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Anotace 

Mou závěrečnou bakalářskou práci na téma propojení těžebních kapitálových společností, 

jsem pojal tak, že popisuji propojení kapitálových společností a to přeměnou obchodní 

společností fúzí sloučením. Na začátku práce obecně popisuji obchodní kapitálové 

společnosti, zaměřil jsem se především na popis založení a vzniku společnosti, práva 

a povinnosti společníků, základní kapitál, organizaci, zrušení a zánik. v další části práce 

představuji skutečné existující kapitálové společnosti, které budu následně propojovat. 

Dále se zaměřují na samotný proces přeměny, projekt přeměny a důsledky tohoto 

ve společnosti. v závěru jsem mimo jiné popsal také klady a zápory přeměny společnosti. 

Ve své práci jsem čerpal především z učebnic obchodního práva a zákonů. 

 
Klí čová slova: obchodní kapitálové společnosti, zaměřil , následně propojovat, proces 

přeměny, učebnic obchodního práva a zákonů 

 

 

 

Summary 

The topic, which I chose for my final baccalaureate essay is “Capital Network 

Interconnections of Mining Companies”. In this essay I am describing the fusion of these 

companies that has been achieved by transforming a trading company by fusion and 

consolidation. At the beginning of my essay I am describing trading capital companies, 

focusing mainly on the description of the founding and the beginnings of these companies. 

Rights and duties of the owners, basic capital, organization, revoking and the ending of 

these companies are main points being mentioned in the beginning. Secondly, in the next 

part of my essay I am describing and presenting existing capital companies, which will be 

fused consequently. Finally, my main focus at the end of my essay is the process of change 

itself. I also focused on the project of change and the consequences of this change in 

company. At the end I am also describing the pros and cons of the change in the company. 

My main sources in this essay are the textbooks of business rights and laws. 

 
Keywords: trading capital companies, focusing, fused consequently, process of change, 

the textbooks of business rights and laws 
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1 Úvod 

 Bakalářskou práci tohoto tématu jsem si vybral, protože je mi zadání o těžebních 

kapitálových společnostech velmi blízké. Dále také proto, že bych rád poznal a nastínil 

možnost propojení zmiňovaných společností, ať už pouze z hlediska teoretického, nebo 

i proto, že výzkum později využiji prakticky. Když jsem si stanovil harmonogram mé 

práce, zjistil jsem, že se jedná o postup, jehož funkčnost je nejlepší ověřit si v praxi. Ačkoli 

prameny obsahují objemný popis problematiky, návody, podmínky a povinnosti, důležitá 

je též forma, ke které se pouze z teoretického hlediska nedostanu.  

 Důvod zájmu k tématu mne také vedl při výběru studijního oboru, jenž nyní touto 

závěrečnou prací de facto uzavírám. 

 Po důkladném prozkoumání literatury k danému tématu jsem usoudil, že obsahově 

nejbližší je literatura z oblasti právní, ať už kvůli obecnému popisu nebo i specifickým 

informacím o struktuře a organizaci obchodních společností, kterým se ve své práci budu 

věnovat. Samostatnou knihu obsahující popis tématu mé práce jsem nenašel, a ani veřejná 

datová síť nenabízí žádný ucelený přehled možností propojení těžebních kapitálových 

společností. Vycházel jsem tedy z literatury, která se zaměřuje na obchodní společnosti 

a jejich přeměnu. Dále jsem čerpal ze zákonů, aktuálních internetových článků, nebo 

i výkladové teorie. Využil jsem zde rovněž obchodního rejstříku, který je v České 

republice veden v elektronické podobě. Také proto se domnívám, že poznání a přiblížení 

procesu propojení v mé práci bude o to zajímavější, neboť při jejich studiu vycházím 

z různorodých pramenů a zdrojů. 

 Ve své práci se zaměřím na obecný popis kapitálových společností, které jsem 

si vybral k propojení. Konkrétně půjde o přeměnu obchodní společnosti fúzí. 

 Cílem mé práce bude popsat podmínky a realizaci fúze existujících společností. 

Zaměřím se též na možná úskalí při dodržování pravidel postupu přeměny a zhodnotím 

klady a zápory uskutečněného spojení společností. 

 Svůj postup v práci jsem stanovil tak, že začátkem se zaměřím na obecný popis 

kapitálových společností. Podle obchodního zákoníku existují dvě formy kapitálových 

společností – společnost s ručením omezeným a akciová společností. U těchto společností 

objasním jejich založení, vznik, fungování, strukturu a nastíním také zrušení a zánik 

společnosti.  
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 V dalších částech se pak budu věnovat stručnému popisu reálných společností, 

které jsem si určil k fúzi. Uvedu vznik, základní kapitál a také zánik společnosti, 

u společnosti s ručeným omezeným pak také vklady společníků a u akciové společnosti 

akcie. 

 Poté popíši důvody, fúzi a následné propojení zmíněných společností a vyhodnotím 

celý proces. 

 Závěrem dodám poznatky z celkového procesu a doporučení. 
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2 Teorie kapitálových společností 

 Jak jsem již v úvodu nastínil, rozeznáváme kapitálové společnosti s ručením 

omezeným a akciové společnosti. K fúzi jsem si vybral akciovou společnost a společnost 

s ručením omezeným, ovšem k popisu těchto společností nevyužiji vyčerpávající popis – 

obchodní zákoník obsahuje poměrně rozsáhlou úpravu a při jakékoli činnosti nesmíme 

zapomenout, že neznalost zákona neomlouvá. 

 

2.1 Společnost s ručením omezeným 

 Společnost s ručeným omezením je kapitálovou společností, jejíž základní jmění 

je tvořeno předem stanovenými vklady společníků. Tato společnost však není ryze 

kapitálovou společností, protože se u ní projevují určité rysy osobních společností, jimiž 

je omezená možnost převodu podílu na jiné společnosti a určitá míra sepětí společníka 

se společností [3]. 

 Společnost je právnickou osobou, zapisuje se do obchodního rejstříku a obchodní 

firma, neboli název obchodní společnosti musí povinně obsahovat dodatek právní formy 

společnosti, tedy buďto firma společnosti a dodatek společnost s ručením omezeným nebo 

stačí firma a zkratka spol. s. r. o. nebo s. r. o.  

 

2.2 Založení a vznik 

 K založení společnosti je nezbytné, aby se zakladatel, popřípadě zakladatelé, 

dohodli ke splacení vkladu, kterými se poté budou podílet na právech a povinnostech 

společnosti a vypracovali společenskou smlouvu. V případě pouze jednoho zakladatele 

zakladatelskou listinu. 

 Před vznikem společnosti musí být splaceno 30% vkladu ze základního kapitálu, 

nejméně však 100.000,-Kč. Hodnota základního kapitálu je stanovena zákonem minimálně 

na 200.000,- Kč, přičemž vklad každého společníka musí být alespoň 20.000,- Kč. 

V případě jednoho společníka musí být před vznikem splacen vklad celý. 

 Samotný vznik společnosti je dovršen zápisem do veřejného seznamu - obchodního 

rejstříku. Od tohoto okamžiku jim zákon přiznává právní subjektivitu i způsobilost 
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k právním úkonům. Neznamená to však, že před vznikem společnosti za ni nemohou být 

činěny právní úkony. Podmínkou platnosti těchto úkonů je jejich schválení příslušným 

orgánem. 

 

2.3 Práva a povinnosti společníků 

 Práva společníků s. r. o. můžeme rozdělit dle různých hledisek na majetková 

a osobnostní nebo na základní, doplňková a minoritní. 

 Mezi základní a majetková práva společníka patří právo na podíl ze zisku, právo 

na vypořádací podíl a na likvidačním zůstatku, dále také právo převodu obchodního podílu, 

pokud společenská smlouva převod podílu nevylučuje. 

 Právo na správu společnosti společník uplatňuje zejména účastí na valné hromadě, 

která je nejvyšším orgánem společnosti. Zde mu pak přísluší právo hlasovat na valné 

hromadě, podávat návrh na neplatnost usnesení valné hromady a další práva. 

 Minoritní práva patří těm společníkům, kteří mají podíl na základním kapitálu 

společnosti ve výši 10% a ti se pak mohou domáhat svolání valné hromady nebo zařazení 

záležitosti do programu valné hromady. 

 Mezi povinnosti společníka s. r. o. řadíme povinnost vkladovou, příplatkovou 

a povinnost zákonného ručení. Povinností osobní povahy je pak zejména loajalita nebo 

dodržení zákazu konkurence, který je stanoven v § 136 odstavci prvém Obchodního 

zákona. Ačkoli obchodní zákoník stanoví zákaz konkurence pro jednatele společnosti, 

v odstavci třetím § 136 Obchodního zákoníku se dočteme, že toto lze vztáhnout 

společenskou smlouvou i na společníky. 
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2.4 Orgány společnosti 

 Zákon předepisuje povinně jako orgán společnosti valnou hromadu a dále jsou 

to jednatelé, prostřednictvím kterých společnost jedná a kteří řídí chod společnosti. Dalším 

orgánem, tentokrát fakultativním, je dozorčí rada jako orgán kontrolní. 

Valná hromada 

 Jedná se o nejvyšší orgán společnosti, který je svoláván jednateli a to minimálně 

jedenkrát za rok. Je svoláván prostřednictvím pozvánky, která musí být společníkům 

doručena alespoň 15 dní předem. Společníci se ale řádného svolání valné hromady mohou 

vzdá. Valná hromada je usnášeníschopná jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská smlouva vyšší počet hlasů. Každý 

společník má hlas na 1000 Kč svého základního kapitálu, ale tuto úpravu lze modifikovat 

i jinak. Usnesení valné hromady je obvykle přijato prostou většinou přítomných 

společníků. Jsou i případy, kdy musí jít o dvě třetiny všech společníku, např. při snižování 

základního kapitálu nebo změně společenské smlouvy, nebo i tři čtvrtiny společníků 

a to právě u hlasování o přeměně obchodní společnosti. 

 Valné hromady se účastní především společníci. na jejím začátku je ale nezbytné 

zvolit předsedu a zapisovatele. Obvykle se jí účastní také notář, který zpracovává zápis 

z valné hromady. 

 Jednatel pak tento zápis z valné hromady doručí společníkům. Pouze ale na jejich 

žádost. 

 V případě společnosti pouze s jedním společníkem se valná hromada nekoná, ten 

totiž rozhoduje písemnou formou. 

 

 

2.4.1 Jednatelé 

 Jde o statutární orgán společnosti, který je volen valnou hromadou, může být buď 

jednočlenný nebo zde může být zvoleno i více jednatelů. Členové mohou být voleni jak 

z řad společníků, tak z jiných třetích osob. 

 Hlavní funkcí jednatele je zastupovat společnost navenek a jednat se třetími 

osobami. Není-li určeno jinak, může jednat každý jednatel sám. i v takovém případě 

podléhá kolegiálnímu hlasování. 
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 Mezi základní povinnosti jednatele společnosti s ručením omezeným patří péče 

řádného hospodáře a jednání v zájmu společnosti, mlčenlivost, zákaz konkurence a nekalé 

soutěže, informační povinnosti a povinnosti podat insolvenční návrh [5]. 

 

 

2.4.2 Dozorčí rada 

 Členové tohoto kontrolního orgánu jsou voleni valnou hromadou, ovšem pouze 

stanoví-li tak společenská smlouva nebo zvláštní zákon. Setkáváme se zde 

s inkompatibilitou funkce člena dozorčí rady a jednatele. Mezi působnost dozorčí rady 

patří kontrola jednatelů, dokumentů, účetnictví apod. 

 

 

2.5 Zrušení a zánik 

 Společnosti může být zrušena buďto bez nástupce a pak je zrušována s likvidací 

nebo s právním nástupcem, kdy na něj přechází práva a povinnosti společnosti a pak jde 

o zrušené bez likvidace. 

 Typickým příkladem zrušení s nástupcem je přeměna obchodní společnosti fúzí 

nebo rozdělením, kdy práva a povinnosti přejdou na nově vzniklou společnost. 

 Pokud například společnost dosáhla účelu pro který byla zřízena nebo byla 

založena na určitou dobu, která uplynula dojde ke zrušení společnosti s likvidací. 

za účelem likvidace je jmenován valnou hromadou likvidátor, který činí veškeré úkony 

za společnost, zejména plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky. 

 Teprve výmazem z obchodního rejstříku společnost zanikne. 

 Úprava o zrušení a zániku je obsažena v obchodním zákoníku v obecných 

ustanoveních o společnostech, proto se také vztahuje na společnost s ručeným omezeným, 

akciovou společnost, ale i komanditní společnost a veřejnou obchodní společnost, které 

jsou ovšem společnosti osobní. 
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2.6 Akciová společnost 

 Akciová společnost je rovněž právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního 

rejstříku a obchodní firma společnosti musí obsahovat dodatek právní formy společnosti 

buďto akciová společnost nebo zkratku a.s. 

 Definovat podle zákona ji můžeme „jako společnost, jejíž základní kapitál 

je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.“1 

 

 

2.7 Založení a vznik 

 Společnost je založena, dohodnou-li se zakladatelé, jimiž mohou být minimálně dvě 

fyzické osoby nebo zakladatel, kterým může být jedna právnická osoba, že upíší určitý 

počet akcií. Především ale sepíší zakladatelskou smlouvu, v případě jednoho společníka 

zakladatelskou listinu. 

 Je rozdíl, zda se společnost zakládá s veřejnou nabídkou akcií nebo bez veřejné 

nabídky. Pokud je společnost zakládána s veřejnou nabídkou akcií, musí základní kapitál 

společnosti dosahovat minimálně dvaceti milionů korun, přičemž zakladatel nebo 

zakladatelé uveřejní v celorepublikově distribuovaném tisku, že budou upisovány akcie 

určité společnosti. při upisování akcií se upisovatelé zapisují do seznamu upisovatelů, musí 

jim být zajištěno nahlédnutí do stanov společnosti a před zápisem do obchodního rejstříku 

musí být upisovateli splaceno 10% jmenovité hodnoty akcie a případné emisní ážio akcie2. 

 Pokud je společnost zakládána bez veřejné nabídky, zakladatelé upíší základní 

kapitál ve výši minimálně dva miliony korun. 

 Vznik společnosti nastává dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. 

                                                 
1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 154, odst. 1  

2 emisní ážio = rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie  
emisní kurs akcie = částka, za niž společnost vydává akcie 
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2.8 Práva a povinnosti společníků 

 Práva a povinnosti akcionářů můžeme rozdělit na práva základní, jimiž jsou právo 

na dividendu, neboli právo na podíl ze zisku, dále je to právo na likvidačním zůstatku 

na společnosti a právo účastnit se valné hromady a tím se podílet na správě společnosti. 

 Mezi práva doplňková pak řadíme zejména právo na převod akcie a také právo 

podávat k soudu návrh na neplatnost usnesení valné hromady. 

 Stejně jako u společnosti s ručením omezeným se setkáváme s právy minoritními. 

Ty mohou uplatnit akcionáři s podílem akcií pět procent na základním kapitálu u a.s., která 

má základní kapitál do sta milionů a u a. s. se základním kapitálem nad sto milionů ti, kteří 

vlastní tři procenta základního kapitálu. Tito minoritní akcionáři pak mohou žádat 

představenstvo o svolání valné hromady, mohou žádat představenstvo, aby žalovalo 

upisovatele, kteří včas nesplatili akcie nebo nevyměnili zatímní listy za akcie. Pokud jim 

představenstvo nevyhoví, mohou tak učinit sami. 

 Hlavní povinností akcionáře je povinnost vkladová, tedy splatit hodnoty upsaných 

akcií řádně a včas. Mezi vedlejší povinnosti můžeme zařadit povinnost podrobit 

se usnesení valné hromady nebo též hlasovat na ni. 

 

 

 

2.9 Akcie 

 Akciová společnost je společnost, jejíž kapitál je rozdělen na jednotlivé akcie. 

Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel je akcionář, tj. že vložil určitý 

majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti [10].  

Akcie jedné společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu, jejíž výše se 

zapisuje do stanov. S akciemi jsou tedy nerozlučně spjata práva a povinnosti každého 

akcionáře. Akcie má funkci spekulativní, kdy nevíme, zda nám akcie přinese zisk či 

nikoliv, cirkulační, neboť je většinou převoditelná a tak koluje mezi různými lidmi a dále 

například funkce investiční či legitimační. 

 Akcie můžeme rozdělit podle podoby na listinné a zaknihované, podle formy 

na akcie na jméno a na majitele a podle druhu na akcie kmenové a prioritní. 
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 Listinné akcie jsou takové akcie, které jsou vydány v materiální, hmatatelné podobě 

a je s ním obvykle spojena funkce legitimační, protože, ten kdo listinnou akcii předloží, 

může disponovat s právy a povinnostmi, které se k akcii vážou. 

 Zaknihované akcie nejsou vydávány v materiální podobě, jsou evidovány v knize 

akcií a pojí se s výrazem rozhodný den, ve kterém akcionáři mohou uplatňovat práva 

z akcie. 

 Akcie na majitele neobsahují přímo jméno majitele a práva spojená s akcií náleží 

tomu, kdo má akcii u sebe. Jejich převod je neomezitelný a odráží se v nich zejména 

funkce cirkulační. 

 Akcie na jméno je takový cenný papír, který obsahuje jméno akcionáře a pouze ten 

může uplatňovat práva s akcií spojená. Převod takovýchto akcií může být omezen, nikoli 

však vyloučen stanovami. 

 S kmenovými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva, na rozdíl od akcií 

prioritních, která nesou takzvaná přednostní práva akcionáře, jimiž jsou příkladně 

přednostní právo na upisování akcie či přednostní právo na vydání dluhopisu. 

 

 Vedle akcií rozeznáváme v akciové společnosti též další cenné papíry. na mysli 

mám zejména zatímní listy, jež jsou cenným papírem na řad nahrazujícím akcie, které 

dosud nebyly zcela splaceny a to bez ohledu na to, zda byly akcie upsané při vniku akciové 

společnosti nebo při zvyšování základního kapitálu. 

 Dále jsou to vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy a opční listy. 

 

 

2.10  Orgány společnosti 

 Zásadní rozdíl v právní úpravě a postavení orgánů akciové společnosti od orgánů 

společnosti s ručeným omezeným spočívá v tom, že existence a fungování všech níže 

uvedených orgánů je v tomto případě ze zákona povinná. 
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2.10.1  Valná hromada 

 Jedná se o nejvyšší orgán společnosti, který se skládá ze všech akcionářů. 

 Valná hromada se schází minimálně jednou za rok a je svolávána představenstvem. 

Mezi působnost valné hromady řadíme například rozhodování o obsahu smluv, o změně 

základního kapitálu, zakladatelské smlouvy či stanov, o odměňování členů představenstva 

nebo jmenování likvidátora a také pravomoce, které ji přiznávají stanovy nebo 

zakladatelská smlouva. 

 Valná hromada je usnášeníschopná „pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž 

jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, nevyžadují-li stanovy 

účast vyšší.“3 Počet hlasů je odvozován dle toho, o čem má být a o čem je na valné 

hromadě jednáno. Převážně se hlasuje prostou většinou. Možné je hlasovat také dvěmi 

třetinami nebo třemi čtvrtinami hlasů akcionářů. Zákon striktně stanoví, kdy musí být 

z valné hromady pořízen notářský zápis. 

 Tento orgán akciové společnosti je svoláván pozvánkou, která musí být v případě 

společnosti založené s veřejnou nabídkou uveřejněna v celorepublikově distribuovaném 

tisku, a i akcionářům, ve společnosti bez veřejné nabídky musí být doručena 30 dní 

předem. 

 Samotné valné hromady se pak účastní akcionáři osobně nebo v zastoupení 

a jednají o věcech dle programu pozvánky. Musí se jí účastnit předseda, zapisovatel, 

ověřovatelé zápisu a sčitatel hlasů.  

 Zápis z valné hromady je představenstvo povinno doručit všem akcionářům 

společnosti. 

 Pokud se jedná o společnost s jedním společníkem, valná hromada se nekoná 

a podobně jako u  s. r. o. společník rozhoduje písemně. 

 

 

2.10.2  Představenstvo 

 Představenstvo akciové společnosti je statutárním orgánem této společnosti, 

zabezpečuje obchodní vedení v obchodní společnosti včetně řádného vedení účetnictví 

a předkládá valné hromadě akciové společnosti ke schválení účetní závěrku s návrhem 

                                                 
3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 185, odst. 1 
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na rozdělení zisku a dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku. Je oprávněno svolat mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti [9]. 

 Členové orgánu jsou voleni vlanou hromadou a musí být minimálně tři. Člen 

rovněž musí splňovat všeobecné podmínky živnostenského zákona, jako jsou osmnáct let 

věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a také nesmí naplňovat takzvané 

překážky živnosti. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady a musí se řídit 

zákazem konkurence. 

 

 

2.10.3  Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti, jež má minimálně tři členy. v případě 

více členů musí být počet stanoven tak, aby byl dělitelný třemi. Členové jsou voleni valnou 

hromadou a v případě že akciová společnost má více než padesát zaměstnanců je jedna 

třetina členů dozorčí rady volena zaměstnanci. 

 Kandidát je stanoven buďto deseti procenty zaměstnanců, předsedou odborové rady 

nebo valnou hromadou. Aby byl platně zvolen, musí se hlasování účastnit alespoň polovina 

zaměstnanců a pro kandidáta musí hlasovat prostá většina z nich. Takového člena pak 

mohou zaměstnanci i odvolat. 

 Dozorčí rada volí svého předsedu, který zabezpečuje zápis z jednání dozorčí rady. 

Účastní se valné hromady a kdykoli může žádat o slovo. Náplní práce je kontrola činnosti 

představenstva, účetní dokumenty a účetní uzávěrku společnosti. 

 

 

2.11  Zrušení a zánik 

 O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Platí pro něj obecné ustanovení 

obchodního zákoníku §§ 68 až 75b. Tedy společnost je zrušena buď s likvidací, nebo bez 

likvidace a zanikne okamžikem výmazu z obchodního rejstříku. Mezi důvody zániku 

společnosti podle obchodního zákona řadíme např. to, že uplyne doba, na kterou 

společnost byla zřízena, společnost dosáhne účelu, pro který byla zřízena, rozhodnou-li tak 

společníci nebo třeba rozhodnou-li společníci o přeměně obchodní společnosti. 
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3 Popis společnosti Lama investments, a.s. 

 

3.1 Vznik společnosti 

 Akciová společnost vznikla pod názvem Morisson a. s. 19. prosince 2007. Teprve 

16. května 2008 se jí dostává stávající obchodní firmy Lama investments, a.s. 

 Původně byla společnost založena za účelem činnosti podnikání v oblasti 

pronajímání nemovitostí. Později, po změně obchodní firmy, rozšiřuje svůj předmět 

podnikání o obchod s plynem a též o ostatní volné živnosti. 

 Sídlo společnosti můžeme najít v Hradci nad Moravicí. 

 

 

3.2 Základní kapitál 

 Primární základní kapitál společnosti, která byla založena bez veřejné nabídky 

akcií, dosahoval zákonem stanovené minimální výše, tedy dvou milionů korun. 

 Ovšem již v roce 2008 byl základní kapitál rozšířen upisováním nových akcií 

a to na částku 506.000.000,- Kč, přičemž tato výše zůstává platná dodnes. 

 

 

3.3  Akcie 

 Společnost vydává pouze kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele 

a to ve třech různých jmenovitých hodnotách. 

 

 

3.4 Podnikatelská činnost 

 Podnikatelskou činností LAMA INVESTMENTS a. s. je obchod se zemním 

plynem a jeho skladování. Skupina LAMA nakupuje zemní plyn od svých dodavatelů 

ze zahraniční, zejména z Ruska a Kazachstánu. Těžba vlastního plynu tvoří malou část 
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z objemu prodeje. v blízké budoucnosti se připravuje vlastní zásobník zemního plynu, 

který se bude pronajímat dalším obchodním parterům. Rovněž se z některých bude 

prodávat vlastní plyn společnosti. Díky této obchodní strategii bude zajištěno 

bezproblémové zabezpečení dodávek zemního plynu našim zákazníkům. 

 Po rozhovoru s majoritním akcionářem společnosti Lama investments a. s., jsem 

se dozvěděl, že má v plánu se spojit se zahraničními investory a tím rozšířit aktivity své 

těžby v zahraničí. Těmito kroky se také chystá konkurovat monopolistovi českého trhu, 

skupině RWE.  

 Mimo to má Lama investments, a. s. několik dceřiných společností, které 

se zabývají například nákupem nemovitostí, výkupem šrotu a lehkých topných olejů. 

Pro zajímavost největším odběratelem zmíněných surovin je ArcelorMittal Ostrava a. s.  
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4 Popis společnosti Česká naftařská společnost s. r. o.  

 

4.1 Vznik společnosti 
 

 Společnost vznikla dne 14. listopadu 1996 a jejím předmětem podnikání byly 

zejména obchod a prodej zboží.  

 Teprve od roku 2000 postupně společnost rozšiřuje své „portfolio“ o činnosti 

související s těžbou ropy a zemního plynu. 

 Sídlo společnosti najdeme v Hodoníně. 

 V článku hospodářských novin je rovněž uveden stručný popis vzniku společnosti, 

tak že společníci v začátcích věděli o možností získat volnou průzkumnou licenci 

a společnost o ní stát požádala. Povolení na průzkumné práce pak dostali, v roce 2003 

a objevili v západní části našeho území ložisko ropy a plynu. Tři roky později získala 

společnost povolení ke komerční těžbě a pustila se do podnikání, na němž v sousedství 

mezitím vyrostly Moravské naftové doly do podoby nadnárodního impéria. Pokračovalo 

se s průzkumem břeclavských ložisek a loni objevili ještě další komerčně využitelné 

zásoby uhlovodíků. Dnes jsou na Břeclavsku čtyři aktivní vrty, v nichž dobývají ropu 

a plyn [4]. 

 

 

4.2 Základní kapitál 

Společnost s ručeným omezeným začínala se základním kapitálem 100.000,- Kč, 

poté změnou zákona byl základní kapitál doplněn na zákonem požadovanou částku 

200.000,- Kč. Dnešní výše základního kapitálu dosahuje 26 278 000,- Kč. 
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4.3 Vklady 

 Počet společníků popisované společnosti je sedm a jejich vklady dosahují různé 

výše. Za zmínku stojí, že společnost Lama investments a. s. vlastní obchodní podíl ve výši 

52 % a společníkem se stala v roce 2008. 

 
 

4.4 Podnikatelská činnost 

 Hlavní činností České naftařské společnosti, s. r. o. je vyhledávání a průzkum 

ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, těžba ropy a hořlavého zemního plynu, dále 

se zabývá také konzultačními službami v oboru naftové geologie. Jde především 

o geologicko-technické posouzení průzkumných a těžebních projektů na území ČR 

i ve světě, konzultační činnost spojená s vyhodnocením ekonomiky naftařských 

průzkumně-těžebních projektů ve světových naftařských regionech včetně posouzení 

místní naftařské infrastruktury, zhodnocení legislativních a fiskálních podmínek 

naftařského podnikání ve světových naftařských regionech a vyhodnocení politického 

rizika spojeného s naftařským podnikáním ve světových naftařských regionech [7]. 
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5 Kapitálové propojení těžebních společností 

 Pokud ve společnostech dochází k takovým procesům, jako je rozdělení nebo 

spojování s jinou společností, také změna právní formy nebo převod jmění na jednoho 

společníka, označujeme to jako přeměnu obchodních společností. Rozeznáváme formy 

přeměny fúzí nebo rozdělením společnosti. Fúzi je možno provést sloučením nebo 

splynutím. Sloučením je případ, kdy při sloučení jedna se společností zanikne bez 

likvidace a její práva a povinnosti přejdou na nástupnickou společnost. při splynutí 

společností obě zaniknou, rovněž bez likvidace, a jejich práva a povinnosti přejdou 

na nově vzniklou společnost. 

 Další formou přeměny je rozdělení společností a to buďto tak, že vzniknou nové 

společnosti, sloučením společností nebo odštěpením nebo kombinací, kdy rozdělované 

společnosti vždy zanikají bez likvidace. 

 Přeměny doplňuje také změna právní formy společnosti, při které v zásadě dochází 

pouze k transformaci vnitřní struktury společnosti. Poslední variantou je přechod jmění 

na jednoho společníka. 

 V následující kapitole se pokusím o propojení kapitálových společností Lama 

Investments a. s. se společností Česká naftařská společnost s. r. o. prostřednictvím 

vnitrostátní fúze sloučením, kdy společnost s ručeným omezeným zanikne bez likvidace 

a její nástupnickou společností se stane Lama Investments a. s. 

 

 

5.1 Důvody propojení 

 Nápad sloučení těžebních společností nebyl náhodný. Obě společnosti mají 

podobný předmět podnikání, jsou jedny z mála domácích společností na českém trhu 

a navíc někteří společníci České naftařské společnosti, s. r. o. jsou rovněž akcionáři Lama 

Investments, a. s. Ovšem účastní se na společnosti v takové míře, ale respektovali 

neslučitelnost funkcí, například v dozorčí radě a statutárním orgánu, ale jak z uvedeného 

vyplývá, jistě pro ně neplatí konkurenční doložka. Také konkurence v těžbě a distribuci 

zemního plynu v podobě nadnárodní společnosti RWE, která je třetím největším 

dodavatelem v Evropě, je zdrcující. Obě společnosti jsou jedny z mála, které se na těžbu 
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surovin na území České republiky specializují a jejich spojením tak dojde ke zvýšení 

podílu na trhu, což se zobrazí zejména na zisku nástupnické společnosti. Sloučením tak 

dojde k upevnění jejího postavení na trhu, který dnes téměř 100% konkuruje zmiňované 

skupině RWE. 

 Sloučením společností se nástupnické organizaci rozšíří okruh zákazníků, 

odběratelů. Pokud někteří, zejména tedy větší podniky, odebírají od Lama Investments a. s. 

plyn a také používají při své výrobě ve větším množstvím ropu, která dnes patří jako 

surovina téměř do všech výrobků, jistě není nemožné, aby ropu rovněž brali od téže 

společnosti. v tomto směru by bylo vhodné zainteresovat do procesu marketingové 

oddělení a připravit pro zákazníky určité motivační programy pro kumulační odběr obou 

surovin. 

 

 

5.2 Vnitrostátní fúze sloučením 

 Při vnitrostátní fúzi sloučením dochází ke zrušení bez likvidace a zániku jedné nebo 

více obchodních společností nebo družstev. Jmění zaniklých subjektů přechází včetně 

všech závazků na jinou, již existující nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo. 

Nedochází ke vzniku nového subjektu, pouze k zániku jednoho nebo více dosavadních 

subjektů. Na nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo přechází veškerá práva 

a povinnosti jedné nebo více zanikajících obchodních společností nebo družstev, včetně 

všech práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů. 

 Společníci nebo členové všech zanikajících obchodních společností a družstev 

se stávají společníky a členy nástupnické společnosti nebo družstva. Účast nebo členství 

dosavadních společníků nebo členů v nástupnické obchodní společnosti nebo družstvu 

nejsou dotčeny [1]. 

 O vnitrostátní fúzi se jedná proto, že obě společnosti mají sídlo na území České 

republiky a o fúzi sloučením pak z tohoto důvodu, že bylo, dle dohody, rozhodnuto, že 

společnost Česká naftařská, s. r. o. zanikne a její závazky přejdou na akciovou společnost. 

 Přeměny obchodní společností se řídí zákonem o přeměnách obchodních 

společností a družstev, zákon č. 125/2008 Sb., který vznikl díky harmonizaci právní úpravy 

České republiky se směrnicí Evropské unie. 



David Lamich: Kapitálové propojení těžebních společností  

18 
 

 Protože se jedná o fúzi s. r. o. a a. s., v zákoně najdeme vedle obecných ustanovení 

o fúzi také upraven zvláštní režim této „křížové fúze“. 

 

 

5.3 Projekt a proces přeměny 

 Jako každý proces má i přeměna obchodní společnosti určité postupy, podmínky 

a zásady, které musí být dodrženy. V první řadě je třeba vypracovat projekt přeměny. 

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev obsahuje náležitosti projektu 

přeměny pro akciovou společnost ve svém § 70, § 100 a § 155. 

 Ještě před samotným projektem musí být ovšem splněny právě náležitosti, které 

projekt k realizaci samotné vyžaduje. 

 Fúze proběhla k rozhodnému dni 1.1.2010, proto musí účetní oddělení minimálně 

měsíc předem připravit na uzavření účetnictví ke dni 31.12.2009 a dále je též třeba podat 

žádost na jmenování znalce soudem, který později ocení majetek společnosti. 

 V průběhu následujícího čtvrtletí vedení účetnictví slučovaných společností 

fungovalo podobným způsobem tak, aby bylo možné je spojit, provést inventarizaci 

a předat údaje znalci za účelem ocenění jmění zanikající společnosti. 

 Znalec je povinen ve svém posudku uvést minimálně popis jmění společnosti, 

způsoby ocenění a výši obchodního jmění společnosti. Rozšíření obsahu jeho posudku 

pochopitelně není vyloučeno. 

 V měsíci dubnu byla sestavena konečná účetní závěrka společnosti  

 Česká naftařská s. r. o. a Lama Investments  a. s., oběma společnostem bude proveden tzv. 

audit, kvůli kontrole správnosti účetnictví, a zahájí se úkony směřující k výmazu obchodní 

společnosti z obchodního rejstříku. 

 Květen je měsícem, kdy je vyhotoven samotný projekt fúze, je sestavena zahajovací 

rozvaha nástupnické společnosti k 1. 1. 2010 se zajištěním jejího auditu a také proběhne 

oznámení konání termínu valných hromad v obchodním rejstříku. 

 Měsíc poté se může konat valná hromada obou společností, která schválí projekt 

přeměny fúzí. Nesmíme též zapomenout podat ke konci pololetí příslušná daňová přiznání. 
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 V den zápisu fúze do obchodního rejstříku dojde k definitivnímu zániku 

České naftařské společnosti s. r. o. a k ukončení všech jejich aktivit. Tím dojde též 

ke skutečnému propojení účetnictví obou společností [2]. 

 Co se týká samotného projektu fúze, zaměřme se prvně na obecný obsah. Vedle 

označení firmy obou přeměňovaných společností je důležité také označit právní formu. 

Česká naftařská společnost, s. r. o., IČ 25317911 se sídlem Hodonín, 

Palackého 2312/54, PSČ 69501 je společností, která přeměnou obchodních společností 

sloučením zanikne a nástupnickou společností je LAMA INVESTMENTS a. s., 

IČO:28262026, se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 74741. v mém 

případě jsem určil, že společnost přebírá kapitál zaniklé společnosti v plné výši. Ať už 

proto, že společnost s. r. o. dosahuje zisku a také proto, že společníci se budou na kapitál 

nástupnické a. s. podílet novými upsanými akciemi za tímto účelem. 

 Rozhodným dnem fúze byl již výše zmíněn, tedy 1.1.2010. Protože přeměna 

obchodních společností je v rámci společností, které úzce spolupracují, je pro ně 

jednoduché se dohodnout, neboť zájmy obou společností jsou totožné, další obecné 

podmínky není třeba uvádět, neboť je zákon neuvádí jako obligatorní. 

 Podle zvláštního ustanovení o vnitrostátní fúzi akciové společnosti je dále třeba 

určit, jak budou získány akcie nástupnické společnosti. Jak jsem předeslal, nástupnická 

akciová společnost získá všechen kapitál zanikající společnosti s ručeným omezeným 

a to jako vlastní kapitál společnosti. Nikoli o tuto částku bude zvýšen základní kapitál. 

Tento krok přijde také, ale po dohodě společníků obou společností, se bude dít nově 

upsanými akciemi za účelem zvýšení základního kapitálu. Pro tento případ budou vydány 

také prioritní dluhopisy, které budou určeny právě společníkům „bývalé“ společnosti 

s ručeným omezeným, aby uplatnili své předností právo na upisování akcií. 

 Dvěma společníkům zanikající společnosti bude přiznáno právo být volen 

do dozorčí rady a také bude počet rozšířen o další místo pro zástupce zaměstnanců. Počet 

členů dozorčí rady bude tedy zvýšen na šest s tím, že tato místa budou obsazena poté, až 

bude fúze zapsána do obchodního rejstříku. 

 O zvláštních ustanoveních o vnitrostátní fúzi akciové společnosti se společností 

s ručením omezeným v následujícím bodě práce. 
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5.4 Schválení fúze valnou hromadou 

 V obou společnostech bude svolána valná hromada podle výše popisovaných zásad 

pozvánkou, přičemž hlasovat o fúzi v České naftařské společnosti s. r. o. se bude 

jednomyslně, tedy pro uskutečnění fúze bude nezbytné, aby v její prospěch hlasovali 

všichni společníci. 

 Aby bylo usnesení valné hromady Lama Investments a. s. platné, musí s fúzí 

souhlasit tři čtvrtiny přítomných akcionářů, pokud ovšem stanovy neurčují počet hlasů 

vyšší. Neboť akciová společnosti vydala pouze jeden druh akcií - kmenové, mohou všichni 

akcionáři hlasovat společně, jinak bývá vyžadováno hlasování podle jednotlivých druhů 

akcií. 

 

 

5.5 Dopad fúze na vklady společníků s. r. o.  

 Velice důležitým ustanovením ze zákona o přeměně obchodních společností 

a družstev je § 155 odstavec první, písmeno a), který stanoví, že projekt přeměny musí také 

obsahovat kolik akcií určité podoby, druhu, formy a jmenovité hodnoty obdrží společník 

zanikající společnosti s ručením omezeným výměnou za svůj obchodní podíl, s tím, že 

výše doplatku nesmí překročit 10 % výše jmenovité hodnoty akcií, jež mají být vyměněny 

za obchodní podíl zanikající společnosti. 

 Ustanovil jsem, že Lama Investments a. s., vydala, stejně jako dosud, pouze 

kmenové akcie na majitele v listinné podobě a to v takové jmenovité hodnotě, která nesmí 

překročit jmění  s. r. o. , jež bylo vyčísleno znalcem a to v takovém poměru, že společník 

za každé své procento obchodního podílu v zaniklé  s. r. o. získá akcii  v jmenovité 

hodnotě 250.000,- Kč, kdy se počítá s určitým doplatkem na akcii do zákonem 

stanoveného limitu 10 %.  

 Zaniklá společnost s ručeným omezeným měla sedm společníků, přičemž společník 

první měl 12,6 % z obchodního podílu. To znamená, že tak získal akcie v celkové výši 

3.150.000,- Kč, druhý společník vlastnil 9,3 % obchodního podílu, získá tedy akcie 

v celkové hodnotě 2.325.000,- Kč, třetí společník 6%, tj. 1.500.000,- Kč, čtvrtý společník 

6,1%, tj. 1.525.000,- Kč, pátý společník 52%, tj. 13.000.000,- Kč, šestý společník 8%, tj. 

2.000.000,- Kč a poslední společník 6%, tj. 1.500.000,- Kč. 
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 K těmto výpočtům jsem došel tak, že jsem ze základního kapitálu společnosti 

s. r. o. vypočetl 1%, tj. 262.780,- Kč a pro snadnější výpočet jsem sumu zaokrouhlil 

na 250.000 Kč, což dle mého názoru odpovídá možnému doplatku na akcie. 

 Ovšem celková hodnota majetku zanikající společnosti bude jistě vyšší než 

samotný základní kapitál, proto bude novým akcionářům, stávajícím společníkům s. r. o. 

náležet právo na akcie ve vyšší jmenovité hodnotě. 

 Jelikož společnost doposud vydává akcie v jmenovité hodnotě deset tisíc, dvacet 

tisící a milionu korun, předpokládám, že hodnoty 5000,- Kč budou zaokrouhleny nahoru. 

 Pro výměnu vkladu za akcie je třeba dodržet zákonem stanovenou lhůtu, jímž je 

jeden měsíc od zápisu fúze do obchodního rejstříku. 

 

 

5.6 Zánik společnosti s. r. o.  

 Jedním z důvodu zrušení obchodní společnosti je v § 68 odstavci 3 písmena e) 

obchodního zákoníku vyjmenováno, že společnost je zrušena dnem uvedeným 

v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází k zániku společnosti 

v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy 

bylo toto rozhodnutí přijato. Dochází k zániku společnosti bez likvidace a následně musí 

být podán návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 
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6 Poznatky a doporučení 

 Přeměny obchodních společností jsou vysoce komplikovanou a kodifikovanou 

záležitostí. Přesvědčil jsem se, že je více než nutné umět se orientovat v zákonech, a to jak 

v obecném Obchodním zákoníku, tak speciálním zákonu o přeměnách obchodních 

společností a družstev. Proto si myslím, že celý proces by měl doprovázet a kontrolovat 

vysokoškolsky vzdělaný právní odborník. 

 Přes veškerou složitost projektu se domnívám, že při dodržení podmínek lze 

dosáhnout stanovených cílů, které vynahradí vynaložené úsilí a bdělost nad každým 

úkonem. Proto se ztotožňuji s názorem, že pokud se občas podnikatel ocitne v situaci, kdy 

je nejlepším řešením jeho potíží fúze, musí sestavit projekt, schválit jej a podat návrh 

na zápis do obchodního rejstříku. Jedná se sice o složitý a administrativně náročný proces, 

ale výsledek může firmu zachránit, [11] ačkoli krok sloučení těchto obchodních 

společností nebyl z důvodů finančních, ale spíše taktických. 

 Dalším mým znepokojivým poznatkem byla tvrdost zákona. Domnívám se, že 

v období tržní ekonomiky by měl zákonodárce společnostem přeměny spíše ulehčit, 

nestavět jí do cesty přílišné překážky. Toto téma je ovšem často diskutováno i v jiných 

právních oborech, zejména u daňových předpisů, kdy český člověk, podnikatel, se snaží 

zákon všemožně „obejít“ a zákonodárce se tomu snaží všemožně zabránit, až vznikne 

předpis mnohdy nepochopitelný. v Evropě se prý traduje, že Češi jsou rámci Evropské unie 

nejlepší „obchazeči“ zákona. Ovšem uvědomuji si, že zákon o přeměnách obchodní 

společnosti a družstva upravuje oblast poměrně rozsáhle, nikoli příliš zmateně, 

a neponechává výraznějších prostor pro zmíněné obcházení zákona. V tomto směru bych 

tedy zákonnou úpravu hodnotil kladně. 

 Velice důležité pro platnost všech právních úkonů a celého procesu je dodržení 

zákonem stanovených lhůt. Při zveřejňování údajů, publicitě přípravy fúze, je třeba dodržet 

všech lhůt stanovených zákonem. Není přípustné, aby tyto lhůty byly zkráceny. Toto 

ovšem hodnotím kladně, protože jasně dané lhůty proces zrychlují a dokážu si představit, 

že by lhůty mohly být i kratší.  

Například je nutné zveřejnit oznámení o projektu fúze, upozornění věřitelů na jejich 

práva – pokud jsou ohroženy jejich závazky, mohou žádat o jejich zaplacení nebo zajištění, 

konání valné hromady. K publicitě patří také informační povinnosti vůči akcionářům, která 
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spočívá v tom, že společnost je povinna zveřejnit alespoň jeden měsíc před zasedáním 

valné hromady projekt vnitrostátní fúze, účetní závěrky, znalecké zprávy a posudky [1]. 

 Předpokládám, že nástupnická společnost bude mít vždy promyšlené důsledky 

přeměny. K opomenutí pak není ani nákladnost projektu, ať už platby za samotné služby 

právníka, placení auditorů, účetních, poplatků rejstříkovému soudu, atd. Člověku se toto 

může zdát záporem, ale pokud se společnosti rozhodnou pro dosti složitý proces fúze, musí 

počítat s jistými náklady, které se domnívám jistě vynahradí celkově úspěšná přeměna. 

 Protože česká, ale i evropská, politika dává mezinárodním společnostem prostor 

a spousty výhod, není divu, že tu není podpory pro národní společnosti. Každý z nás si rád 

koupí produkt české domácí výroby, ať už proto, že podpoří domácí ekonomiku nebo 

proto, že mu je to prostě milejší. Ovšem od vstupu ČR do Evropské unie není snadná cesta 

pro podporu domácího trhu. EU se totiž snaží o vytvoření jednotného evropského trhu 

a zajistit rovné podmínky každému a všude. Kdekdo se podiví tomu, proč někdo dva tisíce 

kilometrů daleko diktuje jak vyrábět, starat se a vyvážet daný produkt. Ovšem nejvyšším 

představitelům evropské politiky, zejména nejdůležitějšímu pramenu práva společenství, 

Evropskému soudnímu dvoru, se to zdá v nejlepším pořádku a označuje fungování, které 

se příčí proti jeho judikatuře za diskriminační nebo za jednání proti pravidlům hospodářské 

soutěže a spojuje jej s nemalými peněžními sankcemi. i tímto je nastavena v rámci 

Evropské společnosti vysoká konkurence. Společnost RWE pochází z Německa a na náš 

trh dodává nejen téměř všechen plyn, ale také donedávna byla jediným provozovatelem 

přepravního systému plynu v ČR. Ovšem v oblasti potrubní sítě se musela v souladu 

s přepisy EU rozdělit na dvě společnosti, aby v odvětví byla zajištěna větší rovnost [12]. 

Je nutné, aby se společnosti bránili a zůstali konkurenceschopné i dál, proto spojení dvou 

prosperujících těžebních společností bude v souladu s veškerými předpisy a podpoří 

to postoj nástupnické společnosti na trhu. 
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7 Závěr 

 Po značné době studia a odborné přípravy jsem zjistil mnoho informací o celkovém 

procesu, o kterých jsem si jako vysokoškolský student myslel, že nejsou tak složité. 

Získání a rozšíření znalostí z této problematiky zcela jistě využiji ve svém budoucím životě 

a své případné činnosti v obchodní podnikatelské sféře. Jak jsem již začátkem nastínil, 

v toto odvětví se téměř denně pohybuji, osobně znám poměry v obou společnostech 

a troufám si říct, že zrealizovat tento projekt by bylo skutečně možné. Pokud k vedení 

jedné ze společností během svého života dosáhnu, bude toto sloučení jedním z bodů mnou 

stanovených cílů ve fungování společností, neboť jsem přesvědčen o kladech tohoto 

procesu. 

 Přestože mým záměrem bylo v této práci být co nejkonkrétnější, chtěl jsem použít 

určitá ekonomická data a jména, tak s ohledem na určitou možnost ohrožení informací 

zveřejněním a celkovou komplikovanost přeměny společnosti, jsem se přiklonil 

k obecnějšímu zpracování. 

 Jako nejvyšší klady přeměny obchodních společností hodnotím to, že systém 

umožňuje spojit společnosti a zajistit tak některé společnosti záchranu. Pro jinou to může 

znamenat zvýšenou ziskovost a rozšíření portfolia. Opačně s tímto vidím jako nejhorší to, 

že problematika, proces, stanovené podmínky jsou velice složité a spousty potencionálních 

uchazečů o přeměnu mohou odradit. Domnívám se, že menší společnosti, pro které by byla 

přeměna záchranou z tíživé situace, se raději než po tomto komplikovaném procesu uberou 

k likvidaci a zrušení společnosti. 

 Ze své práce jsem se poučil především v tom, že je vždy nutné být obklopen 

nadanými lidmi. Přeměna se jistě dotkne zaměstnanců, kteří se ovšem nemusí o své 

pracovní umístění strachovat, neboť nástupnická společnost přejímá veškeré závazky 

zanikající společnosti. Někteří obchodníci se mohou obávat o dobytnost svých pohledávek, 

ale toto je upraveno zákonem a v mnou popisovaném případě, kdy obě společnosti 

dosahují zisku, se domnívám, že by obchodní partneři mohli tuto změnu uvítat. Být 

účetním v prosperující společnosti je velmi zodpovědné zaměstnání. Pokud navíc 

společnost podstupuje složité procesy spojené se změnou obchodní společnosti fúzí 

sloučením, je dle mého názoru vhodné, aby se účetní pracovník podrobil vhodnému 

školení, obklopil se také schopnými asistenty, je-li to třeba a dbal na správnost agendy, 
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neboť jeho činnost je jednou z nejdůležitějších součástí procesu. Další velmi důležitou 

osobou je právník. Nejenže je to on, kdo se nejlépe orientuje v právních předpisech a podá 

kdykoli kvalifikovanou radu, ale také zná určité tipy a kroky, které proces promění 

ve schůdnější. Z toho plyne, že zvládnout tento proces úplně sám je téměř nemožné. 
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