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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je prokázat důležitost propojení znalosti účetní, daňové, 

právní problematiky v procesu přeměny obchodní korporace. Předmětem první části 

této práce je teoreticky přednést podstatné aspekty procesu přeměny obchodních 

korporací. V praktické části této práce je popsána aktuální situace společnosti 

s okolnostmi, které vedly management k rozhodnutí o této přeměně. Dále je detailně 

vysvětlen postup přeměny v účetnictví a dopady na daňovou problematiku subjektů 

přeměny. Závěrem je uveden dopad na finanční zdraví zúčastněných společností 

společně s dopadem na výkaznictví a zhodnocení celé transakce. 

 

Klíčová slova 

přeměna společnosti, finanční analýza, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, účetnictví   

 

Abstract 

The aim of this thesis is to proof a significant importance for the company in line with 

business transformation, comes from combining accounting, tax and law knowledge. 

The first part of this thesis is focused on theoretical summarization of principal aspects 

of the transformation process of a corporation. The practical part analyzes company data 

and facts, which lead the management to realize this transformation project. Project of 

the transformation is processed in accounting based on these data. Tax consequences 

and possible optimization has been analyzed. The final part of the thesis concludes the 

consequences of the financial health and reporting activities. Comprehensive assessment 

of the transaction for divided companies is done in last chapter. 

 

Keywords 

business transformation, financial analysis, income tax, value-added tax, accounting 
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ÚVOD 

V dnešní ekonomické situaci je inovace a digitalizace důležitější než kdy dříve. 

Společnosti se snaží svoje služby i výrobky nabízet skrze digitální trh zvaný internet, 

aby mohli uspět a dále růst. Sledování indikátorů výsledků těchto snah jsou 

v hospodaření společnosti naprostou samozřejmostí a mají mnoho společného 

s možnostmi, které sběr dat a informací v digitální době přináší. Dnes společnost může 

sledovat nejen výnosy, náklady nebo cash flow, ale pomocí správných nástrojů může 

využít kombinaci vlivů různých informací, a tak řídit firmu efektivněji. Možnosti 

reportingových výstupů a vedení společnosti na základě dat z těchto výstupů, jsou 

naprostou nezbytností pro úspěch společnosti. Proto jsem se v této práci zaměřila na to, 

jak pomoci společnosti s ambicí růst a řídit firmu pomocí výše zmíněného, a to aplikací 

správných účetních a daňových postupů v praxi při přeměně společnosti rozdělením. 

Analyzovaná rozdělovaná společnost má velmi silnou ekonomickou stabilitu a dobré 

finanční zdraví, a to zejména díky jedinečnému produktu, který pomáhá dalším firmám 

v jejich růstu. 

Záměrem rozdělované společnosti je oddělit různorodé činnosti z provozní entity na 

inovační entitu, a to pomocí přeměny rozdělením. Následně, zejména s vizí do 

budoucna, rozšířit svoji působnost do zahraničních poboček a lépe měřit a vést 

fungování firem v rámci holdingu. Produkt, který analyzovaná společnost poskytuje má 

totiž mezinárodní dosah a perspektivu uspět i na světovém trhu. Společnost se tedy 

rozhodla oddělit poskytování tohoto produktu a jeho vývoj do oddělených společností, 

pro lepší přehled o cash flow, výnosech a nákladech a dalších ukazatelích, které jsou 

běžnou součástí finanční analýzy. V budoucnu tak budou moci majitelé společností 

oddělit běžný chod jednotlivých poboček v zahraniční a dlouhodobý vývoj a investice, 

které zůstanou v České republice, v nástupnické společnosti. 

Tato práce má za úkol seznámit čtenáře s teoretickým základem při postupu přeměn 

obchodních korporací v České republice a následnou aplikací přeměny rozdělením 

v praxi, zejména z účetního a daňového pohledu. Cílem této práce je zdůraznit 

ekonomickou provázanost s účetní a daňovou praxí. V reálném podnikatelském 

prostředí se často lze setkat s odlišnými pohledy expertů z různých profesí a oborů 

podnikání, a proto bych ráda touto prací poukázala na souvislosti, které zde existují. 
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V praxi je tento typ transakce velmi častý, a to společně s dalším typem přeměny – fúze. 

Tento způsob reorganizací podnikatelé volí, aby dosáhli daňové úspory, úspory 

z reorganizace, zvýšili hodnotu podniku a tím zlepšili celkovou kondici rozdělovaných 

nebo fúzujících firem. Existují teoretické literární prameny, včetně zákona o přeměnách 

obchodních korporací, které jsou dobrým východiskem a experti provádějící přeměnu 

se mohou jejich pěvný základ opřít. Nicméně v praxi se účetní nebo daňový profesionál 

může setkat s nejednou technickou nástrahou nebo aplikační komplikací. Zákon o 

přeměnách je poměrně nový zákon z roku 2009 a při jeho čtení je nutná určitá 

komplexnější znalost provázanosti se zákonem o účetnictví a zákonem o daních 

z příjmů. Podnikání také přináší spoustu nečekaných situací, některé z nich nelze 

předvídat a zachytit v teoretických pramenech. Proto je třeba v dnešní dynamické době 

určitá schopnost umět reagovat na teoretické základy vhodnou aplikací v praxi, tak aby 

společnost zúčastněná přeměny jí efektivně prošla, všechny daňové povinnosti byly 

splněny a další vývoj společnosti nebyl ohrožen. V praktické části této práce proto 

detailně vysvětlím veškeré kroky, kterými je nutné pro úspěšnou realizaci v účetnictví 

projít, popíši povinnosti spojené s daňovou problematikou a možné optimalizační 

aplikace v rámci této konkrétní přeměny. V závěru práce poukážu také na dopad celé 

transakce, který ocení zejména management společnosti. Provedu finanční analýzu a 

výpočet ukazatelů a hodnoty analyzovaných společností porovnám za předpokladu, že k 

realizaci přeměny došlo a předpokladu, že by k realizaci přeměny nedošlo. Poukáži tak 

na možné komplikace s vypovídací schopností některých ukazatelů v případě, že se 

různé činnosti posuzují v rámci hromadných výsledků. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této práce je zpracovat přeměnu společnosti rozdělením odštěpením 

sloučením v praxi, a to pomocí studia literárních a legislativních pramenů a kombinovat 

tak pevné teoretické základy s praktickou aplikací na konkrétní společnosti, která 

prochází procesem rozdělení. Na základě získaných znalostí je poté úkolem provést 

přeměnu zúčastněných společností v účetnictví a s přihlédnutím na všechny povinnosti 

vůči státní správě, včetně daňových. V posledním kroku je úkolem získat informace  

o vlivu přeměny na výkaznictví zúčastněných společností pomocí finanční analýzy  

a komparace dvou možných konečných pozic, a to pomocí ukazatelů finanční analýzy 

rozdělované společnosti s projektem přeměny a ukazatelů finanční analýzy bez projektu 

přeměny. 

Teoretický podklad ke zpracování projektu přeměny byl získán studiem literatury  

a elektronických příspěvků, jejichž výčet je uveden v seznamu použité literatury na 

konci této práce. Hlavním podkladem pro zpracování praktické části této práce byly 

výkazy analyzovaných společností, které jsou přílohou této práce.  

Postup a metody při zpracování praktické části diplomové práce: 

- strategická analýza vnějšího a vnitřního okolí společností, 

- diskuze aktuální situace s managementem společnosti a popis plánu budoucího 

vývoje v návaznosti na projekt přeměny, 

- sestavení dokumentu projektu přeměny pro zúčastněné společnosti, 

- definování problematických okruhů v technickém zpracování v účetnictví, 

- účetní zpracování podvojnými zápisy v obou společnostech, 

- studium zákona daně z příjmů a daňového řádu pro řádné zpracování a možnou 

optimalizaci daně v rámci projektu přeměny, 

- finanční analýza rozdílových a poměrových ukazatelů, které lze získat s realizací 

přeměny a bez realizace přeměny, které vypovídají o finančním zdraví 

zúčastněných společností, 

- metoda komparace u výsledků finanční analýzy a jejich zhodnocení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V první části práce jsou shrnuty nejpodstatnější teoretické informace z literárních  

a právních pramenů, které slouží k následné aplikaci v praktické části. 

1.1 Definice pojmu přeměn 

Přeměny obchodních korporací – v praxi díky účinkům velmi často užívaný jev  

a v teorii často skloňovaný termín, díky jeho komplexnosti a přesahu do dalších 

legislativních oborů. Pojem přeměna však nebyl prozatím jasně zákonem definován. 

Přímé vymezení ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních 

společností a družstev (dále jen „ZoPS“) jmenuje tyto druhy přeměn: 

• fúze společnosti nebo družstva, 

• rozdělení společnosti nebo družstva, 

• převod jmění na společníka, 

• změna právní formy, 

• přeshraniční přemístění sídla. 

Základní podstatu těchto procesů můžeme popsat jako proces zrušení společností bez 

likvidace, spojování podniků, rozdělování existujících podniků nebo kombinaci 

zmíněného.  

Výjimky v dopadu těchto procesů tvoří změny právní formy, kdy je cílem změna 

vnitřního uspořádání společnosti a přeshraniční přemístění sídla, kdy je cílem přemístit 

sídlo do jiného členského státu EU bez nutnosti likvidace v České republice a založení 

nové společnosti v zahraniční. V porovnáním s fúzí, rozdělením nebo převodem jmění 

na společníka, se nejedná o pohyb majetku a závazků v rámci zúčastněných subjektů. 

1.2 Právní úprava přeměn obchodních korporací v České republice  

Před rokem 2008 upravoval proces přeměn obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“), ten 

nahradil ZoPS s účinností od 1.7.2008 (2). Významná novela ZoPS vstoupila v platnost 

na základě transponace Směrnice 2009/109 ES do českého právního řádu, tedy do 

zákona o přeměnách obchodních korporací, cílem bylo snížení administrativy spojené 

s takovými transakcemi a zefektivnění celého procesu (1). Poslední novela ZoPS 

vstoupila v účinnost v roce 2016.  
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Druhým důležitým pramenem, který je při procesu přeměn nutné brát v potaz je Nový 

občanský zákoník (dále jen „Noz“). Jsou zde vymezeny základní pojmy a souvislosti 

přeměn. Dalším důležitým faktem je, že se Noz soustřeďuje na právní úpravu 

nepodnikatelských subjektů, na rozdíl od ZoPS, který je soustředěn na obchodní 

korporace. 

Z výše uvedeného plyne, že česká regulace zákona pokrývající tuto problematiku se 

promítá ve dvou zásadních listinách, a to v ZoPS a Noz. 

1.3 Typy přeměn podle ZoPS 

V tomto bodu budou rozvedeny základní charakteristiky jednotlivých přeměň tak, jak 

jsou definovány podle ZoPS. 

1.3.1 Fúze 

Fúzím se věnuje druhá část ZoPS (§ 61 - § 242), která říká, že fúzi je možné provést 

v následujících kombinacích: 

Fúze sloučením 

Při fúzi sloučením se jedna nebo více společností v důsledku této transakce zrušuje bez 

likvidace a zároveň převádí celé své jmění na druhou společnost. Tuto transakci mohou 

provést minimálně dvě společnosti, přičemž jedna je považována za nástupnickou  

a druhá za zanikající. Převádí se veškerá aktiva, pasiva a další práva a povinnosti na 

jinou již existující společnost. Dále se některá aktiva a pasiva mohou vzájemně vyrušit 

(např. pohledávka společnosti A vůči společnosti B, nebo závazek společnosti B vůči 

společnosti A). Také mohou vzniknout úplně nová aktiva (např. goodwill) (1). 
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Diagram 1 - Fúze sloučením, A – nástupnická společnost, B – zanikající společnost 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 

 

Fúze splynutím 

Minimálně dvě zanikající společnosti v důsledku transakce fúze splynutím procházejí 

zrušením bez likvidace a převádí celé své jmění na společnost, kterou zakládají. 

Zanikající společnosti převádí veškerá svá aktiva, pasiva a další práva a povinnosti na 

nově založenou společnost.  

Důležitým krokem je stanovení výše základního kapitálu nástupnické společnosti  

a výměnného poměru podílu mezi nespojenými osobami (1). 

 

 

Diagram 2 - Fúze splynutím, A – zanikající společnost, B – zanikající společnost, C – nástupnická 

společnost  

(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 

1.3.2 Převod jmění na společníka 

Tuto obchodní přeměnu upravuje ZoPS ve čtvrté části (§ 337 – § 359l). Proces převodu 

jmění na společníka začíná rozhodnutím valné hromady. Ta rozhodne o tom, že 
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společnost zaniká bez likvidace a jmění přechází na jediného přejímajícího společníka 

(podnikatel). Tato přeměna je jediný typ transakce, které se může účastnit fyzická 

osoba. Tuto přeměnu zákon nedovoluje provést u družstva. Přejímající společník musí 

vypořádat ostatní společníky, a to nejlépe plněním oceněným znaleckým posudkem (3). 

 

Diagram 3 - Převod jmění na společníka, A – Zanikající společnost, B – Přejímající společník 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 

1.3.3 Změna právní formy 

Změna právní formy je zpracována v páté části ZoPS (§ 360 - § 384p). Tato forma 

přeměny je vůči ostatním netypická v okolnostech a jejím dopadu na fungování 

společnosti, jak popisuje zákon: 

„Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního 

nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. 

(13)“ 

 

Diagram 4 - Změna právní formy 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 
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Jakákoli forma podnikání se může měnit na jakoukoliv jinou formu podnikání, krom 

bytového družstva (NOZ). 

1.3.4 Přemístění sídla do / ze zahraničí 

Namísto využití přeshraniční fúze nebo likvidace a založení nové společnosti, lze po 

novele ZoPS z roku 2012 přemístit společnost s ručením omezeným z nebo do České 

republiky v rámci států EU, samozřejmě s přihlédnutím na tamější legislativní úpravu. 

Přičemž první možností je, aby se společnost měnící sídlo dále řídila podle české právní 

úpravy nebo druhou možností, kdy změní svojí právní formu na takovou, které uznávají 

právní předpisy dané země. Např. lze přemístit společnost z České republiky do 

Německa (s.r.o. na GmbH) (1). 

1.3.5 Rozdělení 

ZoPS umožňuje provést rozdělení společností formou rozštěpení nebo odštěpení. 

Zásadní rozdíl mezi těmito formami je následující. U rozštěpení zákon stanoví, že 

rozdělovaná společnost zaniká a její jmění, práva a povinnosti z pracovněprávních 

vztahů přechází na nově vznikající nebo již existující společnost nebo společnosti, nebo 

kombinaci zmíněného (ZOPS § 243). Jmění včetně práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů rozdělované společnosti přechází na společnost nebo 

společnosti nástupnické, podle stanovení v projektu přeměny. Společníci rozdělované 

společnosti se v tomto případě stávají společníky nástupnické společnosti nebo 

nástupnických společností. (ZOPS § 244). 

Na rozdíl od rozštěpení, u odštěpením, rozdělovaná společnost nezaniká a pokračuje ve 

své činnosti, stanovená část jmění, práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

přechází na existující nebo nově vznikající společnost nebo společnosti, nebo kombinaci 

zmíněného, a to podle projektu přeměny. Společníci rozdělované společnosti se stávají 

společníky nástupnické společnosti nebo nástupnických společností (ZoPS § 244). 

Rozdělení rozštěpením 

Dle situace, zda přechází jmění zanikající společnosti na nově vznikající společnosti, již 

existující společnosti nebo kombinaci těchto dvou, lze rozlišovat tyto formy rozdělení 

rozštěpením (2): 
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1) Rozštěpení se vznikem nových obchodních společností 

 

Diagram 5 - Rozštěpení se vznikem nových obchodních společností, A – Zanikající společnost,  

B – Nástupnická společnost (nově vznikající), C – Nástupnická společnost (nově vznikající) 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 

2) Rozštěpení sloučením 

 

Diagram 6 - Rozštěpení sloučením, A – Zanikající společnost, B – Nástupnická společnost (již 

existující), C – Nástupnická společnost (již existující) 
(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 

3) Kombinované rozštěpení 

 

Diagram 7 - Kombinované rozštěpení, A – Zanikající společnost, B – Nástupnická společnost (již 

existující), C – Nástupnická společnost (nově vznikající) 
(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 
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Rozdělení odštěpením 

Dle situace, zda přechází jmění pokračující společnosti na nově vznikající společnosti, 

již existující společnosti nebo kombinaci těchto dvou, lze rozlišovat tyto formy 

rozdělení odštěpením (2): 

1) Odštěpení se vznikem jedné nebo více nových obchodních společností 

 

Diagram 8 - Odštěpení se vznikem jedné nebo více nových obchodních společností,  

A – Rozdělovaná společnost (pokračující ve své činnosti), B – Nástupnická společnost (nově 

vznikající), C – Nástupnická společnost (nově vznikající) 
(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 

2) Odštěpení sloučením 

 

Diagram 9 - Odštěpení sloučením, A – Rozdělovaná společnost (pokračující ve své činnosti),  

B – Nástupnická společnost (již existující, přebírající část agendy společnosti A 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 
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3) Kombinované odštěpení 

 

Diagram 10 - Kombinované odštěpení, A – Rozdělovaná společnost (pokračující ve své činnosti), B 

– Nástupnická společnost (již existující, přebírající část agendy společnosti A, C – Nástupnická 

společnost (nově vznikající) 
(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 

 

1.4 Rozdělení odštěpení sloučením 

V podnikové praxi oblíbený způsob oddělení části podniku od již existující společnosti. 

Společníci zúčastněných podniků mohou mít různé motivy. Vždy se posuzuje reálný 

dopad transakce a její užitek s náklady, které při procesu přeměny vzniknou 

v návaznosti na poradenské činnosti právních zástupců a dalších vstupujících stran. 

V kapitolách 1.4.1–1.4.5 budou vymezeny veškeré právní, účetní a daňové teoretické 

souvislosti s rozdělením odštěpení sloučením. 

1.4.1 Důvody přeměny rozdělení odštěpení sloučením 

Záměrem přeměny společnosti může být reálný záměr přeměny (vylepšení pozice 

v odběratelsko – dodavatelských vztazích, pronikání na globální trh, úprava struktury 

holdingu). Dále mohou společnosti chtít dosáhnout daňové optimalizace, kdy se může 

jednat o „přelévání ztráty“, a tak úpravu základu daně z příjmů. Některé společnosti 

mohou volit přeměnu k tomu, aby využily přeceňovací efekt, tedy způsob, jak přecenit 

majetek na reálnou cenu (aplikace povolené účetní metody přeceňovacích rozdílů při 

přeměnách společností). Společnost poté může dosáhnout například lepšího scoringu  

u institucí poskytujících bankovní úvěr nebo jiného druhu financování. V dalších 

případech volby této přeměny se může jednat o oddělení méně prosperující části 

podniku od zdravě prosperující části podniku. 
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1.4.2 Časový harmonogram prací 

V rámci přeměny existuje poměrně vázaný harmonogram prací, které je třeba v daném 

sousledu provést v rámci stanovených termínů a splnění zákonných podmínek. 

Nejdůležitější data a kroky jsou znázorněny na ilustraci níže a dále také blíže 

komentovány v dalších odstavcích (9): 

1) neformální rozhodnutí o realizaci přeměny, 

2) návrh na jmenování znalce krajskému soudu, 

3) sestavení konečné účetní závěrky, 

4) rozhodný den a sestavení zahajovací rozvahy, 

5) projekt přeměny, 

6) zpracování znaleckého posudku o přecenění k předcházejícímu dni rozhodného dne, 

7) zveřejnění informace o přeměně pro zúčastněné strany i širokou veřejnost, 

8) uskutečnění valné hromada, na které se bude projednávat schválení projektu, 

9) návrh na zapsání do obchodního rejstříku, 

10) zápis do obchodního rejstříku = den účinnosti, 

11) následné úkony. 
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Obrázek 1 - Harmonogram a posloupnost prací při přeměně 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle (1)) 

 

Neformální rozhodnutí 

Vše začíná neformálním rozhodnutím společníků o realizaci přeměny a důvodech, které 

k ní vedou. Již v této chvíli by mělo být jasné, že dojde ke schválení projektu přeměny 

na valné hromadě, nebo by se to mělo předpokládat. V opačném případě totiž může řada 

aktivit proběhnout zcela zbytečně a v návaznosti na nákladovost celého projektu je 

proto výhodné si se všemi účastníky ujednotit přístup k celé transakci a být s ní za 

jedno. v rámci neformálního rozhodnutí se určí subjekty přeměny. ZoPS v § 245 

definuje zúčastněné společnosti následovně: „Při odštěpení sloučením jsou 

zúčastněnými společnostmi rozdělovaná společnost i nástupnická společnost anebo 

nástupnické společnosti nebo družstva.“ Zúčastněnou společností je potom společnost, 

která do přeměny nějakým způsobem vstupuje.  

Jmenování znalce a znalecký posudek 

Žádost o jmenování znalce se podává k místě příslušnému soudu, pokud zákon vyžaduje 

zpracování znaleckého posudku, nebo se zúčastněné strany rozhodly pro znalecký 

posudek dobrovolně (9). 
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Paragraf 28 ZoPS určí, v kterých situacích je nutné určit znalce a zpracovat znalecký 

posudek pro přeměnu. Dále ale může při některých přeměnách vznikat potřeba 

znaleckého posudku pro ocenění složek majetku a závazků. Povinnost ocenění jmění 

znaleckým posudkem vzniká vždy, když má být zasaženo do VK zúčastněné společnosti 

nebo vzniká přeměnou úplně nová společnost (2). 

Fúze sloučením 

Pokud zanikající společnost zvyšuje hodnotu vkladů společníků v nově vznikající 

společnosti, má zanikající společnost povinnost ocenit majetek a závazky znalcem (2). 

Fúze splynutím 

Při fúzi splynutím vzniká úplně nová společnost, znalecký posudek je tedy nezbytnou 

součástí pro uskutečnění přeměny (2). 

Rozdělení  

Při rozštěpení a odštěpení se vznikem nových společností, tedy vždy kdy vzniká nová 

společnost, musí zanikají společnost ocenit své jmění znalcem. Také při rozdělení 

sloučením se odštěpovaná část rozdělující společnosti ocení znaleckým posudkem, ale 

to jen v případě, kdy složky rozdělované společnosti budou navyšovat základní kapitál 

nástupnické společnosti (ZoPS § 253). 

Posudek znalce při rozdělení odštěpení sloučením v případě zvyšování základního 

kapitálu nástupnické společnosti musí podle § 256 v ZoPS obsahovat následující 

informace:  

a) popis části jmění rozdělované společnosti, jež má přejít na nástupnickou společnost, 

b) použité způsoby ocenění, 

c) částku, na kterou se oceňuje ta část jmění rozdělované společnosti, jež má přejít na 

nástupnickou společnost, 

e) údaj o tom, zda tato částka odpovídá alespoň částce zvýšení základního kapitálu, jež 

připadá na společníky dané rozdělované společnosti podle § 253 odst. 3. 

Celý proces ocenění jmění může být výhodné podstoupit v návaznosti na jedinečnou 

možnost promítnout reálné ceny do účetnictví, tedy do konečné účetní závěrky.  
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Sestavení konečné účetní závěrky 

Všechny zúčastněné společnosti končí své účetní období dnem předcházejícím 

rozhodnému dni, je to také datum, ke kterému sestaví konečnou účetní závěrku. 

Skutečné zpracování konečné účetní závěrky rozdělované a nástupnické společnosti je 

ale často reálně zpracováno až po rozhodném dni a po vydání znaleckého posudku,  

a to kvůli zaúčtování rozdílu z ocenění znalcem. Podle § 12 ZoPS je povinnost ověření 

konečné účetní závěrky auditorem nutná v případě, že kterákoliv ze zúčastněných 

společností podléhá povinnosti auditu účetní závěrky. 

Rozhodný den a sestavení zahajovací rozvahy 

Rozhodný den je okamžikem účetních a daňových účinků transformace. Naopak den 

účinnosti je dnem zápisu do obchodního rejstříku (dále jen OR), tedy den, kdy nastávají 

právní účinky přeměny. Den účinnosti nesmí nikdy nastat před rozhodným dnem. 

Časový prostor mez rozhodným dnem a návrhem na zápis do OR nesmí být delší než  

12 měsíců (9).  

Zákon ustanoví oddělené vedení účetnictví pro rozdělovanou a nástupnickou 

společnost. Vedení samostatného účetnictví je nutné pro případ, že k reálnému zápisu 

přeměny do OR nikdy nedojde, potom musím být jednotky účastnící se přeměny 

schopny doručit povinnosti vázané na zákon o účetnictví jako kdyby projekt přeměny 

nikdy nenastal (9). 

Nástupnická společnost má povinnost upravit účetnictví k datu zápisu do OR všech 

účastněných společností s účinky od rozhodného dne. Ke dni zápisu do OR tedy dojde 

k reálnému spojení účetnictví a také vyloučení vzájemných transakcí mezi nástupnickou 

a rozdělovanou společností (2). 

Projekt přeměny  

Dokument písemné formy, podle kterého obchodní společnosti postupují v transakcích 

přeměn, a to na základě ZoPS v § 15. Projekt přeměny je zásadním podkladem pro 

uskutečnění takové transakce a musí být schválen všemi zúčastněnými stranami  

a zveřejněn ve znění, ve kterém byl schválen (2). Pro sestavení projektu rozdělení je 

třeba pracovat se základním ustanovením ZoPS v § 250, který upravuje obecný postup 

pro právnické osoby, a to v kombinaci s následujícími ustanoveními: 
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- Rozdělení s.r.o. – § 280 ZoPS 

- Rozdělení a.s. – § 290 ZoPS 

Základní prvky, které v projektu rozdělení odštěpení sloučením nesmí chybět, vycházejí 

ze základního ustanovení § 250 a jsou jimi (8): 

- identifikační znaky všech zúčastněných společností, včetně jejich právní formy, 

- definice výměnného poměru (ten určuje, v jaké výši vznikají podíly, komu 

 na a jaké společnosti), 

- rozhodný den, 

- den, kdy vzniká právo na podíl na zisku, 

- práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, 

- zvláštní výhody, které zúčastněné obchodní společnosti poskytují statutárním 

orgánům v návaznosti na transakci přeměny, 

- vymezení toho, kteří zaměstnanci zanikající nebo rozdělované společnosti se 

stávají zaměstnanci nástupnické nebo nástupnických společnost, 

- vymezení majetku a dluhů přecházejících na nástupnickou nebo jednotlivé 

nástupnické společnosti. Nebo informace o tom, že zůstávají v rozdělované 

společnosti při odštěpení (přímé definování s odkazy na katastrální dokumenty, 

seznamy nebo konečnou účetní závěrku a výsledky inventarizace). 

V projektu rozdělení u s.r.o., podle § 280 ZoPS jsou dále uvedeny informace  

o výměnném poměru (8): 

- specifikace o výši vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výši podílu 

každého společníka v zúčastněné společnost, a to před a po zápisu do OR, 

- zda podíl společníka zanikající nebo rozdělované společnosti podléhá výměně 

nebo že jeho účast zaniká, 

- zda se mění výše vkladu nebo podílu dosavadního společníka nástupnické 

společnosti. 

V projektu rozdělení u a.s., podle § 290 ZoPS jsou dále uvedeny informace o právech 

spojenými s akciemi zúčastněných stran (8): 

- specifikace počtu akcií nástupnické společnosti, které budou přiděleny k akcii 

rozdělované společnosti, včetně podrobných pravidel jejich rozdělování nebo 
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informací o tom, že akcie nástupnické společnosti nebudou některým 

akcionářům rozdělované společnosti přiděleny vůbec (a z jakého důvodu),  

- opis toho, jak budou získány akcie nástupnické společnosti potřebné k výměně, 

- údaje o vlivu transakce na akcie dosavadních akcionářů zúčastněných 

společností, zejména o tom, zda podléhají výměně, zvyšování nebo snižování 

jmenovité hodnoty, nebo o tom, že se štěpí, 

- informace o právech, která poskytne nástupnická společnost vlastníkům cenných 

papírů, 

- informace o postupu při prodeji akcií nástupnické společnosti, 

- informace o počtu míst v dozorčí nebo správní radě nástupnické společnosti. 

Zveřejnění informací  

Důvodem zveřejnění informací o plánované přeměně je to, aby se obchodní partneři 

zúčastněných společností, a především věřitelé, zúčastněných společností včas 

dozvěděli potřebné informace, které je mohou ovlivnit. Na obou místech musí být tato 

informace zobrazena nejméně jeden měsíc. 

1. Obchodní věstník. 

2. Obchodní rejstřík, nebo webové stránky všech zúčastněných společností. 

Pokud si společnosti vyberou možnost zobrazit informaci v obchodním rejstříku, je 

třeba poslat datovou schránkou projekt přeměny i s přílohami.  

V případě zveřejnění informací na internetových stránkách společností, je třeba doložit 

osvědčení o skutkovém ději (ZoPS § 33). 

Valná hromada a schválení přeměny 

Po zveřejnění informací v obchodním věstníku a rejstříku nebo webových stránkách 

následuje shromáždění valné hromady. To musí být zdokumentováno ve formě 

notářského zápisu, ke kterému je přiložen projekt přeměny. Notářských zápisů je tolik, 

kolik do projektu přeměny vstupuje subjektů. Společnost s ručením omezeným 

postupuje při schválení projektu přeměny velmi podobně jako akciová společnost. 

Společníci nebo akcionáři zúčastnění na valné hromadě se musí shodnout na realizaci 

projektu přeměny nejméně ze tří čtvrtin. Stanovy zúčastněných společností mohou 

ukládat vyšší poměr souhlasů společníků nebo definovat další specifické podmínky pro 

schválení přeměny (ZoPS § 17). Společník, který se neúčastnil valné hromady, může 
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svůj souhlas projevit dodatečně písemnou formu notářského zápisu s přílohou projektu 

přeměny do jednoho měsíce ode dne, kdy se konala valná hromada. V tom čase také 

plyne měsíční lhůta, kdy nesouhlasující společník může vyzvat k přezkoumání celé 

transakce přeměny. 

Při splnění některých podmínek lze přeměnu podle NoZ schválit i bez shromáždění 

valné hromady. 

Zrušení se podle § 6 ZoPS přijímá stejnou procedurou jako schválení přeměny přičemž 

§ 57 ZoPS hovoří o nemožnosti zrušení projektu přeměny nebo vyslovení jeho 

neplatnosti po zápisu do OR. 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku a zápis do obchodního rejstříku 

Podáni žádosti o zápis do OR se všemi přílohami (Projekt přeměny, konečná účetní 

závěrka, notářský zápis z valné hromady, zahajovací rozvaha) je finálním krokem 

v celém procesu přeměny. Právní účinky přeměny, tedy den účinnosti nastává v den, 

kdy je přeměna řádně zapsána v OR rejstříkovým soudem (3). 

Následné úkony po zápisu do obchodního rejstříku 

Po zapsání přeměny do OR je celá transakce považována za kompletní. Povinnosti pro 

zúčastněné subjekty tím ale zdaleka nekončí. Je třeba informovat zainteresované strany 

o dokončené přeměně: 

- informováním správce daně, 

- informováním bankovních subjektů, 

- změnou smluvních dokumentů, 

- informováním obchodních partnerů, 

- ohlášením změn v majetkového vlastnictví (katastr nemovitostí). 

1.4.3 Účetní souvislosti přeměny 

Právní úprava, podle které se účetní zpracování přeměny řídí, je zákon o účetnictví číslo 

563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZoÚ), dále potom vyhláška č. 500/2002 Sb., podle 

které se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro podnikatele účtující v soustavě 

podvojného účetnictví, a nakonec také České účetní standardy (dále jen ČÚS). 
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1.4.3.1 Účetní období 

Harmonogram prací při přeměně se odvíjí od stanovení rozhodného dne a ten musí být 

pro všechny zúčastnění společnosti totožný. Pro zjednodušení bývá rozhodný den často 

stanoven na první den účetního období zúčastněných společností, ZoÚ považuje totiž 

rozhodný den za počátek období. Pokud je rozhodný den stanoven na jiný den než na 

počátek období, trvá toto účetní období podle § 3 ZoÚ, do konce účetního období, ve 

kterém bylo rozdělení zapsáno do OR. Rozhodný den lze definičně popsat jako den, kdy 

se jednání rozdělované části rozdělující společnosti považují z účetního hlediska za 

jednání nástupnické společnosti. Toto období nastává od rozhodného dne a trvá do dne 

právních účinků rozdělení (1). 

Od rozhodného dne nastává pro zúčastněné účetní jednotky moment, kdy v ideálním 

případě sjednotí účetní metody a zásady i přestože reálné vedení účetnictví je stále 

oddělené až do momentu zápisu do OR. Kdyby tedy nakonec došlo k odmítnutí celé 

transakce přeměny, musí být rozdělovaná společnost schopna pokračovat ve 

vedení účetnictví, jako by přeměna nikdy nenastala. U přeměny rozdělením odštěpením 

sloučením, může být pro rozdělovanou společnost řešením vymezení střediska, na které 

účtuje transakce, které jsou definovány podle projektu přeměny jako ty, které se odštěpí 

do existující společnosti po rozhodném dni (3). 

Podle ČÚS č. 011 musí zúčastněné společnosti řádně oceňovat výkony od rozhodného 

dne takovým způsobem, že pokud nedojde k zápisu přeměny do OR, tak na tyto výkony 

bude možno pohlížet jako provedené vůči třetím stranám. Zároveň lze pro takové 

výkony použít upravený způsob číslování dokladových řad (19). 

1.4.3.2 Konečná účetní závěrka 

Konečnou účetní závěrku sestavují všechny zúčastněné společnosti ke dni, 

předcházejícímu den rozhodný. V ideálním případě, kdy mají zúčastněné společnosti 

kalendářní období, tedy sestaví řádnou účetní závěrku k poslednímu dni běžného 

účetního období. Konečná účetní závěrka je důležitým dokumentem přeměny, protože 

mimo jiné slouží k ocenění jmění odštěpované části společnosti. Podle ČÚS č. 011, 

odstavce 2.1.1., účetní jednotky při sestavení konečné účetní závěrky rozdělované 

společnosti rozhodnou, zda oceňovací rozdíly k nabytému majetku, goodwill, opravné 

položky k jednotlivým druhům majetku, přechodná aktiva a pasiva, rezervy  
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a zajišťovací deriváty budou převáděny na nástupnickou účetní jednotku, dle věrného  

a poctivého zobrazení skutečnosti a toto rozhodnutí a jeho odůvodnění uvedou v příloze 

konečné účetní závěrky. Dále dle konečné účetní závěrky definuje projekt přeměny 

odštěpované části jmění rozdělované společnosti, které bude přecházet do nástupnické 

společnosti. 

Pokud je projekt přeměny sestaven až po datu konečné účetní závěrky, stanoví se 

rozhodný den zpětně. Doba mezi sestavením projektu a stanovením dne konečné účetní 

závěrky nesmí přesáhnout tři měsíce (1). V tomto případě je harmonogram prací 

stanoven tak, aby došlo do konce kalendářního roku k zápisu přeměny do OR. Konečná 

účetní závěrka a daň z příjmů právnických osob pak budou vypracovány ve standartních 

lhůtách. 

Pokud je rozhodný den stanoven v průběhu běžného účetního období, nesestaví se den 

předcházející rozhodný den konečná účetní závěrka, ale mimořádná účetní závěrka.  

Za správnost sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky mají zodpovědnost 

statutární orgány zúčastněných společností (3). 

1.4.3.3 Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvahu sestavují rozdělovaná i nástupnická společnost podle § 11 v ZoPS 

k rozhodnému dni rozdělení odštěpením sloučením. Nástupnická společnost zobrazí 

v majetku a závazcích odštěpovanou část jmění definovanou v projektu přeměny a 

v ocenění podle znaleckého posudku, kterou převzala od rozdělované společnosti.  

Zahajovací rozvaha se sestaví v následujících krocích (1): 

a) převzetí aktiv z konečné účetní závěrky rozdělované společnosti, 

b) převzetí závazků z konečné účetní závěrky rozdělované společnosti, 

c) zaúčtování přecenění aktiv a pasiv dle znaleckého přecenění, a to způsobem 

oceňovacího rozdílu k nabytému majetku nebo s vyčíslením goodwillu 

d) vytvoření struktury vlastního kapitálu podle projektu přeměny 

e) možný vznik vzájemných závazků a pohledávek nebo vyloučení vzájemných 

vztahů zúčastněných společností. 
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1.4.3.4 Komentář k zahajovací rozvaze 

U rozdělení odštěpením sloučením podstatnou součást zahajovací rozvahy zúčastněných 

společností tvoří komentář k provedeným operacím v rámci transakce přeměny pro 

rozdělovanou společnost a také pro nástupnickou společnost. V rámci komentáře bývá 

komentován nejen postup účetního provedení odštěpení, ale také zaúčtování přecenění 

na reálnou hodnotu a rozdělení nebo použití oceňovacího rozdílu. 

1.4.3.5 Oceňování 

Podle § 24 v ZoÚ jsou účetní jednotky povinny ocenit majetek a závazky  

k rozvahovému dni při přeměně, pokud tak stanoví ZoPS. V případě odštěpení 

sloučením tedy podle § 253 v ZoPS pouze, pokud odštěpovaná část rozdělované 

společnosti zvýší v nástupnické společnosti vlastní kapitál. Pokud tedy má společnost 

s ručením omezeným v plánu zvyšovat hodnotu podílů společníků nástupnické 

společnosti, ocení znalec jmění odštěpované části rozdělované společnosti, a to ke dni 

sestavení konečné účetní závěrky a zobrazí ho v zahajovací rozvaze nástupnické 

společnosti v rozhodný den. Uplatníme tedy přecenění v účetnictví k rozhodnému dni 

přeměny.  Pokud mezi rozvahovým dnem a samotným sestavením konečné účetní 

závěrky uplyne delší období, nebo nastanou podstatné změny, znalecký posudek by měl 

být zhotoven znovu, a to ke dni skutečného sestavení konečné účetní závěrky. 

Zde může nastat nesoulad mezi rozvahovým dnem a rozhodným dnem. Pokud tedy 

rozhodný den následuje ihned po rozvahovém dni, ocenění na reálnou hodnotu, které 

bylo použito v konečné účetní závěrce odpovídá znaleckému posudku a je reálné 

k okamžiku promítnutí do zahajovací rozvahy. Až poté je zpracován dokument projektu 

přeměny (1). 

Může, ale také nastat situace, kdy rozvahový den bude předcházet rozhodnému dni, ale 

rozhodný den bude určen až po zhotovení projektu. Rozhodný den potom následuje až 

několik měsíců po rozvahovém dni, tedy ke dni, ke kterému bylo přecenění zpracováno, 

a to může z důvodu časové prodlevy zkreslit výsledky ocenění znalcem k rozhodnému 

dni. Proto je zde otázkou, zda v případě prodlevy mezi dnem rozvahovým, ke kterému 

je ocenění jmění na reálnou hodnotu zpracováno a dnem rozhodným, je rozdíl přecenění 

na reálnou hodnotu tak materiální, abychom museli zpracovat nové přecenění jmění 
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k rozhodnému dni. Možnost nového zpracování znaleckého ocenění, tak aby byla 

aktuální k rozhodnému dni, je dobrovolná (1). 

Způsob zachycení v účetnictví 

Po správném ocenění jmění na reálnou hodnotu znalcem, musí být jeho nová hodnota 

řešena i účetně. Podle druhu přeceňovaného majetku se zobrazí přecenění na reálnou 

hodnotu výsledkově nebo rozvahově. 

1) Přecenění v pasivech 

Podle vyhlášky pro podnikatele vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

v § 14 a se oceňovací rozdíly pro část odštěpovaného majetku, který je zachycený 

rozvahově, účtují v pasivech účetní jednotky do kapitálových fondů jako součást 

vlastního kapitálu jako tyto položky: 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 

Zde se účtují oceňovací rozdíly v účetnictví podle § 27 odstavce 1 ZoÚ rozvahově  

u těchto položek: cenné papíry; deriváty; technické rezervy; majetek a závazky  

v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis; ty části 

majetku a závazků, které jsou zajištěny deriváty; pohledávky, které účetní jednotka 

nabyla a určila k obchodování; u vybraných účetních jednotek majetek určený k prodeji 

s výjimkou zásob. Dále se na účet 414, který se zobrazí v položce rozvahy jako A.II.2.2. 

účtují majetkové účasti přeceněné ekvivalencí podle § 51 vyhlášky pro podnikatele. 

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 

Na účet 418 se při přeměnách obchodních společností účtují rozdíly z přecenění 

ostatního majetku společnosti (budovy, pozemky, zásoby). Na tomto pasivním účtu jsou 

vedeny rozdíly, které vznikly v rozdělované společnosti mezi účetními hodnotami 

majetku a reálnými hodnotami majetku a které byly stanoveny k rozvahovému dni 

znaleckým posudkem (2). 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 

Na účet 417 se účtují pro zachycení rozdílu účetní a reálné hodnoty tyto položky (1): 

- zánik vzájemných pohledávek a závazků, pokud se nerovnají jejich hodnoty 

v rozvahách zúčastněných společností, 
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- opravná položka k zaniklé pohledávce oproti závazku evidovanému u druhé 

zúčastněné společnosti, 

- opravná položka k zaniklým podílům či akciím, které byly vyloučeny proti 

vlastnímu kapitálu. 

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 

Na účet 416 se účtují položky rozdílu, který vznikl časovým nesouladem mezi 

rozvahovým dnem (ke kterému je. zpracováno přecenění) a rozhodným dnem. 

2) Přecenění v aktivech 

Přecenění na reálnou hodnotu lze v účetnictví zachytit dvojím způsobem: 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku je pro náš případ popsán v prováděcí vyhlášce 

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 7 odstavci 10 jako položka, která 

„obsahuje kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním majetku  

a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem ocenění jeho jednotlivých 

složek majetku v účetnictví účetní jednotky rozdělované odštěpením sníženým o převzaté 

dluhy.“  

Jak vychází z definičního textu ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, v § 7 odstavci 10, položka oceňovacího rozdílu je dlouhodobé aktivum, 

respektive pasivum, které se odepisuje 180 měsíců. Její kladný zůstatek (aktivum) je 

odepisován do nákladů, záporný zůstatek (pasivum) do výnosů. Účetní jednotka může 

také za určitých podmínek rozhodnout o kratší době odepisování. Účtování položky 

"B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku" je mnohem jednodušší než účtování 

Goodwillu. Dlouhodobý majetek se účtuje proti pasivnímu účtu 418 „Oceňovací rozdíly 

z přecenění při přeměnách společností“ (3). 

Goodwill definuje pro případ přeměn prováděcí vyhláška v §6 odst. 3 písmeni c, jako 

„kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním majetku a závazků v rámci přeměn 

obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku, 

sníženým o převzaté dluhy.“ Vyhláška tedy pohlíží na Goodwill jako na dlouhodobý 

majetek, který je odepisován do 60 měsíců, bez ohledu na jeho cenu s počátkem 

odepisování od rozhodného dne přeměny. Stejně jako u Oceňovacího rozdílu 

k nabytému majetku se kladný rozdíl odepisuje do nákladů a záporný do výnosů. Hlavní 

předností účtování o goodwillu je fakt, že do nástupnické společnosti vstupuje majetek 
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v reálných hodnotách oceněných znaleckým posudkem pro každou individuální položku 

majetku, dochází tedy k reálnějšímu obrazu ocenění majetku v době sestavení 

zahajovací rozvahy. Rozdíl mezi účetní a reálnou cenou majetku se účtuje souvztažně 

s účtem 418. Po vykázání přecenění všech jednotlivých aktiv dojde k vyčíslení  

a zaúčtování položky Goodwillu do dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem 

proti pasivnímu účtu vlastního kapitálu 418. 

1.4.3.6 Test vlastního kapitálu 

Zásadním omezením v rámci projektu přeměny je podle § 266 v ZoPS při rozdělení 

odštěpením pravidlo, že vlastní kapitál rozdělované společnosti nesmí být po přeměně 

v rozhodný den, v zahajovací rozvaze nižší než základní kapitál. Výjimkou je případ, 

kdy bude v rozhodnutí o schválení projektu rozhodnuto o snížení základního kapitálu  

u rozdělované společnosti o částku rozdílu mezi vlastním kapitálem a základním 

kapitálem nebo se společníci zaváží k příplatku mimo základní kapitál a dorovnají tak 

rozdíl mezi základním a vlastním kapitálem.  

Dále se v ZoPS v § 266 odstavci 3 říká, že pokud rozhodný den bude následovat po dni 

zhotovení projektu přeměny a vlastní kapitál bude v zahajovací rozvaze rozdělované 

společnosti nižší než základní kapitál, musí rozdělovaná společnost po sestavení 

zahajovací rozvahy snížit základní kapitál alespoň o částku rozdílu mezi vlastním 

kapitálem a základním kapitálem nebo o tento rozdíl zvýšit vlastní kapitál s příplatky 

mimo základní kapitál, jinak může soud rozhodnout i po zapsání projektu přeměny  

Dalším omezením v případě navýšení kapitálu nástupnické společnosti při rozdělení 

odštěpení sloučením podle § 265 odstavce 2 je, že částka, o kterou se zvýší základní 

kapitál nástupnické společnosti ze jmění rozdělované společnosti nesmí být vyšší než 

částka odštěpovaného jmění rozdělované společnosti zjištěná ze znaleckého posudku  

a měla podle projektu přeměny přejít na nástupnickou společnost. 

1.4.4 Daňové souvislosti přeměny rozdělením 

1.4.4.1 Daň z příjmů právnických osob 

Pro řešení problematiky daně z příjmů je i při projektu přeměny zásadním regulačním 

pramenem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Důležité 
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konsekvence, které je třeba řešit v návaznosti na daň z příjmů právnických osob se 

odvíjí zejména od volby rozhodného dne. 

Rozhodný den je shodný se začátkem účetního období 

Pokud je konečná účetní závěrka sestavena poslední den v období, které předchází 

přeměně, platí pro podání přiznání lhůty tří měsíců nebo šesti v případě zpracování 

daňovým poradcem. Tento postup se zdá být nejsnadnějším z hlediska posloupnosti 

období, za které je nutné přiznání podat (6): 

1) 1.1.2018 počátek běžného účetního období, 

2) 31.12.2018 konec běžného účetního období, 

3) 1.1.2019 rozhodný den, také počáteční den běžného účetního období, 

4) 31.3.2019 nebo 30.6. 2019 lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 

kalendářního roku 2018, 

5) 31.12.2019 rozvahový den, ke kterému se zpracovává daňové přiznání za období od 

1.1.2019 - 31.12.2019. 

 

Obrázek 2 - Podání daňového přiznání za období v případě, že je rozhodný den shodný s dnem 

počátku běžného účetního období 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle (6)) 

 

Rozhodný den není shodný se začátkem účetního období 

Podle ZDP § 38ma jsou zúčastněné společnosti projektu povinny sestavit účetní závěrku 

ke dni předcházejícímu rozhodný den a také podat daňové přiznání z příjmů 



 

35 

 

vypočítaného ze základu daně na základě této účetní závěrky. Účetní jednotky 

podávající přiznání k tomuto rozvahovému dni zpracovávají daňové přiznání z příjmů 

za období, za které jej dosud nezpracovaly. Toto přiznání podávají nejpozději do tří 

měsíců od dne předcházejícího rozhodný den přeměny. 

Další zdaňovací období v případě rozdělení sloučením pro nástupnickou společnost 

platí od rozhodného dne po poslední den běžného účetního období. 

Přeměna musí být zapsána do konce běžného účetního období do OR, pokud chce 

nástupnická společnost podat přiznání za období od rozhodného dne do konce běžného 

účetního období, ve kterém byla přeměna uskutečněna. Zdaňovací období může být také 

delší než 12 měsíců, pokud přeměna nebude do konce běžného účetního období zapsána 

do OR (6). Ilustrativní příklad posloupnosti je uveden níže: 

1) 1.1.2018 počátek běžného účetního období, 

2) 30.4.2018 datum sestavení konečné účetní závěrky, 

3) 1.5.2018 rozhodný den, 

4) 1.9.2018 schválení valnou hromadou, 

5) 31.12.2018 konec běžného účetního období a zároveň lhůta pro podání daňového 

přiznání za období od 1.1.2018 do 30.4.2018, 

6) 31.3.2019 nebo 30.6.2019 lhůta pro podání přiznání daně z příjmů za období od 

1.5.2018 do 31.12.2018. 

 

 

Obrázek 3 - Podání daňového přiznání za období v případě, že není rozhodný den shodný s dnem 

počátku běžného účetního období 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle (6)) 
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Daňové odpisy při zpracování DPPO v rámci přeměny rozdělením 

Definici výpočtu a uplatnění daňových odpisů obsahuje ZDP v § 26 až § 32a. 

V projektu přeměny je definován dlouhodobý majetek, jeho vstupní cena a oprávky, 

které přechází na nástupnickou společnost. Bez ohledu na jeho možné přecenění v rámci 

znaleckého posudku, nástupnická společnost odepisuje majetek z jeho vstupní ceny 

platné ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Nástupnická společnost odpisuje 

majetek převzatý v rámci projektu přeměny na základě ZDP § 28, kde zákonodárce 

definuje odpisovatele jako vlastníka odpisovaného majetku a přiznává mu práva na 

uplatnění daňového nákladů z titulu odpisování. 

K rozvahovému dni u zúčastněných společností lze uplatnit celý daňový odpis 

v případě, že je rozhodný den shodný s prvním dne běžného účetního období. V tomto 

případě se odpisuje dlouhodobý majetek tak, jako by k přeměně vůbec nedošlo. Naopak 

pouze poloviční daňový odpis se uplatní v případě, kdy rozhodný den připadne na 

kterýkoliv den v rámci běžného účetního období zúčastněných společností. Je to 

zejména kvůli faktu, že účetní období trvá kratší dobu než 12 měsíců (3). 

Kategorií nehmotného majetku je také ten, který vznikl na základě přecenění, nikoli 

však podle ZDP v § 32a. Jedná se o zmiňovaný goodwill nebo oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku.  ZDP nedefinuje tyto položky pro účely daňových odpisů jako 

nehmotný majetek považovaný za odepisovatelný. 

1.4.4.2 Daň z přidané hodnoty při přeměně rozdělením 

Transakce rozdělení dle zákona o DPH (dále ZDPH) není předmětem daně, proto 

nevzniká uskutečněné ani přijaté zdanitelné plnění na straně nástupnické ani 

rozdělované společnosti. Při přeměně rozdělení odštěpením nedochází ke splnění 

podmínek ZDPH § 2, který definuje předmět daně jako dodání zboží nebo poskytnutí 

služby za úplatu, pořízení zboží z jiného členského státu nebo dovoz zboží ze třetí země. 

Podle ZDPH § 6b odstavce 2 nástupnická společnost přechází do režimu plátcovství 

DPH dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, pokud je rozdělovaná společnost 

plátce DPH. Nástupnická společnost je povinna podat přihlášku k registraci k DPH do 
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15 dnů od dne zápisu do obchodního rejstříku tak, jak to stanovuje ZDPH v § 94 

odstavce 2. 

Pokud je nástupnická společnost plátcem DPH již před zápisem přeměny do 

obchodního rejstříku, plní povinnosti s podáním přiznání k dani z přidané hodnoty, 

kontrolním hlášení i souhrnným hlášením odděleně a nezávisle na rozdělované 

společnosti (1). 

1.4.4.3 Silniční daň při přeměně rozdělením 

Tuto daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, který definuje předmět daně 

jako motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrována a provozována 

v České republice a používána poplatníkem daně z příjmů právnických nebo fyzických 

osob v rámci jeho ekonomické činnosti. Dle ZDS § 4 je poplatníkem této daně 

provozovatel vozidla, který je zapsán v technickém průkazu vozidla nebo užívá vozidlo 

v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla 

nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel (4). 

Jako základ daně podle ZDS § 5 se považuje zdvihový objem motoru u osobních 

automobilů, nebo součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet 

náprav u návěsů, nebo největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních 

vozidel. Plátce přiznává daňovou povinnost daně silniční za zdaňovací období 

kalendářní rok, a to do 31.1. následujícího období, tak jak určuje ZDS v § 13 a § 15. Dle 

vypočítané daně za předchozí období poplatník určí výši platby záloh na daň silniční 

v následujícím období.  U nástupnické společnosti povinnost registrovat se  

k dani silniční vzniká podle ZDS § 8. 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A ZÁMĚR 

PROJEKTU 
První kapitola praktické části práce bude věnována analyzované společnosti, resp. 

analyzovaným společnostem. Před samotným technickým zpracováním rozdělení 

odštěpení je třeba popsat aktuální situaci společnosti, její činnost a také důvody, které ji 

vedly k této transakci. Společnost, která je v přeměně rozdělovaná bude pro účely práce 

označována jako ROZ, s.r.o. a společnost nástupnická jako NAS, s.r.o. Statutární 

orgány společnosti si v této práci nepřejí zveřejnit firemní informace, proto také veškeré 

finanční výsledky budou upraveny koeficientem. Nicméně další data a okolnosti 

zůstávají neupravené pro úplnost a komplexitu pochopení zpracovávaného projektu. 

 

Tabulka 1 - Všeobecné údaje o společnosti ROZ, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál 244 tis. Kč 

Předmět podnikání 

poradenství v oblasti informačních technologií, technické 

zkoušky a analýzy, ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních 

a technických věd 

Druh živnosti volná 

Počet zaměstnanců 1 

Obrat společnosti 74 421 tis. Kč 

Kategorie účetní 

jednotky 
malá 
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Tabulka 2 - Všeobecné údaje o společnosti NAS, s.r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Neodmyslitelnou součástí v úspěchu dnešního podnikání je finanční řízení  

a digitální technologie, schopnost tyto dvě věci zkombinovat, umět z nich číst 

informace a dělat na základě nich rozhodnutí, je klíčovou dovedností moderních 

podnikatelů. Tento fakt nepřehlédla ani analyzovaná společnost a rozhodla se vytvořit 

produkt, kde kombinuje finanční, marketingová, obchodní, technická, logistická a další 

data do jedné platformy, z které lze definovat reportingový systém a vidět vzájemné 

závislosti jednotlivých vstupů a výstupů firmy na základě matematických a statických 

výpočtů.  

Pro velký úspěch na poli českých firem se společnost rozhodla expandovat do 

zahraniční. Základní centrála, vývoj a strategické rozhodování zůstali v České 

republice, nicméně bylo třeba aplikovat některá opatření, které mezinárodní řízení firmy 

podpoří a umožní strategické řízení všech poboček. Proto se začalo s plánováním 

vhodné struktury holdingu tak, aby bylo možné efektivně řídit a získávat data za 

jednotlivá střediska i země. Nejprve tedy vznikla česká pobočka, společnost s.r.o., která 

měla na starost jak vývoj produktu, tak jeho režijní podporu a zároveň přijímala měsíční 

platby za licenci produktu. Nicméně ve chvíli, kdy přišla na řadu expanze do dalších 

států, vytvořila se pobočka v zahraniční a bylo třeba přemýšlet, jak správně náklady  

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál 244 tis. Kč 

Předmět podnikání pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

Druh živnosti volná 

Počet zaměstnanců 0 

Obrat společnosti 2 112 tis Kč. 

Kategorie účetní 

jednotky 
mikro 
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a výnosy přiřadit ke správným zdrojům a příjemcům. Vznikla tedy strategie firmy 

v souvislosti se strukturou výnosů a nákladů společnosti dle následujícího schématu: 

 

Tabulka 3 - Plán činností v rámci skupiny 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Cílem tohoto uspořádání bylo oddělení činností, které jsou obě pro společnost důležité 

nicméně, každá z těchto činností má jiný charakter v návaznosti na řízení a plánování 

finančních ukazatelů. Běžný chod české pobočky spojený s operativním řízením, 

s náklady na distribuci a propagaci produktu v České republice a s výnosy za licence 

poskytované v České republice zůstává v rozdělované společnosti. Takové nastavení 

budou v budoucnu kopírovat i zahraniční pobočky. Operativní část činností zůstává 

v Projektu přeměny v původním rozdělované společnosti, ROZ, s.r.o. Inovační část 

vyžaduje diametrálně odlišné přístupy řízení nákladů na vývojové pracovníky a režii 

spojenou s inovačním procesem a často přináší menší výnosy. Inovace a aktualizace 

produktu bude mít na starost nástupnická společnost, NAS, s.r.o. a bude produkt, který 

Role v Projektu 
přeměny 

Původní záměr Nový záměr Výstup 

Rozdělovaná 
společnost (ROZ, 

s.r.o.) 

všechny činnosti 
vývoje, režie, 

prodeje 

činnost režie  

a prodeje licencí 

VH z hlavní činnosti – 

Centrála pro Českou 

republiku 

Nástupnická 

společnost (NAS, 

s.r.o.) 

založená jako 

"prázdná schránka" 

za účelem přeměny 

činnost vývoje  

a distribuce 

inovací (R&D)  

a údržby 

produktu 

VH z výzkumu  

a vývoje a údržby 

produktu 

Společnost 

neúčastnící se 

přeměny 

(zahraniční 

pobočka) 

všechny činnosti 

vývoje, režie, 

prodeje 

činnost režie  

a prodeje licencí 

VH z hlavní činnosti – 

zahraniční pobočka 
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má licencovaný v nehmotném majetku poskytovat jak společnosti rozdělované, tak 

zahraničním pobočkám – společnostem ve skupině, tak externím subjektům. 

Někdy je proces vývoje a inovace produktů nazýván jako „pálení peněz“ a znamená to, 

že je firma smířena s faktem, že mnoho z těchto nákladů nepřinese přímý výnos a jen 

část nákladů bude opravdu sloužit k vývoji produktu a aktivaci tohoto produktu do 

majetku společnosti. Pro tuto činnost byla vytvořena nová společnost s názvem NAS, 

s.r.o. a bude do ní projektem rozdělení odštěpena část podniku ROZ s.r.o., která přímo 

souvisí s vývojem a údržbou dlouhodobého nehmotného majetku – produktu. 

 

 

 

Diagram 11 - Rozdělení odštěpením sloučením analyzovaných společností 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výhod, které tato transakce přináší je hned několik. Tou hlavní je zlepšení efektivity 

řízení v rámci koncernu tím, že data získaná z účetnictví firem budou oddělena podle 

záměru společností, sníží se informační asymetrie, a tak bude lépe plánovatelná 

strategie pro jednotlivé společnosti, a to zejména v rámci přeshraničního fungování. 

Také pružnější schopnost přizpůsobení se aktuálním ekonomickým podmínkám je 

faktor, který z realizace přeměny plyne. 

Naopak nevýhodou projektu může být jeho náročnost v přípravě, realizaci a provedení  

a následných úkonů, jako informování dodavatelů, bankovních institucí a dalších třetích 

stran o změně fakturačních údajů. V období po realizaci přeměny může docházet  

k nesrovnalostem v účetních transakcích a také ve fakturačních procesech. Další 

nevýhodou plynoucí z tohoto procesu může být jeho nákladnost. Tým právníků, 
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daňových poradců a účetních na projektu stráví práci v rozsahu několika měsíců pro její 

úspěšné dokončení, a proto musí zúčastněné společnosti počítat s výdajem na tento 

projekt v řádu deseti tisíců až sto tisíc korun českých. Společnost také plným 

zaměřením na proces přeměny může být na nějaký čas oslabena v operativních 

procesech, na které se nebude zcela soustředit a může být oslabena její životaschopnost 

a konkurenceschopnost.  
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2.1 Strategická analýza 

Strategická analýza má za úkol zjistit potenciál společnosti, který vychází ze 

současného stavu vnitřního a vnějšího potencionálu okolí a podniku. Výsledkem 

analýzy vnějšího prostředí je identifikace rizik a příležitostí aktuálního trhu, zatímco 

analýza vnitřního prostředí ověřuje způsobilost tyto příležitostí využít (10). V kapitole 

2.1 bude analyzován aktuální stav okolního prostředí s možnou souvislostí s Projektem 

přeměny na společnosti. Analyzováno bude nejprve vnější prostředí, poté vnitřní, včetně 

konkurence, a nakonec budou informace a výsledky strategické a finanční analýzy 

zrekapitulovány v rámci SWOT analýzy a po uskutečnění Projektu přeměny  

v kapitole 2.5. 

2.1.1 SLEPT analýza 

Analýza makroekonomického okolí a determinantů ekonomiky a dalších faktorů, které 

na společnosti působí obsahuje SLEPT analýza. Níže popisuje aktuální situaci i možnou 

predikcí budoucích období. 

Společenské a demografické faktory 

V rámci nástupu technologického pokroku a přesouvání trhu do internetového prostředí 

se přesouvá také strategie náboru personálu analyzovaných společností. Správce sítí, 

vývojoví pracovníci, ale i administrativní pracovníci, již dnes mohou vykonávat svoji 

práci z domova nebo ze vzdáleného přístupu. To zejména v době nízké nezaměstnanosti 

a přesycení na trhu práce, zejména v hlavním městě České republiky, znamenalo velkou 

výhodu v náboru zaměstnanců, kteří nutně nemuseli být z hlavního města, kde 

společnost sídlí, ale dokonce ani z České republiky. To pomáhá společnosti dlouhodobě 

vést personální management efektivně, i pokud na trhu české práce zaměstnanci chybí. 

Pro analyzované společnosti to také znamená, že musí velmi dobře řídit diverzitní tým a 

brát ohled na kulturní a etnické rozdíly napříč celou společností. Obor informačních 

technologií láká pracovníky, kteří mají vyšší úroveň znalostí a vzdělání, proto se 

odměny společnosti zaměstnancům pohybují v řádu stotisíců korun a z toho také 

vychází nacenění produktu – licence. Ukazatelem, který se v souvislosti s trhem práce 

nejčastěji objevuje je vývoj nezaměstnanosti. V posledních obdobích sledujeme její 

klesající trend. Je zřejmé, že pokles nezaměstnanosti se aktuálně zastavil a pohybuje se 
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pod svou přirozenou mírou. I když by se na první pohled mohlo zdát, že takto nízká 

úroveň nezaměstnanosti je ukazatelem zdravé a prosperující ekonomiky, tak tomu úplně 

není. Vzniká totiž problém v nedostatku pracovních sil, kterou analyzované společnosti 

řeší právě vstupem na zahraniční trhy práce. 

 

 

Graf 1 - Vývoj míry nezaměstnanosti (v %) za období 2000–2018 

 (Zdroj: Vlastní zpracování podle (20)) 

 

Politické a právní faktory 

V ohledu legislativních regulací v České republice lze hodnotit právní systém jako 
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Politické tendence českého podnikatelského prostředí se dají řadit jako levicové  

a zaměřené na sociální politiku, a to s rozvinutým demokratickým systémem. Z voleb 

vychází vítězné politické strany, které sestavují stabilní koaliční vládu. Jednotlivé vlády 

se snaží udržet příznivý růst české ekonomiky. Stát podporuje velké podnikatele, ale 

organizuje podpory menších i středních podnikání, a také rozvíjejících se společností. 

Česká republika také nabízí tendry a veřejné zakázky pro soukromé podnikatele. 

V České republice existují organizace na podporu mezinárodního podnikaní a exportu 

jako je např. Česká exportní banka nebo Národní rozvojová banka ČR. 

Ekonomické faktory 

Na začátku analýzy ekonomických faktorů je nutné zmínit vývoj HDP v České 

republice za uplynulá období. Před celosvětovou krizí v roce 2009 bylo HDP na svém 

vrcholu, nicméně po roce 2009 spadlo do záporných čísel a další recesi česká 

ekonomika hlásí v roce 2012 a 2013. Od roku 2014 česká ekonomika opět roste  

a v ohledu podnikání a inovací se růst odráží také. Trend však dosáhl svého vrcholu  

a nadále bude podle všech indikátorů HDP České republiky klesat, a to společně 

s inflací a úrokovými mírami, tak jak ukázal nedávný vývoj pandemické situace. Vedle 

HDP mají na společnosti z vnějšího prostředí dále vliv faktory jako inflace, úroková 

míra nebo měnová politika České národní banky. Inflace, tedy růst cenové hladiny, je 

vyjádření přírůstku indexu spotřebitelských cen. Vlivem silné poptávky v roce 2019 

pokračoval velmi robustní růst cen služeb pro podnikatelskou sféru, což má jistě dopad 

na podniky působící v oblasti softwarových řešení. Nicméně odhady do konce roku 

2020 jsou pokles inflace na 2 % ze současných 2,9 %.  Měna České koruny vůči Euru 

na začátku druhého kvartálu 2020 oslabila, a to může znamenat značné ztráty 

v mezinárodním obchodě. 
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Graf 2 - Vývoj průměrné míry inflace za období 2000-2019 

 (Zdroj: Vlastní zpracování podle (20)) 
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2.1.2 Analýza konkurenčního prostředí 

Do analýzy konkurenčního prostředí společností, lze zahrnout dvě společnosti na 

americkém a českém trhu, které se svým zaměřením blíží produktu i cílovým 

zákazníkům analyzovaných společností. Analyzované společnosti se orientují na sběr  

a organizaci dat u svých klientů, jejich řazení a modelování do přehledných tabulek  

a grafů, z kterých lze pohodlně číst výsledky kombinující různá vstupní data. 

Analyzované společnosti mají ambice uspět na mezinárodním trhu, proto analýza 

konkurence nezůstává pouze na českém trhu. Zapier je americká společnost, která dává 

důraz na automatizovaný sběr dat ze sociálních sítí, mailingových nástrojů, firemního 

webu, ale také některých interních systémů. Má velmi dobře propracovaný web  

a marketingová řešení. Míří na segment společností, které sice působí v internetovém 

prostředí, ale nejsou v technologickém pokroku tak daleko, aby mohly samostatně 

takový nástroj vyvíjet. Instalace a užívání produktu Zapier nevyžaduje informačního 

pracovníka přímo u zákazníka, celý proces a údržbu obstará podpora Zapier. Protože je 

to ale společnost s americkou základnou, její ceny mohou být nedostupné pro 

ekonomicky méně vyspělé trhy. Dalším konkurentem v oblasti sběru a řazení dat je 

česká, poměrně mladá, společnost Dataddo, která se také zaměřuje na management dat  

a pomoc při řízení pro majitele firmy na základě dat. Zatímco Zapier míří na cílové 

společnosti, které se více zajímají o internetový marketing, Dataddo sleduje spíše 

organizaci dat z vnitřních systémů, jako klientské databáze a účetnictví. Oba konkurenti 

mají společnou cílovou skupinu zákazníků v oboru malých a středních podniků, které 

využívají technologie, ale prozatím nejsou v té fázi, aby si mohly dovolit vlastní řešení 

nebo vlastního informačního pracovníka se zaměřením na sběr a organizaci dat. 

Konkurenční výhodou analyzované společnosti se může stát její zázemí v České 

republice, kde má sídlo nástupnická společnost. Nástupnická společnost může totiž 

čerpat z levnějších zdrojů k vývoji a údržbě produktu na území České republiky, než 

např. Zapier, který má centrálu v USA, kde je vývoj produktu Zapier také nákladnější. 

V porovnáním se společností Dataddo, která může čerpat také ze zdrojů práce České 

republiky, analyzovaná společnost míří na podniky, které chtějí organizovat data nejen 

z interních systémů, ale také z externích, jako např. Google nebo Facebook. Proto se 

analyzovaná společnost může jevit jako řešení pro širší oblast zákazníků. 
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2.1.2.1 Dodavatelé 

Pro analyzované společnosti jsou také důležité zdroje práce, služeb a produktů od 

třetích stran. Je nezbytné, aby společnost udržovala dobré vztahy se svými dodavateli a 

měla tak zajištěnou podporu svých procesů. Nejdůležitějšími dodavateli jsou pro 

společnost subdodavatelé informačních technologií, kteří poskytují podporu při vývoji 

produktu. Lze na ně nahlížet jako na zaměstnance, ale často spolupracují na základě jiné 

než pracovněprávní smlouvy, což je obvyklým jevem v oblasti technologických 

pracovníků. Pro nástupnickou společnost je velmi důležité řídit optimálně cash flow 

v návaznosti na platby subdodavatelským technologickým pracovníkům a zároveň 

získávat finanční zdroje na jejich pokrytí, a to od jednotlivých provozních poboček 

v rámci skupiny, ale také od externích odběratelů v rámci vývoje a implementaci třetím 

osobám. 

Dalším podstatným oborem, který je v oblasti dodavatelů nezbytný pro zajištění 

běžného chodu i dalšího růstu společnosti je Marketing. Z marketingových řešení 

analyzovaná společnost sází na reklamy na Google, Facebook nebo na vlastních 

webových stránkách. Také promuje vlastní produkt pomocí nové oblíbené formy tvorby 

obsahu, a to podcastu.  

Analyzované společnosti řeší nábor nových pracovníků pomocí outsourcování. 

Využívají služeb externího poradce pro personální služby, které pomáhají v oblasti 

náboru nových kvalifikovaných pracovníků, jak v České republice, tak v zahraničí. 

2.1.2.2 Odběratelé 

Analyzované společnosti míří na segment odběratelů v oblasti malých a středních firem, 

které nemusí mít nutně své zázemí v České republice. Společnost dokáže nabízet své 

produkty na mezinárodní úrovni pro malé a střední podniky, které se uplatňují v oblasti 

poskytování služeb i zboží a jsou příznivci informačních technologií a pokroku. 

V oblasti akvizice nových klientů analyzované společnosti využívají konzumentů 

obsahu marketingu ale také zákazníků, kteří přichází na doporučení. Nový zákazník 

podepisuje s analyzovanou společností – v České republice s rozdělovanou společností, 

smlouvu o pronájmu licencovaného produktu. K tomu získává zákazník servis  

a aktualizace produktu. Zákazníci platí za pronájem licence měsíční poplatek, se 
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splatností faktury patnáct dní. Rozdělovaná společnost má výhodu pro stabilizaci cash 

flow, protože často na svých dodavatelských fakturách eviduje dobu splatnosti 30 dní.  

2.1.3 Vymezení relevantního trhu a vývoj tržeb v odvětví 

V rámci analýzy vnějšího potenciálu trhu softwarového řešení v České republice, se na 

tržby v odvětví lze dívat do klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) písmeno J, 

oddíl 62, kód 62.02 - Poradenství v oblasti informačních technologií. Vývoj tržeb tedy 

v odvětví vychází z informací od společností ve stejném zařazení. Tržby představují 

zejména ty, pocházející z činnosti programátorské a vývojové v oblasti informačních 

technologií. Data z tohoto odvětví byla převzata ze stránek Ministerstva průmyslu a 

obchodu. Z dat získaných od společností ve stejném odvětví lze číst, že průměrné čisté 

tržby jsou nadprůměrně vysoké, v letech je však možné sledovat mírný pokles. 

 

 

Graf 3 - Vývoj tržeb ve sledovaném odvětví pro období 2014–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle (21)) 
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2.2 Projekt přeměny 

Dokument projektu přeměny (dále jen Projekt přeměny) byl zpracován dle ZoPS a NoZ 

právním zástupcem společností. Právním náležitostem, tedy povinným náležitostem 

tohoto dokumentu byla věnována kapitola 1.4 v teoretické části této práce. Tato kapitola 

bude zaměřena zejména na praktickou část účetního a daňového procesu celé přeměny 

v návaznosti na tento právní dokument. 

Vedle definování zúčastněných stran, jejich určení na rozdělovanou a nástupnickou, se 

v úvodu dokumentu můžeme setkat s harmonogramem a určením důležitých datumů při 

přeměně. Také je zde vysvětlen dopad projektu přeměny. Rozdělovaná společnost touto 

transakcí nezaniká – pokračuje dál ve své činnosti a nástupnická společnost, která již 

existuje přebírá část jmění společnosti rozdělované. 

2.2.1.1 Harmonogram prací 

Rozhodný den byl stanovený na 1.1.2019. Od tohoto datumu se budou odvíjet další 

skutečnosti a plán technického zpracování v účetnictví a povinnosti vůči finančnímu 

úřadu. Ke dni předcházejícímu rozhodný den je totiž třeba sestavit konečné účetní 

závěrky rozdělované i nástupnické společnosti, v tomto případě k 31.12.2018. Den 

konečné účetní závěrky k účelům projektu přeměny je tedy stejný jak rozvahový den 

obou společností ke konci účetního období. Podstata sestavení konečné účetní závěrky 

před rozhodným dnem v návaznosti na projekt přeměny tkví v přesném definování 

odštěpovaného majetku a závazků (vyčleněná část obchodního jmění) právě dle 

konečné účetní závěrky. Nicméně rozhodný den není dnem účinnosti práva, a proto po 

dobu od rozhodného dne až do dne zapsání do obchodního rejstříku, jedná každá 

společnost samostatně a na své jméno, vede samostatně účetnictví a také samostatně 

plní daňové povinnosti vůči státu. Dnem zapsání přeměny do obchodního rejstříku, po 

schválení valnou hromadou, jedná každá ze společností samostatně. Nicméně časové 

období od rozhodného dne do dne účinnosti je třeba do doby uzavření roku 2019 vyřešit 

účetně také. Rozdělovaná společnost totiž po dobu osmi měsíců v roce 2019 vedla část 

účetní agendy, které náleželo již do společnosti nástupnické. Proto je třeba také 

definovat účetní agendu související s nástupnickou společností, účtovanou do 

rozdělované společnosti a po zapsání do obchodního rejstříku ji odštěpit také. Po 

zapsání přeměny do obchodního rejstříku je také třeba oznámit tuto skutečnost místně 
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příslušnému finančnímu úřadu, bankovním institucím, odběratelům a dodavatelům. 

S dnem účinnosti splnila nástupnická společnost podmínku pro povinné přihlášení 

k DPH, a podává tedy elektronickým formulářem žádost o režim plátce DPH, a to do 

patnácti dnů ode dne zapsání přeměny do obchodního rejstříku. 

Tabulka 4 - Harmonogram prací Projektu přeměny 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.2.1.2 Výše vkladů a podílů společníků zúčastněných společností  

Zúčastněné společnosti mají základní kapitál ve výši 244 000 Kč a je stoprocentně 

splacen. Rozdělovaná i nástupnická společnost má jediného společníka. Ke dni 

vypracování projektu, k rozhodnému dni i ke dni zapsání do obchodního rejstříku 

zůstane jediným společníkem rozdělované i nástupnické společnosti tento jediný 

Termín Aktivita Zodpovědný 
subjekt 

31.12.2018 Sestavení konečné účetní závěrky 
zúčastněných společností 

Daňový 
poradce/účetní 

1.1.2019 Rozhodný den – sestavení zahajovacích rozvah 
a komentářů k zahajovacím rozvahám 

Daňový 
poradce/účetní 

1.Q 2019 Sestavení Projektu přeměny Právní zástupce 

1.4.2019 Konání Valné hromady a schválení projektu 
Právní zástupce, 

zúčastněné 
společnosti 

1.8.2019 Den účinnost – zápis přeměny do OR Právní zástupce, 
Krajský soud 

1.8.2019 Přihlášení nástupnické společnosti k režimu 
plátcovství DPH 

Daňový 
poradce/účetní 

4.Q 2019 
Následné úkony – odštěpení transakcí 

rozdělované společnosti od rozhodného dne do 
dne účinnosti do nástupnické společnosti 

Zúčastněné 
společnosti 

4.Q 2019 Následné úkony – informování protistran o 
přeměně 

Zúčastněné 
společnosti 

31.12.2019 Sestavení konečné účetní závěrky za 
společnost ROZ, s.r.o. a NAS, s.r.o. 

Daňový 
poradce/účetní 

1.4.2020 Termín podání daňového přiznání pro každou 
společnost 

Daňový 
poradce/účetní 
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společník (výhradní majitel). V rámci přeměny nedojde ke zvýšení základního kapitálu 

zúčastněných společností. Podíl výhradního majitele se v důsledku přeměny 

v zúčastněných společnostech nemění.  

2.2.1.3 Vyčleněná část obchodního majetku 

Projekt přeměny definuje také duševní a hmotné vlastnictví spolu se závazky 

rozdělované společnosti, které přechází na nástupnickou společnost. Zde je vhodné 

zmínit, že v nástupnické společnosti v důsledku této transakce a přechodu vyčleněné 

části obchodního jmění, nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické 

společnosti. Proto také dle § 253 odst. 3 ZoPS není rozdělovaná společnost povinna 

provést ocenění vyčleňovaného majetku a závazku znaleckým posudkem. Hodnota 

majetku a závazků tedy k rozhodnému dni zůstává v rozdělované části společnosti 

v pořizovací výši. Konkrétní část oddělující se do nástupnické společnosti bude určena 

vlastníky společností, a to podle záměru a strategie dalšího fungování obou 

zúčastněných společností. 

2.2.1.4 Prohlášení o přeměně bez souhlasu správního orgánu 

Tato část Projektu hovoří o § 15 a odstavci 2 ZoPS. Rozdělovaná a nástupnická 

společnost prohlašují, že k přeměně dochází bez souhlasu správního orgánu, tedy 

uplatňují domněnku souhlasu správního orgánu s Projektem přeměny. 

2.2.1.5 Práva, která nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných 

dluhopisů 

Toto ujednání řeší emitované dluhopisy. V návaznosti na to, že rozdělovaná ani 

nástupnická nevydala dluhopisy, nejsou v Projektu přeměny určena práva, která by 

nástupnická společnost měla poskytnout vlastníkům těchto emitovaných dluhopisů 

ustanovení podle § 250 odst. 1 písm. e) ZoPS. 

2.2.1.6 Právo na podíl na zisku 

Výhradní majitel a jediný společník zúčastněných společností po realizaci Projektu 

přeměny zůstane nezměněný. Přeměnou tedy nedochází ke změně v osobě společníka a 

právo na rozdělení zisku není přeměnou ovlivněno. Den, kdy vzniká právo na podíl na 
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zisku společníků společnosti s ručením omezeným z vyměněných nebo nových podílů 

podle § 250 odst. 1 písm. f není tedy nutné určovat. 

2.2.1.7 Zvláštní výhody poskytované v souvislosti s přeměnou 

Dle ZoPS § 250 odst. 1 písm. f musí zúčastněné společnosti definovat v Projektu 

přeměny všechny zvláštní výhody, které budou v souvislosti s realizací přeměny 

poskytnuty statutárním orgánům, dozorčí radě nebo jiným orgánům. Zúčastněné 

společnosti v souvislosti s tímto ustanovením neposkytují žádné zvláštní výhody 

2.2.1.8 Závěrečná ustanovení Projektu přeměny 

V závěrečném ustanovení je zdůrazněno, že ostatní povinnosti a práva se řídí ZoPS, 

Zákonem o obchodních korporacích a NoZ. Také je v tomto ustanovení zmíněna 

možnost měnit Projekt přeměny, který obsahuje úplnou dohodu zúčastněných stran, jen 

písemně, a to do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Dále je v závěrečné části 

Projektu přeměny popsáno, že společníci obou zúčastněných společností musí tento 

dokument schválit a toto schválení musí být ověřeno notářem. 

2.2.2 Účetní zpracování Projektu přeměny 

2.2.2.1 Zpracování Projektu přeměny v účetnictví zúčastněných společností 

V této kapitole bude detailně popsán technický postup zpracování rozdělení v účetnictví 

rozdělované a nástupnické společnosti. Účetní zápisy související s rozdělením jsou vždy 

zobrazeny v obou společnostech a jsou provedeny na vnitřním účetním dokladu. Tyto 

účetní operace předcházely sestavení zahajovacích rozvah zúčastněných společností. 

AKTIVA 

Tato část bude věnována zpracování účetního postupu rozdělení v rozdělované  

a nástupnické společnosti, a to v aktivech analyzovaných společností. 

Dlouhodobý majetek 

Cílem oddělení dlouhodobého nehmotného majetku, který je výsledkem výzkumu  

a vývoje v rozdělované společnosti od jejího vzniku, je dosažení věrného obrazu 

v reportingové strategii a plánování celého holdingu. Rozdělení činností společností má 

totiž odpovídat minulým i současným vývojem, tak aby bylo možné efektivně plánovat 
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vývoj výkazu zisků a ztráty společně s výkazem peněžních toků a dalšími ukazateli 

finanční analýzy, a to na základě relevantních dat. Proto část majetku, která je spjatá 

s výzkumem a vývojem realizovaným v minulosti, bude oddělena do nástupnické 

společnosti. V tomto směru bude nástupnická společnost do budoucna sloužit jako 

provoz výzkumu a vývoje. Součástí oddělení dlouhodobého nehmotného majetku musí 

být do nástupnické společnosti převedena také veškerá autorská a majetková práva, 

licence od jednotlivých autorů produktu, web hosting, veškeré domény spojené 

s vytvořeným produktem, dokumenty jako softwarová dokumentace a veškeré 

příslušenství. 

Tabulka 5 - Rozdělení dlouhodobého majetku společnosti ROZ, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 6 - Rozdělení dlouhodobého majetku společnosti NAS, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V rozdělované společnosti byla k 31.12.2018 zpracována inventarizace majetku a byla 

definována střediska vývoje, která obsahovala dlouhodobý nehmotný majetek, který byl 

určen k převedení do nástupnické společnosti. Rozdělovaná společnost každý rok 

investuje do inovace vlastního produktu stovky tisíc korun a produkt upgraduje. Proto 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

31.12.2018 Technické zhodnocení 013000 041000 

31.12.2018 Zaúčtování odpisů pro rok 2018 551000 073000 

1.1.2019 Vyřazení majetku v pořizovací ceně 395000 013000 

1.1.2019 Vyřazení oprávek 395000 073000 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

1.1.2019 Zařazení majetku v pořizovací ceně 013000 395000 

1.1.2019 Zařazení oprávek 073000 395000 



 

55 

 

každý rok aktivuje náklady spojené s technickým zhodnocením do dlouhodobého 

nehmotného majetku. Součástí projektu přeměny bylo oddělení nejenom majetku  

a oprávek, ale také tohoto technického zhodnocení. V rámci konečné účetní závěrky 

rozdělované společnosti k 31.12.2018 tedy došlo k zaúčtování veškerých vývojových 

prací na produktu do majetku společnosti. Následujícím krokem při technickém 

zpracování projektu přeměny, bylo vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku k datu 

1.1.2019, a to společně s technickým zhodnocením v pořizovací ceně. Rozdělení bylo 

provedeno pomocí vnitřního účetního dokladu přes spojovací účet 395000. Nezávisle na 

pořizovací cenu musely být z rozdělované společnosti odúčtovány také oprávky v plné 

výši za celou dobu existence tohoto majetku, v mínusové hodnotě jako aktivní účet, 

pomocí vnitřního účetního dokladu přes spojovací účet 395000. Opačné účtování se 

provedlo v nástupnické společnosti. Došlo k zařazení majetku a oprávek přes vnitřní 

účetní doklad se spojovacím účtem 395000. Daňové odpisy v rozdělované společnosti 

v roce 2019 již nebudou aplikované v daňovém přiznání za rok 2019, naopak se uplatní 

v nástupnické společnosti. Účetní odpisy odpovídaly v rozdělované společnosti hodnotě 

daňových odpisů. 

Peněžní prostředky 

Další částí aktiv, která byla v rámci projektu přeměny vymezena k rozdělení byly 

peněžní prostředky, konkrétně prostředky v měně Euro a Česká koruna na bankovních 

účtech rozdělované společnosti. Strategický krok tohoto rozdělení měl za cíl zajistit 

stabilitu cash flow nástupnické společnosti. V době sestavení projektu na přelomu roku 

2018 a 2019 se situace zdála poměrně jasná v tom, že peněžní prostředky v rozdělované 

společnosti budou v době realizace Projektu přeměny k dispozici. Nicméně rozdělovaná 

společnost musela v době realizace Projektu přeměny uhradit nečekané náklady. To 

zapříčinilo v prvním čtvrtletí roku 2019 nedostatek peněžních prostředků na bankovních 

účtech rozdělované společnosti. V průběhu účetního zpracování projektu přeměny se 

tedy nedostatek peněžních prostředků na reálném bankovním účtu rozdělované 

společnosti, který měl být oddělen do nástupnické společnosti, musel řešit závazkově – 

pohledávkovým vztahem, protože k reálnému toku peněžních prostředků mezi 

zúčastněnými společnostmi nemohlo dojít. 
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Tabulka 7 - Rozdělení peněžních prostředků společnosti ROZ, s.r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 8 - Rozdělení peněžních prostředků společnosti NAS, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V Tabulce 7 a 8 je zobrazeno účtování o rozdělení peněžních prostředků v zúčastněných 

společnostech. Nejprve byl v rámci konečné účetní závěrky proveden přepočet cizí 

měny na České koruny podle aktuálního kurzu ČNB k 31.12.2018. Částka v Eurech na 

bankovním účtu rozdělované společnosti se k 31.12.2018 přepočítá kurzem 25,725 

Kč/Eur. Na bankovním účtu dle hlavní knihy a dle měnového kurzu užívaného během 

roku 2018 bylo k 31.12.2018 více peněz než po přepočtu aktuálním kurzem, proto došlo 

k zaúčtování kurzové ztráty. Dalším krokem bylo v rámci realizace Projektu přeměny  

a sestavení zahajovací rozvahy, zaúčtování rozdělení plánované částky peněžních 

prostředků z rozdělované společnosti. Vnitřním účetním dokladem se spojovacím účtem 

395000 došlo k odštěpení peněžních prostředků ve výši přepočtené částky v českých 

korunách pro oba analytické účty. K zrcadlově opačnému zaúčtování došlo vnitřním 

účetním dokladem v nástupnické společnosti, kde ovšem dle projektové dokumentace 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

31.12.2018 
Bankovní účet EUR – zaúčtování 

kurzového rozdílu z přepočtu (ztráta) 
563000 221002 

1.1.2019 Rozdělení bankovního účtu CZK 395000 221001 

1.1.2019 Rozdělení bankovního účtu EUR 395000 221002 

1.4.2019 
Nedostatek financí na bankovního účtu 

EUR – závazek k NAS, s.r.o. 
221002 379000 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

1.1.2019 Rozdělení bankovního účtu CZK i EUR 221001 395000 

1.4.2019 Pohledávka z přeměny k ROZ, s.r.o. 378000 221001 
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měly být převedeny veškeré prostředky na jediný bankovní účet v českých korunách. 

K tomuto kroku, ale reálně zatím nedojde, a proto v době technického zpracování 

projektu v účetnictví byl vytvořen v rozdělované společnosti závazek vůči nástupnické 

společnosti a v nástupnické společnosti pohledávka za rozdělovanou společností. Dle 

NoZ § 619 musí být plnění rozdělovanou společností vyrovnáno do tří let ode dne 

vzniku, tedy do 1.1.2021, jinak ji společnosti musí dodanit z titulu promlčení. Ledaže 

podle § 629 NoZ strany nestanoví možnost prodloužení a věřitel neuzná prodloužení 

lhůty promlčení na deset let. 

Pohledávky 

Dle zamýšleného plánu strategického rozdělení holdingu totiž veškeré výnosy plynoucí 

z prodeje a poskytnutí výzkumných a vývojových prací musí souviset s nástupnickou 

společností. Rozdělovaná společnost se rozhodla odštěpit pohledávky do nástupnické 

společnosti související s implementační a vývojovou činností pro externí subjekty.  

Tabulka 9 - Rozdělení pohledávek z obchodních vztahů společnosti ROZ, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 10 - Rozdělení pohledávek z obchodních vztahů společnosti NAS, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

1.1.2019 
Odštěpení pohledávek ze salda  

(v záporné hodnotě) 
311000 311000 

1.1.2019 Rozdělení pohledávek 395000 311000 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

1.1.2019 
Odštěpení pohledávek do salda  

(v kladné hodnotě) 
311000 311000 

1.1.2019 Rozdělení pohledávek 311000 395000 
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Z účetního a technického hlediska lze ve zpracování v účetním software podtrhnout 

jeden fakt. Saldo pohledávek je totiž oddělenou evidencí od hlavní knihy. V rámci 

inventarizačních prací, kdy srovnání výše pohledávek v saldu pohledávek musí shodné 

s evidencí výše pohledávek v hlavní knize, musí proběhnout úprava v obou částech 

účetnictví. Znamená to tedy, že z rozdělované společnosti je třeba nejen odúčtovat 

pomocí vnitřního účetního dokladu vyčleněnou část pohledávek přes spojovací účet 

395000, ale také ze salda pohledávek, pohledávky v dané výši odštěpit. V nástupnické 

společnosti pomocí vnitřního účetního dokladu se odštěpená část pohledávek včlení do 

hlavní knihy k 1.1.2019 opět přes spojovací účet 395000 a do salda pohledávek se 

odštěpená část zaúčtuje bez dopadu na hlavní knihu. 

Náklady příštích období 

Rozdělovaná společnost všechna svá data ukládá na internetovém uložišti. Většina 

z tohoto uložiště slouží právě pro účely historických dat a strojového učení umělé 

inteligence. Tyto náklady jsou svou povahou považovány za podílející se na výzkumu  

a vývoji. Nemají totiž charakter nákladů na běžný chod a údržbu produktu, ale jsou 

spojené s investicemi. Dodavatel tohoto cloudového řešení fakturuje svým zákazníkům, 

tedy i rozdělované společnosti, ve čtvrtletním předplatném. Ke konci roku 2018 bylo 

rozdělované společnosti fakturováno za nájem tohoto uložiště na první měsíce v roce 

2019. Z tohoto důvodu byly faktury účtovány do nákladů příštích období. V rámci 

začátku roku 2019 došlo v rozdělované společnosti došlo k rozpuštění těchto nákladů do 

výsledovky. Nicméně poté byl zpracován projekt přeměny, dle konečných účetních 

závěrek a bylo rozhodnuto, že tyto náklady souvisejí se společností nástupnickou. Proto 

rozpuštění nákladů bylo opačným zúčtováním vráceno zpět do rozvahy na účet 381000. 

Následně došlo v rámci technického zpracování odštěpení vnitřním účetním dokladem 

přes účet 395000 k rozdělení položky nákladů příštích období z účetnictví rozdělované 

společnosti. Opačným zaúčtováním vnitřním účetním dokladem došlo k 1.1.2019 

k zaúčtování nákladů příštích období do účetnictví nástupnické společnosti. Až zde 

v roce 2019 došlo ke konečnému zúčtování nákladů příštích období do výsledovky 

nástupnické společnosti. 
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Tabulka 11 - Rozdělení nákladů příštích období společnosti ROZ, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 12 - Rozdělení nákladů příštích období společnosti NAS, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

PASIVA 

Tato část bude věnována zpracování účetního postupu rozdělení v rozdělované  

a nástupnické společnosti, a to v pasivech analyzovaných společností. 

Závazky 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů byly v rozdělované společnosti určeny 

k odštěpení podle přímé vázanosti na vznik inovací a dalšího vývoje softwarového 

produktu. Proto sem patří zejména ty závazky, které se váží na programátorskou činnost 

subdodavatelských subjektů, informačních pracovníků. Také jsou zde zahrnuty 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

31.12.2018 
Faktura přijatá za software potřebný  

k vývoji – náklady pojící se s 2019 
381000 321000 

1.1.2019 
Rozpuštění nákladů do účetnictví roku 

2019 
518000 381000 

1.1.2019 

Rozhodnutí o přeměně, odštěpení 

nákladů příštích období (vrácení 

rozpuštěných nákladů) 

381000 518000 

1.1.2019 Odštěpení nákladů příštích období 395000 381000 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

1.1.2019 Odštěpení nákladů příštích období 381000 395000 

1.1.2019 
Rozpuštění nákladů do účetnictví roku 

2019 
518000 381000 
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cloudová řešení – internetová uložiště. V neposlední řadě také právní, daňové a účetní 

služby, které souvisí s nástupnickou společností. 

 

Tabulka 13 - Rozdělení závazků z obchodních vztahů společnosti ROZ, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 14 - Rozdělení závazků z obchodních vztahů společnosti NAS, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Stejně jako u odštěpení pohledávek z obchodních vztahů je třeba v účetnictví zohlednit 

toto vyloučení jak v hlavní knize, tak v saldu závazků. Separátní evidence pohledávek  

a závazků, která je nezávislá na hlavní knize, je v účetnictví podstatným z kontrolním 

mechanismem. Proto se i u odštěpení závazků z obchodních vztahů nejprve vyčlení 

celková hodnota závazků ze salda takovým účetním zápisem, který neovlivní hlavní 

knihu, ale upraví saldo. Dále se vnitřním účetním dokladem a pomocí zúčtovacího účtu 

395000 odštěpí závazky v celkové výši z hlavní knihy rozdělované společnosti. 

V účetnictví nástupnické společnosti proběhne stejná akce, ale s opačným dopadem. 

V saldu závazků se vytvoří závazky za daným společnostmi v původní znění a následně 

se do hlavní knihy pomocí vnitřního účetního dokladu odštěpí na účet 321000 celková 

hodnota závazků z obchodních vztahů. 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

1.1.2019 
Odštěpení závazků ze salda (v záporné 

hodnotě) 
321000 321000 

1.1.2019 Rozdělení závazků z obchodních vztahů 321000 395000 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

1.1.2019 
Odštěpení závazků ze salda (v kladné 

hodnotě) 
321000 321000 

1.1.2019 Rozdělení závazků z obchodních vztahů 395000 321000 
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Výnosy příštích období 

K vyčlenění v rámci krytí majetku rozdělované společnosti byly určeny také výnosy 

příštích období. Na tento účet se evidují vyfakturované dodávky výrobků a služeb, které 

souvisí až s příštím obdobím, respektive obdobími. U analyzované společnosti se jedná 

zejména o předfakturace/předplatné. Rozdělovaná společnost poskytuje mimo běžného 

měsíčního pronájmu licence svého software také pomocné práce při implementaci do 

konkrétních systémů společností. Tento servis, který se dá klasifikovat jako součást 

vývojových a implementačních prací je svou povahou určen pro nástupnickou 

společnost, která se bude právě těmito činnostmi zabývat. Proto i výsledky těchto prací 

a předfakturací budou součástí výsledovky nástupnické společnosti. Nejprve tedy došlo 

v rozdělované společnosti k předfakturaci těchto činností pro období 2019 a 2020. 

V dalším roce se v rozdělované společnosti výnosy související s daným obdobím 

rozpustí do výnosů. Nicméně po rozhodnutí o projektu přeměny se výnosy musí vrátit 

zpět do pasiv společnosti tak, aby mohlo dojít k jejich odštěpení.  

 

Tabulka 15 - Rozdělení výnosů příštích období společnosti ROZ, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

31.12.2018 
Faktura vydaná za vývoj software – 

výnosy pojící se s 2019 a 2020 
311000 384000 

1.1.2019 
Rozpuštění výnosů do účetnictví roku 

2019 
384000 602000 

1.1.2019 

Rozhodnutí o přeměně, odštěpení 

výnosů příštích období (vrácení 

rozpuštěných výnosů do pasiv) 

602000 384000 

1.1.2019 
Odštěpení výnosů příštích období pro 

2019 a 2020 
384000 395000 
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Tabulka 16 - Rozdělení výnosů příštích období společnosti NAS, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vnitřním účetním dokladem se pomocí spojovacího učtu 395000 se následně odštěpí 

celkové výnosy příštích období související s výzkumem a vývojem a obdobími 2019  

a 2020 do nástupnické společnosti. K následnému rozpuštění výnosů do výsledovky 

nástupnické společnosti dojde částečně v roce 2019 a částečně v roce 2020. 

Výsledek hospodaření 

Rozdělovaná společnost v období předcházející přeměně měla kladný výsledek 

hospodaření, její celkové výnosy byly vyšší než její celkové náklady. Proto v rámci 

konečné účetní závěrky k 31.12.2018 vznikl v rozdělované společnosti kladný výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení. K rozhodnému dni byl tento výsledek hospodaření 

přeúčtován v rozdělované společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let, pro 

který bylo stanoveno odštěpení do nástupnické společnosti. Zisk, který byl odštěpen 

v rámci projektu přeměny odpovídal odhadovanému výsledku hospodaření za činnost 

výzkumu a vývoje v rozdělované společnosti. 

 

 

 

 

 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

1.1.2019 
Odštěpení výnosů příštích období pro 

2019 a 2020 
395000 384000 

1.1.2019 
Rozpuštění výnosů souvisejících s 2019 

do účetnictví roku 2019 
384000 602000 
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Tabulka 17 - Odštěpení nerozděleného zisku minulých let společnosti ROZ, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 18 - Odštěpení nerozděleného zisku minulých let společnosti NAS, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Částka, která byla stanovena k odštěpení v rámci nerozděleného zisku minulých let 

vycházela také z nutnosti dodržení bilanční rovnice při odštěpení mezi společnostmi. 

Tedy aby se odštěpovaná část aktiv a pasiv v rozdělované společnosti rovnala 

odštěpované části aktiv a pasiv nástupnické společnosti. Spojovací účet 395000 měl tak 

nulový zůstatek v hlavních knihách rozdělovaných společností. 

 

 

 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

1.1.2019 
VH (zisk) ve schvalovací řízení z roku 

2018 
701000 431000 

1.1.2019 

Přeúčtování VH ve schvalovacím řízení 

na účet nerozděleného zisku minulých 

let 

431000 428000 

1.1.2019 
Odštěpení nerozděleného zisku 

minulých let 
428000 395000 

Datum účtování Účetní případ MD DAL 

1.1.2019 
Odštěpení nerozděleného zisku 

minulých let 
395000 428000 
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Tabulka 19 - VÚD rozdělení odštěpení sloučením ve společnosti ROZ, s.r.o. k 1.1.2019 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
  

Aktiva Pasiva 

účet částka částka účet 

395000 13 475 13 475 013000 

395000 - 9 053 - 9 053 073000 

395000 258 258 221001 

395000 5 142 5 142 221002 

395000 3 970 3 970 311000 

321000 2 970 2 970 395000 

395000 603 603 381000 

384000 6 599 6 599 395000 

428000 4 826 4 826 395000 

Úpravy celkem 

14 394 14 394 
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Tabulka 20 - VÚD rozdělení odštěpení sloučením ve společnosti NAS, s.r.o. k 1.1.2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.2.3 Zahajovací rozvaha  

Důležitost zpracování konečné účetní závěrky zúčastněných společností, a to 

k 31.12.2018 spočívá v návaznosti na sestavení dokumentu Projektu přeměny, právě na 

základě dat z účetnictví, a to ke dni předcházejícímu rozhodný den. V tomto případě se 

jedná o den shodný s rozvahovým dnem pro konec běžného účetního období obou 

společností. Účetní uzávěrkové operace jako: fyzická i dokladová inventura, inventura 

jednotlivých složek aktiv a pasiv, zaúčtování technického zhodnocení a odpisů 

dlouhodobého majetku, opravných položek, rezerv, časového rozlišení, kurzových 

Aktiva Pasiva 

účet částka částka účet 

013000 13 475 13 475 395000 

073000 -  9 053 - 9 053 395000 

221001 258 258 395000 

221002 5 142 5 142 395000 

311000 3 970 3 970 395000 

395000 2 970 2 970 321000 

381000 603 603 395000 

395000 6 599 6 599 384000 

395000 4 826 4 826 428000 

Úpravy celkem 

14 394      14 394 
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rozdílů a dohadných položek, byly zpracovány dle běžného harmonogramu do 1.4.2019 

a dle platné české legislativy. Konečná účetní závěrka rozdělované společnosti je 

podkladem pro zpracování Projektu přeměny a také pro sestavení zahajovacích rozvah  

a společně tvoří neoddělitelnou součást dokumentů při konečném kroku – zapsání 

projektu rozdělení do obchodního rejstříku. Aplikací odštěpení dle projektu přeměny do 

účetnictví obou zúčastněných společností vznikají zahajovací rozvahy, jak stanovuje 

ZoPS. Stanovený obchodní majetek a závazky přecházejí na nástupnickou společnost 

v historických hodnotách, jak vyplývá ze ZoPS a také z Projektu přeměny. Po odštěpení 

části obchodního jmění do nástupnické společnosti, rozdělovaná společnost nezaniká, 

ale pokračuje dál ve své činnosti s majetkem a závazky, které se neoddělily z jejího 

vlastnictví. Po sestavení konečných účetních závěrek tedy po 1.4.2019, lze již reálně 

provést technické zpracování rozdělení v účetním systému. K dispozici jsou totiž 

veškerá data, která jsou k realizaci a sestavení zahajovací rozvahy potřebná. Po 

zaúčtování vnitřního účetního dokladu rozdělení k 1.1.2019 v rozdělovaných 

společnostech, jak bylo detailně popsáno v přechozí kapitole, přichází na řadu sestavení 

obratové předvahy k 1.1.2019, a to již s položkami v hlavní knize souvisejícími právě 

s rozdělením. Pokud tedy zpracování konečné účetní závěrky, zaúčtování rozdělení 

majetku a závazků a sestavení obratové předvahy k 1.1.2019 proběhne dle daného 

návrhu, nic nebrání sestavení zahajovací rozvahy obou zúčastněných společností. Návrh 

konečného zpracování rozdělení společnosti lze číst z porovnání z konečných účetních 

závěrek a zahajovacích rozvah zpracovaných níže. Sestavení zahajovací rozvahy při 

přeměnách obchodních společností se řídí českým účetním standardem číslo 011.  

Struktura vlastního kapitálu se v analyzovaném Projektu přeměny v rozdělovaných 

společnostech výrazně nemění. Jedinou rozdělovanou položkou v rámci Projektu 

přeměny je rozdělení nerozděleného zisku minulých let. Vzhledem k faktu, že 

nedochází v rámci Projektu k přecenění jmění na reálnou hodnotu nevzniká Goodwill 

ani Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a k tomu příslušné souvztažné účetní 

transakce v pasivech. Také nedochází úpravám vlastního kapitálu, jak lze často vidět  

u fúzujících typů přeměn, nevznikají tedy rozdíly z přeměn obchodních společností 

v pasivech společností. Nicméně v rámci vlastního kapitálu je třeba myslet na testování, 

které musí být provedeno před samotnou realizací Projektu přeměny. Základní 

podmínkou podle ZoPS je to, aby vlastní kapitál rozdělované společnosti, který lze najít 
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v zahajovací rozvaze byl větší než základní kapitál této společnosti. Další otestovanou 

a splněnou podmínkou je skutečnost, že čistý obchodní majetek odštěpované části 

rozdělované společnosti je větší než základní kapitál v zahajovací rozvaze. 

Dalším aspektem při tvorbě konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah 

rozdělovaných společností je posouzení toho, zda jsou tyto výstupy, a tedy i celé 

účetnictví analyzovaných společností povinny podrobit je ze zákona auditu. Povinnost 

auditu běžné účetní závěrky obchodní společnosti se přímo váže na ZoÚ a jeho novelu 

z roku 2016. S rokem 2016 totiž přišel nový přístup v rozdělení a kategorizaci 

obchodních společností dle velikosti, s přesahem i do auditních povinností. Dle 

celkových aktiv společnosti, obratu a přepočteného počtu zaměstnanců se obchodní 

společností dělí na mikro, malé, střední a velké. Přičemž ty, které jsou povinny auditu 

konečné účetní závěrky jsou vždy střední a velké (u velkých společností se audit netýká 

subjektů veřejného zájmu). Malé společnosti mají povinnost auditu pouze v případě, že 

je posuzovaná společnost akciová společnost nebo svěřenecký fond a současně 

překračuje zákonné limity. Vzhledem k faktu, že rozdělovaná společnost je malá 

společnost s ručením omezeným a nástupnická společnost je mikro účetní jednotka  

a společnost s ručením omezeným a neplní tedy základní podmínky pro povinné ověření 

účetní závěrky auditorem, nemusí ani v rámci rozdělení zúčastněné společnosti podrobit 

zahajovací rozvahy a komentáře k zahajovacím rozvahám auditní prověrce. Konečné 

účetní závěrky zúčastněných společností v běžném režimu nepodléhají auditu. Také při 

přeměně není povinné jejich konečné účetní závěrky prověřit auditem, nedotýká se jich 

ani tvorba odložené daně. Rozdělovaná společnost také neměla povinnost jmění 

přecenit znaleckým posudkem, nevznikl tedy goodwill ani oceňovací rozdíl, který by 

byl nutný odepisovat, a tedy titul k tvorbě odložené daně ve výši 19 %, který vzniká 

z faktu, že tyto odpisy nejsou daňovým nákladem, není v tomto případě také relevantní. 
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Tabulka 21 - Konečná účetní závěrka a zahajovací rozvaha rozdělovaných společností – Aktiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Tabulka 22 - Konečná účetní závěrka a zahajovací rozvaha rozdělovaných společností – Pasiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.2.3.1 Komentář k zahajovací rozvaze 

Povinnost sestavení komentáře k zahajovacím rozvahám zúčastněných společností při 

přeměně obchodních společností stanovuje ZoPS v §11b. ZoPS pouze stanoví 

v komentáři popsat, jaké položky z konečné účetní závěrky byly převzaty do zahajovací 

rozvahy, té které zúčastněné společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo. Komentář 

k zahajovací rozvaze tedy slouží k podrobnému popisu proběhlých změn a je velmi úzce 

spjatý s dokumentem Projektu přeměny. V případě analyzované přeměny proběhla 

příprava dvou dokumentů s komentářem k zahajovacím rozvahám k 1.1.2019.  

Komentář k zahajovací rozvaze rozdělované společnosti 

U rozdělované společnosti byly definovány v komentáři tyto informace: 

- identifikace zúčastněných společností, 

- údaje o přeměně a rozhodný den, 

- podklady k sestavení zahajovací rozvahy, 

- způsob sestavení zahajovací rozvahy. 

Je nutné podotknout, že v posledním bodu komentáře byly definovány rozdělované účty 

aktiv a pasiv rozdělované společnosti a celková výše rozdělovaných položek. Také jsou 

blíže specifikovány transakce s vlastním kapitálem společnosti. Pokud by došlo 

k dodatečným úpravám, které by se odchylovaly od Projektu přeměny, nebo  

k významným událostem po sestavení zahajovací rozvahy, bylo by vhodné je zde 

komentovat také. 

Komentář k zahajovací rozvaze nástupnické společnosti 

U nástupnické společnosti byly v komentáři uvedeny tyto informace: 

- identifikace zúčastněných společností, 

- údaje o přeměně a rozhodný den, 

- podklady k sestavení zahajovací rozvahy, 

- způsob sestavení zahajovací rozvahy. 
V posledním bodě výše zmíněných informací komentáře zahajovací rozvahy 

nástupnické společnosti mohou vedle změn v aktivech a pasivech společnosti 

provedených dle Projektu přeměny, být zmíněny podrobněji popsané změny ve vlastním 
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kapitálu společnosti. Dále by zde měly být popsány změny, které se výrazněji odchylují 

od Projektu přeměny. 

2.2.4 Následné úkony v procesu přeměny  

2.2.4.1 Zápis do obchodního rejstříku 

Velmi důležitým krokem v celém procesu přeměny je datum zápisu přeměny do 

obchodního rejstříku. Po zpracování přeměny v účetnictví se tým právníků, daňových 

poradců a účetních shodnou na kompletní a finální verzi zpracování projektu a právní 

zástupce podává návrh na zápis účinnosti přeměny do obchodního rejstříku, které je 

přímo spojeno s právní účinností celého projektu. Ode dne návrhu k zápisu přeměny do 

obchodního rejstříku k rejstříkovém soudu uběhne maximálně patnáct dní. Lhůta 

patnácti dní běží ode dne podání návrhu nebo ode dne zaplacení soudního poplatku 

(pokud byl zaplacen až po podání návrhu).  Dokumenty, které musí právní zástupce na 

rejstříkový soud poslat jsou zejména: notářský zápis z valné hromady o schválení 

Projektu přeměny a Projekt přeměny. Projekt zúčastněných společností byl v průběhu 

měsíce srpna roku 2019 právně účinný, a proto mohlo nastat reálné rozdělení účetnictví 

z rozdělované do nástupnické společnosti z transakcí uskutečněných během roku 2019. 

Také fakt, že konečná účetní závěrka roku 2019 bude zpracována s počátečními stavy ze 

zahajovacích rozvah po rozdělení byl zapsáním do obchodního rejstříku v této chvíli 

potvrzený. Podle ZoPS §10 odst. 3 byla také splněna podmínka podání návrhu na zápis 

do obchodního rejstříku do dvanácti měsíců od rozhodného dne. Z uvedených informací 

a také dle ZoÚ §3 odst. 3 vyplývá, že zúčastněné společnosti, které mají účetní období 

shodné s kalendářním rokem, začínají nové účetní období v rozhodný den přeměny. 

Přeměna také nabyla v roce 2019 právní účinnosti, a proto konec účetního období, ve 

kterém obě společnosti budou mít rozdělené účetnictví bude k 31.12.2019 nikoli ke dni 

zápisu přeměny do obchodního rejstříku, k tomuto dni se konečné účetní závěrky 

nesestavují.  

2.2.4.2 Účetnictví od rozhodného dne do zápisu do obchodního rejstříku 

U obou zúčastněných společností je předpoklad going concern principu naplněn a tento 

typ transakce je tedy opodstatněný, v budoucnu se předpokládá další fungování obou 

společností. Statutární orgány společností a také zainteresované strany vstupovaly do 
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Projektu přeměny s předpokladem jeho úspěšného schválení a realizace. Nicméně 

z důvodu opatrnosti je třeba v tomto případě rozlišovat účetní a právní účinek transakce. 

Veškeré účetní dopady se do účetnictví rozdělovaných společností promítají 

k rozhodnému dni, nicméně právní účinek nastává až dnem zapsání do obchodního 

rejstříku a až v tomto momentě může být fungování rozdělované a nástupnické 

společnosti rozděleno v období po rozvahovém dni a také zpracované zahajovací 

rozvahy vejdou v platnost. Pokud by rozdělení nebylo schváleno valnou hromadou, 

nebo se z nějakého důvodu Projekt přeměny nezapsal do obchodního rejstříku, nikdy by 

zahajovací rozvahy nevyjadřovaly reálný stav účetnictví a platnost pro obě společnosti 

by měly konečné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018. Zúčastněné společnosti by 

vedly dále oddělené účetnictví, jako by k přeměně nikdy nedošlo. Jak uvádí ČÚS číslo 

011 v odstavci 2.11.: „zúčastněné účetní jednotky jsou povinny zajistit účetnictví tak, 

jako by k přeměně obchodní korporace nedošlo“. Proto také od 1.1.2019 rozdělované 

společnost vedou své účetnictví samostatně, a to až do schválení Projektu přeměny  

a jeho zapsání do obchodního rejstříku, kdy může reálně dojít i k rozdělení účetnictví 

rozdělované společnosti roku 2019 do nástupnické. Od 1.1.2019 proto rozdělovaná 

společnost vede v jejím účetnictví transakce související s nástupnickou společností, a to 

zejména ty dodavatelsko – odběratelské (a také další transakce související s odštěpeným 

jměním) v rámci odděleného střediska, tak aby po zápisu přeměny do obchodního 

rejstříku mohla jednoduše tyto transakce vyčlenit do účetnictví nástupnické společnosti. 

Vydané a přijaté doklady, by měly mít také vlastní dokladovou řadu, aby bylo možné je 

po zápisu do obchodního rejstříku jednoduše oddělit. Dále se v rámci účetnictví 

rozdělované společnosti roku 2019 musí oddělit odpisy spojené s rozděleným 

majetkem. V případě analyzované rozdělované společnosti se jedná zejména odpisy 

software, technické zhodnocení vytvořené v souvislosti s výzkumem a vývojem a 

náklady na energie, služby a subdodavatelské pracovníky. Odpisy software rozdělená 

společnost účtuje jednou ročně v rámci závěrkových operací vždy zpětně pro celé 

období. Proto v roce 2019 odpisy tohoto software rozdělovaná společnost v průběhu 

roku neúčtovala a veškeré odpisy související s rozděleným software zaúčtovala 

nástupnická společnost dne 31.12.2019. Odpisy tedy nejsou předmětem dalšího 

rozdělení v rámci roku 2019. Nicméně další náklady zejména ty, související 

s výzkumem a vývojem a také implementačními pracemi od subdodavatelů jsou v rámci 
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dalšího rozdělení relevantní. Jednalo se o služby nakoupené rozdělovanou společností 

během roku 2019, které rozdělovaná společnost také zaplatila, ale reálně v kontextu 

Projektu přeměny již tyto služby měly být poskytované nástupnické společnosti  

a nástupnická společnost tyto služby také měla platit. Z toho vyplývá, že po zapsání 

projektu do obchodního rejstříku je nutné nejenom tyto náklady z rozdělované 

společnosti vyloučit, ale také nástupnickou společností zaplatit. 

 

Tabulka 23 - Rozdělení nákladů souvisejících s rokem 2019 ve společnosti ROZ, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Částka Činnost MD DAL 

43 200 tis. Kč 

Odštěpení obchodních závazků roku 

2019 souvisejících s nástupnickou 

společností 

321000 395000 

- 302 tis. Kč 
Náklady na vývoj software– režijní 

náklady 
518000 395000 

- 42 898 tis. Kč Náklady na implementační služby 510000 395000 

43 200 tis. Kč Platba nástupnické společnosti 221001 321000 

 

Tabulka 24 - Rozdělení nákladů souvisejících s rokem 2019 ve společnosti NAS, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Částka Činnost MD DAL 

- 43 200 tis. Kč 

Odštěpení obchodních závazků roku 

2019 souvisejících s nástupnickou 

společností 

321000 395000 

302 tis. Kč 
Náklady na vývoj software – režijní 

náklady 
518000 395000 

42 898 tis. Kč Náklady na implementační služby 510000 395000 
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Rozdělení nákladových transakcí od ledna do srpna 2019 bylo opět provedeno vnitřním 

účetním dokladem, a v rámci přechodného účtu 395000, který se v rámci této transakce 

také vynuloval. V nástupnické společnosti lze vidět, že náklady vzrostly, některé z nich 

byly dle ZDP a ZoÚ klasifikovány v nástupnické společnosti jako technické zhodnocení 

na dlouhodobém nehmotném majetku, který byl do nástupnické společnosti rozdělen 

k 1.1.2019 v plné výši. Posledním krokem v rámci rozdělení v roce 2019 byl skutečný 

převod peněz z nástupnické společnosti do rozdělované. Rozdělení nákladů proběhlo 

v rámci běžného účetního období 2019, a proto bude v rámci konečné účetní závěrky 

roku 2019 zakomponováno, tak aby hospodaření odpovídalo skutečnosti a záměrům 

ohledně vypovídací schopnosti výkazů, tak jak bylo cílem celého Projektu přeměny. 

Po rozdělení nákladů z rozdělované do nástupnické společnosti zůstává otázka, jak 

správně alokovat k těmto nákladům výnosy. K tomu je třeba osvětlit způsob tvorby 

zisku z ekonomického pohledu. Z jakého titulu výnosy v zúčastněných společnostech 

vznikají a jakým nákladům se váží? Nástupnická společnost získává výnosy z prodeje 

licencí a služeb plynoucích z vývoje a upgradu softwarového produktu, a to zejména 

společnostem ve skupině v České republice i v zahraničí, ale těm externím odběratelům, 

kteří chtějí využít implementace software na míru. V rozdělované společnosti vznikají 

výnosy z měsíčních plateb od externích odběratelů služeb, a to již dokončeného 

produktu – licence. Z toho plyne fakt, že rozdělovaná společnost nakupuje služby pojící 

se s vývojovou činností od nástupnické společnosti a sama za ně následně získává 

výnosy včetně marže u koncových zákazníků. Naopak pro nástupnickou společnost 

plyne jediný zdroj výnosů z prodeje vývojářských činností, a proto byly jednorázově na 

konci roku v rámci vnitropodnikové dokumentace cen obvyklých, tyto služby 

vyfakturovány rozdělované společnosti. Rozdělovaná společnost byla v roce 2019 

jediným odběratelem nástupnické společnosti, proto byla faktura vystavena na konci 

roku 2019 jednorázově jako roční vyúčtování služeb, nikoli jak je plánováno pro 

42 898 tis. Kč 

Náklady na implementační služby – 

klasifikováno jako technické 

zhodnocení 

041000 510000 

43 200 tis. Kč Platba rozdělované společnosti 321000 221001 
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reportingové účely v dalších letech fungování, a to na měsíční bázi. Výnosy i náklady 

rozdělené v roce 2019 budou vstupovat do daňových přiznání z příjmů za rok 2019, tak 

jak byly rozděleny v této kapitole. 

 

Tabulka 25 - Vznik nákladů souvisejících s rokem 2019 za nákup vývojářských služeb v ROZ, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Částka Činnost MD DAL 

45 396 tis. Kč 
Nákup služeb výzkumu a vývoje od 

nástupnické společnosti za rok 2019 
518000 321000 

 

Tabulka 26 - Vznik výnosů souvisejících s rokem 2019 z prodeje vývojářských služeb v NAS, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Částka Činnost MD DAL 

45 396 tis. Kč 
Prodej služeb výzkumu a vývoje 

rozdělované společnosti za rok 2019 
311000 602000 

 

Správná alokace nákladů generujících výnosy z ekonomického pohledu funguje 

v zúčastněných společnostech dle následujícího schématu znázorněné v tabulce: 

Tabulka 27 - Alokace nákladů k výnosům – ekonomický pohled 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ROZ, s.r.o. NAS, s.r.o. 

Náklady Výnosy Náklady Výnosy 

Služby nakoupené 

od NAS, s.r.o. 

Tržby z měsíční 

platby licencí 

externím subjektům 

Subdodavatelé – 

vývojoví 

pracovníci 

Implementace 

software 

externím 

subjektům 

Vývoj 

stávajícího 

software 

pro ROZ, 

s.r.o. 
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2.2.4.3 Oznamovací povinnosti a informování třetích stran po uskutečnění Projektu 

přeměny 

Po zápisu přeměny do obchodního rejstříku následují informační povinnosti vůči třetím 

stranám včetně, správce daně a dalších orgánů veřejné správy. Nástupnická společnost 

může začít s žádostí na živnostenském úřadě, kde si je povinna zapsat do činností 

výkonu ty, které souvisí s převzatým jměním. Žádá o živnosti volné a to, poradenství  

v oblasti informačních technologií, technické zkoušky a analýzy a ostatní výzkum  

a vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Dále je povinností rozdělované 

společnosti vložit do obchodního rejstříku písemný souhlas místně příslušného správce 

daně, které si v předstihu vyžádá, a to podle § 35 odstavce 2, zákona č. 337/1992 Sb. 

České národní rady o správě daní a poplatků. Protože ale v Projektu přeměny došlo 

k prohlášení o domněnce souhlasu správního orgánu s přeměnou, tak podle  

ZoPS § 15 písmene a, nežádají zúčastněné společnosti souhlasy místně příslušného 

finančního úřadu. Dále dle daňového řádu České republiky, tedy zákona č. 280/2009 

Sb., §240 b odstavce 2, hovoří o tom, že daňové povinnosti a jejich platba, které 

vznikají právnímu nástupci, tedy nástupnické společnosti, přechází plně na 

nástupnickou společnost. Paragraf 240 písmeno b, odstavec 3, ZoPS, určuje místně 

příslušný finanční úřad jako ten, který byl stanoven před přeměnou.  

V rámci přeměny nedochází k rozdělení pracovněprávních vztahů z rozdělované 

společnosti do nástupnické, proto není nutné měnit registraci zaměstnanců v rámci 

místně příslušné pobočky sociální pojišťovny ani zdravotní pojišťovny z rozdělované 

společnosti na nástupnickou. 

V návaznosti na bankovní instituce nebude proces extrémně složitý, jako by to mohlo 

být například u fúze, kdy musí často dojít k přepsání vlastnictví bankovních účtů. 

Nástupnická společnost již existovala před započetím samotného Projektu přeměny, 

měla tedy založený bankovní účet k podnikatelské činnosti. Nástupnická společnost 

tedy musí jen oznámit v rámci obchodních vztahů nutnost fakturace směrem do této 

entity namísto do rozdělované společnosti, s číslem bankovního účtu připadající na 

podnikání nástupnické společnosti. Dodavatelé, zejména vývojoví pracovníci nyní musí 

faktury za svoji práci vůči rozdělované společnosti, nyní adresovat na nástupnickou 

společnost. Hlavními odběrateli nástupnické společnosti budou společnosti ve skupině, 
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ale také externí subjekty, které produkt chtějí vyvinout na míru vlastním potřebám. 

Těmto subjektům je třeba také oznámit jméno nástupnické entity a popřípadě je 

upozornit na přechod smluvních ujednání v rámci Projektu přeměny. Na počátku celého 

projektu právní zástupce zúčastněných společností podle ZoPS zveřejnil informace  

o přeměně v obchodním věstníku a v obchodním rejstříku tak, aby informovala zejména 

věřitele rozdělované společnosti, že některé závazky v rámci přeměny přechází na 

nástupnickou společnost. Po dokončení projektu je vhodné věřitele opět informovat  

o tom, že závazky za rozdělovanou společností jsou nyní splatné od nástupnické 

společnosti. 

2.3 Daňové dopady při realizace přeměny 

Velmi podstatnou částí při zpracování přeměn obchodních korporací, kterou musí 

vnímat celý transakční tým jsou daňové dopady na zúčastněné subjekty podle českého 

práva. Mnohdy jsou dokonce daňové dopady přeměn obchodních korporací jedním 

z hlavních důvodů k uskutečnění takové transakce. Jde zejména o ty, které ovlivňují daň 

z příjmů právnických osob. Daňové konsekvence může mít přeměna také na daň 

z přidané hodnoty nebo daň silniční. Tyto tři typy daní, jejich zdaňovací období, výši  

a zálohování, popíší následující kapitoly, a to v návaznosti na analyzovanou přeměnu 

rozdělením. 

2.3.1 Daň z příjmů právnických osob zúčastněných společností 

Zúčastněné společnosti ukončili zdaňovací období shodné s běžným účetním období 

trvajícím od 1.1.2018 do 31.12.2018. Toto období definuje ZDP v § 21a písmene a, jako 

kalendářní rok. Pro kalendářní rok 2018 byl stanoven základ daně daňovým poradcem 

pro rozdělovanou i nástupnickou společnost odděleně, před uskutečněním Projektu 

přeměny a rozhodným dnem. Byla zpracována konečná účetní závěrka pro obě 

společnosti a na základě ní daňový poradce, dle ZDP § 38m, vypočítal daňovou 

povinnost nebo ztrátu za 2018 pro obě společnosti a podal daňové přiznání k dani 

z příjmů právnických osob k místně příslušnému finančnímu úřadu, a to do 1.7.2019. 

ZDP definuje pojem rozdělení obchodních společností v § 23c odstavce 2. 
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Daňová přiznání roku 2018 nástupnické a rozdělované společnosti 

Rozdělovaná i nástupnická společnost vykazovala v roce 2018 aktivní ekonomickou 

činnost. Rozdělovaná společnost dosahovala záporného výsledku hospodaření, který 

způsobily z největší části investice do vývoje software a marketingové výdaje. 

Společnost měla také nedaňové náklady ve výši 672 379 Kč, které dle ZDP § 5  

odstavce 1 nemohou být považovány za výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. Takové položky tvoří zejména náklady na reprezentaci nebo 

jiné sociální náklady a dary. Do položek snižující základ daně u rozdělované společnosti 

patří zejména výše daňových odpisů software, které přesahují účetní. U nástupnické 

společnosti tvoří daňovou ztrátu roku 2018 zejména poplatky za služby právních, 

daňových a účetních poradců a také některé správní poplatky spojené s administrací 

chodu společnosti, jako je platba za evidenci sídla společnosti nebo doména webové 

stránky. Společnosti nevyužívají odpočtu na výzkum a vývoj, investičních pobídek, 

neměly v předchozích letech daňovou ztrátu k uplatnění a v roce 2018 neposkytly žádné 

bezúplatné plnění, které by bylo možno odečíst jako položky daru odčitatelné od 

základu daně. Sazba daně v roce 2018 činí 19 % a určuje ji ZDP v § 21 odstavce 1. 

Z uvedeného vyplývá, že obě zúčastněné společnosti byly v období před přeměnou 

v daňové ztrátě. Z pohledu optimalizace daňové povinnosti evidují tuto daňovou ztrátu, 

pro možné využití ke snížení daňového základu v následujících pěti zdaňovacích 

obdobích. 

Tabulka 28 - DPPO 2018 společnosti ROZ, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek v DP Operace v daňovém přiznání Částka 

10 Hospodářský výsledek -            367 324      

  Položky zvyšující základ daně              672 379      

40 Nedaňové náklady              672 379      

  Položky snižující základ daně -            823 745      

150 Rozdíl daňových a účetních odpisů -            823 745      
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200 Základ daně -            518 690      

  
Položky odčitatelné (připočitatelné)  

k ZD 
                       0       

270 Snížený základ daně -            518 690      

  Základ daně zaokrouhlený                        0       

280 Sazba daně (v %) 19 

360 Daň z příjmů                        0        

 

Tabulka 29 - DPPO 2018 společnosti NAS, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek v DP Operace v daňovém přiznání Částka 

10 Hospodářský výsledek -              16 328      

  Položky zvyšující základ daně                        -        

40 Nedaňové náklady                        -        

  Položky snižující základ daně                        -        

150 Rozdíl daňových a účetních odpisů                        -        

200 Základ daně -              16 328      

  
Položky odčitatelné (připočitatelné)  

k ZD 
                      0        

270 Snížený základ daně -              16 328      

  Základ daně zaokrouhlený                      0       

280 Sazba daně (v %) 19 

360 Daň z příjmů                       0        
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Daňová přiznání roku 2019 nástupnické a rozdělované společnosti 

Po zpracování konečné účetní závěrky k 31.12.2018 nastal rozhodný den pro sestavení 

zahajovací rozvahy. K 1.1.2019 kdy byla zahajovací rozvaha sestavena vznikly také 

nové počáteční stavy zúčastněných společností, které byly použity jako výchozí pro 

sestavení konečné účetní závěrky k 31.12.2019. U rozdělované společnosti je zřejmý 

nárůst obratu i celkově vzniklé daňové ztráty. Tato ztráta byla způsobena zejména 

investicemi do dalšího vývoje software, přesněji řečeno nákupem vývojových činností 

od následnické společnosti. Důsledkem Projektu přeměny také společnost neuplatňuje 

odpisy dlouhodobého nehmotného majetku a tyto odpisy uplatňuje společnost 

nástupnická. Rozdělovaná společnost v tomto roce sice poskytla bezúplatné plnění, 

které je nedaňovým nákladem a splňuje podmínky pro odečtení od daňového základu, 

nicméně v případě daňové ztráty tuto položku nelze uplatnit. Rozdělovaná společnost 

eviduje za rok 2018 daňovou ztrátu ve výši 518 690 Kč. Tato ztráta může být také za 

určitých podmínek přenesena do nástupnické společnosti. Celková ztráta evidovaná 

rozdělovanou společností za rok 2019 je ve výši 7 477 642 Kč. Rozdělovaná společnost 

tedy nemá povinnost v roce 2019 platit daň z příjmů právnických osob. 

Nástupnická společnost po odštěpení části jmění od rozdělované společnosti dosahuje 

mnohonásobně vyššího obratu, protože některé činnosti převzala. Obrat tvoří v roce 

2019 zejména výnosy z tržeb charakteru výzkumu a vývoje, které poskytovala 

rozdělované společnosti. Z této aktivity eviduje daňový základ ve výši 277 661 Kč. 

Společnost také narovnala výši daňových a účetních odpisů, a proto v roce 2019 

nevzniká rozdíl v jejich výši na řádku 50 a 150 daňového přiznání. ZDP v § 23c 

odstavce 7, hovoří o dopisech v rámci přeměny obchodních korporací následovně: 

„nástupnická společnost pokračuje v odpisování započatém zanikající nebo 

rozdělovanou obchodní korporací u hmotného majetku a nehmotného majetku, jež 

přešel v důsledku fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace, a 

který lze odpisovat podle tohoto zákona.“ Stejně tak ZDP v § 23c odstavce 8, písmene 

a, přistupuje k natvořeným opravným položkám v rámci rozdělovaného jmění 

nástupnické společnosti “… při převzetí rezerv a opravných položek vytvořených 

v rozdělované společnosti nástupnická společnost pokračuje v jejich tvorbě podle 

právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek…“. Rozdělovaná 

ani nástupnická společnost opravné položky k zásobám ani pohledávkám prozatím 
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netvořila. Nástupnická společnost eviduje odečitatelnou daňovou ztrátu z předchozího 

období ve výši 16 328 Kč. Pokud by od základu daně, který je shodný s výsledkem 

hospodaření společnosti odečetla tuto daňovou ztrátu, její daňová povinnost by 

dosahovala výše 49 590 Kč. Vzhledem k možnosti přenesení daňové ztráty 

z rozdělované společnosti se nástupnická společnost rozhodla využít přípustné 

optimalizace dle ZDP § 23c odstavce 8 písmene b. 

Tabulka 30 - DPPO 2019 společnosti ROZ, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek v DP Operace v daňovém přiznání Částka 

10 Hospodářský výsledek -         9 736 641      

  Položky zvyšující základ daně           2 259 000      

40 Nedaňové náklady           2 259 000      

  Položky snižující základ daně                        0        

150 Rozdíl daňových a účetních odpisů                        0        

200 Základ daně -         7 477 642      

  
Položky odčitatelné (připočitatelné)  

k ZD 
               12 200      

270 Snížený základ daně -         7 477 642      

  Základ daně zaokrouhlený 0        

280 Sazba daně (v %) 19 

360 Daň z příjmů 0        
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Tabulka 31 - DPPO 2019 společnosti NAS, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek 
v DP 

Operace v daňovém přiznání 

Částka (před 

uplatněním daňové 

ztráty společnosti 

ROZ, s.r.o. 

Částka (po uplatnění 

daňové ztráty 

společnosti ROZ, 

s.r.o. 

10 Hospodářský výsledek           277 661                   277 661      

  Položky zvyšující základ daně                         0                         0 

40 Nedaňové náklady                         0                         0 

  Položky snižující základ daně                         0                         0 

150 
Rozdíl daňových a účetních 

odpisů 
                        0                         0 

200 Základ daně           277 661                   277 661      

  
Položky odčitatelné 

(připočitatelné) k ZD 
            16 328      277 661           

270 Snížený základ daně           261 332                              0  

  Základ daně zaokrouhlený           261 000                              0  

280 Sazba daně (v %) 19 19 

360 Daň z příjmů             49 590                              0  

 

ZDP v § 23c odstavec 8, písmeno b, povolí převzít nástupnické společnosti vyměřenou 

daňovou ztrátu rozdělované společnosti, která nebyla dosud uplatněna jako položku 

odčitatelnou od základu daně: „ lze převzít pouze část daňové ztráty rozdělované 

společnost v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria; ustanovení 

§ 38na tím není dotčeno; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od 

základu daně ve zdaňovacích obdobích zbývajících do 5 zdaňovacích období 

bezprostředně následujících po zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno 
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daňové přiznání, za které byla daňová ztráta zanikající nebo rozdělované korporaci 

vyměřena za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Z uvedené textace vyplývá, že 

ztrátu rozdělované společnosti roku 2018 lze částečně přenést k uplatnění do roku 2019 

do nástupnické společnosti, a tak snížit její daňový základ. Dále ZDP v § 23c, odstavec 

9 uvádí, že toto ustanovení lze v tomto případě použít, protože zúčastněné společnosti 

jsou společnosti s ručením omezeným s daňovým domicilem v České republice. Dále 

zúčastněné společnosti splňují požadavky § 23d odstavec 2, ZDP, protože obě 

společnosti vykonávaly ekonomickou činnost v roce 2018 i 2019 a zároveň pro 

přeměnu existovaly zřejmé hospodářské důvody. V § 38na ZDP lze dále postupovat 

hledáním aplikace obecného pravidla při uplatnění daňové ztráty. Konktrétně § 38na 

ZDP (11) lze aplikovat pro nástupnickou společnost. Tento odstavec popisuje postup 

výpočtu následovně: „V případě přeměny rozdělením, kdy rozdělovaná obchodní 

korporace nezaniká, může daňovou ztrátu převzatou podle § 23c odst. 8 písm. b) odčítat 

nástupnická obchodní korporace při rozdělení od základu daně maximálně do výše části 

základu daně připadající na stejné činnosti vykonávané poplatníkem, kterému byla 

daňová ztráta vyměřena, a to v období, za které byla daňová ztráta vyměřena. Část 

základu daně podle věty první a druhé se stanoví na základě poměru tržeb za vlastní 

výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu 

připadajících na stejné činnosti vykonávané zanikající nebo poplatníkem, kterému 

byla daňová ztráta vyměřena, a to v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, k 

celkovým tržbám za vlastní výkony a zboží zaúčtovaným do výnosů “ 
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Tabulka 32 - Výpočet daňové ztráty připadající k uplatnění v rámci Projektu přeměny na 

nástupnickou společnost 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost ROZ, s.r.o. Částka 

Období vyměření ztráty 2018 

Celkové výnosy (dle VZZ)          74 421 363      

Celkové výnosy související s vývojovou činností          45 396 000      

 = tržby za vlastní výkony stejné povahy/celkové výnosy 

koeficient podle metodiky výpočtu daňové ztráty § 38na ZDP (4) 
61 % 

Daňová ztráta 2018 společnosti ROZ, s. r.o. -            518 690      

Daňová ztráta připadající k uplatnění společnosti NAS, s.r.o. -            316 394      

Daňová ztráta společnosti ROZ, s.r.o. k uplatnění v dalších 5 letech               202 296      

 

Celkové výnosy dle výkazu zisků a ztrát rozdělované společnosti roku 2018 dosahují 

výnosy ve výši 74 421 363 Kč. Celkové výnosy, které zúčastněné společnosti 

identifikovali za službu práce vývojových pracovníků včetně vnitropodnikové marže 

jsou ve výši 45 396 000 Kč. Při použití výpočtu, tak jak je popsán v § 38na ZDP (4) je 

zjištěno procento, kterým lze rozdělit daňovou ztrátu rozdělované společnosti. Podíl 

daňové ztráty rozdělované společnosti ve výši 61 % přechází k uplatnění do nástupnické 

společnosti. Od daňového základu nástupnické společnosti lze tedy odečíst 261 332 Kč 

v roce 2019 a 52 062 Kč daňové ztráty převedené z rozdělované společnosti lze 

aplikovat až do roku 2023. 

V neposlední řadě je nutné zmínit, že i rozdělovaná společnost může uplatnit zbytek 

daňové ztráty, a to na základě aplikace § 38na ZDP (5). Rozdělovaná společnost eviduje 

odečitatelnou daňovou ztrátu, která nebyla převedena do nástupnické společnosti ve 

výši 202 296 Kč. 
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Převedení daňové ztráty roku 2018 bylo provedeno na základě interní aplikace výpočtů 

a vlastních ekonomických argumentů. Společnost chce proto využít potvrzení kontroly 

výpočtu od místně příslušného finančního úřadu a využít § 38na (7) ZDP. Tento 

paragraf hovoří o možnosti posouzení aktuální situace finančním úřadem v případě 

pochybností o splnění podmínek. V této žádost poplatník popíše kontext situace, uvede: 

„a) název, právní formu a sídlo právnické osoby, daňové identifikační číslo, pokud bylo 

přiděleno, 

b) přehled veškerých tržeb za vlastní výkony a zboží v členění podle činností 

vykonávaných poplatníkem, jemuž daňová ztráta vznikla, dosažených v období, za které 

byla daňová ztráta, která má být uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně, 

vyměřena, nebo ve kterém vznikla, 

c) přehled veškerých tržeb za vlastní výkony a zboží v členění podle činností 

vykonávaných poplatníkem, který daňovou ztrátu uplatňuje, dosažených v období, za 

které má být daňová ztráta uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně, 

d) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení skutečnosti, zda daňovou ztrátu lze 

uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně.“ 

2.3.2 Daň z přidané hodnoty zúčastněných společností v rámci přeměny 

Rozdělovaná společnost byla ve chvíli realizace Projektu přeměny měsíčním plátcem 

daně z přidané hodnoty, a proto dle ZDPH § 6b odstavce 2 nástupnická společnost 

přebírá tuto povinnost, a to ke dni zápisu do obchodního rejstříku 1. 8. 2019. Vyplněním 

elektronické žádosti na portálu EPO nástupnická společnost žádá o režim plátcovství, a 

to do patnácti dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, jak stanovuje 

ZDPH § 94 odstavce 2. Režim plátce DPH je jí místně příslušným finančním úřadem 

přidělen, a to k 1. 8. 2019. První daňové přiznání k dani z přidané hodnoty nástupnická 

společnost podává v termínu do 25. 9. 2019, a to za zdaňovací období měsíce srpna 

2019, jak stanovuje ZDPH § 101 odstavce 1. Vydané a přijaté faktury, které 

nástupnická společnost vystavila a přijala zohlední v daňovém přiznání a kontrolním 

hlášení za toto období poprvé. Rozdělovaná společnost pokračuje v povinnosti podávat 

daňové přiznání, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení v měsíční frekvenci beze změny. 

Vrácením částky uplatněných nároků na odpočet daně z přidané hodnoty rozdělovanou 
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společností u části jmění, které přešlo na nástupnickou společnost a bylo pořízeno před 

přeměnou se zabývá ZDPH § 79 písmeno a. Odstavec 1 tohoto paragrafu hovoří o 

povinnosti vrátit nárokované DPH u pořízeného majetku pouze v případě, kdy 

rozdělovaná společnost ukončí svoji činnost. Pokud by rozdělovaná společnost rušila 

svoji činnost postupovalo by se podle odstavce 4 písmene c. Nicméně pokud 

nástupnická společnost tento majetek nevyřadí ze svého užívání, povinnost vracet nebo 

krátit nárokované DPH z tohoto majetku nevzniká. Odštěpení jmění z rozdělované do 

nástupnické společnosti nesplňuje definici předmětu daně podle ZDPH, § 2, odstavce 1, 

a proto se odštěpovaná část majetku pro rozdělovanou společnost nechová jako 

uskutečněné plnění a nepodléhá ZDPH. 

2.3.3 Daň silniční zúčastněných společností v rámci přeměny 

Rozdělovaná společnost má v užívání jedno osobní vozidlo, které v rámci vyčleněného 

jmění v Projektu přeměny nepřechází na nástupnickou společnost. Proto se nástupnická 

společnost nestává poplatníkem podle ZDS a nevzniká u ní daňová povinnost dle § 8. 

Poplatníkem daně podle ZDS zůstává rozdělovaná společnost. Zaplacené zálohy během 

roku 2019 se započtou na daňovou povinnost vypočtenou rozdělovanou společností do 

31.1.2020.  

2.4 Finanční analýza v kontextu Projektu přeměny 

Pro zhodnocení důsledků přeměny, jak na finanční zdraví podniku, tak na spolehlivost  

a vypovídací hodnotu sledovaných ukazatelů, bude provedena finanční analýza ve 

zkráceném zpracování tak, aby poukázala na odůvodněnost celé transakce. Projekt 

přeměny byl uskutečněn s cílem oddělit na sobě nezávislé činnosti a vytvořit tak vhodné 

prostředí pro reportingové činnosti, efektivnější čtení výsledků podnikání, a tím 

následně zlepšit řízení a prosperitu celé skupiny. Dalším důvodem pro realizaci 

přeměny je plán skupiny společností realizovat mezinárodní expanzi. V tomto ohledu 

bude víc než vhodné, aby všechny zahraniční pobočky měly stejné principy fungování a 

skladbu majetku a závazků, a tak bylo možné srovnávat výsledky jednotlivých zemí 

mezi sebou. Pro příklad uveďme pobočku v USA. Tato pobočka by v aktivech 

společnosti neměla dlouhodobý nehmotný majetek, a proto by standartní finanční 

ukazatele nemohly být srovnávány s výsledky české pobočky, která by bez realizace 

Projektu přeměny měla výsledky ovlivněny tímto dlouhodobým nehmotným majetkem. 
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V domácím podnikatelském prostředí a samozřejmě i v tom mezinárodním, je běžné 

reportingové veličiny sledovat v rámci poměrových nebo rozdílových ukazatelů. Jejich 

vypovídací schopnost je přímo úměrná kvalitě vstupních informací, které jsou 

zpracovány v účetnictví. Proto bych ráda pomocí finanční analýzy a jejich výsledků 

poukázala na možné odchylky ve sledovaných veličinách společností s provedením 

přeměny a bez provedení přeměny. Finanční analýza byla provedena na sledovaných 

obdobích roku 2018 a 2019 u zúčastněných společností. Výkazy byly také sestaveny pro 

rozdělovanou společnost se simulací situace, pokud by proměna neproběhla. V roce 

2019 tedy lze sledovat rozdílné vyjádření výsledků s provedením Projektu přeměny  

a bez jeho uskutečnění, a to u rozdělované společnosti. 

2.4.1 Rozdílové ukazatele zúčastněných společností 

Zkoumání výsledků společnosti dle rozdílových ukazatelů se provádí pomocí čistého 

pracovního kapitálu. Čistý pracovní kapitál, anglicky Net Working Capital, se vypočítá 

jako rozdíl mezi oběžnými aktivy (bez dlouhodobých pohledávek) a krátkodobými 

závazky (5). 

Čistý pracovní kapitál zúčastněných společností 

Čistý pracovní kapitál je rozdílový ukazatel, který finančnímu řediteli společnosti 

vypovídá o likviditě podniku, tedy jak je podnik schopen dostát svým krátkodobým 

závazkům z prostředků oběžných aktiv, které má právě k dispozici. Po přeměně 

zúčastněných společností lze sledovat kladné hodnoty u nástupnické i rozdělované 

společnosti, což znamená, že krátkodobých závazků měly společnosti méně než 

oběžných aktiv, které jsou zdrojem pro splácení těchto závazků. U analyzovaných 

společností je to dáno zejména vyšší hodnotou rozdílu krátkodobých pohledávek a 

krátkodobých závazků. Společnosti mají dlouhodobě alokovány oběžné prostředky 

v penězích, tak aby mohly uskutečňovat transakce spojené s poskytováním služeb a 

mohly hradit svoje krátkodobé obchodní závazky, které jsou přímým nákladem 

k poskytování těchto služeb. V období roku 2019, kdy proběhl Projekt přeměny lze 

sledovat, že celou transakcí se ukazatel nejen zvýšil, ale pokud by přeměna neproběhla 

dále by se u rozdělované společnosti snižoval. Vyšší čísla ČPK po realizaci přeměny, 

vznikla zejména z důvodu vzniku vnitropodnikových pohledávek u nástupnické 

společnosti. 
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Tabulka 33 - Čistý pracovní kapitál v rámci Projektu přeměny  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S realizací přeměny 

Bez 

realizace 

přeměny 

 
 Rozdělovaná společnost Nástupnická společnost Rozdělovaná 

společnost 

Období 2018 2019 2018 2019 2019 

ČPK (v tis. Kč) 11 760 7 663 228 1 474 7 707 
 

 

2.4.2 Poměrové ukazatele zúčastněných společností 

Základním a nejvýznamnějším nástrojem finanční analýzy je zkoumání poměrových 

ukazatelů (5).  

Ukazatel zadluženosti zúčastněných společností 

Pomocí poměrových ukazatelů lze hodnotit analýzu zadluženosti zúčastněných 

společností. Výpočty tohoto ukazatele pomohou lépe nahlédnout na situaci podniku 

s ohledem na jeho snahu o optimální strukturu financování. Vlastní kapitál je 

v porovnání s cizím velmi nákladný, avšak podnik nenese žádná rizika s jeho držením. 

Nejsou zde žádné úroky ke splacení, ani termíny k splátkám jistiny. Zúčastněné 

společnosti proto volí vlastní kapitál k financování inovací i běžného provozu. V rámci 

využití cizího kapitálu se jedná o vklady společníka a dále o krátkodobé závazky od 

subdodavatelů vývojových prací nebo poskytování marketingových a dalších režijních 

služeb. U firem poskytujících služby je využívání krátkodobého cizího kapitálu zcela 

běžný jev, krátkodobé závazky kryjí oběžnými aktivy (pohledávky a peněžní 

prostředky), nemají mnoho dlouhodobých aktiv, které je třeba krýt dlouhodobými zdroji 

financování, a tak je dodrženo zlaté pravidlo financování. Důležitá je tedy struktura 

zadlužení. Celková zadluženost společnosti je tvořená zejména krátkodobými závazky 

z obchodních vztahů. Společnost si drží vždy dostatečné množství peněžních prostředků 

v oběžných aktivech ke krytí těchto krátkodobých závazků do splatnosti. Zúčastněné 

společnosti také spoléhají na zaplacení vlastních krátkodobých pohledávek. Celkové 
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krytí aktiv společnosti cizími zdroji nedosahuje výše 50 %, což je ve srovnání 

s doporučenými hodnotami 40 % - 60 % průměrné (5). Rozdělovaná společnost by 

s přeměnou i bez přeměny dosahovala kvůli vysoké ztrátě, pocházejících z investic do 

rozvoje společnosti, záporného výsledku hospodaření, který vedl ke snížení vlastního 

kapitálu. Proto nelze dobře hodnotit míru zadlužení u rozdělované společnosti.  

U celkové zadluženosti lze vidět, že by její míra u rozdělované společnosti byla za 

hranicí doporučených hodnot a neodpovídala by skutečnému stavu. Po rozdělení 

společností totiž došlo k oddělení aktiv do nástupnické společnosti, která na sebe váží 

krátkodobé závazky z titulu vývojových prací. Ztráta rozdělované společnosti a její 

záporný vlastní kapitál, který vzniká z agresivní strategie rychlého růstu na trhu, proto 

ovlivňuje krátkodobé zadlužení, vznikající zejména z krátkodobých závazků, které kryjí 

krátkodobé pohledávky z inkasovaných licencí, a to pouze u rozdělované společnosti. 

Kolik má společnost k dispozici vlastních zdrojů lze zjistit podle doplňkového ukazatele 

„Míra zadluženosti“. Tento ukazatel může být velmi důležitý, a to zejména pro 

bankovní instituce v případě nutnosti vstupu úvěrového financování. Banka dle tohoto 

ukazatele zjišťuje, jestli je podnik schopný dostát závazkům svých věřitelů. Čím nižší 

číslo ukazatele, tím kladnější hodnocení. Ve své podstatě však společně s celkovou 

zadlužeností poukazují na stejný fakt. 

Tabulka 34 – Ukazatel zadluženosti zúčastněných společností 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S realizací přeměny 

Bez 

realizace 

přeměny 

 
 Rozdělovaná společnost Nástupnická společnost Rozdělovaná 

společnost 

Období 2018 2019 2018 2019 2019 

Celková 
zadluženost  

47 % 31 % 5 % 41 %  65 % 

Míra zadlužení 2,11 - 0,74 0,05 1,01 - 62,64 
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Ukazatel likvidity zúčastněných společností 

Tento ukazatel sleduje momentální schopnost firmy uhradit zejména krátkodobé splatné 

závazky. Měří se zde prostředky, kterými je možno platit s tím, co je nutno zaplatit. 

Z důvodu, že společnosti nemají ve svém oběžném majetku zásoby, bude management 

společnosti sledovat pouze dvě ze tří běžně sledovaných ukazatelů v souvislosti 

s měření likvidity společnosti, a to ukazatel běžné likvidity a peněžní likvidity. 

S výjimkou roku 2018 u nástupnické společnosti, kdy společnost nebyla naplno 

ekonomicky aktivní dosahují výsledky zúčastněných společností doporučených hodnot 

a jsou v normě. Ukazatel běžné likvidity, sleduje, zda je podnik schopný uspokojit 

věřitele při proměně veškerých oběžných aktiv na peníze. Sleduje krátkodobé položky a 

hodnotí schopnost společnosti dostát svým závazkům i krátkodobě. Doporučené 

optimum ukazatele běžné likvidity se pohybuje v rozmezí 2 – 2,5 a čím nižší číslo je, 

tím rizikovější je strategie firmy. Ukazatel hotovostní, nebo také peněžní likvidity, by se 

měl objevovat v ideálním rozmezí 0,2 – 0,5 a bere v úvahu pouze peněžní prostředky 

vzhledem ke krytí krátkodobých závazků – tedy nejrychlejší možné splacení závazků 

(5). Pokud by k rozdělení společností nedošlo, byla by likvidita běžná i peněžní 

ovlivněna vysokým podílem peněžních prostředků v rozdělované společnosti, které je 

ovšem nutné použít k zaplacení inovačních a vývojových pracovníků v nástupnické 

společnosti. 

Tabulka 35- Ukazatel likvidity zúčastněných společností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S realizací přeměny 

Bez 

realizace 

přeměny 

 
 Rozdělovaná společnost Nástupnická společnost Rozdělovaná 

společnost 

Období 2018 2019 2018 2019 2019 

Běžná likvidita 1,79 1,81 19,70 0,93 5,77 

Peněžní 

likvidita 
0,88 0,44 19,70 0,05 4,40 
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Ukazatel rentability zúčastněných společností 

Rentabilita podniku je synonymum pro návratnost investovaného kapitálu a schopnost 

společnosti dosahovat zisku pro své vlastníky. Rentabilitu management firmy počítá 

jako požadovanou podobu zisku v poměru toho, k čemu je zisk vztažen, tedy 

investovaný kapitál. Níže jsou uvedeny nejčastěji počítané ukazatele spojené 

s rentabilitou, s použitím zisku před úroky a zdaněním (EBIT). Jen v ukazateli 

rentability vlastního kapitálu je použitý čistý zisk. 

U rozdělované společnosti lze sledovat záporný výsledek hospodaření. Tento fakt, ale 

nejde brát dogmaticky a číst ho jako důkaz o nezdravé finanční situaci podniku. 

Naopak, rozdělovaná společnost je velmi úspěšná a je si vědoma toho, že pro zvětšování 

svého podílu na trhu, je třeba investovat do budování značky, obchodu i produktu, a to 

může vést k dočasnému zápornému výsledku hospodaření. V roce 2019 došlo dokonce 

k tomu, že záporný výsledek hospodaření pokryl kladné položky vlastního kapitálu,  

a proto vlastní kapitál rozdělované společnosti dosahuje v roce 2019 záporných hodnot, 

a to s realizací přeměny i bez její realizace. U ukazatelů rentability lze dobře vidět 

záměr celého projektu přeměny. Finanční management společností chtěl pomocí 

nástupnické entity ukázat reálnou výnosnost produktu, jeho vývoje a udržování. Naproti 

tomu běžná operativa s plánovanou ztrátou, s budoucí návratností, je záměrně oddělena 

a záporné výsledky rentability, proto majitele neodradí od dalšího investování do této 

aktivity. Pokud by společnost přeměnu neprovedla, lze sledovat, že výsledky by ztratily 

vypovídací hodnotu a výnosová činnost by pro zainteresované osoby nebyla absolutně 

viditelná. 
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Tabulka 36 - Ukazatel rentability zúčastněných společností 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S realizací přeměny 

Bez 

realizace 

přeměny 

 
 Rozdělovaná společnost Nástupnická společnost Rozdělovaná 

společnost 

Období 2018 2019 2018 2019 2019 

ROA – 

Rentabilita 

celk. aktiv 

4 % -54 % -7 % 25 % -9 % 

ROS – 

Rentabilita 

tržeb 

2 % -10 % 0 % 7 % -5 % 

ROE – 

Rentabilita vl. 

kapitálu 

-5 % -133 % -7 % 5 % -836 % 

 

Ukazatel aktivity zúčastněných společností 

U ukazatelů aktivity lze sledovat vyjádření aktiv nebo pasiv ve dnech nebo v celkovém 

počtu obratů za rok ve sledovaném období. Výsledky ukazují, jak efektivně podnik 

hospodaří se svým majetkem a závazky a využívá svých zdrojů. Důležitým faktorem při 

sledování výsledků u obratu oběžných aktiv je podmínka, aby tržby byly větší než 

aktiva a výsledek byl tedy větší než 1. Také platí, že čím vyšší hodnota vychází, tím 

lépe (5). U zúčastněných společností v roce 2019 lze sledovat příznivé nakládání 

s majetkem, pokud by přeměna neproběhla ukazatel obratu aktiv by vypovídal o tom, že 

se aktiva za celý rok nevyměnila ani dvakrát, což u společnosti poskytující služby 

s měsíčními platbami neodpovídá skutečnosti. Ukazatel doby obratu pohledávek 

vypovídá o tom, kolik dní uplyne od vydání do zaplacení faktury. Tedy jak silnou pozici 

společnost má a jak dobře organizuje svoje vymáhací procesy. Naopak ukazatel doby 

obratu závazků ukazuje, jak dlouho trvá společnosti dostát svým krátkodobým 
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závazkům. Obzvláště u firem poskytujících služby, které mají velkou část svých zdrojů 

v krátkodobém cizím krytí a v krátkodobém oběžném majetku, je extrémně důležité, 

aby dokázaly řídit čas mezi splatnostní pohledávek a závazků a peněžní tok spojený 

s tímto procesem. Ideálním stavem je, aby společnost dosahovala podobné doby  

u splatnosti pohledávek a závazků, protože čím, delší dobu podnik čeká na zaplacení od 

odběratelů, tím je provoz nákladnější. Pokud by k přeměně nedošlo, rozdělovaná 

společnost by ukazatel doby splatnosti jejich závazků měla značně zkreslený velikostí 

závazků za subdodavatelskými poskytovali vývojových a IT služeb, které mají jiný 

charakter a dobu splatnosti než běžné krátkodobé závazky, využívané k režii.  

Tabulka 37 - Ukazatel aktivity zúčastněných společností 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S realizací přeměny 

Bez 

realizace 

přeměny 

 Rozdělovaná společnost Nástupnická společnost Rozdělovaná 
společnost 

Období 2018 2019 2018 2019 2019 

Obrat celk. aktiv 2,29 5,23 - 3,52 1,71 

Doba obratu aktiv 157,06 68,79 - 102,58 210,03 

Doba inkasa 

pohledávek 
66,94 36,84 - 38,22 48,65 

Doba splatnosti 

krátk. závazků   
74,00 34,43 - 42,00 212,00 

 

2.4.3 Altmannovo Z-skóre zúčastněných společností 

Tento ukazatel je sestaven za pomocí bankrotního modelu. Bankrotní se mu říká proto, 

že by měl společnosti poukázat na možný krach podniku. Poukazuje na určité 

zákonitosti ve výsledcích jednotlivých zkoumaných veličin a spojitost s možným 

příchodem krachu společnosti. Jedná se například o kombinaci veličin likvidity, čistého 

pracovního kapitálu nebo rentability vloženého kapitálu. (5) Při srovnání výsledku 
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tohoto indexu při provedení přeměny a bez jeho provedení, lze jasně vidět pozitivní 

dopad na tento ukazatel. Interpretace hodnot z Tabulky 38 lze číst pomocí následujícího 

schématu (5): 

- zdravý podnik, potom výsledek Z - score > 2,9, 

- velmi silné finanční problémy, potom výsledek Z - score < 1,81, 

- nevyhraněná finanční situace, potom výsledek Z – score = 1,81 - 2,99. 

 

Tabulka 38 - Altmanovo Z-skóre 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

S realizací přeměny 

Bez 

realizace 

přeměny 

 
 Rozdělovaná 

společnost 
Nástupnická 

společnost 
Rozdělovaná 

společnost 

Období Váha Označení 2018 2019 2018 2019 2019 

Pracovní 

kapitál/aktiva 
0,717 x1 0,44 0,55 1,16 0,14 0,12 

Nerozdělené 

zisky/aktiva 
0,847 x2 0,23 0,12 0 0,37 0,09 

EBIT/ aktiva 3,107 x3 0,04 - 0,57 - 0,07 0,25 - 0,01 

VK/cizí 

zdroje 
0,42 x4 0,47 - 0,30 18,70 0,69 1,71 

Tržby/aktiva 0,998 x5 2,29 5,23 0 3,51 2,20 

Výsledek - - 3,13 3,83 8,48 4,97 0,17 
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2.4.4 Ekonomická přidaná hodnota zúčastněných společností 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty pro analyzované společnosti počítá výsledek 

ekonomického zisku pro majitele společnosti v pojetí upraveného výpočtu, který je 

blíže reálným podnikatelským podmínkám, na rozdíl od zisku, který vykazují 

společnosti v účetnictví (7). Výpočet ekonomické přidané hodnoty (dále EVA) se 

skládá z několika mezikroků, přičemž ten první se váže na úpravu rozvahy. Do výpočtu 

ukazatele EVA vstupují aktiva společnosti upravená o data, která skutečný majetek a 

závazky společností zkreslují, a to dle zákonitostí úprav podle účetních a daňových 

zákonů (5). Pro analyzované společnosti byly aplikovatelné úpravy aktivace nákladů do 

aktiv společnosti a odečtení krátkodobých závazků z aktiv společnosti. Do aktiv 

společnosti bylo vhodné aktivovat ty náklady, které sice mají okamžitý vliv na výkaz 

zisků a ztrát a způsobují v tomto případě hluboký propad ve výsledku hospodaření, 

nicméně je společnost považuje za dlouhodobé a z hlediska investic, lze předpokládat, 

že marketingové, školící nebo implementační činnosti, lze aktivovat do majetku 

společnosti. Další úpravou v rámci výpočtu ukazatele EVA byla úprava výkazu zisků  

a ztráty, a to právě o náklady, které byly aktivovány do rozvahy. Posledním úkolem, 

v rámci tohoto komplexního výpočtu, je získat vážené průměrné náklady na vlastní  

a cizí kapitál. Z tohoto pohledu lze říci, že společnost nedisponuje žádnými 

dlouhodobými cizími zdroji, a proto bylo třeba zjistit cenu pouze vlastního kapitálu. 

Náklady na vlastní kapitál byly zjištěny pomocí stavebnicového modelu, kde 

s k bezrizikové sazbě připočítává přirážka za finanční stabilitu společnosti, za 

podnikatelské riziko a za velikost podniku. Dohromady lze získat nákladové procento, 

které po vynásobení celkové výše vlastního kapitálu podá informaci o průměrných 

nákladech vlastního kapitálu společnosti. I přestože výsledky tohoto ukazatele ukazují 

na zápornou hodnotu pro majitele společnosti, lze po přeměně zúčastněných společností 

sledovat výrazné zlepšení ekonomické hodnoty podniku. 

 

 

 



 

96 

 

Tabulka 39 - Ekonomická hodnota podniku zúčastněných společností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S realizací přeměny 

Bez 

realizace 

přeměny 

 
 Rozdělovaná společnost Nástupnická společnost Rozdělovaná 

společnost 

Období 2018 2019 2018 2019 2019 

NOA 32 622 14 241 228 7 637 56 215 

NOPAT 8 187 - 3 159 - 16 277 -1 235 

WACC 16 % 19 % 19 % 13 % 19 % 

EVA 3 130 - 5 793 -58 - 678 -11 634 

 

2.5 Shrnutí strategické a finanční analýzy 

Na základě strategické analýzy, zpracované přeměny zúčastněných společností  

a následné finanční analýzy budou v následující kapitole shrnuty nejdůležitější 

poznatky. Společnost se nachází ve fázi, kdy řeší vývoj vlastního produktu, zabývá se 

náborem kvalifikovaných pracovníků a z pohledu finančního zdraví má ambice růstu,  

a to i přes nastupující krizi. K tomu jí dle zpracovaných dat z vnějšího okolí pomůže 

náborová přeshraniční strategie a také nastupující ekonomické ochlazení, které trh práce 

oslabí a přinese s sebou vyšší procento nezaměstnanosti. V rámci vývoje, upgradu  

a údržby vlastního produktu se společnost soustředí na nejnovější digitální technologie  

a do svého týmu se snaží získat ty nejlepší odborníky. Svůj tým také pravidelně 

vzdělává. Z pohledu další perspektivy sleduje společnost poptávku zákazníků po 

vlastním produktu, a to zejména z hlediska dynamických změn, které z pohledu 

digitálního podnikání přichází. Z mírného poklesu tržeb v odvětví vyplývá, že 

dostatečná připravenost, strategické plánování a relevantní data, která získala díky 

Projektu rozdělení, společnosti v následujících obdobích pomohou se stálými výnosy. 

Z hlediska finančního zdraví podniku lze vidět, že společnost poslední období 
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investovala do budování značky a potenciálu svých zaměstnanců, a proto dosahuje 

vyšších nákladů než výnosů a výsledkem hospodaření pro rozdělovanou společnost je 

tedy ztráta. Zúčastněné společnosti se v následujících obdobích vynasnaží vytvořit 

ekonomickou hodnotu pro jejich vlastníky a také vyšší výsledky v ukazatelích 

rentability tak, aby v případě zájmu o cizí financování, měly společnosti možnost uspět 

v hodnotícím řízení. Společnosti se také zaměří na stabilní likviditu, kterou je třeba 

správně řídit, a to v rámci splatnosti krátkodobých pohledávek a závazků, které tvoří 

největší část majetku a závazků z analyzovaného oboru podnikání. 

SWOT analýza 

Závěrečným a přehledným shrnutím strategické a finanční analýzy je tzv. SWOT 

analýza, která kombinuje výsledky perspektivy vycházejících z vnitřního okolí (silné  

a slabé stránky společností) a vnějšího okolí (příležitosti a hrozby společností) (10). 

Pomocí bodovací metody byla SWOT analýza sestavena následovně, viz Tabulka 40, 

přičemž hraje úlohu i pořadí aspektu. 
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Tabulka 40 -SWOT analýza společností vycházející z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

S W 

- relevantní mezinárodní produkt, 

který využijí moderní společnosti 

- silná stabilita v cash flow 

- silné zázemí pro kvalitní reporting 

- delší doba pro úhradu závazků než 

doba splatnosti pohledávek 

- slabá rentabilita, ztrátové 

účetnictví 

- záporná rentabilita a výnos pro 

majitele společnosti 

- nízká zadluženost dlouhodobými 

zdroji a nevyužití daňového štítu 

O T 

- ochlazující se trh práce (více 

kvalitních pracovníků) 

- silná pozice vůči konkurenci 

- zajímavé firemní prostředí pro 

investory 

- klesající tržby v odvětví 

- možná klesající poptávka po 

zbytných produktech jako nabízí 

analyzované společnosti 

- oslabení české koruny  
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DISKUZE A SHRNUTÍ 

Ráda bych diskuzi nad řešenou problematikou v této práci rozdělila do dvou částí, a to 

účetní a daňovou a dále finanční a strategickou. Posoudím jejich zpracování a dopad na 

zainteresované osoby, majitele společnosti, i podnik a jeho okolí. Na závěr zhodnotím 

možná rizika vycházející z této transakce. 

Účetní a daňové hledisko Projektu přeměny 

Zásadním pohledem na celou transakci v této práci je účetní a daňové zpracování  

a dopady, které na zúčastněné společnosti a jejich okolí přeměna měla. Jako účetní 

mohu posoudit celou transakci za velmi náročnou a komplexní. Zároveň je třeba 

intenzivnější příprava a studium spojené legislativy.  Dále je třeba vnímat provázanost 

účetního hlediska na to daňové a právní. Z běžné agendy vedení účetnictví, jako jsou 

transakce účtování dokladů, podávání daňových tvrzení a zpracování konečné účetní 

závěrky, je třeba správným postupem implementovat celý proces tak, aby v konečném 

důsledku negativně neovlivnil zúčastněné společnosti. Jako první a velmi důležitý krok, 

který by měl být proveden ve spolupráci se společnostmi a jeho daňovými a právními 

zástupci, hodnotím výběr data rozhodného dne přeměny. Od toho dne se totiž odvíjí 

velké množství aktivit a toto datum také určuje komplexitu, náročnost a nákladnost celé 

operace. Společnost vybrala datum rozhodného dne k 1.1., což pro návazné práce 

znamenalo, že konečná účetní závěrka byla zpracována k datu konce běžného účetního 

období k 31.12., a tak další závěrka mimo běžné účetní období nemusela být 

zpracována. Také zápis přeměny do obchodního rejstříku, který se podařilo uskutečnit 

v témže roce, jako rozhodný den, ušetřilo další administrativní náklady. 

Dále je důležité brát v úvahu posloupnost celé operace v návaznosti na právní aspekty 

jako je zveřejnění přeměny nebo její schválení. Z účetního hlediska bylo samozřejmě 

k řešení reálné technické zpracování v účetním programu. Celá transakce nesmí 

zasáhnout do bilanční rovnice aktiv a pasiv a musí být rozdělena dle Projektu přeměny. 

Pro zpracování v účetním programu jsem zvolila použití přechodného účtu a vnitřního 

účetního dokladu. Zrcadlové transakce, které byly provedeny v účetním programu 

v zúčastněných společností k 1.1. byly poté podkladem pro zpracování obratové 

předvahy, zahajovacích rozvahy a komentáře k zahajovacím rozvahám. Nutnost 

komplexní znalosti této problematiky často může vést k chybám při zpracování 
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v účetním programu nebo k přehlédnutí některých povinností podle souvisejících 

legislativních pramenů, jako je např. komentář k zahajovacím rozvahám, který je nutné 

sestavit dle ZoPS pro zúčastněné společnosti a okomentovat zde provedené transakce 

v účetnictví v návaznosti na Projekt přeměny. V praxi jsem se setkala s vágní definicí 

ohledně sestavení tohoto dokumentu, protože zákon o přeměnách obchodních 

společností přesně nedefinuje jednotlivé části komentáře k zahajovací rozvaze, jako 

tomu je například u ekvivalentu tohoto dokumentu – přílohy k účetní závěrce, kde ZoÚ 

velmi specificky uvádí, které části účetních výkazů a činnosti má účetní jednotka 

povinnost komentovat, a to na základě kategorizace účetních jednotek a jejich velikosti. 

Stejně tak ZoÚ, ČÚS nebo Vyhláška pro podnikatele přesně neurčuje, jak má být 

zahajovací rozvaha technicky zpracována a jakými účetními zápisy se má přeměna 

zpracovat, proto jsem považovala za užitečné, podělit se v této práci o přístup, který 

jsem ve spolupráci s daňovým poradcem v účetnictví zúčastněných společností zvolila u 

rozdělení jednotlivých položek rozdělovaného jmění. Popsala jsem každou 

rozdělovanou položku a také získanou konečnou podobu po rozdělení. 

Záměrem detailního zpracování účetního postupu bylo poukázat na možné komplikace a 

výzvy, které z povrchního zpracování rozvahy nemusí být zcela zřetelné. V praxi jsem 

se setkala například s tím, že rozdělované peníze v rámci peněžních prostředků na 

bankovním účtu v době realizace přeměny již v rozdělované společnosti na bankovním 

účtu reálně nebyly. Takovou situaci samozřejmě právní činitelé nevymyslí, ale 

podnikaní s sebou často přináší výzvy, které nelze v regulativních pramenech zachytit. 

Dalším významným bodem, který bych ráda zdůraznila a nutnost jeho řešení se objevilo 

až při samotném účetním zpracováním, je způsob rozdělení majetku a na to navázané 

odpisy a aktivace technického zhodnocení. Majetek spolu s technickým zhodnocením, 

zařazením do užívání a odpisy, jsou témata, která jsou komplexní povahy, což vyplývá 

také z faktu, že jejich definice a řešení je zároveň v zákoně o účetnictví a také v zákoně 

o dani z příjmů. U rozdělované společnosti byl dlouhodobý nehmotný majetek v rámci 

přeměny velmi důležitou součástí a také jedním z hlavních důvodů, který k přeměně 

vedl. Záměr rozdělení totiž spočíval právě v tom, alokovat výnosy z těchto 

dlouhodobých aktiv k tržbám, které z nich pocházejí, a tak získat relevantní informace  

o výnosnosti podnikání. Proto byla kvantifikace a aktivace nákladů spojených 

s vývojem a dlouhodobým nehmotným majetkem v období, předcházejícímu 
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rozhodnému dni, velmi důležitá. Dalším podstatným faktem bylo to, že odpisy z tohoto 

dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2019 mohly být daňově uznatelným 

nákladem v celkové výši, a to jen v nástupnické společnosti. Pokud by přeměna 

probíhala s rozhodným dnem např. 1.4.2019, nikoli 1.1.2019, část odpisů by se 

alokovala k rozdělované společnosti a část k nástupnické společnosti. Z pohledu 

technického zpracování v účetnictví bylo podstatným krokem rozdělit separátně 

oprávky k tomuto majetku a dále pořizovací cenu, tak aby v nástupnické společnosti 

údaje o zůstatkové ceně dlouhodobého majetku vycházely z původních dat. Dalším 

velmi zajímavým aspektem účetního zpracování přeměny bylo odštěpení časového 

rozlišení. Účetní totiž musí vnímat návaznost celé přeměny i na běžné účetní transakce, 

a to rozdělení časového rozlišení právě dokazuje. Časové rozlišení, které bylo nutné 

rozdělit do nástupnické společnosti totiž bylo v roce 2019 již rozpuštěno do výnosů, 

respektive nákladů. Proto účetní musí domyslet také reverzní transakce tohoto typu 

v roce 2019, tak aby odštěpoval pouze majetek a závazky, a nikoliv výnosy a náklady. 

Tímto se dostávám k neméně významné části účetního zpracování přeměny,  

a to rozdělení transakcí spojených s nástupnickou společností, probíhajících 

v rozdělované společnosti během roku 2019. O této části prací spojených s přeměnou 

obchodních společností jsem se dočetla v teoretických podkladech jen velmi zřídka. 

V literárních pramenech je často řešen okamžik rozdělení, respektive fúze, ale 

transakce, které probíhají v reálném fungování společností i během období, kdy 

přeměna není zapsána v obchodním rejstříku a zúčastněné společnosti vedou oddělené 

účetnictví, jako by k přeměně nikdy nedošlo, už nejsou stanoveny tak zřejmě. Proto 

opět záleží na individuální situaci, účetním a daňovém poradci, jaké stanovisko 

k tomuto problému zaujmou. Rozdělení výnosů a nákladů, které vznikly během tohoto 

období, napřímo se nedoporučuje. Proto byl při této přeměně zvolen postup rozdělení 

pouze v rámci majetku a závazků, tedy tak, jak tomu bylo u rozdělení k 1.1. Vzájemné 

transakce mezi zúčastněnými společnostmi by musely být vyloučeny, proto se o nich 

v roce 2019 v analyzovaném případě neúčtovalo, až do doby právní účinnosti transakce. 

Až po zapsání přeměny do obchodního rejstříku se přefakturování a vzájemné transakce 

uskutečnily. 

V ohledu daní bych ráda vyzdvihla dvě nejpodstatnější, které se v rámci přeměny řešily, 

a to daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. Důležitým faktem, který 
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vyplývá ze ZoPS je, že nástupnická společnost, která přebírá jmění po rozdělované 

společnosti, která je v režimu plátce DPH, se stává datem právní účinnosti také plátcem 

DPH. Přihlášení nástupnické společnosti k režimu plátcovství na místně příslušný 

finanční úřad vnímám jako proces v teorii velmi snadný. Nicméně v praxi jsem se 

setkala s nedorozuměními na straně finančního úřadu. Přeměnu, a tedy i povinnost 

přihlášení k režimu plátce DPH jsem obhajovala platnými argumenty, i přestože ze 

ZoPS je tato povinnost nesporná a zcela jasná. Částečně mohlo být nedorozumění mezi 

finanční správou a zástupcem společnosti, způsobeno faktem, že právní zástupce 

nepožádal správce daně o schválení přeměny, a to ještě před započetím celého procesu. 

Nicméně nepožádání o schválení přeměny je podle ZoPS přípustné, a to, pokud subjekt 

stanoví, že předpokládá jeho schválení, tak jak bylo učiněno právě v našem případě. 

U daně z příjmů právnických osob bylo velkým zjednodušením celé transakce 

rozhodnutí o rozhodném dni k 1.1.2019, které je shodné se začátkem kalendářního roku, 

účetního období a také zdaňovacího období. Zúčastněné společnosti měly 

v předcházejícím období přeměny daňovou ztrátu. Tato ztráta se zejména u rozdělované 

společnosti váže k agresivní taktice růstu a nákladům na marketing, inovace  

a vzdělávání, které souvisejí s tímto růstem. Do nástupnické společnosti byly odděleny 

činnosti související s inovací a údržbou dlouhodobého nehmotného majetku. Tedy 

z tohoto předpokladu a podle zákona o dani z příjmů právnických osob, může být i část 

z daňové ztráty z rozdělované společnosti rozdělena do nástupnické společnosti. Protože 

ztráta roku 2018 rozdělované společnosti souvisela s inovačními a vývojovými činnosti, 

jakožto část majetku a závazků rozdělená do nástupnické společnosti souvisí také 

s inovačními a vývojovými činnostmi, dovoluje zákon o dani z příjmů tuto ztrátu 

přenést na nástupnickou společnost. Toto považuji za průchozí a efektivní optimalizaci 

základu daně nástupnické společnosti a je to přímý důkaz toho, že nejen přeměny typu 

fúzí, kdy se spojují společnosti za účelem využití daňové ztráty v nástupnické 

společnosti, mohou být výhodné z hlediska daně z příjmů právnických osob.  

Hospodaření, finanční zdraví a výkaznictví zúčastněných společností 

Kalkulace nákladů na přeměnu zobrazuje Tabulka 41 a důležitost jejího uskutečnění je 

tedy vhodné posoudit z hlediska vlivu na finanční zdraví zúčastněných společností, 

vypovídací hodnotu reportingových veličin a také budoucí vizi zúčastněných 
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společností. Celá transakce přeměny není zrovna nejlevnější záležitostí. Do procesu 

vstupují odborníci z různých odvětví a také soudní a administrativní poplatky nejsou 

levnou položkou v celém procesu.  

Tabulka 41 - Náklady na přeměnu zúčastněných společností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Práce Odměna (v Kč) 

Právní zástupce 100 000 

Daňový poradce 30 000 

Účetní specialista 30 000 

Notářský zápis 10 000 

Celkem 170 000 

 

Možná rizika vycházející z přeměny vidím v návaznosti na aktuální stav ekonomické 

situace. Před celosvětovým trhem nyní stojí ekonomická krize naší generace, a proto je 

důležité, mít stabilní a pevné základy v podnikatelské činnosti v podobě finančních 

rezerv. Kromě stabilního cash flow a také rentabilního podnikaní bude nutné udržet si 

inovativní a investiční přístup v podnikání tak, aby zúčastněné společnosti byly schopny 

přizpůsobit se aktuálnímu stavu a byly stále atraktivní na trhu digitálních služeb. Další 

nezbytností pro „přežití“ společností budou úsporná řešení a snižování režijních i 

investičních nákladů. V návaznosti na proběhlou přeměnu, která měla mnoho 

pozitivních účinků, bych ráda zdůraznila také její možný negativní vliv, a to 

v návaznosti na její nákladnost. Management společnosti ovšem věří, že přínosy, které 

lze čerpat zejména z manažerského účetnictví oddělených účetních jednotek úsporu 

přinesou v následujících obdobích. 

Velkou a důležitou motivací pro uskutečnění přeměny bylo zlepšení systému 

vykazování a reportingu. Jak lze sledovat z finanční analýzy, která byla zpracována 

s daty po přeměně, tak s fikcí, pokud by přeměna neproběhla, rozdělovaná společnost 

by dosahovala zkreslených výsledků, pokud by k přeměně nedošlo. Z finanční analýzy 

čerpá management důležitá data, na základě, kterých činí strategická rozhodnutí. 

Z výsledků lze vidět, že odůvodněné obavy z kombinace různých činností v jedné 
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společnosti byly oprávněné. Hlavním důvodem pro rozdělení činnosti z rozdělované do 

nástupnické společnosti bylo oddělit vývojové činnosti spojené s nehmotným 

produktem do jedné entity – nástupnické a provozní a režijní činnost spojenou s českým 

trhem zanechat v pobočce rozdělované. Tato druhá entita – rozdělovaná bude slouží 

k budování značky, inkasování měsíčních plateb a běžné činnosti a taková pobočka 

bude vybudována v různých zemích. Poté bude snadné oddělit hospodaření jednotlivých 

poboček v jednotlivých zemích, protože budou vykazovat výsledky z totožných 

činností. Nástupnická společnost, která se stará o jádro celého podnikání – o produkt, 

který je licencován, však zůstane pouze jedna a bude v rámci cen obvyklých prodávat 

svoji činnost inovací a údržby produktu jednotlivým pobočkám po celém světě. Nyní 

tedy může být ukazatel rentability, čistého pracovního kapitálu nebo ekonomická 

přidaná hodnota rozdělované společnosti srovnávána se stejnými ukazateli poboček 

zahraničních. Nástupnická společnost je dále očištěna o náklady, které nesouvisejí 

přímo s produktem a ukazatele finanční analýzy budou vypovídat pouze o činnosti 

spojené s nehmotným majetkem, který produkuje společnostem ve skupině. 

Samozřejmě toto rozdělení by bylo možné aplikovat pomocí středisek, nicméně 

v mezinárodním měřítku, kdy entity v jednotlivých zemích musí být samostatné už 

k realizaci střediskového třídění nákladů, výnosů a výsledků hospodaření není možné 

dojít. 

Přínos majitelům a stakeholderům  

Celou transakci shledávám vzhledem k výše zmíněnému za odůvodněnou, a to 

v návaznosti na pozitivní účinky přeměny, které dopadnou na majitele společnosti  

i zainteresované osoby. Majitelé společnosti investovali do přeměny peníze, které mohli 

využít k budování značky nebo produktu. Nicméně se rozhodli investovat do budoucích 

úspor plynoucích z přesnějšího výkaznictví, a to je z mého pohledu investice, kterou se 

dá jen stěží měřit na přesné jednotky úspor, a proto z mého pohledu obdivuhodná. 

Podnikání samozřejmě nepřináší jen užitek v podobě zisku pro majitele a věřitele 

společnosti, ale stále více v povědomí veřejnosti, získává hlubší smysl podnikání a jeho 

dopad na veřejnost. Přínos této transakce v hodnotě pro širokou veřejnost shledávám ve 

spojitosti možného budoucího úspěchu zúčastněných společností a možné tvorby  

a podpory zaměstnanosti a poskytování darů neziskovým organizacím. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo poukázat na komplexnost a vzájemnou provázanost právních 

pramenů, znalosti praktické aplikace účetní a daňové metodiky a následného využití 

výsledků transakce vedením společnosti. Nové technologie stále více získávají na 

důležitosti, a to zejména díky přesunutí trhu do virtuálního prostředí. Umělá inteligence, 

digitalizace a robotizace bude v nějakém měřítku součástí většiny činností, podnikaní  

a běžných životů. Shledávám proto jako nezbytnou vlastnost expertů, ale i firem, být 

flexibilní a mít komplexní znalosti. Z výše uvedené práce je zřejmé, že bez 

komplexního a holistické pohledu na problematiku přeměn obchodních společností, 

nelze dost dobře celý proces správně uchopit. Ve spolupráci musí být specialisté 

z účetního, daňového, právního i manažerského oboru a dohromady by si měli 

navzájem porozumět. Proto komplexita a široké znalosti budou podstatnou  

a nenahraditelnou vlastností v budoucích obdobích a budou tvořit nespornou 

konkurenční výhodu na poli úspěchu, a to nejen při zpracování přeměn obchodních 

společností. Jednoduché a triviální činnosti budou nahrazeny digitální alternativou. 

Analyzovaná společnost, která prošla přeměnou úspěšně, bude vzhledem k dalšímu 

vývoji ekonomické situace, která ještě více podpoří technologické společnosti, 

z přeměny čerpat. Věřím, že základy pro kvalitní manažerské účetnictví, pocházející 

právě z přeměny, využije v dalším rozvoji svého podnikání i v mezinárodním měřítku.  

V rámci této práce jsem prošla studiem teoretických znalostí, které k pochopení přeměn 

byly třeba, a to zejména z toho důvodu, abych byla jako účetní schopná komunikovat a 

rozumět požadavkům právních zástupců a daňových poradců. Nejdůležitější teoretické 

informace lze najít v první části této práce. V další části práce shrnuji základní 

informace o zúčastněných společnostech, o jejich vizích a plánech do budoucna a také o 

motivech, které je k celé transakci vedly. Dále se v praktické části této práce zaobírám 

detailním zpracováním v účetnictví zúčastněných jednotek a daňovými povinnostmi, 

které na přeměnu rozdělením navazují. V neposlední řadě jsem zpracovala finanční 

analýzu, která poukazuje v mnohých sledovaných ukazatelích, jak by bez realizace 

přeměny mohly být výsledky finanční analýzy zkreslené. Na závěr této práce shrnuji 

nejdůležitější poznatky a doporučení jak pro účetní a daňové okolnosti, ale také 

návaznost celé operace na výkaznictví celé skupiny společností. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČSÚ Český statistický úřad  

ČÚS České účetní standardy 

DP daňové přiznání 

DPH daň z přidané hodnoty 

EVA ekonomická přidaná hodnota 

HDP hrubý domácí produkt 

např.  například 

NOA čistá operativní aktiva 

NOPAT čistý provozní zisk po zdanění 

Noz zákon občanský zákoník 

R&D výzkum a vývoj 

ROA rentabilita aktiv 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

tis. Kč tisíc korun českých 

tzn.  tak zvané 

VÚD vnitřní účetní doklad 

VZZ výkaz zisku a ztráty 

WACC vážený průměr nákladů kapitálu 

ZD základ daně 

ZDP zákon o dani z příjmů 

ZDPH zákon o dani z přidané hodnoty 
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ZDS zákon o dani silniční 

ZoPS zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 

ZoÚ zákon o účetnictví 
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Příloha č. 1 – Rozvaha – ROZ, s.r.o. - s realizací přeměny (v tis. Kč) 
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(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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