

Výnosy za rok 2018 3 176 354  

Výsledek hospodaření 2018 - 30 727  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jelikož výsledkem hospodaření v roce fúze je ztráta, Nástupnická společnost by neměla 

uplatňovat žádnou ztrátu z minulých účetních období od Zanikající společnosti. Tato 

skutečnost by změnila konečný výsledek daně z příjmů právnických osob. Pro 

přehlednost nastíním vyplnění daňového přiznání: 

Tabulka č. 22: Vyplnění daňového přiznání 

Řádek v přiznání Název položky Částka v Kč 

10) Výsledek hospodaření 1 454 760 

40) Neuznatelné výdaje 245 396 

150) Převyšující odpisy 171 807 

200) Základ daně před úpravou 1 528 347 

230) Odečet daňové ztráty 0 

250) Základ daně po úpravě  1 528 347 

270) Zaokrouhlený základ daně 1 528 000 

280) Sazba daně 19 % 

290) Daň 290 320 

Placení daně Na zálohách zaplaceno 38 400 

 Nedoplatek 251 920 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nástupnická společnost by měla platit daň z příjmů právnických osob ve výši 251 920 Kč 

s tím, že by zde vznikla povinnost platit zálohy pro následující daňové období. Zálohy by 

společnost platila ve 4 splátkách, a to vždy ve výši 25 % z poslední známe daňové 

povinnosti. Ztráta Zanikající společnosti z roku 2013 by podle tohoto způsobu nemohla 

být uplatněna. V dalším roce bych proto doporučila více se soustředit na hlavní činnosti 

podnikání Zanikající společnosti, aby v příštím zdaňovacím období mohla další ztrátu 

využít. Tím, že Nástupnická společnost využila ztráty, ušetřila skoro čtvrt milionu korun. 

Tento krok bych opravdu velmi pozorně prozkoumala a poradila se i s dalšími daňovými 

poradci a právníky. 
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Rozhodný den fúze 

Jako velké pozitivum vnímám stanovení rozhodného dne na 1. 1. 2018. Takto 

stanoveným dnem odpadnou Nástupnické společnosti administrativní náklady na 

sestavování mimořádných účetních závěrek a Nástupnická společnost může uplatnit 

daňové odpisy v celé roční výši. Pokud by byl rozhodný den během kalendářního roku, 

musí Nástupnická společnost daňové odpisy krátit, a naopak pokud by zápis do OR 

neproběhl v témže roce, bylo by nutné zvážit ztrátu, která by vznikla při uplatnění 

odčitatelných položek. Stanovení rozhodného dne na první den účetního období 

fúzujících společností a zápis během probíhajícího kalendářního roku považuji za 

optimální řešení.  

Účtování v následujícím roce 

Nástupnická společnost by měla myslet na to, že i v dalších letech by bylo výhodné vědět, 

jak která složka podnikání hospodaří. Nejen díky stanovení případného uplatnění ztráty 

v dalším účetním období, ale také z toho důvodu, aby měla podrobnější přehled 

o hospodaření společnosti. Proto doporučuji začít od nového účetního období účtovat 

náklady a výnosy na střediska. Jedno středisko by bylo na vázací strojky a druhé středisko 

by sloužilo pro reklamní předměty. Možnou komplikací je, že externí účetní nedokáže 

určit, která přijatá faktura jde k tíží toho nebo toho střediska. Tento problém by bylo 

možné vyřešit pomocí zavedení nejen středisek, ale také číselných řad a to následovně:  

• 1011900xx – vydané faktury Nástupnické společnosti 

• 1021900xx – vydané faktury Zanikající společnosti 

• 2011900xx – přijaté faktury Nástupnické společnosti 

• 2021900xx – přijaté faktury Zanikající společnosti 

Ke každé číselné řadě by bylo přiřazeno příslušné středisko a na konci účetního období 

by bylo jednodušší zjistit výsledek hospodaření za jednotlivé středisko. Tímto krokem by 

přibylo více práce administrativní pracovnici, která se stará o evidenci faktur. Určitě by 

to nebylo tak náročné, než kdyby musela účetní na konci účetního období ručně zjišťovat 

jednotlivé výsledky hospodaření, což už by pravděpodobně nebylo dohledatelné. 
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ZÁVĚR 

Celá problematika fúzí je velice obsáhlým tématem a nelze věnovat svou pozornost jen 

daňovým hlediskům fúze, ale je nutné se zaobírat i ostatními důsledky, které 

uskutečněnou fúzi ovlivní. Aby byla fúze úspěšná, musí být vyhodnocena za úspěšnou 

jako celek. Proto se tato diplomová práce zaměřuje na daňové aspekty fúze s návazností 

na účetní dopady fúze. Hlavním cílem práce bylo stanovení vhodného řešení fúze 

společností v rámci české legislativní úpravy přeměn. 

První část se pomocí odborné literatury a aktuální právní úpravy zaobírá porozuměním 

dané problematiky a vysvětlení základních pojmů, které se pojí s fúzí, a těmi jsou fúze, 

rozhodný den a ocenění majetku. Stěžejním předpisem, který upravuje fúzi i ostatní 

přeměny obchodních korporací, je Zákon o přeměnách obchodních společností 

a družstev. Po seznámení se se Zákonem o přeměnách je pozornost věnována nastínění 

motivů fúze a konkretizování možných fúzí dle české úpravy těmi jsou fúze sloučením 

a fúze splynutím. Navazující kapitola se zabývá obecným průběhem fúze a uvedením 

důležitých lhůt. Stěžejní částí této práce je především vymezení účetních a daňových 

povinnosti při fúzi a jejich hlubší porozumění. Nejdříve jsou popsány účetní aspekty fúze, 

se kterými se pojí stanovení zahajovací rozvahy a konečné účetní rozvahy po fúzi obou 

fúzujících společností. Dále jsou zhodnoceny dopady na daň z příjmů právnických osob, 

daň z přidané hodnoty a na silniční daň. U každé daně jsou popsány jednotlivé dopady na 

přechod daňové povinnosti ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost a jsou 

zde vymezeny termíny a povinnosti, které se pojí s podáním daňových přiznání 

a povinností platit příslušné zálohy. Poslední kapitola teoretických východisek práce se 

věnuje finančním ukazatelům, podle kterých lze nastínit zhodnocení úspěšnosti fúze 

z finančního hlediska.  

Druhá část diplomové práce se zabývá praktickou aplikací získaných znalostí a jedná se 

o podstatnou část diplomové práce. Nejprve jsou představeny fúzující společnosti, které 

si přály mít utajeny své obchodní názvy, a proto jsou v celé praktické části využívány 

názvy Nástupnická a Zanikající společnost. Na část představení fúzovaných společností 

navazuje samotný proces fúze, který je rozdělen do třech fází – přípravné, realizační 

a dokončovací fáze. Poté následuje konkrétní sestavení zahajovací rozvahy fúzovaných 

společností a sestavení konečné účetní rozvahy k 31. 12. 2018. Na praktických příkladech 
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jsou zde řešeny daňové povinnosti, které se nejprve zaobírají daní z příjmů právnických 

osob. U této daně je stěžejním bodem převzetí daňové ztráty za Zanikající společnost. 

Dále je v kapitole vymezena daň z přidané hodnoty a silniční daň, které se zabývají 

podáním daňového přiznání a uplatněním záloh u Zanikající společnosti. Závěr kapitoly 

je věnován finanční analýze, která jen potvrzuje špatnou finanční situaci Zanikající 

společnosti, a naopak prosperující Nástupnickou společnost. Celkový výsledek, který 

vyplývá z praktické části, je snížení nákladů na provoz obou společností a zachránění 

upadající společnosti, která by se mohla touto úsporou nákladů dostat zpátky do 

ekonomicky přijatelných hodnot.  

Poznatky, které jsou v práci zjištěny, vedly k vytipování některých problémů, které 

mohou nastat v průběhu fúze a ve vlastních návrzích je nutné jim věnovat patřičnou 

pozornost. Nástupnická společnost může snížit daňové povinnosti a provést daňovou 

optimalizaci, ale musí k tomu využívat legální cestu, která musí být v souladu s platnými 

právními zákony.  

U silniční daně a daně z přidané hodnoty se dá spíše mluvit o doporučení pro 

Nástupnickou společnost, jak by měla postupovat u komunikace s úřady státní správy 

a jejich oznamovací povinnosti. Větší zřetel je věnován daňové povinnosti u daně 

z příjmů právnických osob. Nástupnická společnost si může v daňovém přiznání uplatnit 

daňové odpisy majetku, a i opravné položky, což také zákon výslovně povoluje. Naopak 

problematickou částí je uplatnění daňové ztráty za Zanikající společnost, kdy podle 

získaných znalostí byla stanovená daňová povinnost daně z příjmů právnických osob 

v provedeném roce fúze chybně. Proto je zde uveden nový výpočet daňové povinnosti. 

Dalším významným rozhodnutím je stanovení rozhodného dne, protože od tohoto data se 

odvíjí délka zdaňovacího období, a i termíny pro podání daňových přiznání a uplatnění si 

daňových odpisů. Posledním návrhem je účtování v příštích letech na dvě střediska, kdy 

bude jednodušší přiřadit náklady a výnosy konkrétním činnostem.  

  



87 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

1. SALACHOVÁ, Bohumila a kol. Obchodní korporace a jejich přeměny. Ostrava: KEY 

Publishing, 2014. ISBN 978-80-7418-220-4. 

2. MÜLLEROVÁ, Libuše. ŠINDELÁŘ, Michal. Účetnictví, daně a audit v obchodních 

korporacích. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5806-0. 

3. STROUHAL, Jiří. ŽIDLICKÁ, Renata. CARDOVÁ, Zdenka. Účetnictví - velká kniha 

příkladů. 1. vydání. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0154-1.  

4. LANDA, Martin. Organizace účetních agend ve firmě. 1. vyd. Praha: Management 

Press, 2005. ISBN 80-7261-123-2. 

5. BOHUŠOVÁ, Hana. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Vybrané IAS/IFRS 

v podmínkách českých podniků Praha: ASPI, 2008. 308 s. ISBN 978-80-7357-366-9. 

6. NOVOTNÝ, Pavel. Účetnictví pro úplně začátečníky 2016. 10. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2016. 200 s. ISBN 978-80-247-5803-9. 

7. Meritum Účetnictví podnikatelů 2018. 15. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 544 s. 

ISBN 978-80-7552-989-3. 

8. MÜLLEROVÁ, Libuše. Legislativní rámec účetní závěrky a obsah a rozsah účetní 

závěrky. In: Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích [online] 1997 – 2019 

[cit. 2019-02-09]. Dostupné na https://www.du.cz/oncuuz17/onb/33/legislativni-ramec-

ucetni-zaverky-a-obsah-a-rozsah-ucetni-zaverky-uniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4EjqxS0xRbwXXLp-pe8ojA0Juj8kYACWkhA/ 

9. SKÁLOVÁ, Jana a kol. Podvojné účetnictví 2018. 24. vydání. Praha: GRADA 

Publishing, 2018. 192 s. ISBN 978-80-271-0868-8.  

10. SMRČKA, Luboš. Ovládnutí a převzetí firem. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 

159 s. ISBN 978-80-7400-442-1. 

11. DVOŘÁK, Tomáš. Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností 

a družstev. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 540 s. ISBN 978-80-7357-970-8. 

12. SKÁLOVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 

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

https://www.du.cz/oncuuz17/onb/33/legislativni-ramec-ucetni-zaverky-a-obsah-a-rozsah-ucetni-zaverky-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EjqxS0xRbwXXLp-pe8ojA0Juj8kYACWkhA/
https://www.du.cz/oncuuz17/onb/33/legislativni-ramec-ucetni-zaverky-a-obsah-a-rozsah-ucetni-zaverky-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EjqxS0xRbwXXLp-pe8ojA0Juj8kYACWkhA/
https://www.du.cz/oncuuz17/onb/33/legislativni-ramec-ucetni-zaverky-a-obsah-a-rozsah-ucetni-zaverky-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EjqxS0xRbwXXLp-pe8ojA0Juj8kYACWkhA/


88 

 

13. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví přeměn obchodních korporací. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2014. 219 s. ISBN 978-80-7380-508-1. 

14. LEVY, Haim. SARNAT, Marshall. Kapitálové investice a finanční rozhodování. 

Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-504-1. 

15. GAUGHAN, Patrick A. Mergers, acquisitions, and corporate restructurings. Fifth 

Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons,Inc., 2011. ISBN 978-0-470-56196-6. 

16. MA Barometr H1 2018 Česká republika. In: EY Building a better working world 

[online] 2018 EYGM Limited [cit. 2019-02-18]. Dostupné na 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/MA_Barometr_CZ_H1_2018/$FILE/MA

%20Barometr%20_CR_H12018_final%20final.pdf 

17. BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. Brno: Muni Press, 

2010. 390 s. ISBN 978-80-210-5067-9. 

18. Fúze a akvizice (M&A). In: capital.com [online] 2019 Capital Com SV Investments 

Ltd [cit. 2019-02-03]. Dostupné na https://capital.com/cs/fuze-a-akvizice-m-a--definice 

19. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 2. přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 

20. SKÁLOVÁ, Jana. ČOUKOVÁ, Pěva. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové 

společnosti. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 436 s. 

ISBN 978-80-7357-485-7. 

21. JOSKOVÁ, Lucie a kolektiv. Fúze – právo, účetnictví a daně. Praha: Linde Praha, 

2012. 147 s. ISBN 978-80-7201-885-7. 

22. AUXT, Matej (Glatzová & Co.). Účetní závěrky, rozhodný den a oceňování jmění při 

přeměnách obchodních korporací. In: Epravo.cz – Sbírka zákonů, judikatura, právo 

[online] © EPRAVO.CZ, a.s. 1999-2019, ISSN 1213-189X [cit. 2019-02-03]. Dostupné 

na https://www.epravo.cz/top/clanky/ucetni-zaverky-rozhodny-den-a-ocenovani-jmeni-

pri-premenach-obchodnich-korporaci-106585.html 

23. JANIŠOVÁ, Dana. KŘIVÁNEK, Mirko. Velká kniha o řízení firmy - Praktické 

postupy pro úspěšný rozvoj. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. 400 s.  

ISBN 978-80-247-4337-0. 



89 

 

24. DVOŘÁK, Tomáš. Přeměny obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. 440 s. ISBN 978-80-7478-803-1. 

25. ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Fúze kapitálových společností. In: Živnostík. Cz – portál pro 

živnostníky a drobné podnikatele [online] 1997 - 2019 by Dashöfer Holding, Ltd. 

[cit. 2019-01-28]. Dostupné na https://www.zivnostnik.cz/33/fuze-kapitalovych-

spolecnosti-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EsWtI2A-

rMSm3MtAIIbys5tPpA5B5rrwHw/?query=pr%F9b%ECh%20f%FAze&serp=1 

26. SEDLÁČEK, Jaroslav a kol. Finanční účetnictví - postupy účtování. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2017. 239 s. ISBN 978-80-7380-644-6. 

27. VOMÁČKOVÁ, Hana. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí (vyšší 

účetnictví). Praha: RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2005.  

ISBN 80-7273-127-0. 

28. SEDLÁČEK, Jaroslav a kol. Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních 

a daňových souvislostech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 186 s.  

ISBN 978-80-210-6488-1. 

29. BARONOVÁ, Eliška. Účetní a daňové dopady přeměn. In: Econsulting [online] 

14/6/2018 [cit. 2019-02-15]. Dostupné na https://www.e-cons.cz/post/ucetni-a-danove-

dopady-premen 

30. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, 

2009. ISBN 978-80-251-1830-6. 

31. RŮČKOVÁ, Petra. ROUBÍČKOVÁ, Michaela. Finanční management. 1. vydání. 

Praha: GRADA Publishing, 2012. 296 s. ISBN 978-80-247-4047-8. 

32. MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku – proces ocenění základní 

metody a postupy. 4. upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2018. 

ISBN 978-80-87865-38-5. 

33. KUBÍČKOVÁ, Dana. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční analýza a hodnocení 

výkonnosti firem. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7400-538-1. 

34. ŠEVCOVICOVÁ, Edita. MALIMÁNKOVÁ, Ludmila. SCHLÖGLOVÁ, Jana. 

Outsourcing účetnictví a mezd – kdy a proč? In: Fučík&Partneři. Auditoři – daňoví 

https://www.zivnostnik.cz/33/fuze-kapitalovych-spolecnosti-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EsWtI2A-rMSm3MtAIIbys5tPpA5B5rrwHw/?query=pr%F9b%ECh%20f%FAze&serp=1
https://www.zivnostnik.cz/33/fuze-kapitalovych-spolecnosti-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EsWtI2A-rMSm3MtAIIbys5tPpA5B5rrwHw/?query=pr%F9b%ECh%20f%FAze&serp=1
https://www.zivnostnik.cz/33/fuze-kapitalovych-spolecnosti-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EsWtI2A-rMSm3MtAIIbys5tPpA5B5rrwHw/?query=pr%F9b%ECh%20f%FAze&serp=1


90 

 

poradci [online] 28/2/2017 [cit. 2019-03-04]. Dostupné na 

https://www.fucik.cz/publikace/outsourcing-ucetnictvi-a-mezd-kdy-a-proc/ 

Ostatní zdroje 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

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

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2016 mění zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví. 

  



91 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1: Čistý pracovní kapitál ..................................................................................... 74 

Graf č. 2: Rentabilita celkových aktiv ............................................................................ 75 

Graf č. 3: Rentabilita vlastního kapitálu ......................................................................... 75 

Graf č. 4: Ukazatel zadluženosti ..................................................................................... 77 

 



92 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1: Mezinárodně uznávané účetní normy ....................................................... 16 

Obrázek č. 2: Česká účetní legislativa ............................................................................ 18 

Obrázek č. 3: Schéma přeměn obchodních společností .................................................. 22 

Obrázek č. 4: Schéma fúze sloučením ............................................................................ 29 

Obrázek č. 5: Schéma fúze splynutím ............................................................................ 30 

Obrázek č. 6: Průběh fúze ............................................................................................... 31 

Obrázek č. 7: Požadovaný výsledek fúze z daňového hlediska ...................................... 37 

Obrázek č. 8: Ukázka rozhodného dne ........................................................................... 38 

Obrázek č. 9: Diverzifikace rizika mezi více sektorů ekonomiky .................................. 51 



93 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1: Povinnosti při sestavení závěrky ............................................................... 36 

Tabulka č. 2: Intervaly indexu IN05 ............................................................................... 46 

Tabulka č. 3: Náklady spojené s fúzí .............................................................................. 53 

Tabulka č. 4: Úspora nákladů ......................................................................................... 54 

Tabulka č. 5: Harmonogram fúze ................................................................................... 55 

Tabulka č. 6: Zahajovací rozvaha aktiv .......................................................................... 62 

Tabulka č. 7: Zahajovací rozvaha pasiv .......................................................................... 63 

Tabulka č. 8: Daňově neuznatelné náklady .................................................................... 66 

Tabulka č. 9: Srovnání daňových a účetních odpisů ...................................................... 66 

Tabulka č. 10: Úprava výsledku hospodaření ................................................................. 67 

Tabulka č. 11: Úprava základu daně ............................................................................... 67 

Tabulka č. 12: Tvorba opravných položek k pohledávkám ............................................ 69 

Tabulka č. 13: Motorová vozidla Nástupnické a Zanikající společnosti ........................ 72 

Tabulka č. 14: Zálohy silniční daně ................................................................................ 72 

Tabulka č. 15: Čistý pracovní kapitál ............................................................................. 73 

Tabulka č. 16: Ukazatele rentability ............................................................................... 74 

Tabulka č. 17: Ukazatele likvidity .................................................................................. 76 

Tabulka č. 18: Ukazatel zadluženosti ............................................................................. 77 

Tabulka č. 19: Index IN05 .............................................................................................. 78 

Tabulka č. 20: Ekonomicky přidaná hodnota ................................................................. 79 

Tabulka č. 21: Výsledek hospodaření Zanikající společnosti 2018 ................................ 83 

Tabulka č. 22: Vyplnění daňového přiznání ................................................................... 83 

 



94 

 

SEZNAM ZKRATEK 

C investovaný kapitál 

CK průměrné náklady na kapitál 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČÚS České účetní standardy 

DPH daň z přidané hodnoty 

DPPO daň z příjmů právnických osob 

EAT zisk po zdanění 

EBIT zisk před zdaněním a úroky 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

EVA ekonomicky přidaná hodnota 

IAS Mezinárodní účetní standardy 

IČ identifikační číslo 

IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

K  celkový kapitál 

KD krátkodobé dluhy 

NOPAT čistý provozní zisk 

OA oběžná aktiva 

OP opravná položka 

OR obchodní rejstřík 

rCK náklady na cizí kapitál 

rVK náklady na vlastní kapitál 

RD rozhodný den 



95 

 

ROA rentabilita celkových aktiv 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

t sazba daně z příjmů 

US GAAP Americké účetní standardy 

VK vlastní kapitál 

WACC průměrné náklady na kapitál 

ZC zůstatková cena 

ZDP zákon o daních z příjmů 

ZDPH zákon o dani z přidané hodnoty 

ZDS zákon o dani silniční 

ZoPS zákon o přeměnách společností 

ZoR zákon o rezervách 



96 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Rozvaha Zanikající a Nástupnické společnosti ............................................. i 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát Zanikající a Nástupnické společnosti .......................... iv 

Příloha č. 3: Silniční daň .................................................................................................. vi 

Příloha č. 4: Daň z příjmů právnických osob Nástupnické společnosti........................... ix 

 

 

 

 

  



i 

 

Příloha č. 1: Rozvaha Zanikající a Nástupnické společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv obou společností) 

AKTIVA (v tis. Kč) 
Číslo 

řádku 

Zanikající 

společnost 
Nástupnická společnost 

2016 2017 2016 2017 2018 

  AKTIVA CELKEM               001 989    827    7 696    9 344    11 527    

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002           

B. Dlouhodobý majetek     003 407    194    1 058    1 670    1 590    

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek        004           

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005           

B.I.2 Ocenitelná práva 006           

B.I.2.1. Software 007           

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008           

B.I.3. Goodwill  009           

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010           

B.I.5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

011           

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012           

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013           

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek     014 407    193    1 058    1 669    1 588    

B.II.1. Pozemky a stavby 015           

B.II.1.1. Pozemky 016           

B.II.1.2. Stavby 017           

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 407    193    1 058    1 669    1 588    

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  019           

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020           

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021           

B.II.4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny 022           

B.II.4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023           

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

024           

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025           

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026           

B.III. Dlouhodobý finanční majetek     027   1      1    2    

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028           

B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029           

B.III.3. Podíly - podstatný vliv 030           

B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031           

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032   1          

B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 033           

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034       1    2    

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035       1    2    

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036           

C. Oběžná aktiva  037 560    580    6 517    7 546    9 854    

C.I. Zásoby              038 1    6    2 760    2 491    4 351    

C.I.1. Materiál 039           

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 040           

C.I.3. Výrobky a zboží 041 1    6    2 760    2 491    4 351    

C.I.3.1. Výrobky 042           

C.I.3.2. Zboží 043 1    6    2 760    2 491    4 351    

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044           

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045           

C.II. Pohledávky 046 527    439    2 955    4 485    4 848    

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky  047     10    10    10    

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048           

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049           

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050           

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051           

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 052     10    10    10    

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053           

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054     10    10    10    

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055           

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056           

C.II.2. Krátkodobé pohledávky    057 527    439    2 945    4 475    4 838    

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 501    413    2 902    4 432    4 774    

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059           

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060           
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PASIVA (v tis. Kč) 
Číslo 

řádku 

Zanikající 

společnost 
Nástupnická společnost 

2016 2017 2016 2017 2018 

  PASIVA CELKEM 078 989    827    7 696    9 344    11 527    

A. Vlastní kapitál  079 -76    -117    596    796    1 897    

A.I. Základní kapitál  080 2 000    200    200    200    200    

A.I.1. Základní kapitál 081 2 000    200    200    200    200    

A.I.2. Vlastní podíly (-) 082           

A.I.3. Změny základního kapitálu  083           

A.II. Ážio a kapitálové fondy 084 324    324        524    

A.II.1. Ážio 085           

A.II.2. Kapitálové fondy 086 324    324          

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 087 324    324        524    

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088           

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací (+/-) 

089           

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090           

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 

korporací (+/-) 

091           

A.III. Fondy ze zisku 092           

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 093           

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 094           

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 095 -2 797    -600    231      -281    

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 096 -2 807    -610    321      -281    

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097     -90        

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 10    10          

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 397    -41    165    596    1 454    

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100           

B.+C. Cizí zdroje 101 1 038    920    7 057    8 503    9 443    

B. Rezervy  102           

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103           

B.2. Rezerva na daň z příjmů 104           

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105           

B.4. Ostatní rezervy 106           

C. Závazky 107 1 038    920    7 057    8 503    9 443    

C.I. Dlouhodobé závazky  108     444    874    447    

C.I.1. Vydané dluhopisy 109           

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110           

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111           

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím  112           

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113           

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 114           

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115           

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116           

C.I.7. Závazky - podstatný vliv 117           

C.I.8. Odložený daňový závazek 118           

C.I.9. Závazky – ostatní 119     444    874 447    

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120           

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 061 26    26    43    43    64    

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062           

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063           

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064           

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 26    26    43    43    64    

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066           

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067           

C.III. Krátkodobý finanční majetek 068           

C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069           

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070           

C.IV. Peněžní prostředky 071 32    135    802    570    655    

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 072 27    3    660    467    37    

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 073 5    132    142    103    618    

D. Časové rozlišení aktiv 074 22    53    121    128    83    

D.1. Náklady příštích období 075 20    37    121    121    71    

D.2. Komplexní náklady příštích období 076           

D.3. Příjmy příštích období 077 2    16      7    12    
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C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121           

C.I.9.3. Jiné závazky 122     444    874 447    

C.II. Krátkodobé závazky 123 1 038    920    6 613    7 629    8 996    

C.II.1. Vydané dluhopisy 124           

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125           

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126           

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím  127 583    333    1 610    360    610    

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 128           

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 129 359    369    4 821    6 873    7 860    

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130           

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131           

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 132           

C.II.8. Závazky ostatní 133 96    218    182    396    526    

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134   130    33    33    53    

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135           

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 3    9    41    69    79    

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

137     36    51    52    

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 90    77    72    243    339    

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139           

C.II.8.7. Jiné závazky 140 3    2        3    

D. Časové rozlišení   141 27    24    43    45    187    

D.1. Výdaje příštích období 142 27    24    43    45    187    

D.2. Výnosy příštích období 143           
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát Zanikající a Nástupnické společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv obou společností) 

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) 

Číslo 

řádku 

Zanikající 

společnost 

Nástupnická společnost 

2016 2017 2016 2017 2018 

     I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 1 833    1 911    1 095    2 288    3 843    

    II. Tržby za prodej zboží 02 1 594    1 686    22 723    32 746    38 764    

A. Výkonová spotřeba 03 2 602    3 083    21 419    31 854    38 291    

A.     1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 559    1 168    18 491    28 562    32 826    

A.     2. Spotřeba materiálu a energie 05 1 044    908    680    1 019    1 811    

A.     3. Služby 06 999    1 007    2 248    2 273    3 654    

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0    0    0    0    0    

C.  Aktivace (-) 08 0    0    0    0    0    

D. Osobní náklady  09 119    397    1 433    2 016    2 150    

D.     1. Mzdové náklady 10 85    304    1 083    1 496    1 600    

D.     2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 

a ostatní náklady 

11 34    93    350    520    550    

D.     2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 4    63    320    470    464    

D.     2.2. Ostatní náklady 13 30    30    30    50    86    

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 35    73    348    432    695    

E.     1. Úprav hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

15 59    88    364    419    669    

E.     1.1. Úprav hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku – trvalé 

16 59    88    364    419    669    

E.     1.2. Úprav hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku – dočasné 

17 0    0    0    0    0    

E.     2. Úpravy hodnot zásob 18 0    0    0    0    0    

E.     3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -24    -15    -16    13    26    

   III. Ostatní provozní výnosy 20 92    144    93    2    819    

   III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 50    126    0    0    812    

   III. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 0    0    0    0    0    

   III. 3. Jiné provozní výnosy 23 42    18    93    2    7    

F. Ostatní provozní náklady 24 322    177    412    115    617    

F.     1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 271    126    0    0    445    

       2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0    0    0    0    0    

       3. Daně a poplatky 27 4    4    18    25    24    

       4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 

28 0    0    0    0    -13    

       5. Jiné provozní náklady 29 47    47    394    90    161    

       * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 441    11    299    619    1 673    

    IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0    0    0    0    0    

    IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0    0    0    0    0    

    IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0    0    0    0    0    

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0    0    0    0    0    

    V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 

35 0    0    0    0    0    

    V. 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - 

ovládající nebo ovládaná osoba 

36 0    0    0    0    0    

    V. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

37 0    0    0    0    0    
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H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním 
majetkem 

38 0    0    0    0    0    

    VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 0    0    0    0    0    

    VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

40 0    0    0    0    0    

    VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0    0    0    0    0    

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0    0    0    0    0    

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 44    52    108    62    153    

J.    1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

44 0    0    0    0    0    

J.    2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 44    52    108    62    153    

    VII. Ostatní finanční výnosy 46 0    0    43    269    174    

K. Ostatní finanční náklady 47 0    0    49    134    240    

       * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -44    -52    -114    73    -219    

      ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 397    -41    185    692    1 454    

L. Daň z příjmů  50 0    0    19    96    0    

L.   1. Daň z příjmů splatná 51 0    0    19    96    0    

L.   2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 0    0    0    0    0    

      ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 397    -41    166    596    1 454    

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

(+/-) 

54 0    0    0    0    0    

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            

(ř. 52 + 58 - 59) 

55 397    -41    166    596    1 454    

  Čistý obrat za účetní období 56 3 519    3 741    23 954    35 305    43 600    
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Příloha č. 3: Silniční daň 

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Formstudio)
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Příloha č. 4: Daň z příjmů právnických osob Nástupnické společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Formstudio) 
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