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1 Úvod  

 Tématem této diplomové práce je problematika zabývající se přeměnou 

obchodních společností a družstev z pohledu daní. Tato oblast byla až do roku 

2008 opomíjená a řešená pouze okrajově v obchodním zákoníku. Rok 2008 

přinesl dlouho očekávaný zákon, který přesně definoval všechny náležitosti 

související s přeměnou obchodních společností a družstev. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o zákon, který řeší vlastnické transakce, úzce navazuje na další 

zákony jako je daň z příjmů, obchodní zákoník, daňový řád. 

 Cílem práce je stanovit, vyhodnotit proces přeměny obchodních 

společností, které tímto procesem prošly, a posoudit, zda krok, ke kterému 

se rozhodly, byl krokem, který je posune blíž očekávaným výsledkům. 

 Věnovat se problematice přeměny obchodních společností a družstev, 

znamená objasnit a přesně vymezit pojmy, se kterými se v této oblasti pracuje. 

Co se pod uvedenými pojmy skrývá,  jejich další návaznost na další zákony,  

předpisy, ustanovení. Jaké jsou podmínky, požadavky pro realizaci procesu 

přeměny obchodních společností a družstev. 

 Představení společností, průběh fúze, seznámení se s účetními výkazy, 

jednotlivými položkami  výkazů, převody podílů, jednotlivými složkami jmění 

a další položky rozvahy představí třetí část diplomové práce, která bude základem 

pro analýzy, rozbory a vyhodnocení realizovaného procesu přeměny společností 

fúzí  sloučením. 

 Čtvrtá, praktická část této práce je shrnutím poznatků, výsledků, které 

vyplynuly z konečných výkazů obou společností a předběžných výkazů 

nástupnické společnosti. Analýzy a jejich výsledky vyplývající z finančních 

ukazatelů představí, jak se společnost vyvíjí v oblasti daňové. Zda z pohledu 

společníků bude mít z hlediska optimalizace daní kladný nebo záporný dopad. 

 Vzhledem k tomu, k jakému důležitému kroku se obě společnosti rozhodly, 

bylo jistě jejich očekáváním všechny ukazatele optimalizovat, a to jak v oblasti 

finanční, tak v oblasti daňové. 
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 Proces přeměny obchodních společností a družstev je velice významný  

a jistě není lehké rozhodnutí přistoupit k jeho realizaci. Je důležité seznámit 

se, se všemi důvody pro a proti, dopady, důsledky a všechno náležitě zvážit. 

Sledovat změny, úpravy v legislativě, zejména v zákoně o přeměnách obchodních 

společností a družstev. 

 Správným uvážením, přesným použitím a využitím všech postupů 

a v souladu s platnými zákony, lze tyto procesy realizovat bez komplikací 

ze strany obchodního soudu, správců daně a po spojení dosáhnout lepšího 

postavení na trhu – zvýšení obratu, zvýšení konkurenceschopnosti a dosažení 

daňové  optimalizace, která je jednou z velmi důležitých oblastí. 
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2 Formy přeměn  obchodních společností  

2.1  Obecně o přeměnách 

 Přeměny obchodních společností a družstev  - oblast, která zahrnuje celou 

řadu operací s podnikem, jak vnitrostátních, tak přeshraničních. Patří k nim změna 

právní formy, fúze, rozdělení,  převod jmění na společníka. Přeměny představují 

procesy, které s sebou nesou změnu vlastníků (akcionářů, společníků, členů 

družstva). U těchto vyjmenovaných operací se jedná z pohledu Obchodního 

zákoníku o zrušení společnosti bez likvidace. 

 Pod pojmem přeměna obchodní společnosti a družstva si lze představit 

proces, kdy jedna společnost zaniká a podnik jako takový přechází, včetně svého 

majetku a závazků na právního nástupce. Právním nástupcem se stává 

společnost existující (nástupnická) nebo společnost nové vzniklá. 

 Věcnou podstatou přeměn je spojování, rozdělování, kombinace těchto 

procesů.  Při přeměnách obchodních společností dochází k vytváření 

ekonomických subjektů, které budou ovládány nebo spoluovládány vlastníky 

zúčastněných společností. Specifickým znakem přeměn obchodních společností 

je, že alespoň jedna společnost vzniká nebo pokračuje jako právní nástupce 

zanikající společnosti, s výjimkou změny právní formy. 

 Nástupnická společnost přebírá čistá aktiva zanikající společnosti a spojuje 

je  v nově vzniklý ekonomický celek nebo v celek pokračující (nástupnické) 

společnosti. 

 Společníkům zanikajících společností vzniká automatický podíl 

v nástupnické společnosti, vyjma případu, kdy dochází k transakci převodu jmění 

na společníka. 

 Výsledkem přeměn obchodních společností a družstev je vznik nových 

právnických osob nebo naopak zánik dosavadních obchodních společností. 

U nově vzniklých právnických osob jde o pokračování v ekonomické činnosti 

dosavadní, jen  o rozšíření o kapacity – výrobní, pracovní, finanční nebo 
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o rozšíření celkové ekonomické činnosti. Cíl by však měl být stejný pro všechny 

typy přeměn, a to přinejmenším zachování majetkové podstaty. Vzhledem k tomu, 

že tento proces není z pohledu přípravy a realizace zvlášť jednoduchý, 

předpokládá se, že také výstup bude mít efektivní účinky, např. zvýšení podílů 

na trhu, upevnění postavení ve  vztahu ke konkurenci, daňová úspora, zajištění 

většího komfortu pro zákazníky (spojování společností zabývajících se prodejem 

a službami).  

 Očekávaný výstup z přeměn obchodních společností a družstev musí být 

definován před zahájením těchto procesů, a to akcionáři, vlastníky, členy družstev, 

manažery. 

 Celý proces je v současnosti řešen zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách 

obchodních společností a družstev, platný od 1. 7. 2008. Do této doby byla tato 

oblast řešena pouze v obchodním zákoníku. Zákon o přeměnách obchodních 

společností a družstev převzal většinu ustanovení z Obchodního zákoníku. 

2.2 Vývoj fúzí v ČR od roku 1992 – dosud1 

 Z pohledu historie se jedná o období zcela nepatrné, záleží však na úhlu 

pohledu a oblasti, které se daná záležitost týká. Oblast podnikání je součásti, která 

se každého jedince dotýká ať již přímo (podnikatelé) nebo nepřímo (zaměstnanci, 

účastníci tržního systému). Změn, které se váží k  této oblasti, je velké množství. 

Objevují se stále nové novely, ustanovení, předpisy, které je třeba vyhodnocovat 

z hlediska jejich závaznosti, důležitosti a návaznosti – viz příloha č. 1. 

 Celkový vývoj ve všech oblastech ekonomického života se nevyhnul 

ani otázce přeměn obchodních společností a družstev, kdy s vývojem tržní 

ekonomiky bylo nutné přistoupit k této problematice a postupně ji upravovat, 

doplňovat, formulovat tak, aby co nejlépe splňovala všechny podmínky v oblasti 

právní, daňové, účetní v  podmínkách České republiky. 

 Výsledkem je vývoj, který můžeme rozvrhnout do několika etap. 

                                            

1
  VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. 3.aktualizované 

vydání, Praha: BOVA POLYGON, 2005.  512 s. 
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2.2.1 I. vývojová etapa – od roku 1992 

  Tuto část vývojové etapy v oblasti přeměn obchodních společností 

a družstev můžeme zařadit od roku 1992 – 1996. Vzhledem k relativně krátkému 

období trvání soukromého podnikání je zřejmé, že tyto operace nebyly nijak 

upraveny žádnou zvláštní normativní úpravou. Regulací těchto procesů se zabýval 

pouze obchodní zákoník, a to pouze v úrovni   -  zrušení obchodních společností 

bez likvidace, tzn. s  právním nástupcem. 

 V účetnictví nebyly fúze nijak upraveny a pro tento stav účetní postupy 

nebyly zvlášť regulovány. Ocenění  probíhalo na bázi historických cen (v účetních 

cenách), tzn. ocenění majetku a závazků v účetních knihách nástupců 

neodpovídalo skutečnosti. Probíhala jednoduchá konsolidace s vyloučením 

vzájemných vztahů. 

2.2.2 II. Vývojová etapa – rok 1996 - 2000  

 V období této druhé etapy je dle obchodního zákoníku přeměna chápána 

jako analogie vkladu podniku. Obchodní zákoník zavedl povinnost znaleckého 

posudku ocenění majetků a závazků rušených společností a ověření znalcem. 

Z tohoto znaleckého ocenění pak může být odvozena čistá výše obchodního 

majetku v  reálném ocenění nikoliv v historických cenách. Změny, které  vyplynuly 

z ocenění pak byly zaúčtovány (promítnuty) do kladného nebo záporného rozdílu 

v opravné položce k nabytému majetku.  

2.2.3 III. vývojová etapa od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 

 Obchodní zákoník začal upravovat fúze a jim podobné operace 

jako samostatné procesy. Obchodním zákoníkem bylo potvrzeno zachování 

vlastnické struktury minimálně 90%. Doplatek na dorovnání nesmí překročit 10 % 

jmenovité hodnoty akcií. 

 U přeměn s.r.o. nebo a.s. bylo požadováno znalecké ocenění obchodního 

jmění – majetku a závazků zúčastněných společností a porovnání s hodnotou 

čistého obchodního majetku, které vyplynulo ze znaleckého ocenění  

 s navrhovanou hodnotou základního kapitálu a s výši vlastního kapitálu právního 

nástupce. 
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 Ve  výše uvedených třech etapách dochází k zásadnímu problému, kterým 

je  neprovázanost Obchodního zákoníku na Zákon o účetnictví. Vzhledem k tomu, 

že  ZoÚ byl novelizován až s platností od 01. 01. 2002,  do roku 2001 nic neměnil 

na  dosavadních metodách oceňování majetku, závazků, vlastního kapitálu. 

Z tohoto pak vyplývaly skutečnosti, že znalecké ocenění čistého obchodního 

majetku zúčastněných společností na přeměnách nemohlo  být v účetnictví 

promítnuto. 

2.2.4 IV. vývojová  etapa od 1. 1. 2002 

 V této vývojové etapě se opět vychází z ustanovení Obchodního zákoníku, 

který vychází z požadavků na znalecké ocenění majetku, závazků a tím také na 

 ČOM zúčastněných společností na přeměně. 

 Obchodní zákoník pak dále tato ocenění odkazuje na ustanovení Zákona 

o účetnictví. Obchodní zákoník uznává pokračování vlastnické struktury, 

ale zároveň s vyjádřením podmínky ocenění řeší stav, kdy je ošetřen kupní 

charakter přeměny. 

 Novelou Zákona o účetnictví platnou od 1. 1. 2002 došlo k průlomovému 

okamžiku v přístupu oceňování v účetnictví. Do této doby, tj. do 31. 12. 2001  

probíhalo oceňování k rozvahovému dni – v historických cenách (cenách 

uvedených v účetnictví). Po této novele se k rozvahovému dni, v některých 

případech požadovalo ocenění na tzn.  reálnou hodnotu. Toto ocenění 

se výslovně vyžadovalo u majetku a závazků v případech přeměn obchodních 

společností nebo družstev s  výjimkou změny právní formy. 

2.2.5 V. vývojová etapa od roku 2003 

 Nadále je proces fúze řešen Obchodním zákoníkem. Fúze je chápána 

jako proces zrušení a zánik, alespoň jedné a převedení obchodního jmění zaniklé 

společností na jednu nově vzniklou nebo pokračující obchodní společnost. 

 Od ledna 2004 vstoupila v platnost novela Zákona o účetnictví, ve které 

došlo ke změnám v oblasti oceňování majetku při nabytí více než jedné složky 

majetku přechodem nebo převodem. 
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 V případě přeměn se podle zákona o účetnictví, s výjimkou změn právní 

formy použije  následující ocenění: 

-  ocenění jednotlivých složek majetku zanikající společnosti, které přechází 

převodem nebo přechodem na nástupnickou společnost,  ocenění jednotlivých 

složek majetku podle zvláštního právního předpisu. 

 V této V. etapě právních změn  dochází k další úpravě, která je spjata 

s přeměnou, a  to  povinnost vest účetnictví od rozhodného dne přeměny. 

2.2.6 VI. vývojová etapa od 01. 07. 2008 

 Od tohoto období se datuje významná legislativní změna v problematice 

přeměn., kdy nabývá platnost Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a  družstev. Nový zákon o přeměnách přebírá většinu dosud platných 

ustanovení obchodního zákoníku, a dále samostatně definuje jednotlivé formy 

přeměn. Přesně stanovuje pravidla, podmínky operací související s procesem 

přeměn, má přímou návaznost na Zákon o  účetnictví. V nové právní normě 

byly zapracovány příslušné předpisy Evropských společenství. 

2.3  Členění přeměn obchodních společností a družstev2 

 Z pohledu Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 

rozlišujeme několik typů přeměn - každá z nich je pak něčím  výjimečná, ale téměř 

pro všechny platí určité společné charakteristiky.  

2.3.1 Fúze 

 Jednou z možných variant přeměn obchodních společností je fúze. 

Jde o proces, kdy alespoň jedna společností zaniká a alespoň jedna společnost 

vzniká, popřípadě všechna práva a povinnosti přecházejí na  existující 

společností. Podle varianty, která je aplikována, se pak fúze dělí na: 

a) fúze sloučením – zánik alespoň jedné společnosti bez likvidace a převod jmění, 

práv a povinnosti na již existující, nástupnickou společností  

                                            

2
  Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodní společností a družstev 



 8    

společností A zanikající  

společností B zanikající 

společností C nástupnická     společnost C 

b) fúze splynutím – zánik dvou nebo více společností je zrušeno bez likvidace 

a vzniká nová společnost, která přebírá na sebe jmění, práva a povinnosti, včetně 

pracovněprávních závazků. 

společnost A  zanikající       

společnost B  zanikající     společnost  D 

společnost C  zanikající               nástupnická 

 Kromě tohoto členění lze realizovat dle ZoPS fúze vnitrostátní 

a přeshraniční: 

a) vnitrostátní fúzí se rozumí fúze, jejímiž účastníky jsou společností nebo 

družstva se sídlem na území České republiky. 

b) přeshraniční fúzí se rozumí fúze, kde se účastní jedna nebo více zahraničních 

korporací. 

2.3.2. Rozdělení  

 U tohoto typu přeměn je možná aplikace několika typů rozdělení: 

a) rozdělením   vznikají nové obchodní společností nebo družstva – u této formy 

rozdělení dochází k rozdělení společnosti A na dvě a vice nových společností. 

Společnost  A zaniká bez likvidace. 

       společnost B nástupnická 

společnost A  zanikající 

       společnost C nástupnická 

b) rozdělení sloučením  - jedná se o složitější operace než v případě prostého 

sloučení. Při  existenci, např. tří společností A, B, a C a dochází k zániku A – 

bez likvidace. Na základě dohody se jmění rozdělí na existující společnosti B a C. 
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              společnost B     společnost B +A½  

společnost  A rozdělovaná 

          společnost C        společnost C+A1/2 

c) rozdělení odštěpením – k tomuto řešení může docházet v případě kombinace 

podnikatelských aktivit v jedné společnosti. Dochází k  rozhodnutí, že je potřebné 

tyto aktivity rozdělit. Výsledkem pak je vyčlenění jedné nebo vice podnikatelských 

aktivit, ekonomických činností, a ty pak převést na novou společnost. Zároveň 

se převede část obchodního majetku. Původní  společností nezaniká – pokračuje 

dále. 

společnost  A nezaniká   společnost  A 1 

      společnost  A 2 

 

d) kombinace rozdělením se vznikem nových obchodních společností, odštěpením 

nebo sloučením – u této přeměny dochází ke kombinacím předcházejících tří 

možností přeměn. K těmto krokům může společnost přistoupit z několika důvodu: 

vyčlenění určité ekonomické činnosti z důvodu větší transparentnosti, naopak 

zase může být prospěšné některé činnosti spojit pod jeden ekonomický celek 

apod. 

    společnost A 1/2 = společnost B 

společnost  A 

    společnost C  společnost C + A1/2 
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2.3.3 Převod jmění na společníka 

 Proces převodu jmění na společníka je specifickou záležitostí, 

kdy společník převezme jmění společnosti a daná společnost zaniká. Převod 

se realizuje  v tom případě,  pokud se jedná o majoritního vlastníka, tzn. vlastní 

minimálně 90% podíl na  zanikající společnosti. 

 

Společnost A (90%)     společnost B 

 

2.3.4  Změna právní formy 

 Změna právní formy je rovněž specifický proces, kdy při této operaci 

nedochází k žádným transakcím s podnikem. Podnik nezaniká, ani nevzniká. 

Subjekt  nadále funguje, pokračuje ve své ekonomické činnosti – nemění se obsah 

ani její rozsah. Z ekonomického pohledu nedochází k žádné radikální změně, 

která by měla vliv na hospodaření podniku. Dochází pouze ke změně vnitřního 

poměru právnické osoby a právnickému postavení jejich společníků. Dochází 

ke změně společnosti a  společníků.  

 Také z pohledu vlastnického nedochází ve většině případů ke změně – 

společníci nadále zůstávají společníky, ale ve společnosti  nové formy. Mění 

se např. společnost s ručením omezeným na akciovou společnost nebo veřejná 

obchodní společnost se mění na akciovou společnost. Mění se podmínky ručení, 

kdy společník v.o.s. ručí celým svým majetkem – jedná se o osobní ručení. 

Akcionáři a.s. společnosti neručí za závazky společnosti a společníci s.r.o. ručí 

svým majetkem jen do výše svého nesplaceného podílu, což je jen po určitý 

časový interval, který je  stanoven  pro splácení daného podílu. 

2.4  Společné charakteristiky přeměn  

 Úspěšnou realizace některého typu přeměn je podmíněná splněním 

některých právních úprav, které jsou shodně nebo podobné pro všechny typy 

přeměn s výjimkou změny právní formy. Podmínky, které musí být splněny 

lze shrnout do  následujících bodů: 
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- projekt fúze 

- projekt rozdělení 

- rozhodný den 

- ocenění jmění 

- schválení přeměny 

- průběh přípravy přeměny – závazné lhůty 

2.4.1  Projekt fúze 

 Proces přeměny společností a družstev se uskutečňuje na základě 

dokumentu „Projekt“ přeměny. Jedná se o základní dokument, který zpracovávají 

statutární orgány zúčastněných společností nebo družstev připravující 

se na přeměnu formou fúze nebo rozdělením. Dokument musí mít písemnou 

formu. 

 Při přípravě projektu se obsah odvíjí od skutečnosti, jaké společností, 

družstva jsou účastníky procesu přeměny. Podle toho, jaké právní formy jsou 

společností účastnící se procesu přeměny  musí   projekt obsahovat následující 

náležitostí: 

1) identifikační údaje všech zúčastněných společností a družstev (název, sídlo, 

IČO, právní formu) 

2) určení, v jaké struktuře nástupnická společnost nebo družstvo přebírá složky 

vlastního a cizího kapitálu, které nejsou závazkem 

3) rozhodný den fúze 

4) den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo 

společníkům s.r.o.  z vyměněných podílů nebo akcionářům a.s. z vyměněných 

akcií. 

 V případech, kdy jsou  zúčastněnými společnostmi akciové společností, 

musí projekt obsahovat: 

1) výměnný poměr akcií s uvedením – podoby, formy, převoditelnosti, jmenovité 

hodnoty, určených k výměně za akcie zanikající společnosti. Podrobná pravidla 

postupu při výměně a stanovení výše případného doplatku akcionářům zanikající 
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společnosti nebo s upřesněním pravidel pro výplatu nebo údaj, že akcie nebudou 

vyměňovány – s uvedením důvodu. 

2) způsob, jak budou získány akcie nástupnické společnosti potřebné k výměně  

za akcie akcionářů nástupnické společnosti 

3) údaj o vlivu vnitrostátní fúze na akcie dosavadních akcionářů nástupnické 

společnosti 

4) práva, která nástupnická společnost poskytne vlastníkům jednotlivých druhů 

akcií, opčních listů, ostatních cenných papírů 

5) určení postupu v případě, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo 

odprodat akcie nástupnické společnosti 

6) kolik akcií obdrží společník zanikající společnosti s ručením omezeným, 

výměnou za svůj podíl 

7) údaj o tom, jaká bude výše vkladu a výše obchodního podílu, který obdrží 

akcionář zanikající akciové společnosti za své akcie. 

2.4.2  Projekt rozdělení 

 V případě realizace tohoto typu přeměny obchodních společností nebo 

družstev je nutné, aby obsahoval níže uvedené náležitosti, které mají přímou 

vazbu na zobrazení v účetnictví: 

1) obchodní název firmy, sídlo, IČO všech zúčastněných společností nebo 

družstev, právní formu 

2) údaj v jakém složení nástupnická společnost nebo družstvo přebírá složky 

vlastního a cizího kapitálu zanikající nebo rozdělované společnosti nebo družstva, 

které nejsou závazkem 

3) rozhodný den rozdělení 

4) přesné určení jaký majetek a jaké závazky přecházejí na jednotlivé nástupnické 

společnosti nebo družstva nebo zůstávají rozdělované obchodní společnosti. 
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U této podmínky lze vycházet z konečné rozvahy zanikající nebo rozdělované 

společnosti nebo družstva a soupisů provedených inventarizací. 

2.4.3 Rozhodný den 

 Rozhodným dnem se v případech přeměn obchodních společností 

a družstev formou fúzí, rozdělení, převodu jmění na společníka rozumí den, 

od kterého se  jednání zanikajících společností nebo družstev z účetního pohledu 

považuje za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti. 

 Na tuto skutečnost navazuje Zákon o účetnictví, který stanoví pravidla 

pro  účetní období, uzavírání a otevírání účetních knih: 

- účetní období všech účastnících se přeměny končí dnem předcházejícímu dni, 

který je stanoven jako rozhodný den 

- od rozhodného dne začíná pro nástupnickou společnost účetní období podle 

zvláštního právního předpisu a končí dnem zapsáním přeměny do obchodního 

rejstříku 

- rozhodný den fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka nesmí 

předcházet o více ne 12 měsíců den, kdy bude podán návrh na zápis přeměny 

do obchodního rejstříku 

- v období po rozhodném dni nemohou zanikající společností nebo družstva přestat 

vést své účetnictví. Dále pokračují ve vedení účetnictví, které vedou samostatně 

od rozhodného dne až ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

Samostatné vedení účetnictví je nutné pro případ, kdyby přeměna nebyla 

schválena obchodním soudem  nebo by nedošlo ke schválení valnými hromadami. 

V tomto případě se pokračuje tak, jako by přeměna nebyla nikdy plánována. 

 Nástupnická společnost upraví účetnictví zúčastněných subjektů ke dni 

zápisu přeměny do obchodního rejstříku s účinkem od rozhodného dne. Vyloučí 

vzájemné transakce. 

2.4.4  Ocenění  jmění  

 Dalším, velmi důležitým bodem projektu přeměny je ocenění majetku 

a závazků. U zanikající nebo rozdělované společnosti musí být ocenění zahrnuto 

do konečné účetní závěrky, která je sestavena ke dni, který předchází 
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rozhodnému dni. Zároveň se ocenění odvíjí od  skutečnosti, jaký typ přeměny 

bude uskutečňován. 

1) Fúze sloučením (u kapitálových společnosti) – zákona stanoví povinnost 

zanikající společnosti nechat ocenit jmění znalcem v některých určených 

případech: 

 - mají-li být v důsledku fúze sloučením vydány nástupnickou společnosti 

nové akcie pro společníky zanikající společnosti nebo mají-li být přiznány nové 

vklady společníkům zanikající společnosti a s tím spojený obchodní podíl 

na nástupnické s.r.o., 

 - v případě zvyšují-li se vklady společníků nástupnické s.r.o., pokud 

je zdrojem zvýšení majetek zanikající společnosti. 

2) Fúze splynutím – vzniká zákonná povinnost pro každou zanikající a.s. a s.r.o. 

nechat ocenit své jmění znalcem. 

3) Rozdělení a rozdělení odštěpením  u těchto typů přeměn je povinnost nechat 

ocenit své jmění zanikajících společnosti znalcem. V případech rozdělení 

odštěpením je nutné ocenit znalcem jen odštěpenou část společnosti. V posudcích 

znalce musí být odděleně oceněno obchodní jmění, které má přejít na jednotlivé 

nástupnické společnosti. Ocenění se provádí ke dni zpracování konečné účetní 

závěrky. 

 Veškerá výše uvedená zákonná ocenění provedená na základě 

individuálního znaleckého ocenění nemají  žádný daňový dopad. 

2.4.5 Schválení  přeměny 

 Schválení přeměny je závislé na právní formě společnosti vstupující 

do procesu přeměny. 

 U akciové společnosti musí proběhnout schválení valnou hromadou. 

Přeměna musí být schválena alespoň třemi čtvrtinami hlasů akcionářů přítomných 

na valné hromadě. Zasedání valné hromady za účelem schválení přeměny musí  

být formou notářského zápisu, jehož přílohou je projekt přeměny. 
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 Přeměny společností  s ručením omezeným musí být rovněž schváleny 

valnou hromadou, a to alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných společníků 

na valné hromadě 

 V případě přeměny v.o.s. musí souhlasit všichni společníci. Nastane-li 

situace nesouhlasu společníka s přeměněnou, nelze v procesu přeměny 

pokračovat. 

2.4.6 Nejdůležitější zákonné lhůty v průběhu přeměn 

 V případech, kdy se akcionáři, společníci, členové družstva rozhodnou 

k realizaci projektu přeměny, tj. přeměny obchodních společností nebo družstva, 

musí dodržet  řadu zákonných lhůt, které pro úspěšnou realizaci přeměny musí být 

splněny. 

 

Zákonné lhůty pro realizaci přeměny:3 

12 měsíce  maximální lhůta mezi rozhodným dnem a dnem podání návrhu 

   přeměny na zápis do obchodního rejstříku 

6 měsíců  pokud byl projekt přeměny sestaven ke dni, od něhož uplynulo 

   více než 6 měsíců ode dne, k němuž byla sestavena konečná 

   účetní závěrka je nutno sestavit mezitímní účetní závěrku 

3 měsíce  od sestavení mezitímní účetní závěrky a vypracování projektu 

   fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka nesmí  

   uplynout více než 3 měsíce 

1 měsíc 1 měsíc před stanoveným datem konání valné hromady musí  

být v sídle zúčastněných akciových společnosti k nahlédnutí 

všechny doklady stanovené ZoPS 

                                            

3
  Zákon č. 125/2008 Sb.,  o přeměnách obchodních společností a družstev 
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2 týdny nejméně dva týdny před konáním valného hromady 

společnosti s ručením omezeným, na které má být schválena 

vnitrostátní fúze, musí být doručeny dokumenty dle ZoPS 

společníkům   

 

2.4.7 Daňové dopady vybraných položek 4 

 Základní povinností daňových  poplatníků je podávat daňová přiznání 

k daním z příjmů. Tato povinnost musí být dodržena a splněna i v případech, 

kdy se jedná o přeměny obchodních společností a družstev. Dochází zde k mnoha 

daňovým dopadům, které v těchto situacích nastávají. 

 Důležitý údaj, který s daňovou povinností souvisí, je termín pro podání 

daňového přiznání. Termín se odvíjí od rozhodného dne. Pokud je rozhodný den 

stanoven na první den kalendářního roku nebo hospodářského roku, 

pak pro podání daňového přiznání platí standardní lhůty, tj. 3 měsíce nebo 

6 měsíců od skončení zdaňovacího období. V případech, kdy rozhodný den není 

totožný s prvním dnem kalendářního nebo hospodářského roku,  jsou všechny 

zúčastněné společnosti povinny sestavit účetní závěrku ke dni předcházejícímu 

rozhodnému dni přeměny. Současně musí zpracovat daňové přiznání k dani 

z příjmů právnických osob. Daňové přiznání se podává nejpozději do konce 

měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá den rozhodnutí valné hromady 

nebo společníků anebo členské schůze družstva o přeměně. 

2.4.7.1 Ocenění aktiv u nástupnické společnosti 

 Individuální ocenění některých položek aktiv u nástupnické společnosti 

se musí v případě daňového pohledu řídit určitými pravidly jako například: 

 - pozemky – nabytý pozemek přeměnou je při prodeji nákladem pořizovací 

cena evidovaná u zanikající společnosti – ocenění  na reálnou hodnotu nemá 

žádný daňový dopad 

                                            

4
  Zákon č. 586/1992 sb., o daních  z příjmů 
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 - stavby a samostatné movité věci – nástupnická společnost pokračuje 

v odpisování zvoleném původním vlastníkem, daňové odpisy pokračují bez vlivu 

ocenění na reálnou hodnotu 

 - dlouhodobý drobný hmotný majetek – v případě přecenění tohoto majetku 

na reálnou hodnotu,  není odpis z této přeceněné hodnoty daňovým výdajem  

 - dlouhodobý nehmotný majetek – u tohoto majetku, v případě přecenění 

na reálnou hodnotu, není přecenění rovněž daňovým výdajem – toto se týká 

majetku pořízeného do konce roku 2003. Od 1. 1. 2004 pokračuje nástupnická 

společnost v odpisování započatém původním vlastníkem z původní vstupní ceny. 

Nástupnická společnost si může uplatnit daňový odpis. 

 - zásoby – v případě přecenění směrem dolů může nástupnická společnost 

uplatnit při spotřebě původní cenu evidovanou u zanikající společnosti formou 

úpravy v daňovém přiznání 

 - pohledávky – nástupnická společnost pokračuje, jako by ke změně věřitele 

nedošlo. Dále může odpisovat a tvořit účetní i daňové opravné položky, jaké 

by mohly být tvořeny u zanikající společnosti.  V případě přecenění směrem dolů 

a následné úhradě v původní výši, dochází ke zvýšení výnosů, které se rovnají 

rozdílu mezi přijatou úhradou a částkou pohledávky po přecenění směrem dolů. 

 - nedokončené investice – v případě prodeje majetku, který se neodepisuje 

podle ZDP a ZoÚ a byl nabyt při přeměnách, lze jej jako náklad na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví 

u zanikající společnosti  před oceněním na reálnou hodnotu pro účely přeměny.  

2.4.7.2 Daňová ztráta 

 Nástupnická společnost si nemůže při stanovení daňového základu odečíst 

daňovou ztrátu nevyužitou zanikajícími společnostmi. V případě zániku 

společnosti bez likvidace dle ZDP nepřechází daňová ztráta na právního 

nástupce. Toto však neplatí v plném rozsahu. V § 23 odst. 3 písm. c) ZDP 

vymezuje výjimky. Výhody v podobě odpočtu daňové ztráty lze uplatnit 

v případech, kdy musí být splněny následující podmínky: 



 18    

a) zanikající, rozdělované, nástupnické společnosti jsou tuzemskými poplatníky 

a mají formu a.s. nebo s.r.o. nebo jsou daňovým rezidentem jiného členského 

státu Evropské unie, 

b) majetek a závazky, které přešly na nástupnickou společnost, nejsou  součástí 

stálé  provozovny nástupnické společnosti mimo území České republiky, 

c) majetek a závazky, které přešly ze zanikající nebo rozdělované společnosti 

jsou, součástí stálé provozovny nástupnické společnosti umístěné na území 

České republiky. 

 Nástupnická společnost je přímo nebo nepřímo (prostřednictvím 

své provozovny umístěné na území České republiky) oprávněná převzít: 

- rezervy a opravné položky zanikající nebo rozdělované společnosti 

za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou společnost 

- daňovou ztrátu vyměřenou zanikající nebo rozdělované společnosti, dosud 

neuplatněnou. Ztrátu lze převzít pouze v takovém rozsahu, který odpovídá 

ekonomicky zdůvodnitelnému kritériu. Tuto daňovou ztrátu lze uplatnit 

jako odčitatelnou položku od základu daně ve zdaňovacích obdobích, které 

zbývají do pěti zdaňovacích období bezprostředně následujících 

po zdaňovacím období, za něž je podáváno daňové přiznání, za které byla 

daňová ztráta vyměřena. Převzetí daňové ztráty bylo možné poprvé uplatnit 

za zdaňovací období započaté v roce 2004. V případě zániku daňového 

poplatníka při přeměně, může být vyměřená daňová ztráta převzata právním 

nástupcem, ale jen do výše připadající na stejné činnosti vykonávané 

poplatníkem, který zanikl, a to v období, za které je daňová ztráta vyměřená. 

- položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo 

rozdělované společností, a které nebyly dosud uplatněny, a to pouze v rozsahu 

podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. 

2.4.7.3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

 Podle ZDP se do základu daně zahrnuje také rozdíl mezi oceněním podniku 

nebo části podniku nabytého koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek 

majetku sníženého o převzaté závazky. Kladný oceňovací rozdíl se zahrnuje 

do nákladů rovnoměrně po dobu 180 měsíců. Záporný oceňovací rozdíl 
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se odepisuje stejně, do daňových výnosů. V případě pořízení majetku úplatně,  

lze oceňovací rozdíl uplatnit daňově. Toto se týká pouze oceňovacího rozdílu 

vzniklého z koupě podniku. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku vzniklého fúzí 

nejsou daňovým nákladem nebo daňovým výnosem. 

2.4.7.4 Goodwill 

 V případě vzniku goodwillu v důsledku přeměny společnosti, nejsou odpisy 

goodwillu daňovým nákladem nebo výnosem. V odpisování goodwillu může 

nástupnická společnost pokračovat, pokud se jedná o goodwill z minulých 

transakcí a tento nebyl odepsán ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze. 

2.4.7.5 Slevy na dani 

 Sleva na dani je uplatňována za zdaňovací období, kterým je kalendářní 

nebo hospodářský rok. Slevu na dani je možné uplatňovat při fúzi  jak u zanikající, 

tak u nástupnické společnosti za zdaňovací období, ale také za období, za které 

se daňové přiznání podává.  

 2.4.8 Další povinnosti související s přeměnou  

 S přeměnou obchodních společností a družstev souvisí řada velmi 

důležitých skutečností, které je potřeba řádně a v požadovaném termínu zajistit, 

dodržet, ale také další povinnosti, které svým charakterem nesplňují podmínku 

prvořadosti, avšak pro uskutečnění zdárného průběhu procesu přeměny musí být 

rovněž dodrženy. Některé z nich – ve vztahu k veřejné správě – k finančnímu 

úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, katastru 

nemovitostí, živnostenským úřadům,  jsou  zde uvedeny: 

- souhlas správce daně – daňový subjekt je povinen předložit současně 

s žádostí o výmaz z obchodního rejstříku nebo při zápisu přeměny obchodní 

společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku písemný souhlas správce 

daně s danou skutečností 

- zálohy na daň z příjmů právnických osob5 – podle ZDP ve zdaňovacím období 

započatém rozhodným dnem přeměny do dne, který předchází dni zápisu 

                                            

5
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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přeměny do obchodního rejstříku, platí zanikající, nástupnická nebo 

rozdělovaná společnost zálohy na daň z příjmů ve výši a termínech 

stanovených ZDP 

- daň z přidané hodnoty a daňové přiznání k této dani6 – daňové přiznání 

k této dani podávají všechny zúčastněné společnosti v období od rozhodného 

dne do dne zápisu do obchodního rejstříku samostatně 

- registrace a vznik plátcovství k DPH – nástupnická společnost je povinná 

dle Zákona o dani z přidané hodnoty podat přihlášku k registraci za plátce DPH 

do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Zdaňovací období se stanoví 

ze součtu obratů zúčastněných společností. Plátcem se nástupnická 

společnost stává dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

- daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí7 – podle Zákona č. 357/1992 

Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí se poplatníkem 

stává nabyvatel, jedná-li se o nabytí nemovitostí při zrušení právnické osoby 

bez likvidace. Při sloučení, splynutí, rozdělení a přeměně jsou daně darovací 

a daň z převodu nemovitosti od daně osvobozeny. Nástupnická společnost 

je povinna podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu 

nemovitostí do 3 měsíců ode dne, kdy daňový subjekt obdržel listinu, která 

potvrzuje vlastnické vztahy k nemovitostem. 

- daň z nemovitosti8 – poplatník je povinen podat daňové přiznání k 31.1. 

zdaňovacího období, daň se vyměřuje podle stavu k 1.1.roku 

- daň silniční9 – nástupnická společnost musí za zaniklou společnost podat 

daňové přiznání do konce následujícího měsíce od jejího zániku, tj. výmazu 

z obchodního rejstříku 

 

 

 

 

 

                                            

6
  Zákon  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

7
  Zákon  č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti 

8
  Zákon  č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti 

9
  Zákon  č.   16/1993 Sb., o dani silniční 
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3  Aplikace přeměny na konkrétní společnosti  

3.1 Prezentace společnosti KOMA-Ložiska s.r.o. 

 Otevření možnosti soukromého podnikání po roce 1989 využil majitel 

společnosti KOMA-Ložiska s.r.o. k zahájení vlastních podnikatelských aktivit. 

Založil soukromou firmu, která na český trh vstoupila pod názvem KOMA v roce 

1990,  jako obchodní společnost zaměřená  na prodej ložisek. 

 Rozvoj firmy vedl v roce 1994 k otevření nového obchodně-technického 

střediska v Českém Těšíně, Koňákově. Toto místo zastřešovalo všechny 

dosavadní aktivity firmy, tj. prodejnu – obchodní zastupitelství, které svému účelu 

slouží dodnes, sklady, administrativní zázemí, reprezentační a školící středisko. 

 Významná změna nastala po pěti letech podnikání – v roce 1995, 

kdy majitel firmy své podnikání transformoval na obchodní společnost a začal 

používat obchodní jméno KOMA – Ložiska s.r.o. Rozvoj a dosahování kladných 

hospodářských výsledků bylo signálem, že rozhodnutí majitele firmy vedlo 

správným směrem. 

 Společnost začala rozšiřovat oblast svých obchodních aktivit a zkvalitňovat 

vlastní služby. Výsledkem pak bylo získání významných zakázek v hutních 

podnicích. To však přineslo s sebou potřebu být v centru dění a co nejblíže svým 

strategickým obchodním partnerům. V roce 1995 byla otevřena hlavní pobočka 

společnosti v Ostravě – Vítkovicích, kde sídlí dosud, jen v jiných prostorách. 

Pobočka se tak nachází v těsně blízkosti strojírenských a hutních podniků. 

 První působiště pobočky KOMA – Ložiska s.r.o. se nacházelo v pronajatých 

prostorách. Dynamický rozvoj, výsledky hospodaření, nové aktivity si žádaly 

rozšíření skladových prostor a rovněž administrativní zázemí bylo na dosavadním 

místě nedostačující. Tyto potřeby byly vyřešeny koupí nemovitostí v lokalitě 

Ostrava - Vítkovice. Od doby, kdy se staly majetkem společnosti, prošly již dvakrát 

výrazným způsobem rekonstrukcí a modernizací. První vedla k tomu, 

aby vyhovovala požadavkům, potřebám a zaměření společnosti. Druhá byla 

směrována na rozšíření stávajících prostor přístavbou, bylo vybudováno nové 

zázemí, které dnes tvoří moderně vybavené školící středisko a technologické 

centrum.  Školící středisko slouží převážně pro potřeby vlastních zaměstnanců, 
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ale taktéž je využíváno externími manažery, pracovníky. Tyto prostory jsou 

vybaveny audiovizuální technikou na vysoké úrovni, demonstračními pomůckami. 

Tento projekt – výstavby nových prostor - byl z části financován z prostředků EU 

a MPO. 

 KOMA – Ložiska s.r.o. v době svého založení začínala jako obchodní 

společnost,  jejíž hlavní činností od roku 1996  byl prodej ložisek a technické 

pryže. Od roku 2000 firma rozšířila nabízený sortiment o oleje, maziva. Potřeba  

udržet se v konkurenčním prostředí si  vyžádala další aktivity, které byly 

směrovány na trh s ocelí. 

 Společnost KOMA – Ložiska s.r.o. byla první v Moravskoslezském kraji, 

která svým strategickým obchodním partnerům nabídla nadstandardní podmínky 

při obchodování s ní - založení konsignačních skladů, servis a služby související 

s prodanými komoditami. Obzvláště oblast bezskladového hospodářství našla 

pozitivní odezvu v řadě významných firem regionu a tato myšlenka majitele 

společnosti, dodávky náhradních dílů podle aktuálních potřeb a požadavků 

zákazníků bez nutnosti vázaných finančních prostředků dané firmy, přinesla 

očekávaný úspěch na regionálním průmyslovém trhu. 

 Během svého působení na trhu firma neustále rozšiřuje svou činnost 

a aktivity v oblasti dalších nových produktů a zboží, velká část je věnována 

službám, které souvisí s prodejem prodávaných komodit – technická pomoc 

a řešení problémů zákazníků. Značná část aktivit je zaměřená na další oblast 

a tou je výzkum a vývoj. Právě v této oblasti vznikl nový projekt, který je v České 

republice ojedinělý.  Jedná se o automatizovaný parkovací dům. Tento projekt byl 

na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2003 oceněn Zlatou 

medailí, v roce 2007 stavba získala ocenění  „Stavba roku MS kraje“ – laickou 

veřejností a také „Čestné uznání“ – odbornou veřejností. 

Úspěch tohoto projektu vedl majitele k vytvoření samostatné divize – 

technologické centrum, jehož součástí  je výstavba automatizovaných parkovacích 

systémů, které od svého prvního projektu uvedeného do provozu pro veřejnost, 

mají v současnosti řádu modifikací. Hlavní předností tohoto projektu je nabídka 

bezpečného, inteligentního parkování, skladování a manipulace. Systém 

je vhodný zejména pro sídliště, centra měst, administrativní celky, hotely, letiště, 
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nádraží, záchytná parkoviště. Vzhledem k problémům s parkovacími místy, 

se kterými se potýká každé město, je tento problém víc než aktuální. 

 Technologické centrum, jehož součástí je oddělení automatizovaných 

parkovacích systémů, se však nezabývá pouze touto problematikou. Hlavní úkoly 

jsou výzkum a vývoj v oblasti průmyslových aplikací. V této oblasti se prohlubuje 

spolupráce s výzkumně-vývojovými ústavy a akademickými pracovišti, zejména 

VŠB - TU Ostrava. Technologické centrum má dále na starosti administrativní 

zajištění a podporu centra, kde mimo jiné patří vyhledávání a zpracovávání 

žádostí o dotace, příprava a realizace investičních záměrů. 

 Vyjmenované aktivity, kterým se společnost věnuje, provozuje a rozšiřuje, 

objem tržeb a počet zaměstnanců, ji přeřadily z kolonky malého živnostenského 

podnikání,  a společnost se stala firmou střední velikosti. 

 Požadavky zákazníků na kvalitu dodávek náhradních dílů a služby, 

inspirovaly majitele společnosti k vybudování diagnostického centra, které mělo 

zabezpečit průběžné sledování stavů strojů, zařízení a zajistit optimalizaci investic 

do oprav a údržby. Rozšíření dalších aktivit v souvislosti s poskytovaným servisem 

pak vedlo k založení konstrukčního a servisního střediska s názvem KOMA – 

Servis s.r.o. 

3.2  Prezentace společnosti KOMA-Servis s.r.o. 

 KOMA - servis vznikla v roce 2000 jako výsledek podnikatelských aktivit 

majitele společnosti KOMA – Ložiska s.r.o. V nově vybudovaných prostorách 

našla své zázemí a zahájila svou ekonomickou činnost. Na počátku podnikání 

byly jednoduché opravy hydraulických válců, dílů, montáže menších hydraulických 

systémů. V současnosti, právě v této oblasti – hydraulické systémy, se firma stala 

jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a poskytovatelů.  

Další služby, které společnost nabízí, jsou mazací systémy 

do technologických celků, rozsáhlé potrubní rozvody, které jsou součástí složitých 

systémů. 

 Získání zkušeností, zaměstnávání erudovaných zaměstnanců, snaha 

o další rozvoj a vývoj, přinášelo společnosti více zakázek a zakázky  složitější,  
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které nezůstaly jen na území České republiky, ale dostaly se za její hranice. Firma 

získala významné zakázky v Polsku, Rusku, Indii. 

 Realizace významných projektů si vyžaduje nejen finanční zajištění. 

Neméně důležitou stránkou je prostorové a strojní vybavení. Tuto skutečnost 

se plnou měrou uvědomoval majitel společnosti a na základě jeho uvážení, 

analýz, průzkumů a nakonec rozhodnutí, došlo k rozšíření výrobních kapacit, které 

by pokryly potřeby na zajišťování rozsáhlých projektů a zakázek.  

Přestože celosvětová hospodářská krize se nevyhnula ani společnosti 

KOMA – Servis s.r.o., začala v roce 2008 nová etapa ve vývoji této společnosti. 

Firma odkoupila část nevyužitého průmyslového areálu v Ostravě – Vítkovicích, 

kde začala s výstavbou moderních výrobních hal, ve kterých vznikne obráběcí 

centrum a kompletační dílna. Svým rozsahem se jedná o významnou investici, 

která výrazně rozšíří výrobní a vývojové kapacity a možnosti  a velmi úzce souvisí 

s filosofií rozvoje firmy. Tento významný krok, který vedl k realizaci tohoto 

investičního záměru, umožní firmě vyrábět speciální hydraulické válce bez většího 

podílu kooperace, hydraulické bloky, strojní díly. Rozšiřování a rozvoj firmy 

je kladným přínosem pro celý region, ve kterém společnost rozvíjí svou činnost, 

ve vztahu k nezaměstnanosti. 

3.3 Fúze společností sloučením  

 V roce 2010 proběhla fúze sloučením firem KOMA – Ložiska s.r.o. a  KOMA 

– Servis s.r.o. Tento proces je důsledkem vývoje obou společností, které mají 

po spojení vytvořit jeden silný a konkurenceschopný celek, a ještě více posílit 

své postavení mezi významnými dodavateli komponentů a služeb pro strojírenský 

průmysl, energetiku, doly, potravinářství. Dosud samostatně fungující dva 

ekonomické celky, tak spojily své aktivity a od poloviny roku 2010 pokračují ve své 

ekonomické činnosti pod společným názvem KOMA – Industry  s.r.o. 

3.4 Konečná rozvaha zanikající společnosti  

 Konečná rozvaha zanikající společnosti KOMA - Servis s.r.o. byla 

sestavená k datu 31. 12. 2009. Jedná se o uzavřené účetní období společnosti, 

stanovené  jako kalendářní rok. Tato rozvaha byla schválená auditorem, který k ní 
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vydal auditorskou zprávu,  a která je obsahem listin v obchodním rejstříku. 

Z tohoto základního účetního výkazu vyplývá, že společnost dosahovala kladného 

hospodářského výsledku, takže z pohledu daní neplynula možnost, v případě 

sloučení, odpočtu daňové ztráty, netvořila opravné položky k pohledávkám ani 

k dalším položkám rozvahy. V roce 2008 začala tvořit rezervu na opravu 

dlouhodobého hmotného majetku a v této tvorbě pokračovala také v roce 2009 

v souladu se zákonem o rezervách. Tuto položku aktiv převzala do své zahajovací 

rozvahy nástupnická společnost KOMA-Industry s.r.o. Rozvaha zanikající 

společnosti KOMA – Servis  s.r.o. – viz př. č. 2.  

KOMA – Servis s.r.o. ve své konečné účetní závěrce vykázala níže uvedené 

složky vlastního kapitálu: 

Tab.3.3.1 – Složky vlastního kapitálu KOMA - Servis, s.r.o.10 

Popis položky Řádek rozvahy Částka v tis.Kč 

Základní kapitál 069 4 580 

Zákonný rezervní fond 079 458 

Nerozdělený zisk minulých let 083 23 790 

Kapitálové fondy 073 -360 

Výsledek hospodaření běžného 085 3 527 

účetního období     

Celkem složky vlastního kapitálu 068 31 995 

  

 Zanikající společnost ve své závěrečné účetní rozvaze nevykázala žádné 

složky cizího kapitálu, který by nebyl závazkem. 

3.5 Konečná rozvaha nástupnické společnosti  

 Konečná rozvaha nástupnické společnosti byla rovněž sestavená k datu 

31.1 2. 2009 a schválená auditorem. Účetním obdobím této společnosti byl 

kalendářní rok. Tato společnost vykazuje kladný hospodářský výsledek od svého 

vzniku, po celou dobu vykonávání své ekonomické činnosti. Na rozdíl od zanikající 

společnosti, tato tvoří opravné položky k pohledávkám, ale netvoří rezervy 

z žádného jiného titulu. Rozvaha nástupnické společnosti je součásti př. č. 3. 

                                            

10
  www.justice.cz   - Sbírka listin – Projekt přeměny 

http://www.justice.cz/
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KOMA – Ložiska s.r.o. ve své účetní závěrce vykázala níže vybrané složky 

vlastního kapitálu. 

Tab. 3.4.1 – Složky vlastního kapitálu KOMA - Ložiska, s.r.o.11 

Popis položky Řádek rozvahy Částka v tis.Kč 

Základní kapitál 069 3 000 

Zákonný rezervní fond 079 300 

Nerozdělený zisk minulých let 083 53 873 

Výsledek hospodaření běžného 085 2 841 

účetního období     

Celkem složky vlastního kapitálu 068 60 014 

 

 Nástupnická společnost ve své konečné účetní závěrce rovněž 

nevykazovala  žádné složky cizího kapitálu, jež by nebyly závazkem. 

3.6 Změna vlastnické struktury, výměny podílů 11  

 Nástupnická společnost měla v době před zápisem do obchodního rejstříku 

tři společníky s následujícími poměry podílů: 

Společník  A   92 % 

Společník  B    6 % 

Společník C    2 % 

U zanikající společnosti došlo před přeměnou na základě dohody 

společníků k výměně obchodních podílů, takže před zápisem fúze do obchodního 

rejstříku měla zanikající společnost KOMA – Servis s.r.o.  jediného společníka 

KOMA – Ložiska s.r.o. – 100% podíl.  

Vzhledem k tomu, že nástupnická společnost měla 100% podíl v zanikající 

společnosti a je tak jediným společníkem, nevymění obchodní podíl zanikající 

společnosti za svůj obchodní podíl, je-li tento obchodní podíl v době zápisu 

vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku jejím majetkem. 
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 S ohledem na skutečnost, že nástupnická společnost je jediným 

společníkem zanikající společnosti a v důsledku fúze nebude společníkovi 

zanikající společnosti přiznán vklad a s ním spojený podíl  nástupnické 

společnosti, není zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění znalcem. 

 V případě fúze nedošlo ke změně v osobách společníků nástupnické 

společnosti, dochází ke zvýšení vkladů do základního kapitálu dosavadních 

společníků nástupnické společnosti z vlastních zdrojů. 

3.7 Zahajovací rozvaha k  1. 1. 2010 

 Nástupnická společnost KOMA – Ložiska s.r.o. k datu 01. 01. 2010 

sestavila zahajovací rozvahu v plném rozsahu. Po schválení auditorem 

ji uveřejnila na stránkách   obchodního rejstříku  ve sbírce listin. 

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti zobrazuje jednotlivé složky 

vlastního kapitálu zanikající společnosti, tak, jak je převzala nástupnická 

společnost:: 

- základní kapitál 4 580tis. Kč, veden v pasivech zanikající společnosti, 

je vyloučen proti podílu nástupnické společnosti v zanikající společnosti 

a rozdíl mezi základním kapitálem zanikající společnosti a podílem 

v ovládaných a řízených osobách ve výši 500tis. Kč se v celé výši převádí 

do položky rozdíly z přeměn společnosti vykázané v zahajovací rozvaze 

nástupnické společnosti 

- položka zákonný rezervní fond v celkové výši 458tis. Kč, veden v pasivech 

zanikající společnosti, se v téže výši přesouvá do shodné položky pasiv, 

tj. zákonný rezervní fond 

- položka nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 23 790tis.Kč, veden 

v pasivech zanikající společnosti, se přesouvá do položky nerozdělený zisk 

minulých let nástupnické společnosti 

- položka kapitálové fondy v celkové výši -360tis.Kč, vedená v pasivech 

zanikající společnosti, se v téže výši přesouvá do položky oceňovací rozdíly 

z přecenění majetku a závazků nástupnické společnosti 

- položka výsledek hospodaření běžného účetního období v celkové výši 

3 527tis.Kč, vedená v pasivech zanikající společnosti na účtu 431 - výsledek 
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hospodaření ve schvalovacím řízení, se  ve stejné výši převádí do složky 

výsledek hospodaření běžného účetního období ve schvalovacím řízení.  

Zahajovací rozvaha v plném rozsahu nástupnické společnosti KOMA – Ložiska 

tvoří přílohu 4. 

Tab. 3.5.1 – složky vlastního kapitálu k rozhodnému dni společnosti KOMA – 

Ložiska, s.r.o. 12 

Popis položky Řádek rozvahy Částka v tis.Kč 

Základní kapitál 069 50 000 

Zákonný rezervní fond 079 758 

Nerozdělený zisk minulých let 083 30 663 

Kapitálové fondy 073 140 

Výsledek hospodaření běžného 085 6 368 

účetního období     

Celkem složky vlastního kapitálu 068 87 929 

 

 

4 Vyhodnocení přeměny společnost í  

4.1 Dopady fúze na konkrétní finanční ukazatele  

 Finanční analýza je oblastí velice důležitou pro podnikové řízení a měla 

by se stát součástí každodenní práce finančního manažera. Poznatky, rozbory 

a výstupy z těchto analýz jsou důležitým zdrojem informací pro vlastníky, věřitele. 

Výsledky, které nám finanční analýzy poskytují,  by měly být relevantní 

a transparentní. 

Zdroje finančních analýz se čerpají z výsledků podniku za předchozí 

období. Jejím úkolem je objasnit, vyhodnotit obsah účetní závěrky. Výstupy pak 

slouží potřebám různých zájemců – vlastníků, akcionářů, vedení společnosti, 

bankám, konkurenci, obchodním partnerům. Z dat minulých období lze 

pak zpracovávat výhledy, které jsou důležité z hlediska rozvoje firmy, rozhodování 
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se pro investování a současně s tím jsou podkladem pro optimalizaci daňového 

zatížení,  které je z pohledu vlastníků a akcionářů velmi důležitým kritériem. 

 K dosažení žádaných výsledků z finanční analýzy je možno použít řadu 

finančních ukazatelů. Výběr se řídí tím, o jakou informaci je zájem,  jak je tato 

skutečnost  důležitá pro rozhodování,  pro další kroky v ekonomickém procesu. 

 Hodnotit a analyzovat lze finanční situaci, která je dána výkonností 

a finanční pozicí.  Výkonnost se měří pomocí ziskovosti a rentability. Informace 

o finanční pozici – způsob financování - je možno najít v položkách aktiv, pasiv, 

výnosů a nákladů. 

Mezi základní charakteristiky, kterými lze hodnotit finanční situaci,  patří: 

- rentabilita tržeb 

- rychlost a doba obratu aktiv 

- likvidita 

- finanční stabilita 

- ukazatelé kapitálového trhu 

 

 Zpracování některých vybraných finančních ukazatelů, zpracovaných v této 

práci, by mělo ukázat, zda z pohledu daňového došlo vlivem přeměny sloučením 

k daňové optimalizaci, nebo zda původní struktura byla výhodnější. 

4.2  Analýza likvidity 

 Likvidita vyjadřuje trvalou platební schopnost, je jednou ze základních 

podmínek úspěšné dlouhodobé existence společnosti. Podnik musí být nejen 

výnosný, ale také schopen hradit své potřeby. K pojmu likvidita se bezprostředně 

váže pojem solventnost, která vyjadřuje schopnost hradit své závazky v daném 

termínu a objemu. 

Likviditu dělíme na běžnou, pohotovou a peněžní. 

4.2.1 Běžná likvidita 

 Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé dluhy 

podniku, tj. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 
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veškerý krátkodobý oběžný majetek v hotovost. Významnost tohoto ukazatele 

spočívá v tom, že pro úspěšnou činnost podniku má zásadní význam hrazení 

krátkodobých závazků. Lze říci, že se jedná o závazky, které vyplývají 

a jsou spjaty s ekonomickou činností  firmy.  

oběžná aktiva =  (4.2.1.1)      

4.2.2  Pohotová likvidita  

 Pohotová likvidita vyjadřuje podíl pohotových oběžných aktiv, tj. krátkodobé 

pohledávky a finanční majetek ke krátkodobým pasivům. Čím vyšší je ukazatel 

pohotové likvidity, tím jistější je úhrada krátkodobých závazků. Z uvedeného 

vyplývá, že vyšší hodnota ukazatele bude příznivější pro věřitele,  nikoliv však 

pro akcionáře, vlastníky. Znamená to, že značná část oběžných aktiv je vázaná 

ve formě pohotových prostředků, které nepřinášejí žádný úrok. 

pohotová likvidita =     (4.2.2.1) 

4.2.3 Provozní pohotová likvidita 

 Provozní pohotová likvidita – ukazatel téměř totožný s likviditou pohotovou, 

ale zahrnuje pouze krátkodobé závazky, tj. nebere v úvahu splácení krátkodobých 

bankovních úvěrů. 

provozní pohotová likvidita =    (4.2.3.1) 

4.2.4 Peněžní likvidita 

 Peněžní (okamžitá) likvidita představuje nejpřísnější ukazatel likvidity. 

Zobrazuje situaci, jak je podnik ihned schopen zaplatit své krátkodobé pohledávky.  

peněžní  likvidita =        (4.2.4.1) 
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Tab. 4.2.4.1 – Vybrané položky rozvahy porovnávaných společností13 

v tis. Kč 

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

zásoby 43 424 11 532 74 420 

krátkodobé pohledávky 66 827 28 581 96 143 

finanční majetek 4 347 5 559 13 208 

krátkodobá pasiva 98 604 39 100 188 551 

krátkodobé závazky 64 604 19 600 131 442 

 
Tab. 4.2.4.2 – Vyhodnocení ukazatele likvidity  

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

běžná likvidita 1,16 1,17 0,97 

pohotová likvidita 0,72 0,87 0,58 

provozní pohotová 1,10 1,74 0,83 

peněžní likvidita 0,04 0,14 0,07 

 

Graf 4.2.4.1 – Ukazatelé likvidity 

 

 

 Analýza  ukazatelů likvidity dospěla k následujícímu závěru.  Z  celkového 

pohledu došlo ke zhoršení všech ukazatelů, což společnosti naznačuje určité 

varovné signály. Výsledky vypočtené likvidity nezahrnují všechny informace, 
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kterými disponuje vedení společnosti. Jedná se například o přiznané dotace 

na rozsáhlé investiční akce,  které se prozatím objevují v krátkodobých pasivech – 

položka krátkodobé závazky. 

4.3 Analýza rentability 

 Rentabilita (výnosnost) je důležitou součástí rozhodovacích procesů 

společnosti. Je velmi podstatné brát v úvahy,  jakého ekonomického přínosu bude 

dosaženo vynaložením prostředků na daný účel. Tento ukazatel je důležitý 

především z dlouhodobého pohledu – investování do různých druhů dlouhodobých 

investic. Rentabilita vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku za použití investovaného kapitálu. V tržní ekonomice  

slouží  jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. 

Pro porovnání rentability porovnávaných společností  vychází ukazatelé 

z uzavřených období roku 2009 – viz př. 2,3 a předběžných výsledků sloučených 

společností  za rok 2010 – viz př. 5. 

4.3.1 Rentabilita vloženého kapitálu  

 Rentabilita vloženého kapitálu  patří k nejdůležitějším charakteristikám 

podnikatelské činnosti. Každá firma má své specifické cíle, co však mají společné, 

je dosahování rentability (výnosnosti), která by byla uspokojivá jak pro vlastníky, 

akcionáře, tak pro vedení firmy.  

 Zásadní otázkou pro podnik je stanovit si podmínky, za kterých chce 

maximalizovat svůj zisk. Velká snaha o rychlou expanzi může vést k finančním 

problémům finanční,  např.  používání velkého množství cizích zdrojů.  Opačný 

případ, kdy podnik se chce chránit a vyhnout riziku platební neschopnosti, drží 

značnou část pohotových prostředků a tím dosahuje podstatně nižší výnosnosti. 

Z tohoto je patrné, že pro zdravý rozvoj a finanční stabilitu  je důležitá skladba, 

poměr vlastních a cizích zdrojů. Každé investiční rozhodnutí je spojeno s rizikem, 

které musí být posuzováno společně s očekávaným  výnosem. Rentabilita 

vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku dosahovat zisku s použitím 

investovaného kapitálu. Ukazatel rentability je používán pro hodnocení 

a posouzení: 
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- celkové efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti podniku 

- intenzity využívání majetku podniku 

- reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku 

obecný vzorec pro výpočet rentability =    (4.3.1.1) 

 

Za zisk lze dosadit zisk před úroky a zdaněním, zisk před zdaněním, zisk 

po zdanění.  Výběr ziskové položky záleží na tom,  jaký výstup požadujeme. 

 

Nejvýznamnějším ukazatelem výpočtu rentability se považuje způsob, který  

hodnotí podnikatelskou činnost, tj. porovnání celkového zisku s výší vloženého 

kapitálu, kterého bylo použito na tuto činnost.  

 

Tab. 4.3.1.1 – Výpočet rentability vloženého kapitálu  

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

zisk  (v tis.Kč) 2 841 3 527 4 163 

vložený kapitál (v tis.Kč) 60 041 31 995 96 071 

rentabilita vloženého kapitálu  
(v %) 5 11 4 

 

Graf 4.3.1.1 – Rentabilita vloženého kapitálu 
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Pro výpočet byl použit zisk po zdanění. Z výsledků zjištěných pomocí 

rentability vloženého kapitálu vyplývá, že jedna společnost si v průměru vylepšila 

tento ukazatel na úkor společnosti  druhé. Ukazatel sloučených společností 

se tak dostal na hodnotu blížící se ukazateli s nižší úrovní rentability vloženého 

kapitálu. 

4.3.2  Rentabilita celkového kapitálu 

 Rentabilita celkového kapitálu (RCK) není závislá na struktuře vlastníka 

a cizího kapitálu, ale na alokaci zdrojů do majetku a jeho hospodárném využívání. 

Ukazatel významný pro investory a věřitelé. 

RCK =         (4.3.2.1) 

Tab. 4.3.2.1 – Výpočet rentability celkového kapitálu 

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

zisk před úroky a zdaněním  
(v tis. Kč) 6 339 5 225 7 568 

odpisy (v tis.Kč) 5 181 2 325 5 142 

aktiva (v tis.Kč)  184 557 77 244 323 440 

RCK ( %) 5 10 4 

 

Graf 4.3.2.1 – Rentabilita celkového kapitálu 
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Rovněž tento ukazatel rentability celkového kapitálu se dostal na nižší 

úroveň než u společností, které dříve svou ekonomickou činnost vykonávaly 

samostatně. 

 Použití tohoto ukazatele je zcela relevantní, jelikož vyjadřuje skutečnost,  

jaká by byla rentabilita podniku, pokud by neexistovala daň ze zisku. Tento pohled 

vyjadřuje, že majetek vytváří příjmy, které jsou dále rozdělovány na čistý zisk, daň 

z příjmů a úroky. V praxi se dále používá ukazatel rentability celkového kapitálu, 

který vychází ze složek rozvahy: 

RCK =          (4.3.2.2) 

 Tento ukazatel je závislý na způsobu financování, jelikož do nákladů jsou 

zahrnuty úroky. 

 Manažerské pojetí rentability používá další z mnoha způsobů výpočtu 

rentability: 

a) zdaněná  podoba  

RCK =      (4.3.2.3) 

b) nezdaněná podoba 

RCK =       (4.3.2.4) 

 

4.3.3 Rentabilita dlouhodobého kapitálu  

 Rentabilita dlouhodobého kapitálu (RDK) – výpočet tohoto ukazatele 

je velmi často používán pro mezipodnikové srovnání. 

RCK =       (4.3.3.1) 
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4.3.4 Rentabilita vlastního kapitálu  

 Ukazatel vyjadřující efektivnost reprodukce kapitálu vloženého akcionáři, 

vlastníky. Zisk, který je vyprodukován pomocí vlastního kapitálu, zajímá vlastníky, 

kdy zisk tvoří výdělek (výnos) z jimi vloženého kapitálu, ale rovněž neméně zajímá 

vedení firmy, které je zodpovědné za efektivní spravování majetku. Rentabilita 

vlastního kapitálu (RVK) představuje výnos pro vlastníky. 

RVK =         (4.3.4.1) 

 Výsledek tohoto ukazatele informuje investory, zda jejich kapitál 

je reprodukován s náležitou intenzitou. Velikost ukazatele, rentabilita vlastního 

kapitálu, by měl být vyšší než možný výnos stejně rizikové investice nebo 

bezrizikové alokace kapitálu na finančním trhu. Rentabilita vlastního kapitálu 

je ovlivňována výší zisku po zdanění a výší vlastního kapitálu, který na rozdíl 

od výše zisku nezaznamenává velké změny v meziročním období. 

Velikost vlastního kapitálu však může tento ukazatel zkreslovat, např. v situaci, 

kdy je vlastní kapitál příliš nízký, dosahuje ukazatel příliš vysoké hodnoty nebo 

naopak u firem ve ztrátě ztrácí tento ukazatel vypovídací schopnost. 

 Pro výpočet tohoto ukazatele je podstatné, zda se použije zisk 

před zdaněním nebo zisk po zdanění. Z ekonomického hlediska je příhodnější 

použít první možnost, tj. zisk před zdaněním, vzhledem k tomu, že z vlastního 

kapitálu je zisk také vyloučen. 

Tab. 4.3.4.1 – Výpočet rentability vlastního kapitálu 

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

zisk před zdaněním 
 (v tis.Kč) 2 841 3 527 4 163 

vlastní kapitál (v tis.Kč)  60 041 31 995 96 071 

rentabilita vlastního kapitálu 
(%) 6 14 5 
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Graf 4.3.4.1 – Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Výsledky po sloučení vykazují hodnoty s klesajícím trendem, kdy u společnosti: 

- KOMA – Ložiska s.r.o. byl na vysoký vlastní kapitál   porovnáním k zisku 

před zdaněním, výsledek ovlivněn stagnací ekonomického růstu, což vedlo 

k nižšímu daňovému  zatížení, ale zároveň také rentabilita vlastního kapitálu 

byla nižší 

- KOMA – Servis s.r.o. vykazovala výsledek výrazně vyšší,  a to ze zcela 

opačných důvodů – vyšší zisk před zdaněním a nižší vlastní kapitál, který 

odpovídá tomu, že firma, která je na trhu 5 let, ve svých počátcích produkovala 

ztrátu nebo minimální zisk 

- předběžný výsledek rentability vlastního kapitálu u nástupnické společnosti 

stále odráží doznívající recesi, kdy zisk před zdaněním doznal jen malé 

navýšení. 

4.4 Ukazatelé  aktivity 

 Ukazatelé  aktivity vyjadřují, jak firma využívá svůj majetek, v jaké intenzitě, 

jak rychle a účinně. Informuje, jak jsou využívány jednotlivé majetkové složky 

podniku, zda existují některé kapacity, které nejsou podnikem zatím využívány, 

nebo naopak vysoká rychlost obratu signalizuje, že podnik nemá dostatek aktiv 

a pro další období bude mít problémy s realizováním vyšší produkce. Pro výpočet 

aktivity se používají dva typy ukazatelů: 
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- rychlost obratu – vyjadřuje, kolikrát se určitá složka majetku přemění v tržby, 

tj. kolikrát se přemění do jiné složky majetku za určité období (obvykle jeden 

rok) 

- doba obratu – vyjadřuje délku období, které je nutné k uskutečnění jednoho 

obratu, obvykle se udává ve dnech. 

4.4.1 Obrat dlouhodobého majetku 

 Obrat dlouhodobého majetku (DHM) vyjadřuje efektivnost a intenzitu budov, 

strojů a zařízení a udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok.  

Tento ukazatel bude zvlášť zajímavý pro nástupnickou společnost, 

která v současnosti prochází obdobím velkých investičních projektů – investování 

do výrobních hal a zařízení, kdy objem investic se pohybuje v desítkách milionů 

korun.  

obrat DHM =            (4.4.1.1) 

Tab. 4.4.1.1 – Výpočet obratu dlouhodobého majetku    

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

tržby (v tis.Kč) 286 247 98 758 369 846 

DHM v zůstatkových 
cenách (v tis.Kč) 65 866 29 502 139 025 

obrat DHM 4,35 3,35 2,66 

 

Graf 4.4.1 - Obrat DHM 
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Analýza tohoto ukazatele odráží situaci, kdy po sloučení obou společností 

došlo k intenzivnímu investování, tj. dosud investice nepřinášejí žádný efekt, firma 

investuje do budoucnosti. Předpokládaný výsledek se odrazí v dalších obdobích. 

4.4.2 Obrat zásob  

 Obrat zásob vyjadřuje poměr tržeb a průměrného stavu zásob všech druhů. 

Výsledek udává číslo, které vyjadřuje počet obrátek, tj. kolikrát se přemění zásoby 

v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a nákup zásob. 

Čím je větší, tím kratší doba uplyne mezi pořízením zásob a prodejem. Nízká 

hodnota počtu obrátek vyjadřuje špatně stanovenou nákupní politiku, 

kdy na skladě leží nepotřebné a neprodejné zásoby. 

obrat zásob =   nebo       (4.4.2.1) 

Tab. 4.4.2.1 – Výpočet obrátky zásob 

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

tržby (v tis.Kč) 286 247 98 758 369 846 

zásoby (v tis.Kč) 48 970 13 014 64 688 

obrat zásob 5,85 7,59 5,72 

zásoby – průměrný stav  z údajů k 1.1. a 31.12.daného roku 

Graf 4.4.2.1 – Obrat zásob 
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 Obrat zásob – výsledek tohoto ukazatele, porovnáním zanikající 

a nástupnické společnosti, se v KOMA – Industry s.r.o. (nástupnická společnost) 

blíží výsledku ve firmě KOMA – Ložiska s.r.o. před sloučením. Situace 

je způsobena objektivními důvody. Firma je nositelem bezskladového 

hospodářství, tj. na svých skladech drží pro své strategické obchodní partnery 

mnohem více zásob, než kolik by bez tohoto režimu potřebovala, její sortiment 

je rozsáhlý, od čehož se odvíjí také velikost skladu pro zajištění rychlého 

operativního a logistického procesu ve vztahu k zákazníkům. 

Oproti tomu zanikající společnost, zabývající se převážně službami,  

nemusí vázat tolik finančních prostředků v zásobách, nákup na konkrétní zakázky 

nevyžaduje  velké skladové zásoby. 

4.4.3 Doba obratu zásob 

 Doba obratu zásob – vyjadřuje poměr průměrného stavu zásob 

a průměrných denních tržeb (používá se 365 dnů v roce). Vyjadřuje počet dnů,  

po které jsou zásoby vázány ve firmě do doby jejich spotřeby, prodeje. U hotových 

výrobků tento ukazatel souvisí s likviditou – vyjadřuje,  za jak dlouhou dobu 

se zásoby promění v hotovost. 

doba obratu zásob =  nebo      (4.4.3.1) 

Tab. 4.4.3.1 – Výpočet doby obratu 

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

zásoby (v tis.Kč) 48 970 13 014 64 688 

tržby /365 (v tis.Kč) 784 271 1013 

doba obratu zásob 
 (ve dnech) 62 48 64 
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Graf 4.4.3.1 – Doba obratu zásob (ve dnech) 

 

 Hodnoty tohoto ukazatele se přiblížily hodnotám v nástupnické společnosti 

v době před sloučením. Jedním z hlavních důvodů jsou poměrně vyšší zásoby 

držené na skladě z důvodu bezskladového hospodářství, nadstandardní podmínky 

pro strategické odběratele. 

4.4.4. Obrat pohledávek 

 Obrat pohledávek vyjadřuje poměr tržeb k průměrnému stavu pohledávek. 

Udává počet obrátek, jak rychle jsou pohledávky přeměněny v peněžní prostředky. 

obrat pohledávek =        (4.4.4.1) 

Tab. 4.4.4.1 – Výpočet obratu pohledávek 

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

tržby (v tis.Kč) 286 247 98 758 369 846 

pohledávky (v tis.Kč) 69 730 32 965 95 770 

obrat pohledávek 4,11 3 3,86 

pro pohledávky je použit průměrný stav k 1.1.a 31.12.   
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Graf 4.4.4.1 – Obrat pohledávek 

 

 Hodnoty tohoto ukazatele vyjadřují stav, kdy v zanikající společnosti, která 

se zabývá službami a zakázkami s delší a dlouhou dobou realizace, je obrátka 

pohledávek menší než u nástupnické společnosti před sloučením, jejíž hlavní 

ekonomickou činností je činnost obchodní. Výsledek obou společností po fúzi 

je pak v rozmezí intervalů daných výsledky obou společností. 

4.4.5 Doba obratu pohledávek 

 Doba obratu pohledávek je vyjádřením poměru průměrného stavu 

pohledávek a průměrných denních tržeb. Ukazuje, za kolik dní jsou pohledávky 

splaceny. 

doba obratu pohledávek =  nebo     (4.4.5.1) 

Tab. 4.4.5.1 – Výpočet doby obratu pohledávek 

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

Pohledávky (v tis.Kč) 69 730 32 965 95 770 

tržby/365 (v tis.Kč) 784 271 1013 

doba obratu pohledávek 88,94 121,61 94,54 
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Graf 4.4.5.1 – Doba obratu pohledávek 

 

 Z ukazatele doby obratu pohledávek je patrné, že doba splatnosti 

pohledávek je víc než nadstandardní, což předpokládá mít dostatek vlastních 

zdrojů nebo čerpání zdrojů cizích v podobě bankovních úvěru na provozní činnost, 

případně formu dodavatelského úvěru, tj. delší doby splatností u krátkodobých 

závazků. 

4.4.6 Doba splácení krátkodobých závazků 

 Doba splácení krátkodobých závazků vyjadřuje vlastní platební morálku. 

Informuje o počtu dní, po které zůstávají krátkodobé obchodní závazky 

neuhrazeny  a firma tímto používá bezplatný obchodní dodavatelský úvěr. 

doba splácení závazků =        (4.4.6.1) 

Tab. 4.4.6.1 – Výpočet doby splácení krátkodobých závazků 

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

závazky v (vtis.Kč) 52 790 16 147 104 971 

tržby/365 (v tis.Kč) 784 271 1013 

doba splácení  závazků 67  60 104 
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Graf 4.4.6.1 – Doba splácení závazků 

 

 Analýza tohoto ukazatele informuje o prodloužení doby, kdy jsou závazky 

vůči dodavatelům spláceny. Důležitým údajem, který lze vyčíst z ukazatele doby 

splácení závazků je výpočet obchodního deficitu. V případě kladné hodnoty podnik 

úvěruje své zákazníky, v případě záporné hodnoty využívá bezplatný 

dodavatelský úvěr. 

obchodní deficit = –   (4.4.6.2) 

Tab. 4.4.6.2 – Výpočet obchodního deficitu  

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis KOMA-Industry 

pohledávky (v tis.Kč) 69 730 32 965 95 770 

závazky (v tis. Kč) 52 790 16 147 104 971 

    

tržby/365  (v tis. Kč) 784 271 1 013 

obchodní deficit 21,94 61,61 9,46 

 

Graf 4.4.6.2 – Odchodní deficit 
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Ukazatel obchodní deficit postihuje situaci, která udává, že společnosti 

poskytovaly svým obchodním partnerům daleko lepší platební podmínky, než byly 

poskytovány monitorovaným společnostem. Po sloučení došlo ke změně 

ve vztahu k poskytovaným dobám splatnosti od dodavatelů – firma již v takové 

míře neposkytuje obchodní úvěr svým zákazníkům. Komunikace s dodavateli 

a lepší obchodní politika dokázaly upravit platební podmínky ve prospěch 

nástupnické společnosti KOMA – Industry s.r.o. 

4.4.7 Daňové zatížení  

 Daňové zatížení je velmi citlivá oblast. Týká se jak právnických osob, 

fyzických osob, tak občanů spadajících  do kategorie poplatníků, daní přímých 

a nepřímých. Snahou každého daňového poplatníka je svoji daňovou povinnost 

co možná nejvíce optimalizovat. 

daňové zatížení =   x 100     (4.4.7.1) 

Tab. 4.4.7.1 – Daňové zatížení 

Položka KOMA-Ložiska KOMA-Servis 
KOMA-
Industry 

tržby (v tis.Kč) 286 247 98 758 369 846 

daň z příjmů (v tis.Kč) 696 904  977  

daňové zatížení  (v %) 0,24  0,92  0,26  

 

Graf 4.4.7.1 – Daňové zatížení 
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 Hodnoty tohoto ukazatele, zvlášť významného pro každého daňového 

poplatníka, vypovídá, že nástupnická společnost KOMA – Industry s.r.o. 

nezaznamenala žádný výrazný dopad z pohledu daňového zatížení po přeměně 

formou fúze sloučením. 

4.5 Výsledek dopadu fúze na ukončené období  

 Den 01.01.2010 se stal rozhodným dnem pro realizovanou fúzí sloučením 

společností KOMA – Ložiska s.r.o. (nástupnická společnost) a KOMA – Servis 

s.r.o. (zanikající společnost). Rozhodnutí společníků firmy vedlo k zajištění lepšího 

postavení na trhu, větší konkurenceschopnosti, zlepšení podmínek, servisu 

pro zákazníky a z pohledu velkých společností se stát rovnocenným partnerem. 

Z pohledu daňového zajistit výhodnější a optimálnější podklady pro stanovování 

daňových základů. 

 Na základě použití některých vybraných ekonomických ukazatelů 

a informací poskytnutých vedením společnosti vyšly závěry, související 

s procesem přeměny, v parametrech ne příliš pozitivních nebo alespoň 

dosahujících takových hodnot, které jsou považovány za limitující, jak  z pohledu  

firmy, tak věřitelů, investorů, úvěrujících bankovních ústavů. 

 První pohled je věnován položce, která je svým finančním objemem  jednou 

z největších. Jedná se o složku rozvahy, dlouhodobý majetek. Tato investice – dvě 

rozsáhlé nové haly - jsou v předběžné rozvaze vedeny na nedokončených 

investicích, termín zahájení provozu je plánován na polovinu roku 2011, 

předcházet mu bude kolaudace. 

 Investice tohoto rozsahu byla projektem, který začal v zanikající společnosti 

roku 2008. Společnost, která začala produkovat vyšší hospodářský výsledek až 

v posledních letech, by pravděpodobně v důsledku realizace tak rozsáhlého 

projektu  zůstával zisk  na stejné, ne-li nižší úrovni. Z důvodu, aby nevykazovala 

příliš nízký daňový základ, došlo by zřejmě k neuplatňování daňových odpisů. 

Příliš nízká daňová povinnost u dosud prosperující firmy je jistě určitým varovným 

signálem, jak pro správce daně, pro banky, tak věřitele z okruhu  dodavatelů. 
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 Naproti tomu, KOMA – Ložiska s.r.o. vykazovala vždy poměrně vysoký 

daňový základ s výjimkou posledního roku, kdy se hospodářská  recese  odrazila 

také ve výsledcích této firmy. V případě sloučení došlo k možnosti uplatňovat 

daňové odpisy, a to s ohledem na současný stav a očekávaný vývoj. To znamená, 

stanovit odpisy zrychlené a v prvních letech odpisovat vyšší částku. S ohledem 

na teprve začínající  výrobu není předpoklad vysokých výnosu, částka zrychlených 

odpisů by tak byla zbytečná. Nebo rovnoměrné daňové odpisování s rozložením 

odpisů do všech let stejně. Rozhodnutí, které je zcela v kompetenci společnosti, 

se bude odvíjet z finančních plánů, vývoje a výhledu výroby, požadavků 

společníků, vedení společnosti a komplexního posouzení daňového základu 

a možných úspor a slev. 

 Důležitý ukazatel analyzovaný v této práci byla likvidita. Přestože první 

pohled nenaznačuje, že by měl nějakou souvislost s oblastí  daňovou, je zřejmé, 

že každý ukazatel finanční analýzy v konečném důsledku vazbu na daň z příjmů 

má. 

 Likvidita, a to, jak běžná, tak pohotová nebo peněžní, je vyjádřením platební 

schopnosti, je důležitá pro úspěšnou existenci společnosti. Jak likvidní společnost 

bude, tak se bude rychle a zdárně vyvíjet její ekonomická činnost. Společnost, 

jejíž ukazatelé likvidity se pohybují v mezích, které jsou tolerovány v obchodních 

kruzích, nemá problémy s nákupy zboží, služeb, energií a dále tak produkovat 

výnosy, které se pro ni, po odečtení nákladů, stanou ziskem a zároveň daňovým 

základem pro odvod daně. 

 Výsledky likvidity posuzovaných společností vyšly v ne zrovna uspokojivých 

číslech. Jediný ukazatel likvidity, a to peněžní (okamžitá) likvidita, se dostal 

do intervalů obou  společností před fúzí. Tyto informace by měly být 

pro společnost určitým varovným signálem. Přestože vedení společnosti disponuje 

informacemi, které nejsou z účetních výkazů patrné, mělo by klást větší důraz 

na stanovení přísnější obchodní politiky v oblasti nákladů. Platební neschopnost 

může vést k zastavení dodávek ze strany dodavatelů, jehož důsledkem je snížení 

výnosů v oblasti prodeje a služeb. Výsledkem bude nižší daňová zátěž, která 

ale s sebou zároveň přinese snížení podílu na trhu, snížení 

konkurenceschopnosti. Nadbytečný počet zaměstnanců, kteří nemají co vyrábět 



 48    

a prodávat, by musel být regulován, aby se snížily mzdové náklady, které by byly 

pro firmu zbytečně velkou zátěží a z dlouhodobého hlediska neúnosnou položkou. 

 Rentabilita – další z posuzovaných ukazatelů, který je důležitou složkou 

rozhodovacích procesů. Jeho význam je zvlášť z dlouhodobého hlediska, 

kdy je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje za použití investovaného 

kapitálu. Rentabilita je důležitá informace z pohledu alokování kapitálu, 

představuje výnos pro vlastníky. Tvoří jednu z významných charakteristik 

podnikatelské činnosti. Velkou roli zde hraje vztah k riziku, od čehož se odvíjí 

skladba cizích a vlastních zdrojů, které jsou ve firmě používány k dosahování 

hospodářských výsledků. 

 Snaha o dosažení vysoké rentability (výnosnosti) může být účinná pouze 

v krátkém období, v dlouhém období může vést k situaci, kdy společnost v příliš 

velkém objemu používá cizí zdroje. Naproti tomu situace, kdy drží vysokou část 

svých pohotových prostředků za účelem vyhnutí se platební neschopnosti přichází 

o zisk, který by jí za jinak běžného rizika přinesla tato pohotová aktiva výnos 

z finančních aktiv. Postoj k riziku zde hraje velkou roli. 

 V případě porovnání tří posuzovaných firem je víc než zřejmé, že vztah 

společníků a vedení společnosti  k riziku je kladný. Společnosti před fúzí 

sloučením vykazovaly vyšší rentabilitu, než společnost nástupnická po roce 

ekonomické činnosti. Vedení společnosti však s rozšířením výrobních hal 

a zařízení předpokládá zvýšení zisku, a tím vylepšení ukazatele rentability, který 

je také vyjádřením efektivního spravování majetku. Svým rozhodnutím  investuje 

do budoucnosti. 

 Další z posuzovaných ukazatelů je ukazatel aktivity, který vypovídá 

jak intenzivně a rychle společnost využívá jednotlivé složky majetku. Zásoby, 

aktivum, které může vázat velkou výši finančních prostředků, které by mohly být 

použity mnohem efektivněji a přinášet a vytvářet nové výnosy. Obchodní politika, 

která dokáže optimálně stanovit skladové zásoby, přináší společnosti větší zisky. 

 Položka pohledávky je v nástupnické společnosti podstatná, stejně 

jako v ostatních firmách. Z analýzy doby obratu pohledávek a doby splácení 
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závazků vyplývá, že společnost poskytuje daleko lepší podmínky svým 

odběratelům než má ona sama od svých dodavatelů. 

 Poslední z posuzovaných ukazatelů  -  daňové zatížení, je v oblasti 

podnikání velmi významný. Je snahou snad každého poplatníka co nejvíce 

optimalizovat svoji daňovou povinnost, k čemuž může využít všech možných 

dostupných  a zákonných prostředků. V případě nezákonného krácení daňové 

povinnosti hrozí daňovému subjektu pokuty, sankce,  trestní stíhání. Dosažení 

daňové optimalizace předpokládá také nástupnická společnost KOMA – Industry 

s.r.o., a to za použití dostupných a zákonných daňových nástrojů – odpisy, 

rezervy, opravné položky, slevy na dani. Porovnáním daňového zatížení obou 

společností před sloučením a po roce společného podnikání je zřejmé, že žádný 

výrazný dopad v této oblasti nebyl.  

 Z pohledu daní byly v nástupnické společnosti před sloučením tvořeny 

zákonné opravné položky podle zákona o rezervách a tato možnost trvá nadále, 

vzhledem ke stále se množícím případům, kdy se společnosti dostanou do režimu 

insolvenčního řízení. Tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám 

je tedy jednou z možností snížení daňového základu, nikoliv však příliš výhodná. 

 Rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku, které tvořila 

dle zákona o rezervách zanikající společnost,  v plné výši převzala společnost 

nástupnická. Podle zákona ji však v roce 2011 plyne povinnost tuto rezervu 

uplatnit nebo zrušit, aby splnila všechny zákonné podmínky. Dále však může tvořit 

rezervy na opravy dalšího majetku, které má ve vlastnictví. Tato možnost 

však vyžaduje uložení volných finančních prostředků ve výši tvořené rezervy, 

kterými firma bohužel nedisponuje. 

Vyhodnocení společností, které prošly procesem fúze sloučením, vyšla 

ve většině případech s horším konečným výsledkem u nástupnické společnosti. Je 

zde velký prostor pro zlepšování řady ekonomických ukazatelů, které 

by  společnost posunuly v hodnocení na vyšší příčku. 

Z pohledu daní  lze vidět možnost daňových úspor v oblasti odpisů, tvorby 

opravných položek, tvorby rezerv na opravy. Další významnou úsporu lze vidět 
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v oblasti vývoje a výzkumu, směr,  kterému se společnost začíná stále více a více 

věnovat a rozvíjet. 

 Celkový vývoj a výhled společnosti, vytýčený směr vlastníky a vedením 

společnosti snad připraví podmínky, které budou moci plně uplatnit a využít 

všechny  možné daňové úlevy. 

4.5.1 Možnosti zlepšení finančních ukazatelů 

Při přeměnách společností v případech, kdy nedochází k novému ocenění 

majetku a závazků, je ekonomický dopad na ukazatele neovlivnitelný. V našem 

konkrétním případě dvou společností vypočtené souhrnné ekonomické ukazatele 

ovlivnila skutečnost, že jedna společnost (nástupnická) má významné zásoby 

a pohledávky. V případě, že by obě společnosti vykazovaly stejný poměr aktivních 

i pasivních položek, po sloučení by byl jejich dopad na finanční ukazatele 

minimální. 

V případě, kdy obchodní zákoník vyžaduje přecenění (více společníků), 

vede nové ohodnocení majetku na reálnou hodnotu v současných ekonomických 

podmínkách ČR často k rozvahovému zvýšení hodnot nemovitostí. Zvýšení aktiv 

pak zhoršuje finanční ukazatele v rámci fúze. Například ukazatel využití hmotných 

aktiv, který vyjadřuje zhodnocení souhrnného majetku a blíže specifikuje 

efektivnost hmotných aktiv, odpovídá na otázku, jaké množství výnosů připadá na 

1 Kč hmotných aktiv v pořizovací ceně. Přecenění majetku nahoru vždy vede 

ke zhoršení ukazatele. Naopak, zlepšuje se ukazatel zadluženost, jelikož 

se snižuje poměr dluhů k aktivům (někdy označovaný jako věřitelské riziko).  

Ukazatel likvidity – pohotová likvidita (viz bod 4.2.4) – je svou vypovídací 

schopností určen pro rozhodování banky, zda poskytnout podniku krátkodobý úvěr 

či nikoliv. Charakterizuje schopnost podniku krýt svými pohledávkami a peněžními 

prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy (např. splátky krátkodobých 

úvěrů) se fúzí snížila. Optimální úroveň kolem hodnoty 1 by bylo možno 

dosáhnout zejména snížením závazků, např. snížením množství zásob na skladě. 

Tento postup je však v rozporu s obchodními zájmy společnosti, kde se prosazuje 

materiálně zajistit požadavky odběratelů v co nejkratším čase. Tato strategie 
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vyžaduje zvýšené zásoby zboží a nezbytnost udržování požadovaného 

sortimentu, což zpětně klade vysoký nárok na potřebu zásob.  

Zanikající společnost KOMA – Servis měla jiné strategie, které 

nevyžadovaly potřebu významných zásob a její ukazatel likvidity nebyl tak 

negativně ovlivněn potřebou významného zboží a materiálu ve skladech. 

Ukazatel obrátkovosti zásob většinou i po fúzi dosahuje nebo mírně 

překračuje obvyklou úroveň v ČR (45-60 dní). Obrátkovost pohledávek je však na 

špatné úrovni a pohybuje se po fúzi na úrovní nad 90 dnů, což není v zájmu 

společnosti. Očekává se sjednání takových obchodních podmínek, které zaručí 

přiměřenou splatnost pohledávek a tímto i potřebné zdroje na zkrácení úhrad 

dodavatelům. Z pohledu podnikatelské strategie je však potřeba zvážit, jaké 

obchodní aktivity financovat z vlastních prostředků nebo z trvalých pasiv a na jaké 

cíle zajistit financování z krátkodobých nebo střednědobých úvěrů.
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5 Závěr  

 Přeměny obchodních společností a družstev, které jsou poměrně krátkou 

dobu řešeny samostatným zákonem, jsou složitým procesem, zejména proto, 

že se týkají vlastnických vztahů. 

 Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev  z roku 2008 

upřesnil a ujasnil pravidla, podmínky, které se těchto operací s podniky týkají  

a vymezil  hranice, které musí být pro zdárný průběh přeměny obchodních 

společností a družstev splněny. Jedná se vždy o důležitý a zásadní krok v životě 

každé společnosti nebo družstva. 

 Vzhledem k náročnosti, nesoucí se celým procesem přeměny, je velmi 

podstatné věnovat této problematice patřičnou pozornost a využít odborných 

služeb z oblasti právníků, notářů, daňových specialistů. 

 Správně vedený proces přeměny pak předchází nedostatkům, chybám, 

omylům, jejich důsledkem je prodlužování termínů, zamítání návrhů, zpracovávání 

nových účetních výkazů. 

 Cílem diplomové práce bylo zhodnotit formou analýzy ukončený proces 

přeměny dvou obchodních společností s ručením omezeným formou fúzí 

sloučením. Nástupnická a zanikající společnost jsou na trhu již zavedenými 

firmami a tento krok bylo nutné velmi dobře a důkladně zvážit, aby provedená 

změna nevedla ke ztrátě zákazníků, podílu na trhu, konkurenceschopnosti, 

odchodu erudovaných pracovníků z obavy z budoucnosti. 

 Bylo v zájmu společníků a vedení společnosti poskytovat svým  

zákazníkům komplexnější servis v oblasti prodeje a služeb a to všechno 

zastřešované pouze jednou firmou. A zároveň se stát rovnocennějším partnerem 

velkým, nadnárodním společnostem. 

 Porovnání obou společností před sloučením a po sloučení ukázalo 

negativa, která s sebou jistě nese doznívající hospodářská recese, ale také 

pozitiva, která lze správným používáním ještě více zhodnotit. Pohled z hlediska 

daní ukázal, že v prvním roce společného podnikání daňová zátěž 

nezaznamenala  žádnou výraznou změnu. 
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 Oblast přeměn obchodních společností a družstev je oblastí velmi 

rozsáhlou a postihnout všechny aspekty týkající se této problematiky 

by vyžadovalo poměrně více stran. V této práci je zaznamenána pouze malá část, 

která s přeměnami souvisí, a to se zaměřením na oblast z pohledu daní. 

Zanedbatelná také není oblast produktivity práce, reprodukce a využití hmotného 

majetku, cash flow. 
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