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1. Úvod  
 

Ako tému záverečnej diplomovej práce, som si zvolil: Fúzie kapitálových 

spoločností. Túto tému som si vybral preto že ma zaujala a myslím si že je to veľmi 

aktuálna téma, z hľadiska celosvetových novodobých trendov. Rozvoj informačných 

technológii vytvoril priestor k nástupu globálneho konkurenčného prostredia a na 

celosvetové trhy prenikajú nové a nové podnikateľské subjekty.  

 

V dôsledku meniacich sa tržných podmienok rastie tlak konkurencie, 

predovšetkým zo zahraničia, ktoré nútia tuzemské spoločnosti prispôsobovať sa 

tomuto trendu. Rastúca konkurencia vyvoláva potrebu novej základne výrobných 

programov, know-how, finančných zdrojov. Z tohto dôvodu sa môžu majitelia 

obchodných spoločností rozhodnúť že sa spoja s inou obchodnou spoločnosťou za 

účelom ovládnutia väčšej časti trhu, na ktorom svoje výrobky alebo služby poskytujú. 

Majitelia majú aj ďalšiu možnosť kedy podstúpiť fúziu, a to v prípade kedy sa 

spoločnosť dostáva do finančných problémov a jedna z možností je že sa spojí s inou 

spoločnosťou. V týchto prípadoch ide o veľmi náročný proces ktorý môže priniesť 

podniku posilnenie svojej pozície na danom trhu, rozšírenia svojich služieb alebo 

záchranu spoločnosti pred zánikom. 

 

Problematiku fúzie kapitálových spoločností z právneho hľadiska riešil 

zákon číslo 125/2008 Zb. o premenách obchodných spoločností a družstiev. Od 1.1. 

2012 je v platnosti nový zákon ktorý nahrádza pôvodný a to zákon číslo 355/2011. 

Podstatou premien obchodných spoločností je zrušenie spoločnosti bez likvidácie, 

kedy jej imanie prechádza na právneho nástupcu zrušovanej spoločnosti. Rozhodnú 

sa spoločníci o zrušení spoločnosti, spoločnosť nevstupuje do likvidácie, ale v 

okamžiku jej zániku prechádza všetok majetok na určitého právneho nástupcu. Tento 

zákon stanovuje taxatívne čo všetko by mala fúzia spoločností obsahovať. 

Významnou položkou čo je v danom právnom zákone je možnosť cezhraničnej fúzie 

 

Cieľom diplomovej práce je zistiť možné dopady aké bude mať fúzia na 

zlučovanie spoločnosti jej právnu účtovnú a daňovú problematiku. 
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Diplomová práce je rozdelená do troch veľkých kapitol ktoré na seba 

nadväzujú. Prvá kapitola sa venuje fúzií a jej histórii, projektu fúzie čo všetko je 

potrebné na prípravu fúzie z právneho hľadiska. Druhá časť sa bude venovať účtovej 

a daňovej problematike fúzií zlúčením. Posledná tretia časť bude obsahovať moje 

odporučenia, zistenia a záver. Za každou kapitolou zhrniem všetky poznatky z danej 

problematiky.  
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2.  Základná charakteristika transformácii 

2.1 Fúzie a história  
 

Fúzie spadajú do veľkej skupiny premien obchodných spoločností. Pri 

premenách obchodných spoločností dochádza k spojovaniu podnikov, ale i k ich 

rozdeľovaniu. Podnikové kombinácie sú úzko viazané na obchodno-právne úpravy, 

pretože pri nich dochádza k vzniku a zániku právnych osôb.  

Pri spájaní podniku vedúcich k vytvoreniu väčších ekonomických celkov bolo vo 

svetovej ekonomike priradených niekoľko určitých vĺn.  

Prvá z nich prebehla koncom 19. storočia, kedy v USA dochádzalo ku koncentrácií 

hlavne formou trustu – čo je vlastne vzťah pri ktorom trusteers – správcovia spravujú 

majetok ktorý bol do tohto trustu vložený jeho zakladateľmi.  

Druhá vlna vznikla v období 20 rokov 20. storočia. Ďalší výrazný vrchol fúzie 

zaznamenávame v šesťdesiatych rokov, na začiatku sedemdesiatych hlavne roky 

(1972-73) a na konci osemdesiatych rokov 20. Storočia. (1988 – 1989).  

Ďalšia vlna fúzie začala v druhej polovici deväťdesiatych rokov tiež v USA a pomerne 

rýchlo sa presunula aj do Európy a Ázie. Spoločnosti tak reagovali na náročnejšie 

podmienky na svetových trhoch.  

 

V Českej republike sa prvé zmienky o práve premien obchodných 

spoločností objavuje v obchodnom zákonníku, ktorý bol účinný v roku 1991. 

Problematika premien obchodných spoločností bola však nedostatočným spôsobom 

upravená v ustanoveniach § 69 obchodného zákonníku v pôvodnom znení, s tým že 

jednotlivé právne formy obchodných spoločností a družstva boli pridelené zvláštne 

ustanovenia. Hoci následná veľká novelizácia obchodného zákonníku č 142/1996 

Zb., ktorá doplnila úpravu premien obchodných spoločností o niekoľko ustanovení 

bola v rozporu s požiadavkami práva Európskeho spoločenstva.  

 

Druhá veľká novelizácia obchodného zákonníku nasledovala v roku 2000 

a to novela č. 370/2000 Zb., ktorá malá za úlohu už harmonizovať úpravu premien 

obchodných spoločností podľa smerníc Európskej únie. Bola to predovšetkým 

smernica Rady č. 78/588/EHS, o fúziách akciových spoločností vnútroštátnych Tretia 

smernica a smernica Rady č. 82/891/EHS, o rozdelení akciových spoločností išlo 

o Šiestu smernicu.  
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Hlavným účelom Tretej smernice bola harmonizácia v oblasti právnej 

úpravy fúzií akciových spoločností vo vnútri členských štátov s dôrazom na ochranu 

akcionárov a veriteľov na fúzií zúčastnených spoločností. Tretia smernica však 

zakotvuje len minimálne požiadavky ochrany, tak najnižší možný štandard systému 

ochrany týchto osôb. Jednotlivé členské štáty tak môžu využiť možnosť zaviesť pre 

ochranu akcionárov a veriteľov právne úpravy prísnejšie, idúce nad rámec Tretej 

smernice. Český zákonodarca využil v tomto smere práve implementácie rozširujúce, 

v niektorých ohľadoch až veľmi prísne.1 

Šiesta smernica upravuje rozdelenie akciových spoločností a s nimi 

porovnateľných spoločností. V rámci Českej republiky sú predmetom úpravy 

obsiahnuté v tejto smernici len akciové spoločnosti. Základným cieľom Šiestej 

smernice podobne ako v Tretej smernici, je predovšetkým ochrana veriteľov 

a akcionárov pri rozdelení spoločností. Opäť platí že si problematiku môžu jednotlivé 

členské štáty upravovať prísnejšie. Je treba si uvedomiť určitú väzbu medzi týmito 

smernicami, ktorá spočíva predovšetkým v tom že Šiesta smernica na Tretiu 

smernicu nadväzuje, doplňuje ju a tým aj zabraňuje tomu aby dochádzalo k jej 

porušovaniu alebo obchádzaniu. Vzájomná previazanosť týchto smerníc je najviac 

videná v prípadoch, kedy sa rozdeľovanie spoločnosti kombinuje so zlúčením, ide 

o tzv. rozdeľovanie akciovej spoločnosti medzi stavajúce spoločnosti. Šiesta 

smernica ale na rozdiel od Tretej smernice nestanovuje členským štátom povinnosť 

zaviesť právne úpravy pre všetky predvídané formy rozdelenia spoločnosti. Tieto obe 

smernice udeľovali povinnosť pre Česká republika aby sa prispôsobila vnútroštátnu 

legislatívu požiadavkám do 1. Mája 2004. Stalo sa tak spomínanou novelizáciou 

obchodného zákonníka, zákonom č. 370/2000 Zb., ktorý však bol nie veľmi vydarený 

nasledovala ďalšia novela obchodného zákonníku a to zákonom č. 308/2006 Zb., 

ktorý zaviedol použitie úpravy vnútroštátnej fúzií a rozdelenia i pre družstva. Ani táto 

novela však nebola správna pretože zmyslom zakotvenia Tretej a Šiestej smernice 

bola ochrana drobných akcionárov, ktorých akcie boli kótované na trhu s cennými 

papiermi a veriteľov pred zneužitím fúzií alebo rozdelenia spoločnosti. 

 

Ako ďalšie bolo potrebné implementovať do českého práva právnu úpravu 

cezhraničných fúzií. Malo sa to stať desiatou smernicou Európskeho parlamentu  
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a Rady č. 2005/56/ES zo dňa 26. Októbra 2005, o cezhraničných fúziách 

kapitálových spoločností.2 Česká republika ako ja ostatné členské štáty to mali 

implementovať najneskôr do 15. Decembra 2007. Hlavným zmyslom tejto úpravy 

bolo zavedenie možnosti uskutočniť fúziu obchodných spoločností s podobnými 

spoločnosťami z iných členských štátov v rámci jednotného európskeho trhu. 

S implementáciou tejto smernice do českého práva nastali problémy pretože 

obchodné právo Českej republiky, obchodní zákonník nedovoľoval cezhraničnú fúziu. 

Táto skutočnosť viedla k tomu že sa vytvoril nový samostatný zákon 

o premenách obchodných spoločností a družstiev. A to tak že z obchodného 

zákonníku bola vybratá ustanovenia, ktoré sa týkali premien obchodných spoločností 

a boli prenesené do nového zákona. Tento nový zákon bol vydaný pod číslom 

125/2008 Zb., a bol účinný dňa 1. Júla 2008. Zákon o premenách obchodných 

spoločností a družstiev predstavuje prehľadnejšiu právnu úpravu a prispieva 

k efektívnejšiemu spojovaniu a rozdeľovaniu obchodných spoločností a družstiev. 

Hoci v súčasnej dobe a to od 1. Januára 2012 je v platnosti nový zákon a to 

355/2011 Zb. ktorý nahrádza pôvodný zákon o premenách obchodných spoločnosti a 

družstiev.  

_________________________ 
1 
DĚDIČ, J., ČECH, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU 2 vyd. Praha: Bova Polygon, 2006. s 88. 

2 
Úřední věstník L310 Svazek 48,dostupný na  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:310:SOM:CS:HTML 
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2.1.1. Fúzie základná charakteristika  
 

Fúzie sú upravené zákonom č. 355/2011 Zb., o premenách obchodných 

spoločností a družstiev, ktorý nahrádza doterajší zákon č. 125/2008 vo znení zákona 

č. 215/2009 Zb., účinného od 1. januára 2012. Z hľadiska systematického využíval 

zákon členenie podľa nemeckého zákona o premenách spoločností. Časť práva 

osnovy obsahuje obecné ustanovenia spoločné pre všetky druhy premien 

obchodných spoločnosti a družstiev. Časť druhá sa venuje právnej úprave 

vnútroštátnej aj cezhraničnej fúzie, časť tretia rozdeleniu, časť štvrtá prevodu imania 

na spoločníka, piata časť zmene právnej formy, konečná šiesta časť sa venuje 

ustanovenia spoločným a prechodným.  

 

Právna úprava zahrnuje len premeny jednej úzko vymedzenej skupine 

súkromnoprávnych právnických osôb, a to konkrétne českých obchodných 

spoločností a družstiev. Za českú obchodnú spoločnosť alebo družstvo možno pritom 

považovať len taký subjekt, ktorý je ako obchodná spoločnosť alebo družstvo 

definované obchodným zákonníkom. To je že má sídlo a miesto vedenia na území 

Českej Republiky, je založená podľa práva ČR a právne pomery sa riadia právnym 

poriadkom ČR. Princíp toho že premeniť sa môžu len české obchodné spoločnosti a 

družstva, platí pre všetky zúčastnené alebo transformujúce sa subjekty. Výnimku 

tvorí len právna úprava cezhraničnej fúzie, ktorej sa môžu okrem českých 

obchodných spoločností a družstiev zúčastniť aj zahraničné korporácie z členských 

štátov.  

 

Fúzie sú jedným zo spôsobov premeny obchodných spoločností. V zákone 

o premenách ani v inom českom právnom predpise nie je explicitná zákonná 

definícia fúzie obchodných spoločností. Zákon o premenách len stanovuje formy 

fúzie ktoré sú fúzia zlúčením a fúzia splynutím, ktoré následne definuje.  
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Fúzia splynutím  

 

Pri fúzií splynutím dochádza k zániku dvoch alebo viacerých obchodných 

spoločností, ktorým predchádza ich zrušenie bez likvidácie. Imanie zanikajúcej 

obchodnej spoločnosti vrátane všetkých záväzkov prechádzajú na novo vnikajúcu, 

nástupnícku obchodnú spoločnosť. Nástupnická spoločnosť preberá na seba všetky 

práva a povinnosti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov 

zanikajúcej obchodnej spoločnosti. Za zakladateľa nástupnickej spoločnosti sú 

považovaný zanikajúci obchodný spoločníci. Spoločníci nástupnickej obchodnej 

spoločnosti sú spoločníci zanikajúcich obchodných spoločností. Ich práva a 

povinnosti nie sú fúziou nijako dotknuté. Pri tejto forme fúzie sa za zúčastnené 

obchodné spoločnosti považujú len zanikajúce obchodné spoločnosti.  

 

Obrázok 2.1 Fúzia splynutím dvoch spoločností  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fúzia zlúčením  

 

Pri tejto forme fúzie dochádza k zániku obchodných spoločností, ktorému 

predchádza ich zrušenie bez likvidácie. Imanie zanikajúcej spoločnosti, vrátane práv 

a povinností z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na inú už existujúcu 

spoločnosť. Nevzniká nová obchodná spoločnosť ako je to pri fúzií splynutím. 

Spoločníci nástupníckej spoločnosti sú jej novými spoločníkmi. Pri fúzií zlúčením sú 

zúčastnenými obchodnými spoločnosťami ako aj zanikajúce a nástupnícke 

spoločnosti.  

 

 

Zanikajúca 
spoločnosť A 

Zanikajúca 
spoločnosť B 
 

Nová vzniknutá 
spoločnosť C 
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Obrázok  2:2 Fúzie zlúčením dvoch spoločností  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Obrázok 2.1 a 2.2 vlastný  

 

Zákon o premenách spoločnosti a družstiev neumožňuje aby dochádzalo k 

fúziám v spoločnostiach s rôznou právnou formou. Tým sa myslí, že je zakázané, 

aby fúzovali spoločnosti typu: komanditná spoločnosť a verejná obchodná 

spoločnosť. Jediná výnimka ktorú zákon o premenách dovoľuje je krížová fúzia 

medzi osobnými a kapitálovými spoločnosťami. To znamená že je prístupná fúzia 

medzi verejnou obchodnou spoločnosťou s komanditnou spoločnosťou, rovnako ako 

akciová spoločnosť s spoločnosťou s ručením obmedzením.  

 

 

2.1.2  Ekonomické dôvody fúzie  
 

Každý podnikateľ sa pri svojej podnikateľskej činnosti snaží o maximalizáciu 

zisku. K dosiahnutiu maximálneho zisku je možno použiť mnoho nástrojov, jedným z 

týchto nástrojov môže byť aj určitá forma podnikateľskej kombinácie. Fúzie je 

nástrojom ako zvýšiť konkurencieschopnosť, produktivitu spoločnosti, ako aj nástroj 

ktorým sa môže spoločnosť vyhnúť úpadku alebo možnej likvidácií.  

 

Na strane pozitív fúzie, ktoré sú posudzované pri rozhodovaní o fúzie, 

tradičné stoja dosiahnutie úspor z rozsahu, úspor z účtovnej súvislosti, zvyšovanie 

technologického pokroku, rast vyjednávacej sily spojených subjektov a zvyšovanie 

efektívnosti riadenia. 

Prijímajúca 
spoločnosť A 

Zanikajúca 
spoločnosť B 

Nástupnícka 
spoločnosť A  
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Samozrejme nemožno zabudnúť ani na negatíva fúzie. Jednou z nevýhod 

je ich administratívna a finančná náročnosť a zdĺhavosť. Fúzie môžu tiež vysielať 

smerom k trhu negatívne informácie, mať negatívny vplyv na zamestnancov a na 

štruktúru v spoločnosti.  

 

Hodnotenie fúzie z makroekonomického hľadiska je dosť náročné a 

problematické. Globálne údaje založené na reprezentatívnych prieskumoch ukazujú, 

že vo väčšine prípadov vedú fúzie k znižovaniu blahobytu v spoločnosti. Dôsledkom 

fúzie je koncentrácia kapitálu, získanie vyššej tržnej sily a zníženie počtu 

konkurentov a súťažiteľov, čo môže vo väčšine prípadov narušiť hospodársku súťaž 

a tiež mať negatívny makroekonomický dopad.  

 

Existujú viaceré možnosti, ako dosiahnuť jedného zo základných 

ekonomických dôsledkov fúzie, a to prenosu majetku spoločnosti na iný subjekt. 

Podobného účinku možno dosiahnuť napríklad prostredníctvom prevodových 

transakcií. Ide o súbor kúpnych zmlúv, zmlúv o postúpení pohľadávok atd. s 

následným zrušením prevádzajúcej spoločnosti a jej likvidácií. V danom prípade by 

sa jednalo o veľmi komplikovanú transakciu a celkové náklady na túto alternatívu by 

boli veľmi vysoké, lebo u tohto takzvaného asset deal na rozdiel od fúzie je nutné 

zaplatiť daň z prevodu nehnuteľnosti, vyriešiť prevod nájomných vzťahov a podobne. 

Ďalšou alternatívou k fúzií môže byť i predaj podniku. Ak ma dôjsť k zániku 

prevádzajúcej spoločnosti bude nutné ju zrušiť s likvidáciou.  

 

Obrázok 2.3: Ukážka asset deal na spoločnosti vlastniacej a spravujúcej 

nehnuteľnosti 

 

Predaj samostatnej nehnuteľnosti  

 

 

 

 

 

 

 

Predávajúci  Kupujúci  
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Predaj podniku  

 

 

 

 

 

Ekonomický blízko k fúzií ma aj nadobudnutie všetkých akcií spoločnosti. 

Tento typ operácie sa nazýva anglicky share deal, ktorý oproti fúzií zachováva 

právnu subjektivitu cieľovej spoločnosti, v praxi je z pravidla najviac zvažovanou 

variantov k zlúčeniu.  

 

Obrázok 2.4 Ukážka share deal na spoločnosti vlastniacej a spravujúcej 

nehnuteľnosť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobné ekonomické dôsledky ako predaj podniku môže mať aj vloženie 

podniku ako vecného vkladu pri zvyšovaní základného kapitálu prijímajúcej 

spoločnosti. Ak by bol zvolený tento spôsob, bude nutné dodržiavať všetky 

ustanovenia o zvyšovaní základného kapitálu, teda aj právo na prednostné upísanie, 

podmienky jeho vylúčenia apod. Spoločnosť vkladajúca podnik zostáva zachovaná a 

mohla by byť až následne zrušená s likvidáciou. Voľba medzi rôznymi alternatívami 

bude vecou podnikateľského úsudku, ktorý by mal byť založený na ekonomickej a 

právnej analýze. Pri fúzii prechádza na nástupnícku spoločnosť zo zákona všetky 

imania zanikajúcej spoločnosti, ani by bolo nutné o každej jeho zložke uzatvárať 

zmluvu. Posilňuje sa tým právna istota v tom zmyslu že nie je treba zisťovať či prešlo 

celé imanie na nástupnícku spoločnosť. Veľkým rizikom fúzie je ale prechod všetkých 

Predávajúci+ 
záväzky  

Kupujúci  
 

Predávajúci  

Realitná 
spoločnosť  

Kupujúci  

Realitná 
spoločnosť  

Možnosť 
následnej  
reštrukturalizácie  
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záväzkov na nástupnickú spoločnosť, a to i tých záväzkov o ktorých to spoločnosť 

pred fúziou nevedela.  

 

 

2.2  Priebeh fúzie  
 

Proces fúzie môže od svojho začiatku trvať niekoľko mesiacov alebo aj 

rokov. Tento dlhotrvajúci komplikovaný proces v sebe skrýva veľa rizík a k tomu aby 

bola spoločnosť trvale úspešná i po fúzií je nutné zvládnuť priebeh fúzie precízne a 

vyvarovať sa neskorším negatívnym dôsledkom z tohto procesu plynúcich. 

Neexistuje žiadny presný návod, ktorý by popisoval, ako má fúzia prebiehať aby bola 

úspešná. Naplánovanie priebehu fúzie je v rukách managementu a je ovplyvnený ich 

preferenciami a zámermi. Priebeh fúzie je často podobný a preto ho možno rozdeliť 

na jednotlivé fázy:  

 1. Projekt fúzie  

 2. Rozhodný deň fúzie  

 3. Vyhotovenie projektu fúzie  

 4. Zverejnenie a schválenie projektu fúzie  

 5. Zápis fúzie do obchodného registru  

 

 

2.2.1  Projekt fúzie  
 

Obchodné spoločnosti, ktoré chcú realizovať fúziu musia najprv vypracovať 

dokument, na jeho základe sa fúzia prevádza. Základným dokumentom pre realizáciu 

fúzie je projekt fúzie, ktorý vypracovávajú štatutárne orgány zúčastnených 

obchodných spoločností. projekt fúzie musí mať písomnú formu a obsahovať 

zákonom stanovené údaje.  

Základné náležitosti, ktoré musí projekt fúzie obsahovať sú uvedené v 

ustanoveniach §70 Zákona o premenách spoločností a družstiev. Tieto náležitosti 

musia byť uvedené v každom projekte fúzie, bez ohľadu na to, o aký typ fúzie sa 

jedná. Náležitosti, ktoré sú špecifické pre jednotlivé druhy právnych foriem 

obchodných spoločností sú uvedené v ustanoveniach § 76 pre verejné obchodné 
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spoločnosti, §82 pre komanditné spoločnosti, §88 pre spoločnosť s ručením 

obmedzenou a §100 pre akciovú spoločnosť.  

 

Projekt fúzie zlúčením v spoločnosti s ručením obmedzením musí 

obsahovať:  

 obchodnú firmu, sídla a identifikačné čísla zúčastnených spoločností 

s.r.o. alebo a.s.  

 rozhodujúci deň fúzie  

 zložky vlastného a cudzieho kapitálu nepredstavujúci záväzok, ktorý 

preberá nástupnícka spoločnosť od zanikajúcej spoločnosti  

 práva ktoré nástupnícka spoločnosť udelí vlastníkom emitovaných 

dlhopisov  

 deň ku ktorému majú spoločníci nástupnickej spoločnosti právo 

požadovať podiel na zisku z výmenných obchodných podielov  

 zvláštne výhody, ktoré udelí zúčastnená spoločnosť jednateľom, 

členom dozornej rady alebo znalcom pre fúziu, uvedie sa tu, kto 

výhodu poskytol, komu a za akých podmienok  

 

 výška vkladu a výška obchodného podielu každého spoločníka v 

zúčastnených spoločnostiach pred zápisom fúzie do obchodného 

registra a v nástupníckej spoločnosti po zápisu fúzie do obchodného 

registra s tým že výška doplatku nesmie prekročiť 10% výšky nových 

vkladov do základného kapitálu nástupnickej spoločnosti  

 stanovenie výšky prípadného doplatku spoločníkom zanikajúcich 

spoločnosti spoločne s pravidlami pre jeho výplatu  

 

Po vypracovaní projektu fúzie majú štatutárne orgány zúčastnených 

spoločností ďalšiu povinnosť. Touto povinnosťou je spracovanie písomnej správy o 

fúzií. Štatutárny orgán môže vypracovať správu každý sám za svoju spoločnosť 

alebo sa dohodnú a spracujú spoločnú správu o fúzií pre všetky zúčastnené 

spoločnosti. Cieľom tejto správy je informovať spoločníkov zúčastnených spoločností 

o všetkých dôsledkoch fúzie, aby sa mohli rozhodnúť, či ju schvália alebo nie. Z tohto 
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dôvodu musí byť správa o projektu fúzie predaná spoločníkom pred konaním valného 

zhromaždenia na ktorom má byť o schválení projektu fúzie rozhodnuté.  

Štatutárne orgány musia v správe o fúzií uviesť informácie, ktoré sa týkajú 

odôvodnenia výmenného pomeru akcií, výšky vkladu do základného kapitálu a výške 

prípadných doplatku na dorovnanie, zmeny ekonomického a právneho postavenia 

spoločníkov, zmeny v rozsahu ručenia spoločníkov a dopady na veriteľov 

zanikajúcich spoločností, najmä z hľadiska vymožiteľnosti ich pohľadávok. Štatutárne 

orgány nemusia uvádzať údaje:  

 ktorých zverejnenie by mohlo spôsobiť značnú ujmu zúčastneným 

spoločnostiam,  

 tvoriace predmet obchodného tajomstva zúčastnených spoločností, 

 utajované podľa osobitných predpisov.  

 

V správe musí byť vždy uvedené, prečo sa údaje v správe neuvádzajú. "O 

tom, či takéto informácie existujú, rozhoduje štatutárny orgán so súhlasom dozornej 

rady. 

Ďalší dôležitý bod, ktorý musí byť pri príprave fúzie splnený, je jej 

zverejnenie. Štatutárne orgány zúčastnených spoločností túto povinnosť splní tým, 

že uloží projekt zlúčenia do zbierky listín obchodného registra. Urobiť tak musí aspoň 

1 mesiac pred dňom, kedy sa má konať valné zhromaždenie, na ktorej má byť fúzie 

schválená. S týmto úkonom je spojené ďalšie povinnosť, a síce uverejnenie 

oznámenia o uložení projektu zlúčenia do zbierky listín obchodného registra vo 

Vestníku. Lehota na uverejnenie oznámenia je rovnaká ako pre uloženie projektu 

zlúčenia do zbierky listín obchodného registra, teda 1 mesiac pred dňom, kedy má 

dôjsť na schválenie fúzie. 

 

Od okamžiku oznámenia vo Vestníku má každý spoločník právo na 

informácie týkajúce sa ostatných zúčastnených spoločností, ale len vtedy, pokiaľ sú 

tieto informácie dôležité z hľadiska fúze. Zúčastnené obchodné spoločnosti nemusia 

spoločníkom podávať informácie, ktoré by im mohli spôsobiť značnú ujmu, ktorá tvorí 

predmet obchodného tajomstva, alebo ktorá je utajovaná podľa zvláštneho právneho 

predpisu.  
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Potom, čo sú dokončené všetky požadované dokumenty, začnú štatutárne 

orgány zúčastnených obchodných spoločností informovať svojich spoločníkov. 

Štatutárne orgány im musia poskytnúť kompletné a všestranné informácie, aby sa 

spoločníci mohli rozhodnúť, či fúziu schváli alebo nie. Údaje, ktoré spoločníci 

potrebujú, získajú z dokumentov, ktoré im musia štatutárne orgány zaslať najmenej 2 

týždne pred konaním valného zhromaždenia, na ktorej sa bude rozhodovať o 

schválení zlúčenia. Týmito dokumentmi sú: 

 projekt fúzie zlúčením  

 účtovné závierky zúčastnených zanikajúcich obchodných spoločností 

a začiatočná rozvaha nástupníckej obchodnej spoločnosti  

 priebežnej účtovnej závierke, ak sa o fúzie rozhoduje po viac ako 6 

mesiacoch od rozhodného dňa  

 správa o fúzií zlúčením  

 znalecká správa o fúzií zlúčením, ak je žiadaná  

 

 

2.2.2 Projekt fúzie - schvaľovanie  
 

Schvaľovanie projektu fúzie je v rovnakom znení medzí všetkými 

obchodnými spoločnosťami na ich valnom zhromaždení K priatiu rozhodnutia 

valného zhromaždenia o schválení projektu fúzie sa vyžaduje súhlas najmenej tri 

štvrtiny hlasov spoločníkov prítomných na zasadaní. O ich rozhodnutia sa vyhotovuje 

notárska zápisnica, ktorej prílohou je projekt zlúčenia. Spoločníci, ktorí sa 

nezúčastnili na valnom zhromaždení a chcú vyjadriť svoj názor k projektu zlúčenia, 

môžu tak urobiť dodatočne. V prípade, že s fúziou súhlasí, musí mať ich súhlas 

formu notárskej zápisnice, ktorej prílohou je projekt zlúčenia. Svoj súhlas musí 

doručiť do sídla spoločnosti do 1 mesiaca odo dňa zasadnutia valného 

zhromaždenia. Ak je rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení projektu 

zlúčenia prijaté dodatočne na základe súhlasu spoločníka, ktorý sa nezúčastnil 

zasadnutia valného zhromaždenia, potom konateľ oznámi túto skutočnosť ostatným 

spoločníkom do 15 dní odo dňa jeho prijatia. V osobitných prípadoch je potrebná pri 

schvaľovaní zlúčenia súhlas všetkých spoločníkov. Táto situácia nastane vtedy, ak 

sa v dôsledku zlúčenia mení ich práva. Spoločník, ktorý s fúziou nesúhlasí, doručí 
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svoje stanovisko formou notárskej zápisnice do sídla spoločnosti ak nemu priloží 

projekt zlúčenia, s ktorým nesúhlasí. O rozhodnutí valného zhromaždenia, na ktoré 

sa schvaľuje projekt zlúčenia, musí byť vykonaný zápis. Jeho obsah je závislý na 

dvoch skutočnostiach. Prvá skutočnosť je či ide o rozhodnutie valného zhromaždenia 

nadobúdanej alebo nadobúdajúcej obchodné spoločnosti, druhou skutočnosťou je 

forma realizované zlúčenie, splynutie alebo zlúčením. Valné zhromaždenie 

nadobúdanej obchodnej spoločnosti schvaľuje na svojom zasadnutí: 

 rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie a prevod jej imania na 

nástupnícku spoločnosť  

 schválenie projektu fúzie zlúčením  

 schválenie konečnej účtovnej závierky  

Valné zhromaždenie nástupníckej spoločnosti na svojom zasadnutí prejednáva a 

schvaľuje:  

 rozhodnutie o prevzatie imania zanikajúcej spoločnosti  

 projekt fúzie  

 konečnú účtovnú závierku a začiatočnú rozvahu  

2.2.3 Projektu fúzie - neplatnosť  
 

Projekt fúzie môže byt vyhlásený za neplatný len vtedy, ak bude za 

neplatné vyhlásenie uznesenie valného zhromaždenia, na ktorom zasadanie došlo k 

schváleniu projektu fúzie. Návrh na vyhlásenie neplatnosti môžu podať len členovia 

zúčastnených spoločností, tými sa myslia spoločníci zúčastnených spoločností, člen 

štatutárneho orgánu alebo dozornej rady. O neplatnosti rozhoduje len súd. Aby 

mohlo byť vyhlásenie valného zhromaždenia za neplatné musí byť splnené dve 

základné podmienky:  

 projekt fúzie nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a 

zakladateľskými listinami zúčastnených spoločností  

 návrh na neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia musí byť 

podaný v čas, stanovená lehota pre podanie návrhu na neplatnosť 

sú 3 mesiace, pokiaľ tak nebude učinené včas tak právo zaniká  

 

Dôkaznú povinnosť v konaní vo veci vyslovenia neplatnosti uznesenia 

valného zhromaždenia a tým aj projektu zlúčenia má navrhovateľ. Ten musí podať 
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všetky dôkazy, na základe ktorých si myslia, že projekt zlúčenia je v rozpore s 

právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi spoločnosti. Pričom pred súdom sa 

obhajuje tá spoločnosť, ktoré sa fúzie týka. Spoločnosť zastupuje štatutárny orgán 

spoločnosti. V niektorých prípadoch môže spoločnosť zastupovať člen dozornej rady, 

tento prípad nastáva vtedy ak návrh podali všetci členovia štatutárneho orgánu. Ak 

spoločnosť nemá dozorný orgán, alebo návrh podali všetci členovia dozornej rady, 

potom má valné zhromaždenie povinnosť zvoliť do 3 mesiacov nového zástupcu. Ak 

tak valné zhromaždenie neurobí, potom súd vymenuje spoločnosti opatrovníka. Súd 

môže o neplatnosti tom rozhodnúť len do zápisu zlúčenia do obchodného registra. 

Ako náhle už bude fúzie v obchodnom registri zapísaná, nemožno tento zápis zmeniť 

ani zrušiť. Už nebude možné sa dovolávať neplatnosti projektu zlúčenia, ani 

neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia.  

Dvořák v súvislosti s neplatnosti premeny uvádza dôležitú praktickú 

implikáciu riadenia o neplatnosti premeny, ktorú je možno zahájiť len do doby, kedy 

bude premena zapísaná do obchodného registra. Keby bolo možné pokračovať v 

riedení o neplatnosti projektu premeny i po jeho zápise a ak by sa zápis do 

obchodného registra odkladal až do doby právoplatného skončenia riadenia o 

neplatnosti premeny, potom hrozí nebezpečenstvo, že drobný akcionári spoločnosti 

zúčastnených na fúzii budú podávať vydieračské žaloby s cieľom získať tzv. 

"výpalné" výmenou za stiahnutie žaloby o neplatnosti riadenia. Tým by sa absolútne 

poprel ekonomický koncept fúzie, resp. ich rýchlych prevedení5.  

Ak dôjde k vzneseniu návrhu na vyhlásenie neplatnosti premeny tak musí 

dôjsť týmto rovnako k vyhláseniu neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, lebo 

ako uvádza Kuhn rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti by sa stalo uznesením valného 

zhromaždenia o schválení premeny obsolentím6 . A naopak nie je možné samostatne 

napadať uznesenie valného zhromaždenia. Jedinou možnosťou je napadnúť 

uznesenie valného zhromaždenie s tým že tento návrh bude odôvodnený 

neplatnosťou premeny.  

__________________________ 
5 
Dvořák, T. Přeměny obchodních společností a družstev. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008,  s 28 
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2.2.4 Rozhodný deň 
 

Rozhodujúci deň je zásadný okamžik pre proces fúzie, pretože s 

rozhodujúcim dňom sú spojené hospodárske (účtovná) dôsledky zlúčenia. Právne 

účinky zlúčenia nastupujú až s okamžikom zápisu fúzie do OR. Rozhodujúci deň 

zlúčenia nemôže predchádzať o viac než 12 mesiacov deň, v ktorom bude podaný 

návrh na zápis fúzie do OR. Oproti predchádzajúcej úprave bola táto lehota 

predĺžená z 9 na 12 mesiacov. Táto prekluzívna lehota limituje dĺžku procesu fúzie a 

je inštitútom, ktorý znižuje neistotu všetkých strán, či fúzia prebehne alebo nie a aká 

bude jej maximálna dĺžka. Na vymedzenie rozhodného dňa nadväzuje zákon o 

účtovníctve (ďalej len ZÚ), ktorý stanovuje pravidlá pre účtovné obdobie a pre 

uzatváranie a otváranie účtovných kníh pri premenách.  

Pre všetky zúčastnené účtovné jednotky (teda ako pre spoločnosti nadobúdanej, tak 

nástupnícku) končí účtovné obdobie dňom predchádzajúcim rozhodujúcemu dňu. 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 ZÚ začína účtovné obdobie pre nástupnícku účtovnú 

jednotku rozhodujúcim dňom a končí posledným dňom účtovného obdobia, v ktorom 

bol vykonaný zápis fúzie do obchodného registra. V prípade, že by fúzia nebola 

zapísaná do konca kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka, môže byť účtovné 

obdobie dlhšie než nepretržite po sebe idúcich 12 mesiacov. 

Zanikajúce spoločnosti nemôžu po rozhodnom dni prestať viesť svoje 

účtovníctvo, pretože účtovné jednotky zúčastnené na zlúčení otvárajú účtovné knihy 

k rozhodnému dňu zlúčenia a samostatne vedú účtovníctvo od rozhodného dňa po 

deň registrácie zlúčenia do OR. Dôvodom nutnosti viesť samostatné účtovníctvo je 

nutnosť odmietnutie zápisu fúzie do OR, neschválenie fúzie valnými zhromaždeniami 

alebo iné prerušenie procesu fúzie. Ak by takýto prípad nastal, musí spoločnosť 

splniť zákonnú povinnosť vedenia účtovníctva, ako by fúzia nebola nikdy rozvíjaným 

Pri fúzii overujú konečnú účtovnú závierku audítorom všetky zúčastnené 

a.s., ak aspoň jedna zo zúčastnených a.s. má povinnosť overiť konečnú účtovnú 

závierku alebo priebežnú účtovnú závierku audítorom. Ak pri fúzii vznikla povinnosť 

zúčastneným a.s. overiť konečnú účtovnú závierku audítorom. K dňu zápisu fúzie do 

obchodného registra upraví nástupnícka spoločnosť účtovníctvo zúčastnených 

spoločností s účinkami od začiatočného dňa. Pri spojení účtovníctva sa súčasne 

vylúčia všetky vzájomné obchodné transakcie ktoré boli vykonané od rozhodného 

dna po deň zápisu fúzie do OR.  
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Podľa názoru T. Dvořáka7 je celá úprava rozhodného dňa pomerne 

zvláštna, pretože ani jedná z relevantných smerníc ES/EU s ničím podobným 

nepočíta. Okrem toho z logiky veci neobvykle že účtovné a právne účinky fúzie 

nenastavajú k rovnakému dňu. Podľa môjho názoru sa rozdielnosť účtovných a 

právnych účinkov prejaví len v neistote vedenia účtovníctva a vo zvýšeniu 

komplikovanosti a zložitosti už daného procesu.  

__________________________ 
6
 Kuhn,P., Štenglová, I., Bílá, I., Havel, B. a kol. Zákon o přeměnách obchodních společností a  

druužstev. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 188 

7
 DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních společností a družstev. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008. s. 10 
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2.2.5 Ocenenie majetku  
 

Znalecké ocenenie majetku sa vykonáva vždy ku dňu predchádzajúcemu 

rozhodný deň premeny. Ocenenie majetku bude premietnuté do konečnej závierky 

spoločnosti, ktorej majetok je oceňovaný.  

Ocenenie majetku znalcom nie je zákonom vyžadované pri každej premene 

spoločnosti. Znalec musí byť nezávislý na spoločnosti, ktorú preskúmava a nesmie 

sa teda napríklad jednať o zamestnanca danej spoločnosti. Bez narušenia princípu 

nezávislosti je možné, aby znalec preskúmal obe zlučované spoločnosti.  

Za splnenia zákonom stanovených podmienok sa spoločnosti môžu tejto 

finančne náročnej operácii vyhnúť. Pri fúziách je povinnosť znaleckého ocenenia 

spoločnosti zúčastnených na fúzii nastavené nasledovne:  

 pokiaľ majú byť v dôsledku fúzie zlúčením vydané nové akcie 

nástupnickou akciovou spoločnosťou alebo pokiaľ majú byť 

spoločníkom zanikajúcej spoločnosti priznané vklady a s nimi 

spojený obchodný podiel na nástupnickej s.r.o.  

 pokiaľ dochádza k výmene podielu či akcií v zanikajúcej spoločnosti 

za podiel či akcie v nástupníckej spoločnosti  

 pokiaľ sa vklady spoločníkov nástupnickej spoločnosti zvyšujú v tom 

prípade, že je zdrojom tohto zvýšenia majetok zanikajúcej 

spoločnosti 

O tomto sa spoločnosti musia výslovne dohodnúť v projekte fúzie v súlade s 

§ 98 odst. 1 zákona o premenách. Obdobným prípadom by bolo, ak by miesto 

zvýšenia základného kapitálu boli zvyšované podiely spoločníkov nástupníckej 

spoločnosti z majetku zanikajúcej spoločnosti.  

Na základe vyššie uvedeného teda v praxi vyplýva, že znalecké ocenenie nie 

je predovšetkým nutné v prípadoch, kedy fúzuju zlúčením majetkovo previazané 

spoločnosti sesterské spoločnosti, prípade materská spoločnosť s dcérskou 

spoločnosťou, za splnenia podmienky, že sa nezvyšuje základný kapitál nástupníckej 

spoločnosti. Jedná sa teda o prípad, kedy sa majetkovo zúčastňujú tí istí spoločníci 

tak na zanikajúcej, ako aj nástupníckej spoločnosti a výška základného kapitálu a 

vkladov sa v nástupníckej spoločnosti nezmení. Na nástupnícku spoločnosť sa nič 

nemení ani výška vkladov ani základného kapitálu. 
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Pokiaľ by sa ale spoločníci rozhodli, že navýšia svoje vklady i základný 

kapitál, je potrebné, aby majetok zanikajúcej spoločnosti bol v minimálne takej výške, 

aby pokryl toto navýšenie. Zaistenie tejto podmienky je splnené tým, že zanikajúca 

spoločnosť nechá svoj majetok oceniť znalcom a to aj napriek tomu, že spoločníci 

oboch spoločností sú totožné osoby. Tento princíp platí i v tom prípade, kedy sa 

jedná o sesterské spoločnosti s jedným spoločníkom.  

Procesný majetok sa však ďalej odpisuje v pôvodne evidovaných cenách. 

Precenením je vytváraný fond z precenenia, evidovaný v rámci vlastného kapitálu. 

Ocenenie majetku však nie je dôvodom pre zmenu účtovania zúčastnených 

spoločností. Možnosť ocenenia majetku je podľa niektorých autorov8 výhodnou 

metódou v prípade fúzie dcérskej spoločnosti do materskej. Jedná sa o dobrovoľné 

podstupovaný proces ocenenia, na základe ktorého dochádza k prevzatiu majetku a 

záväzkov v reálnej hodnote a zvýšeniu základného kapitálu nástupníckej spoločnosti. 

Zákonné podmienky pre prevedenie vyššie uvedeného princípu obsahujú 

ustanovenia § 90 odst. 2 zákona o premenách v prípade spoločnosti s ručením 

obmedzeným a ustanovenia § 135 odst. 2 zákona o premenách v prípade akciovej 

spoločnosti.  

Ocenenie majetku však nepodlieha režimu zákona č. 151/1997 Zb. o 

oceňovaní majetku, v znení neskorších predpisov. Účelom, za ktorým sa znalecká 

správa o ocenení pripravuje, je predovšetkým v tom, že sa jedná o podkladový 

materiál určený spoločníkom pre rozhodovanie o premene obchodnej spoločnosti.  

_________________________ 

 
8 

DĚDIČ, J. LASÁK, J. Přehled judikatury: Přeměny obchodních společností. Převod podniku  a  jeho  

části. Wolters Kluwer ČR, a.s. Praha 2009, s. 27. 
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2.2.6 Metódy oceňovania imania spoločnosti  
 

 

Ocenenie imania obchodných spoločností sa pre účely fúzie rozumie 

ocenenie podniku ako celku. Znalec zisťuje jeho hodnotu. Pri oceňovaní podniku 

postupuje podľa ustanovenia § 24 zákona č. 151/1997 Zb., o oceňovaní majetku. 

Podľa tohto ustanovenia sa podnik ako celok oceňuje nasledujúcimi metódami:  

 súčet cien jednotlivých zložiek majetku ocenených podľa tohto zákona 

zníženým o záväzky  

 výnosovým spôsobom  

 kombináciou predošlých  

 

Oceňovanie podniku výnosovým spôsobom  

 

Výnosové metódy oceňovania podniku patria medzi základné metódy 

oceňovania. Základné predpoklady týchto metód spočívajú v tom, že hodnota aktív 

určuje očakávaný úžitok pre ich majiteľov. V podniku sú tieto očakávania úžitkom 

budúce ekonomické efekty, predovšetkým zisk. Zisťovanie hodnoty podniku 

výnosovým spôsobom je zamerané do budúcna. Jednou z metód ktoré do tejto 

skupiny patrí, je metóda diskontovaných peňažných tokov. (DCF) 

Metóda diskontovaných peňažných tokov je označovaná ako základná 

metóda výnosového oceňovania. Metóda DCF je založená na zisťovaní súčasnej 

hodnoty očakávaných peňažných tokov plynúcich zo spoločnosti, ktoré sú 

diskontované nákladom kapitálu. Očakávaným peňažným tokom je voľné casch flow. 

To nám hovorí koľko peňažných prostriedkov môžeme z podniku odobrať ani by to 

ohrozilo ďalšiu podnikateľskú činnosť podniku. Podľa toho, či budeme oceňovať 

celkový kapitál alebo len vlastný kapitál a podľa toho definujeme peňažné toky a 

náklad kapitálu, rozlišujeme štyri základné metódy :  

 metóda DCF - entity táto metóda oceňuje kapitál podniku, k výpočtu 

hodnoty podniku je tu použitý voľný peňažný tok pre vlastníkov a 

veriteľov, ktorý je diskontovaný priemerným nákladom kapitálu 

 metóda DCF - equity táto metóda oceňuje len vlastný kapitál podniku, 

k výpočtu hodnoty podniku sa používa voľný peňažný tok pre 

vlastníkov, ktorý je diskontovaný nákladom vlastného kapitálu  
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 metóda DDM (Dividend Discount Model) táto metóda oceňuje tiež len 

vlastný kapitál, voľné peňažné toky sú vyjadrené pomocou dividend 

 metóda APV (Adjusted Present Value) táto metóda oceňuje celkový 

kapitál podniku k výpočtu sú používané voľné peňažné toky 

nezadlženej firmy takto sa zisťuje hodnota nezadlženého podniku  

 

2.2.7 Uverejnenie a schválenie projektu fúzie  

 
Schválenie projektu fúzie valnými zhromaždeniami musí predchádzať 

splnenie rozsiahlych informačných a publikačných povinností. Povinnosti 

predstavenstva každej zo zúčastnených spoločností je:  

1. aspoň jeden mesiac pred stanoveným dňom konania valného zhromaždenia 

uložiť do zbierky listín OR projekt fúzie a v rovnakej lehote zverejniť 

oznámenie o tomto uložení podľa (§ 33 odst. 1 ZoPS). 

2. súčasne zverejniť upozornenie pre akcionárov, že v sídle každej zo 

zúčastnených spoločnosti sú k nahliadnutiu dokumenty podľa ustanovenia § 

119 odst.1 ZoPS a na ich právo na vydanie ich opisu a výpisu § 119 odst.2. 

3. zverejniť upozornenie pre veriteľov na ich práva podľa § 35 až 39 ZoPS. 

4. nekoná sa valné zhromaždenie jednej alebo viacerých zúčastnených 

spoločností, zverejní upozornenie pre akcionárov na ich právo požadovať 

zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia podľa § 131 ZoPS9 

5. zverejniť upozornenie pre akcionárov zanikajúcej spoločnosti na záväzky 

nástupnickej spoločnosti k dobrovoľnému odkúpu akcií podľa § 144 ZoPS. 

Schválenie projektu fúzie valným zhromaždením každej zo zúčastnených 

spoločností je podmienkou platnosti projektu fúzie. Z tohto však existuje výnimka pre 

určité prípady fúzie zlúčením, kedy postačí len schválenie predstavenstvom (§ 129 a 

§ 132 ZoPS). Ak zvláštny právny predpis vyžaduje pre fúziu súhlas štátneho orgánu, 

nenadobudne právnu moc rozhodnutie, ktorým štátny orgán udelil súhlas, projekt 

fúzie svojej účinnosti. Ak súhlas nebude udelený, ruší sa projekt fúzie právnej moci 

rozhodnutie o neudelení súhlasu.  

Pre naplnenie práva účasti a hlasovania na zasadnutiu valného 

zhromaždenia pri schvaľovaní fúzie stanový zákon povinnosti ktoré musia byť 
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splnené pri tomto špecifickom hlasovaní nad rámec obecnej úpravy o účasti a 

hlasovaní na valnom zhromaždení.  

Obsah uznesenia valného zhromaždenia zanikajúcej a nástupníckej 

spoločnosti pri fúzií zlúčením nebudú zhodné a ani nebudú totožné uznesenia 

valných zhromaždení zanikajúcich spoločností pri splynutí a zlúčení. Obsah týchto 

uznesení sú podrobné v § 123, § 124 a § 128 ZoPS.  

 

2.2.8 Zápis fúzie do obchodného registru  

 
Zápis fúzie do OR je najdôležitejším okamžikom v priebehu procesu fúzie, 

lebo všetky právne účinky fúzie nastavajú k jedinému dni, a to ku dňu zápisu fúzie do 

obchodného registru.  

Všetky zanikajúce a nástupnícke spoločnosti podávajú spoločne bez 

zbytočných odkladov po nadobudnutia účinnosti projektu fúzie návrh na zápis fúzie 

do obchodného registra. V prípade, že registračný súd všetkých zúčastnených 

spoločností nie je rovnaký súd, tak sa podáva na návrh u ktoréhokoľvek 

registračného súdu podľa § 38e odst.1 ObchZ. Návrh musí byť podaný na 

predpísanom formulári. Návrh na zápis tvorí formulár za každú zo zúčastnených 

spoločností. Registračný súd musí preskúmať, či súhlasia obsahy zapisovaných a 

vymazaných údaju, v prípade nesúladu je návrh odmietnutý pre nezrozumiteľnosť a 

pre neurčitosť. Podľa ustanovenia § 38e odst.2 ObchZ prevádza registračný súd 

zápis skutočnosti vo všetkých zúčastnených spoločností k rovnakému dni. Bez 

ďalšieho návrhu a riadenia vykonajú po uskutočnení zápisu fúzie ostatné registračné 

súdy v ktorých obvodoch majú zúčastnené spoločnosti svoje sídla, príslušné zápisy. 

Ak súd rozhodne o zápisu uznesenia potom ostatné registračné súdy, v ktorých 

obvodoch majú zúčastnené spoločnosti sídla, prevedú do obchodného registra 

príslušné zápisy až po právnej moci rozhodnutia o povoleniu zápisu10.  

Zúčastnená a.s. ktorá spôsobila, že nebol včas podaný návrh na zápis fúzie 

do obchodného registra zodpovedá každej zúčastnenej spoločnosti, ktorá bola 

pripravená tento návrh podať, za škodu ktorá jej v dôsledku toho vznikla. Spoločne a 

nerozdielne z ňou zodpovedajú za vzniknutú škodu aj osoby, ktoré boli v rozhodnom 

dni jej štatutárnym orgánom alebo jeho členy.11  
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V prípade rozhodnutia o neplatnosti fúzie ktoré bude vydane pred zápisom 

fúzie, prihliadne registrový súd k tejto skutočnosti ex offo, lebo je týmto rozhodnutím 

viazaný11. Po zápisu fúzie do obchodného registru nemôže byť projekt zúčastnenými 

spoločnostiam zrušený alebo zmenený. V tomto prípade ide o výnimku z obecne 

úpravy možnosti zmeny a zániku záväzku. Pokiaľ by mal byť projekt zmenený po 

svojom schválení a nabitiu účinnosti, ale ešte pred právoplatnosťou rozhodnutia súdu 

o povolení zápisu fúzie do obchodného registra, musela by zmena projektu 

predchádzať rovnaká procedúra ako jej uzavretia a to z dôvodu ochrany akcionárov a 

tretích osôb.  

Právoplatnosť rozhodnutia registračného súdu o povolenie zápisu do 

obchodného registra zaniká žalobné právo na neplatnosť fúzie. Nezaniká však ale 

právo na náhradu škody, ktorá vznikla zúčastnenej spoločnosti, jej akcionárom alebo 

veriteľom porušením povinnosti členov predstavenstva, dozornej rady alebo znalca 

pri fúzií. 

Obchodné spoločnosti spolu s návrhom na zápis fúzie predkladajú 

registračnému súdu tieto nasledujúce dokumenty:  

 projekt fúzie  

 rovnopis notárskych zápisov o uznesení valných hromád všetkých 

zúčastnených obchodných spoločností, ktorým bola schválená vnútroštátna 

fúzia  

 správy o vnútroštátnej fúzií  

 znalecká správa o fúzií a znalecká správa o ocenení imania zúčastnených 

spoločností  

 právoplatné rozhodnutie príslušných orgánov verejnej moci o povolení fúzie  

 konečné účtovné závierky všetkých zúčastnených obchodných spoločností  

 začiatočná rozvaha nastupujúcej obchodnej spoločnosti  

 doklad o zverejnení upozornenia veriteľov na ich práva  

 súhlasí správca dane s výmazom všetkých zanikajúcich obchodných 

spoločností z obchodného registru  

___________________________ 
9 
DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních společností a družstev. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008. s. 103 

10
 DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních společností a družstev. 1. vyd.Praha : ASPI, 2008. s. 69-70 

11 
DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních společností a družstev. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008. s. 70 
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2.2.9 Najvýznamnejšie zákonné lehoty v priebehu premien  
 

V priebehu premien obchodných spoločností a družstiev je niekoľko 

dôležitých lehôt, ktoré nemôžu zúčastnené obchodné spoločnosti zmeškať. Tieto 

lehoty sú pre samostatnú realizáciu fúzie veľmi dôležité a preto ich chcem zdôrazniť, 

tak ako aj mnohých literatúrach a knihách ktoré sa zaoberajú fúziou.  

Najdôležitejšou lehotou, ktorú musia zúčastnené obchodné spoločnosti 

dodržať je 12 mesiacov. Táto lehota začína bežať od okamžiku stanovenia 

rozhodného dňa fúzie. Vo väčšine prípadov obchodné spoločnosti volia rozhodný 

deň k začiatočnému účtovnému obdobiu. Ak začína účtovné obdobie 1. januára a 

tento deň je zvolený ako rozhodný, potom návrh na zápis fúzie do obchodného 

registra musia obchodné spoločnosti podať najneskôr k 31. 12., to je ku koncu 

účtovného obdobia. Spoločnosti môžu podať návrh na zápis aj skôr táto lehota 12 

mesiacov je maximálna, a jej nedodržanie spôsobí zamietnutie návrhu na zápis fúzie 

do obchodného registru.  

Ďalšie lehoty súvisia s zostavením účtovnej závierke a vypracovaním 

projektu fúzie. Jedna lehota má trvanie 6 mesiacov. Táto lehota sa vzťahuje na to ak 

projekt fúzie nie je zostavený do šiestich mesiacov od zostavenia konečnej účtovnej 

závierky, tak zúčastnené obchodné spoločnosti musia po uplynutí tejto doby zostaviť 

priebežnú účtovnú závierku. Túto sprostredkovaciu účtovnú závierku predloží spolu s 

projektom fúzie valnej hromade, na ktorej sa bude projekt fúzie schvaľovať. S tým 

súvisí aj ďalšie obmedzenie a to lehota 3 mesiacov. Ak má spoločnosť zostaviť 

priebežnú účtovnú závierku z vyššie uvedeného dôvodu potom musí projekt fúzie 

vypracovať skôr ako táto lehota uplynie.  

Ďalšou lehotou je 1 mesiac táto lehota je určená k tomu aby v sídle každej 

zúčastnenej spoločnosti bolo k náhľadu pre akcionárov 1 mesiac pred stanovením 

dátumu konania valnej hromady.  

Spoločníkom zúčastnených obchodných spoločností musia byť doručené 

dokumenty uvedené v ustanoveniu § 93 ZoPS najmenej 2 týždne pred konaním 

valnej hromady na ktorej má byť projekt fúzie schvaľovaný. Dodržanie tejto lehoty je 

dôležité predovšetkým pre spoločníkov. Ty majú možnosť pred konaním valnej 

hromady preštudovať projekt fúzie a rozhodnúť sa či ho príjmu alebo nie. 
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Tabuľka 2.1: Dôležité lehoty pri realizácií premeny  

 

Lehota Platí pre 

12 mesiacov  
Maximálna lehota medzi rozhodujúcim dňom a dňom podania 
návrhu na zápis premeny do obchodného registru viac § 10 ZoPS 

6 mesiacov  

Ak bol projekt premeny zostavený ku dni, od ktorého uplynulo viac 
ako 6 mesiacov od dňa, ku ktorému je zostavená konečná účtovná 
závierka, potom je nutné zostaviť priebežnú účtovnú závierku a 
predložiť ju valnej hromade 

3 mesiacov  
Od dňa ku ktorému je zostavená sprostredkovacia účtovná 
závierka, do dňa vypracovania projektu fúzie nesmie uplinuť viac 
ako 3 mesiace viac § 11 ZoPS 

1 mesiac 
V sídle každej zúčastnenej spoločnosti bolo k náhľadu pre 
akcionárov 1 mesiac pred stanovením dátumu konania valnej 
hromady dokumenty podľa § 119 ZoPS 

2 týždne  
Najmenej 2 týždne pred konaním valnej hromady s.r.o. na ktorej ma 
byť schválená premena musia byt doručene dokumenty 

Zdroj: SKÁLOVÁ, J.; ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v 

kapitálové společnosti. s. 212 
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Zhrnutie  

 

V priebehu roku bola schválená Novela zákona o premenách ktorá 

nahradila doterajší zákon, tak pri spracovaní diplomovej práce som bral v úvahu tieto 

zmeny. Táto novela zákona nadväzuje na legislatívny zámer uviesť v súlade 

doterajšiu právnu úpravu s komunitárnym právom a smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/109/ES do českého právneho poriadku, súčasne tak 

reaguje na nedostatky, na ktoré prax narážala od účinnosti Zákona o premenách. 

Nejednoznačná terminológia, zbytočná administratívna záťaž alebo nedostatočný a 

celkom chýbajúci výklad niektorých inštitútov predstavujú hlavné body, ktoré boli 

predmetom revízie.  

Podľa môjho názoru je najdôležitejší akt pri premenách stanovenie 

rozhodného dňa. V novele zákona je výrazným a zásadným spôsobom doplnené 

ustanovenie významu rozhodného dňa a cezhraničných premien. Rozhodný deň je 

možné podľa Novely zákona o premenách stanoviť nielen spätne, ale aj do budúcna 

po vypracovaní projektu premeny, najneskôr však ako deň zápisu premeny do 

obchodného registru. Táto zmena umožní cezhraničné premeny zo spoločnosťami, 

kde existuje odlišná úprava rozhodného dňa.  

Táto novela prináša aj úsporu a to administratívnu, finančnú aj časovú. 

Jednou z najvýznamnejších zmien je možnosť uverejniť projekt premeny a 

príslušných oznámení na internetových stránkach spoločnosti zúčastnenej sa 

premeny. V Obchodnom vestníku do budúcnosti postačí zverejniť len odkaz na danú 

stránku. Spoločníkom s.r.o. bude v prípade ich súhlasu možnosť zasielať príslušné 

podklady len elektronicky.  

Ďalšou možnosťou ktorú ponúka novela je aj možnosť zmeniť právnu formu 

dvoch zlučovaných s.r.o. na akciovú spoločnosť, alebo dve akciové spoločnosti na 

s.r.o. Doposiaľ bolo možne len v dvoch krokoch najprv fúzia a potom premena 

právnej formy.  
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3 Daňové a účtovné hľadisko fúzií  

3.1 Daňová neutralita fúzií  

 

Fúzia obchodných spoločností a ich daňová neutralita je jednou z 

primárnych podmienok pre výhodnosť podnikovej transakcie. Prípadná povinnosť 

zdanenia príjmu z premeny spoločnosti a to ako aj fúzií zlúčením, akvizície či inej 

vlastníckej transakcie by mohla znamenať prekážku výberu danej formy zmeny v 

spoločnosti.  

Európska únia sa snaží zjednodušiť systém zdaňovania aby bolo 

jednoduchšie zdaňovanie pre podniky ktoré podstúpia fúziu. A tak Európska únia 

vydala Smernicu Rady 2009/133/ES zo dňa 19. októbra 2009 o spoločnom systéme 

zdanenia pri fúziách, rozdeleniach, čiastočných rozdeleniach, prevodoch aktív a 

výmene akcií a Smernicu Rady 90/435/EHS zo dňa 23. júla 1990 ktorá bola 

novelizovaná Smernicou Rady 2006/98/ES ktorá platí od 1.1.2007  o spoločnom 

zdanení materských a dcérskych spoločností. Česká republika, ako štát EU je 

povinný implementovať právne predpisy vydané na úrovni Európskej únie. Cieľom 

týchto Smerníc bolo vytvorenie podmienok podobných podmienkam voľného trhu a 

zaručiť fungovanie spoločného trhu. Jedným z elementárnych princípov fungovania 

spoločného trhu je zákaz kladenia obmedzení, znevýhodnení alebo narušení, 

napríklad aj v podobe daňových znevýhodnení.  

Ďalším prameňom daňového práva aplikovateľného na jednotlivé vlastnícke 

transakcie pri fúziách spoločností sú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 

Primárnym cieľom zmlúv nie je pritom zabezpečenie daňovej neutrality transakcie, 

ale zamedzenie vzniku situácie, kedy by na jeden príjem jedného poplatníka bola 

uvalená daň v dvoch alebo viacerých štátoch. Súbežným cieľom zmúv o zamedzení 

dvojitého zdanenia je zabránenie daňovým únikom.  

Tretím prameňom práva u premien, ako aj ďalších transakcií podnikov, sú 

lokálne zákony, ktoré podmienky pre daňovú neutralitu špecifikujú a definujú. 

Obecne platí že zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia nesmie vytvoriť daňovú 

povinnosť nad rámec aplikovateľného zákona. V českých podmienkach je 

aplikovateľným zákonom zákon o daniach z príjmov, ktorý v oblasti premien 

spoločností implementuje smernice EÚ stanovujúce daňovú neutralitu týchto 

transakcií.  
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3.2  Fúzie podľa zákona o daniach z príjmov  
 

Fúzie z pohľadu zákona o daniach z príjmov a ich neutralita, musí byť 

splnené podmienky v ustanoveniach § 23c, a § 23d a ďalších súvisiacich 

ustanoveniach Zákona o daniach z príjmov (ďalej len ZDP). Tieto ustanovenia 

rešpektujú daňovú kontinuitu premien. Daňová kontinuita stojí na princípe 

zachovania prechodných položiek a rezerv zanikajúcej spoločnosti a pokračovania v 

ich daňovom uplatňovaní u nástupníckej spoločnosti alebo pokračovanie v daňovom 

odpisovaní.12  

ZDP v ustanovení § 23c odst. 1 obsahuje definíciu fúzie. Definícia je 

zároveň rozšírená na všetky zákonom stanovené formy fúzií podľa zákona o 

premenách13. Obecne spomedzi zákonom stanovených premien výhody podľa ZDP 

sú pripustené len u fúzie a rozdelenia. Možnosť uplatnenia výhod plynúcim z fúzie 

spočívajúcich v nenavýšení základu dane nástupnickej spoločnosti o príjmy 

vyplývajúce z precenenia majetku v dôsledku fúzie, možnosti prevzatia daňovej 

straty, rezerv a opravných položiek a ďalších položiek odčítateľných od základu 

dane.14 , limituje ustanovenie § 23c odst. 9 ZDP.  

Podľa tohto ustanovenia sú daňové zvýhodnenia pri fúziách aplikovateľné 

na:  

 spoločnosti zúčastnené na procese fúzie, ktoré majú formu akciovej 

spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo európskej 

družstevnej spoločnosti  

 zanikajúca spoločnosť je rezidentom členského štátu EÚ a 

nástupnícka spoločnosť je rezidentom ČR15 a má právnu formu a.s., 

s.r.o., alebo EDS. V tomto prípade musí byť splnená i súvisiaca 

podmienka, že transferovaný majetok a záväzky nie sú súčasťou 

stálej prevádzkarne nástupníckej spoločnosti mimo územia ČR.  

 zanikajúca spoločnosť je rezidentom členského štátu EÚ a má 

právnu formu s.r.o., a.s., alebo EDS a zároveň transferový majetok a 

záväzky sú previazané na stálu prevádzkareň nástupníckej 

spoločnosti, ktorá je umiestená na území ČR.  
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ZDP teda v súlade s vyššie uvedeným nerozširuje aplikáciu daňových 

výhod spojených s fúziou na fúziu, kde bude zúčastnenou spoločnosťou spoločnosť z 

tretieho nečlenského štátu EÚ.  

__________________________ 
12

 SEDLAČEK, J. Účetnictví akvizicí,fúzí a konsolidací. Brno. MU ESF. 2004 

13
 Viac § 23c odst. 3 ZDP  

14
 Ustanovenie § 23c odst. 4,5,6 a 8 ZDP  

15
 Ustanovenie § 17 odst. 3 ZDP  
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3.2.1  Nástupnícka spoločnosť a úprava základu dane  
 

Z pohľadu účtovníctva je fúzia proces, ktorý sa prejaví predovšetkým na 

súvahových účtoch. Jedná sa teda o transakciu, ktorá primárne nemá dopad na 

daňovú povinnosť zúčastnených spoločností. Táto prezumpcia však samozrejme 

neplatí bez výhradne, existuje totiž niekoľko položiek, ktoré majú vplyv na výsledkové 

účty, prípadne nástupnícka spoločnosť prevezme položky, ktoré sú daňovo účinné 

napr. tvorba rezerv podľa zákona o rezervách.  

Často diskutovanou otázkou pri premenách spoločnosti a ich dopadu na 

základ dane právnických osôb je prevzatie vlastného kapitálu zanikajúcej spoločnosti 

do položiek vlastného kapitálu nástupníckej spoločnosti. U nástupníckej spoločnosti 

sa nejedná totiž o položky, ktoré vznikli pri bežnom fungovaní spoločnosti, ale v 

dôsledku premeny. Touto úvahou smerujem k tomu, že na účtoch nerozdeleného 

zisku minulých rokov nástupnickej spoločnosti je teoreticky možné preúčtovať aj iné 

položky vlastného kapitálu zanikajúcich spoločností, ktoré by nemuseli splňovať 

podmienky oslobodenia od dane z príjmov pri výplate dividend či podielu zo zisku. Z 

toho dôvodu je potrebné brať ohľad na to aby tieto položky vlastného kapitálu 

splňovali podmienky, ktoré stanovujú daňové zákony aj z pohľadu vedenia položky v 

účtovníctve zanikajúcej spoločnosti. Tento problém môže nastať aj v prípade fondu z 

precenenia pri premene, ktorý môže byť vyjadrením súhlasu s projektom premeny 

zahrnutý do ostatných kapitálových fondov, fondov zo zisku či použitý na zvýšenie 

základného kapitálu. Tiež v tomto prípade je teda možné fond z precenenia použiť 

ako zdroj zisku, ktorý bude vyplatený spoločníkom formou podielu na zisku či 

dividendy16 .  

 

__________________________ 
16

 VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí 4. aktualizované a 

rozšírené vydanie Praha: Polygon, 2009. s. 377 - 378 
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Vplyv na výpočet daňovej povinnosti aj napriek vyššie uvedenému môže 

nastať v týchto prípadoch:  

 

 Doplatok  

V prípade že výmenný pomer nebol stanovený presne a zúčastneným 

entitám vznikol nárok na doplatok v rámci zákonom stanovených limitov, táto 

vyplatená čiastka nie je oslobodená od zdanenia a môže zvyšovať základ dane u 

poplatníka fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby17 v súvislosti s ustanovením 

§ 23c odst. 5 ZDP.  

U fyzických osôb (nepodnikateľov) je tento príjem oslobodený od zdanenia 

podľa § 4 odst. 1 písm. zh) ZDP za splnenie časového testu držania akcií a to 

minimálne šesť mesiacov a u podielov je to minimálne päť rokov.  

Vyplatenie doplatku na dorovnanie by však v rámci premeny malo byť skôr 

výnimočné a spoločnosti zúčastnené na premene by mali uprednostňovať výlučné 

použitie výmenného pomeru podielov na spoločnostiach, alebo akcií.  

 

 Zápočet pohľadávok a záväzkov fúzujúcich podnikov  

V dôsledku fúzie môže nastať prípad ktorý má dopad na základ dane, je 

kladný rozdiel vyplývajúci z konsolidácie pohľadávok a záväzkov fúzujúcich 

spoločností upravený v ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 10. ZDP. Keďže 

dochádza k zániku záväzku z dôvodu splynutia osoby dlžníka a veriteľa, nástupnícka 

spoločnosť upraví o túto položku výsledok hospodárenia minulých období a upravuje 

základ dane za obdobie od rozhodného dňa.17 

 

 Eliminácia finančnej investície  

Eliminácia finančnej investície by spravidla nemala mať žiaden dopad na 

daňovú povinnosť nástupníckej spoločnosti, prejaví sa len v rámci položiek vlastného 

kapitálu. Vo vlastnom kapitále predstavuje súvahový prínos (gain) alebo súvahovú 

stratu (loss).18  

 

_________________________ 
17,18

 VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí 4. aktualizované a 

rozšírené vydanie Praha: Polygon, 2009. s. 403, 398  

 



37 
 

 Položky znižujúce základ dane  

V rámci výpočtu základu dane môže nástupnícka spoločnosť uplatniť 

položky znižujúce daňový základ uvedené v ustanovení § 23c odst. 8 písm. c) ZDP. 

Typickou položkou znižujúcou základ dane je daňová strata. Ktorú môže prevziať 

nástupnícka spoločnosť od svojho predchodcu. Túto daňovú stratu možno uplatniť 

ako položku odčítateľnú od základu dane v zdaňovacích obdobiach a to do 5 rokov 

od doby kedy bola zanikajúcej spoločnosti táto strata vymeraná.  

 

 Rezervy a opravné položky, zľavy na dani  

Pre možnosť prevzatia rezerv a opravných položiek vytvára ZDP fikciu na 

základe ktorej je nástupnícka spoločnosť oprávnená prevziať rezervy a opravné 

položky, ktoré vytvárala zanikajúca spoločnosť podľa zákona č 593/1992 Zb., 

o rezervách, v znení neskorších predpisov. ZDP umožní prevzatie vtedy, keď by 

i naďalej boli u pôvodnej spoločnosti splnené podmienky pre ich tvorbu, ak by k fúzií 

nedošlo.  

Dôležité je upozorniť na súvisiace ustanovenie § 2 odst. 4 zákona 

o rezervách, ktorého aplikácia by mala byť zvážená aj pri premenách spoločností 

nástupnícka spoločnosť podľa neho totiž nesmie19 pokračovať v tvorbe opravných 

položiek k pohľadávkam voči spoločnostiam, ku ktorým eviduje záväzok. Prednostne 

je potrebné pohľadávku voči záväzku započítať  

 

 Odložená daň  

Odložená daň je položkou, ktorá sa v rozvahe nástupníckej spoločnosti 

objavuje ako následný krok pri precenení majetku. Zvýšenie účtovnej hodnoty 

majetku dáva za vznik odloženému daňovému záväzku evidovaného v pasívach, 

v rámci cudzieho kapitálu. Odložená daň je taktiež prevzatá do účtovníctva 

nástupnickej spoločnosti a táto informácia by mala byť uvedená v projekte 

premeny19.  

__________________________ 
19

 KUHN, P. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev: komentář.  s. 54-55 
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3.2.2  Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie  

 

Problematika zdaňovacieho obdobia a z toho vyplývajúcich povinností 

napríklad povinnosť podať daňové priznanie je relatívne jednoznačné a nemali by 

vznikať väčšie interpretačné problémy. Zdaňovacie obdobie sa v prípade fúzie 

spoločností bude kryť s účtovným obdobím spoločností a ani aplikácia ustanovenia § 

17a písm. c) ZDP nenaruší vyššie uvedený princíp zhody období: rozhodným dňom 

fúzií je väčšinou obdobie 1.1., od rozhodného dňa do konca kalendárneho roka sa 

zhoduje so zdaňovacím obdobím.  

V prípade že by rozhodný deň fúzie stanovený v priebehu kalendárneho 

roku, nie je obdobie od 1.1. daného roku do rozhodného dňa považované za 

zdaňovacie obdobie, ale za časť zdaňovacieho obdobia 21. Z pohľadu splnenia 

daňovej povinnosti daňových subjektov v oblasti podania daňového priznania je 

zdaňovacie obdobie rozdelené rozhodným dňom do dvoch častí. Za prvé obdobie od 

začiatku zdaňovacieho obdobia, tj. kalendárneho alebo hospodárskeho roku, do 

rozhodného dňa fúzie sú osoby zúčastnené na fúzií povinné podať daňové priznanie. 

Povinnosť podať daňové priznanie je obsiahnutá v ustanovení § 38m odst. 2 písm. a) 

ZDP. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky zúčastnené entity. Daňové priznanie sa 

podáva do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, do ktorého spadá deň 

rozhodnutia valného zhromaždenia o fúzií. Odôvodnenie takého nastavenia zákona 

vidím v tom, že zákon stanoví povinnosť podať daňové priznanie za dobu, ktorá 

nebola ani nebude pokrytá žiadnym daňovým priznaním, a určenie lehoty ale logicky 

podmieňuje schválení valného zhromaždenia zúčastnených spoločností. Bez jeho 

súhlasu nie je možné fúziu uznať za platnú a ani zapísať do obchodného registra. 

Spoločnosti ďalej existujú ako nezávislé entity a podanie daňového priznania 

uskutočnia do kalendárneho alebo hospodárskeho roka.  

Obdobie od rozhodného dňa fúzie do konca účtovného obdobia 

nástupníckej spoločnosti je považované za zdaňovacie obdobie a nástupnícka 

spoločnosť je povinná za toto zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie. Táto 

povinnosť sa s odkazom na ustanovenie § 38m odst. 7 písm. c) ZDP nevzťahuje na 

zanikajúcu spoločnosť. Lehotu zákon špeciálne nestanovuje, uplatní sa teda obecná 

lehota tri alebo šesť mesiacov pre auditované spoločnosti a spoločnosti, za ktoré 

daňové priznanie podáva daňový poradca. I v tomto prípade sa uplatní princíp 
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daňovej kontinuity, tentokrát obsiahnutý v § 240 odst. 4 Zákona č. 30/2011Zb. 

daňového řadu, na základe ktorej daňové povinnosti zanikajúcej spoločnosti 

prechádzajú na právneho nástupcu. Z pohľadu povinnosti podať daňové priznanie je 

pre zúčastnené spoločnosti jednoznačne výhodnejšie načasovať fúziu tak, aby 

rozhodný deň fúzie bol prvým dňom zdaňovacieho obdobia.  

 

3.2.3 Daňové odpisy hmotného majetku  
 

Daňové odpisy je oprávnený uplatňovať len vlastník majetku. Nástupnícka 

spoločnosť sa účinnosťou premeny stáva vlastníkom všetkého majetku zanikajúcej 

spoločnosti a je oprávnená uplatňovať daňové odpisy majetku, ktorý pred fúziou 

evidovala zanikajúca spoločnosť. Musia však byť rešpektované viaceré ustanovenia 

ZDP. Právny nástupca je povinný prevziať spôsob odpisovania majetku, ktorý 

uplatňovala zanikajúca spoločnosť20.  

Pokiaľ v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k premene, uplatňuje sa 

u zanikajúcej spoločnosti daňový odpis len vo výške jednej polovice ročného 

daňového odpisu vypočítaného podľa ZDP. Nástupnícka spoločnosť tiež uplatní za 

časť zdaňovacieho obdobia polovicu ročného odpisu. Môže nastať aj možnosť že 

spoločnosti tento výpočet daňového odpisu uplatnený nebude, a zanikajúca 

spoločnosť uplatní ročný daňový odpis za obdobie do rozhodného dňa fúzie, 

nástupnícka spoločnosť tiež uplatní ročný daňový odpis za obdobie od rozhodného 

dňa fúzie.  

Nástupnícka spoločnosť musí samozrejme rešpektovať plne vstupnú cenu 

hmotného majetku a suma daňových odpisov nesmie prekročiť túto vstupný cenu 

ktorá môže byť zvýšená o technické zhodnotenie.  

U nehmotného majetku nástupnícka spoločnosť pokračuje v daňovom 

odpisovaní, a to maximálne do výšky zostatkovej ceny majetku ku dňu 

predchádzajúcemu rozhodný deň fúzie.  

__________________________ 
20

 § 30 ZDP  
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3.2.4. Uplatnenie daňovej straty zanikajúcej spoločnosti  

 

Definíciu daňovej straty obsahuje ustanovenie § 38n ZDP ktorý píše: 

náklady prevyšujúce výnosy je rozdiel daňovou stratou. Daňová strata môže byť 

uplatnená ako položka znižujúca základ dane v piatich zdaňovacích obdobiach, ktoré 

bezprostredne nasledujú po období, v ktorom daňová strata vznikla.  

Pre možnosť uplatnenia daňovej straty ako položky odpočítateľnej od 

základu dane v prípade premien spoločností musí byť ešte navyše splnená 

podmienka existencie ekonomicky zdôvodniteľného kritéria pre uplatnenie daňovej 

straty pri premene, ako je reštrukturalizácia alebo zvyšovanie efektivity činnosti 

spoločnosti účastní. Na toto ustanovenie nadväzuje ustanovenie obsiahnuté v § 23d 

odst. 2 ZDP daňovú stratu nie je možné použiť pokiaľ by hlavným cieľom fúzie bolo 

zníženie alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti. Zákon len veľmi stručne v 

nasledujúcom odseku napovedá, že o takú situáciu by sa mohlo jednať v prípade, 

keď by zanikajúca spoločnosť 12 mesiacov pred rozhodným dňom nevykonávala 

žiadnu aktivitu.  

Na daňovú stratu vzniknuté pri premene a možnosť jej uplatnenia v 

nástupníckej spoločnosti je potrebné hľadieť z dvoch pohľadov a to, z pohľadu 

daňovej straty, ktorá vznikla u zanikajúcej spoločnosti a daňovej straty, ktorá vznikla 

u spoločnosti, ktorá sa v rámci zlúčenia dostala do pozície nástupníckej spoločnosti. 

Podľa ustanovení ZDP ktorá umožňuje prevzatie daňovej straty po fúzií podniku, je 

možné prevziať daňovú stratu ktorá vznikla. Pre prevzatie daňovej straty, ktorá 

vznikla u zanikajúcej spoločnosti je potrebné aby spoločnosť splnila test ktorý 

popisuje § 38na odst. 1. ZDP, aby vykonávala rovnaké aktivity v roku uplatnenia 

daňovej straty nástupníckou spoločnosťou a roku vzniku daňovej straty zanikajúcou 

spoločnosťou. Toto kritérium môže byť splnené aj pomerne, ak nástupnícka 

spoločnosť vykonáva aj ďalšie aktivity Ide hlavne o zmenu vo vlastníctve entity v 

rozsahu minimálne 25% základného kapitálu alebo hlasovacích práv.  

V prípade uplatňovania daňovej straty pri zlúčení daňová strata, ktorá 

vznikla u nástupníckej spoločnosti pred premenou a jej uplatnením po premene, sa 

opäť porovnávajú činnosti podľa rovnakého princípu ako som už vyššie uviedol.  

Zákon o dani z príjmov povoľuje prevziať i daňovú stratu, ktorá vznikla 

spoločnosti s daňovou rezidenciou v inom členskom štáte, ale táto daňová strata je 
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limitovaná aplikáciou českých daňových predpisov pre jej výpočet. To znamená že 

nesmie byť prevzatá vyššia daňová strata ako tá, ktorá bola vypočítaná podľa 

českých daňových predpisov. V prípade že si spoločnosť nie je istá možnosťou 

uplatnenia daňovej straty právneho predchodcu ako položky odčítateľnej od základu 

dane, má možnosť požiadať správcu dane o vydanie záväzného posúdenia. Pri 

uplatňovaní daňovej straty ako položky odčítateľnej od základu dane je potreba 

poznať ustanovenie § 38r odst. 2 ZDP. 

 

3.2.5  Oceňovací rozdiel  

 

Pri fúzií spoločností kedy majetok jednej z týchto spoločností sú precenený 

znalcom a vznikol tak oceňovací rozdiel, tak ustanovenie § 23 odst. 3 psím. c) bod 4. 

ZDP je možné daňový základ znížiť o tento oceňovací rozdiel vzniknutý inak než 

kúpou majetku, to je možné vylúčiť zo základu dane zaúčtované výnosy súvisiace s 

odpisovaním záporného oceňovacieho rozdielu z fúzie či vkladu.  

Odpisy oceňovacieho rozdielu sú teda daňovo neutrálne, či už sa jedná o 

odpisy záporného oceňovacieho rozdielu a odpisy v podobe výnosov alebo odpisy 

kladného oceňovacieho rozdielu a odpisy v podobe nákladov podľa § 25 odst. 1 

písm. zh) ZDP. S oceňovacím rozdielom ktorý vznikol z transakcií, ktoré prebehli 

pred premenou spoločnosti v minulosti označené ako „starý" goodwill alebo „starý" 

oceňovací rozdiel, je možné s nimi naložiť dvomi spôsobmi a to: je súčasťou 

daňového základu zanikajúcej spoločnosti pokiaľ v projekte premeny je dohodnuté že 

bude zrušený ustanovenie § 23 odst. 15 ZDP. Druhý spôsob je že nástupnícka 

spoločnosť bude pokračovať v daňovom odpisovaní oceňovacích rozdielov. V oboch 

týchto prípadov musí byť stanovené v projekte fúzie.  
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3.2.6 Ostatné dane a povinnosti pri fúzií zlúčením  
 

Pri fúzií spoločnosti zlúčením musíme rešpektovať aj daňovú neutralitu 

ktoré sú uvedené v daňových zákonoch. Konkrétne ide o daň dedičskú, daň 

darovaciu a daň z prevodu nehnuteľnosti ZDDN ktoré rieši zákon č. 357/1992 Zb., v 

znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 8 odst. 1 písm. b) ZDDN je 

poplatník dane z prevodu nehnuteľnosti nadobúdateľ ak ide o nadobudnutie 

nehnuteľnosti pri zrušení právnickej osoby bez likvidácie. Podľa ustanovenia § 20 

odst. 6 písm. f) ZDDN sú od dane darovacej a dane z prevodu nehnuteľnosti 

oslobodené prevody a prechody majetku právnických osôb pri ich zlúčení, splynutí, 

rozdelení alebo premene.  

 

Daň z prevodu nehnuteľnosti  

Z procesného hľadiska je však potrebné, aby bolo oslobodenie uplatnené v 

daňovom priznaní. Toto daňové priznanie sa podáva do 3 mesiacov od účinnosti 

zápisu do katastru nehnuteľnosti alebo bolo daňovému subjektu doručená listina, 

ktorá potvrdzuje alebo osvedčuje vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti21.  

Problém môže nastať v prípade, že zanikajúca spoločnosť získala 

nehnuteľnosť pôvodne vkladom do základného kapitálu. Z titulu vkladu do 

základného kapitálu boli tieto nehnuteľnosti na dobu 5 rokov oslobodené od dane z 

prevodu nehnuteľnosti. V prípade premien ktoré nastali v tejto lehote, je otázka či sú 

tiež oslobodené od dane z prevodu nehnuteľnosti. Sú oslobodené pretože 

uskutočnením následnej premeny sa trvanie pôvodnej lehoty neprerušuje.  

 

Daň z nehnuteľnosti  

Podľa zákona č. 338/1992 Zb., o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších 

predpisov je pre účely dane z nehnuteľnosti rozhodujúci stav k 1.1. daného 

zdaňovacieho období a ku zmenám v priebehu kalendárneho roku sa neprehľadá. 

Nástupnické spoločnosti môže na základe premeny vzniknúť povinnosť podať 

daňové priznanie, prípade čiastkové daňové priznanie v dôsledku nadobudnutia 

nehnuteľnosti v rámci premeny.  

__________________________ 
21

 SKÁLOVÁ, J.; ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. 

s. 279 
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Daň z pridanej hodnoty  

V prípade dane z pridanej hodnoty upravenej v zákone č. 235/2004 Zb., o 

dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov ďalej len DPH je zanikajúca 

spoločnosť povinná plniť svoje daňové povinnosti až do svojho zániku. Nástupníckej 

spoločnosti však vzniká jedná povinnosť naviac, a to povinnosť podať daňové 

priznanie za zanikajúcu spoločnosť za posledné obdobie pred zápisom fúzie do 

obchodného registra. Lehota pre podanie daňového priznania k DPH sa v tomto 

prípade nemení, zákon nestanovuje žiadnu špecifickú lehotu a priznanie je teda 

podávané do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia. Z pohľadu DPH sa 

samozrejme taktiež jedná o neutrálnu transakciu, ktorá neovplyvní žiadnym 

spôsobom daň na výstupe, respektíve nárok na odpočet u nástupníckej spoločnosti. 

Nástupnícka spoločnosť je vždy platcom dane z pridanej hodnoty, keď ním bola aj 

zanikajúca spoločnosť ustanovenie § 94 odst. 3 zákona o DPH. Zdaňovacie obdobie 

sa určí podľa súčtu obratov zúčastnených spoločností. Do dňa nástupníckej 

spoločnosti do obchodného registra musí byť podaná prihláška k registrácii plátcu 

DPH22.  

Do dňa zápisu premeny do obchodného registra sú plnenia medzi entitami 

zúčastnenými na premene považované za plnenie medzi samostatnými osobami a 

vzájomné poskytnuté plnenia sú predmetom DPH. Až do dňa zápisu premeny do 

obchodného registra postupujú spoločnosti v oblasti povinností vyplývajúcich zo 

zákona o DPH rovnako, akoby k premene nemalo dôjsť, ak spoločnosti medzi sebou 

robili určité transakcie pred zápisom fúzie do obchodného registra. Tieto transakcie 

sa z pohľadu zákona o DPH považujú za zdaniteľné plnenia a podliehajú preto dani. 

Ďalej dôležitá je aj časť daňových dopadov na fyzické osoby a ich zdanenie.  

Základným ustanovením v rámci zákona o daniach z príjmov, týkajúcich sa 

zdanenia príjmov fyzických osôb pri fúzii, sú ustanovenia § 4 odst. 1 písm. r) a § 4 

odst. 1 písm. w) ZDP. Obe ustanovenia stanovujú časový test, ktorého splnenie 

umožňuje oslobodenie príjmu z prevodu podielu na obchodnej spoločnosti. V prípade 

prevodu podielu ktoré upravuje § 4 odst. 1 písm. r) ZDP na obchodnej spoločnosti je 

časový test v dĺžke trvania 5 rokov medzi dobou nadobudnutia podielu a jeho 

prevodu na tretiu osobu. ZDP stanovuje právnu fikciu, že pri premenách obchodných  

__________________________ 
22

 VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí 4. aktualizované a 

rozšírené vydanie Praha: Polygon, 2009. s. 402 
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spoločností sa o prevody obchodných podielov nejedná a nie je teda prerušovaný 

časový test pre zdanenie príjmov z týchto prevodov. Pre daňovú neutralitu premeny z 

pohľadu fyzickej osoby musia byť splnené podmienky ustanovení § 23b a § 23c ZDP. 

U akciovej spoločnosti je prevod akcií upravený v ustanovení v § 4 odst. 1. písm. w) 

ZDP. Časový test stanovuje minimálnu dobu držania podielu na 6 mesiacov. Naviac 

zákon stanovuje, že oslobodenie sa vzťahuje len na akcionárov, ktorých podiel na 

základnom kapitále spoločnosti činí maximálne 5%.  

 

3.3 Účtovné hľadisko fúzií  

3.3.1 Regulácia v účtovných predpisoch  

 

Základné povinnosti pri vedení účtovníctva v priebehu fúzie podľa 

jednotlivých účtovných predpisov je nasledovný:  

a) Zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov konkrétne úprava účtovného obdobia, uzavretie kníh 

a vedenie účtovníctva, problematika oceňovania, možnosť 

prevziať účtovných cien zanikajúcej účtovnej jednotke alebo 

individuálne ocenenie jednotlivých položiek.  

b) Vyhláška č. 500/2002 Zb., ktorou sa prevádza niektoré 

ustanovenia zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, pre účtovné 

jednotky ktoré sú podnikatelia účtujúce v podvojnom účtovníctve 

konkrétne metódy oceňovania na reálnu hodnotu, vykazovanie 

precenených rozdielov, goodwillu a oceňovacieho rozdielu 

k nadobudnutému majetku.  

c) České účtovné štandardy pre účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa 

vyhlášky č. 500/2002 Zb., predovšetkým ČUS č. 011, operácie 

s podnikom.  

 

 

 

 

 



45 
 

Tabuľka 3.1: Účtovné povinnosti zúčastnených subjektov  

 

K akému dňu 
Aké povinnosti pre zúčastnené 

spoločnosti 

Ku dňu predchádzajúcemu rozhodný deň 

fúzie 

Zostaviť konečnú účtovnú závierku ako 

riadnu alebo mimoriadnu 

K rozhodnému dňu Zostaviť začiatočnú účtovnú rozvahu 

Ku dňu konania valnej hromady schvaľujúcu 

projekt fúzie 
Žiadne 

Ku dňu zápisu premeny do obchodného 

registru 

Spojenie účtovníctva zanikajúcej 

a nástupnickej spoločnosti do jedného celku 

s účinkami od rozhodného dňa 

Zdroj: SKÁLOVÁ, J.; ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v 

kapitálové společnosti. s. 214 

3.3.2 Zostavenie konečnej účtovnej závierky  

 

Zúčastnené obchodné spoločnosti pri fúzií majú z pohľadu účtovníctva 

povinnosť zostaviť končenú účtovnú závierku. Konečná účtovná závierka sa 

zostavuje ako riadna alebo mimoriadna účtovná závierka ku dni, ktorý predchádza 

rozhodnému dňu premeny. K dni predchádzajúcemu rozhodný deň je nutné uzavrieť 

účtovné knihy všetkých zúčastnených účtovných jednotiek podľa § 17 odst. 2 písm. j 

ZU a zostaviť riadnu alebo mimoriadnu účtovnú uzávierku.  

Riadna účtovná závierka bude zostavená teda, ak bude deň predchádzajúci 

rozhodnému dňu premeny totožný s koncom účtovného obdobia čiže hospodárneho 

alebo kalendárneho roku. Spolu s riadnou účtovnou závierkou je zostavované tiež 

daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb. Termín pre jeho podanie nie je 

nijako ovplyvnené zamýšľanou fúziou tak buď je do 3 mesiacov po skončení 

účtovného obdobia, v prípade kalendárneho roku do 31. marca, alebo pre povinné 

auditorované subjekty alebo subjekty využívajúce služby daňových poradcov do 6 

mesiacov po skončení účtovného obdobia do 30. júna  

Mimoriadna účtovná závierka bude zostavená teda, ak deň predchádzajúci 

rozhodný deň bude ležať v priebehu štandardného účtovného obdobia. Dňom 

predchádzajúcim rozhodný deň tak skončí toto účtovné obdobie. Ako najvýhodnejšie 

sa javí zvoliť koniec kalendárneho mesiaca z dôvodu praktického zaúčtovania 
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všetkých účtovných prípadov napr. kompletné náklady na mzdy, nájomne apod. 

Spolu s mimoriadnou účtovnou závierkou musí byť tiež spracované daňové priznanie 

k dani z príjmov právnických osôb za obdobie predchádzajúce rozhodnému dňu, za 

ktoré ešte daňové priznanie nebolo podané § 38m zákona č. 586/1992 Zb., ZDP. 

Lehota pre podanie tohto daňového priznania začína bežať až okamžikom, kedy 

valné hromady zúčastnených spoločností schvália premenu, pričom termínom pre 

podanie daňového priznania je posledný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom valná hromada konkrétnej spoločnosti schválila projekt premeny. Účtovnú 

závierku ku dňu predchádzajúcemu rozhodný deň premeny musia zostavovať všetky 

zúčastnené spoločnosti.  

 

Tabuľka 3.2: Fúzia zlúčením v prípade kedy rozhodný deň nie je začiatok 

účtovného obdobia  

Termín realizácie Konkrétne práce 

Dňa 1.1.2010  
Začiatok štandardného účtovného obdobia 

kalendárneho roku 

K dňu 31.8.2010  

Uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie 

mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu 

predchádzajúceho rozhodný deň fúzie 

Dňa 1.9.2010  Rozhodný deň fúzie  

K dňu 31.12.2010  
Neuzatvára sa účtovníctvo zúčastnených 

spoločností  

Dňa 15.2.2011  
Deň spracovania projektu a jeho 

zverejnenie 

Dňa 20.3.2011  
Schválenie projektu fúzie valnými 

hromadami spoločností  

Dňa 25.3.2011  
Podaný návrh na zápis fúzie do 

obchodného registru  

Dňa 10.4.2011  
Právne účinky fúzie – zánik zanikajúcich 

spoločností  

Do 30.4.2011  

Podanie daňového priznania na daň 

z príjmov právnických osôb za obdobie 

1.1.- 31.8.2010 a zaplatenie dane  

K 31.12.2011  
Riadna účtovná závierka nástupníckej 

spoločnosti od 1.9.2010 – 31.12.2011 
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V uvedenej tabuľke je riadna účtovná závierka nástupnickej spoločnosti 

zostavená za účtovné obdobie začínajúce rozhodným dňom a trvajúce 16 

kalendárnych mesiacov. Po schválení účtovnej závierky nesmie účtovná jednotka 

pridávať ďalšie účtovné zápisy kedykoľvek neskôr do uzavretia účtovných kníh 

s výnimkou prípadov fúzie spoločnosti. Pre prípady fúzie je otvorenie účtovných kníh 

umožnené aj po schválení účtovnej závierky. Dôvodom pre otvorenie účtovných kníh 

môžu byť nasledujúce situácie:  

I. Spoločnosť veľmi rýchlo previedla účtovné závierky, jej audit 

a i prípadne schvaľovanie valnou hromadou. O fúzií bolo rozhodnuté 

až potom čo valná hromada schválila účtovnú uzávierku. Pre 

prípravu fúzie bude nutné otvoriť už uzatvorené účtovníctvo 

a zaúčtovať operácie vyplývajúce z pripravovanej fúzie napr. 

(precenenie majetku) 

II. Spoločnosť pripravuje fúziu a je zanikajúcou spoločnosťou. Boli 

zaúčtované operácie súvisiace s precenením majetku zanikajúcej 

spoločnosti do jej účtovných kníh, ktoré boli uzavreté ku dňu 

predchádzajúcemu rozhodný deň fúzie. V konečnej účtovnej 

závierke zanikajúcej spoločnosti je vykázaný precenený majetok 

a zvláštny účte v pasívach s preceňovaním rozdielom. Pokiaľ nebude 

fúzia úspešne dokončená napr. (neschválená valnou hromadou, 

nezapísaná do obchodného registra), je nutné znova otvoriť jej 

uzatvorené účtovné knihy, preceňované operácie vystornovať 

a zostaviť účtovnú závierku spoločnosti, ktorá bude v takejto 

štruktúre, ako keby sa žiadna fúzia nepripravovala  

Obsah konečnej účtovnej závierky stanovujú účtovné predpisy. 

K najdôležitejším predpisom patria ustanovenia § 27 zákona o účtovníctve, § 6, § 7, 

a § 54 Vyhlášky, kde je upravená možnosť vzniku goodwilu a oceňovacieho rozdielu 

k nadobudnutému majetku. Posledná úprava je obsiahnutá v ČUS č. 011 Operácie 

s podnikom. V tomto štandarde je daná možnosť, aby pri premenách, s výnimkou 

zmeny právnej formy, zúčastnené účtovné jednotky rozhodli o oceňovacom rozdielu 

k nadobudnutému majetku, o goodwilu, o opravných položkách k jednotlivým druhom 

majetku, o prechodných aktívach a pasívach, a o rezervách dôvody rozhodnutia 

uviedli v prílohe k účtovej závierke. V prípade že sa zúčastnená spoločnosť rozhodne 
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previesť tieto položky na nástupnícku spoločnosť, musí ich vykázať v konečnej 

účtovnej závierke tak aj v začiatočnej rozvahe.  

Rozhodovanie o týchto jednotlivých položkách musí vychádzať z princípu 

verného zobrazovania skutočnosti v účtovníctve a z vecnej analýzy. Dôvody svojho 

rozhodnutia uvedú účtovné jednotky v prílohe k účtovnej závierke. K zostavení 

konečnej účtovnej závierky sa viaže cela rada ďalších povinností, ako je oceňovanie 

majetku zúčastnených obchodných spoločnosti, podanie daňového priznania a iné. 

Pri oceňovaní majetku ktoré súvisí s zostavením konečnej účtovnej závierky ZoPS 

požaduje aby bolo imanie zanikajúcej spoločnosti v určitých prípadoch precenené 

posudkom znalca. A to v prípadoch kedy dochádza u nástupnickej spoločnosti 

k vytvoreniu alebo zvýšeniu základného kapitálu a tým aj k emisií nových akcií alebo 

podielov. Zanikajúca účtovná jednotka má dve možnosti, ako oceniť jednotlivé zložky 

majetku a to:  

 ponechať zostatkové hodnoty jednotlivých zložiek majetku, tak ako 

doposiaľ boli vedené v účtovníctve so vznikom oceňovacieho rozdielu 

k nadobudnutému majetku  

 vytvorenie nového individuálneho ocenenia jednotlivých zložiek 

majetku a záväzkov  

Účtovná jednotka sa rozhodne pre vybranú alternatívu na základe 

rozhodnutia z pohľadu aktív. To je že účtovná jednotka zistí štruktúru aktív, zhodnotí 

ich starobu a či ocení cenou za ktorú bol majetok nakúpený tzv.( historickou cenou) 

odpovedá jej reálnej hodnote. Ďalej zváži úmysly nástupníckej spoločnosti 

s majetkom a posúdi, či jej voľba neovplyvní verný a poctivý obraz skutočnosti 

v účtovníctve nástupníckej spoločnosti.  

 

3.3.3 Prevzatie účtovných hodnôt spoločnosti  

 

Ak sa spoločnosť rozhodne že ponechá svoj majetok v účtovných 

zostatkových cenách, je možné konštatovať že bude prevzaté precenenie na reálnu 

hodnotu u cenných papierov, derivátov, nakupovaných pohľadávok určených 

k obchodovaní. Nebude dochádzať k zmene v oceňovaní majetkových účasti 

ekvivalenciou, nebudú rušené oprávky k odpisovanému majetku, naďalej sa 

prevezmú bez problémov účtovné a zákonne opravné položky. Toto všetko vedie 
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k vzniku oceňovacieho rozdielu, ktorý vzniká ako rozdiel medzi oceňovaním podniku 

ako celku a súhrnom účtovných hodnôt znížených o záväzky. Ako najvýznamnejšia 

operácia prebehne zaúčtovanie rozdielu medzi vlastným kapitálom a hodnotou 

čistého obchodného majetku podľa znaleckého ocenenia zanikajúcej spoločnosti, 

a to pomocou účtu aktív vykazovaného v skupine 09, konkrétne účet 097 – 

Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku súvzťažne s účtom 418 – Oceňovací 

rozdiel z precenenia majetku pri premenách vykazovaného v pasívach.  

 

Schéma 3.1 Rozdiel medzi vlastným kapitálom a hodnotou čistého 

obchodného majetku zanikajúcej spoločnosti 

097 - Oceňovací rozdiel 
k nadobud. majetku 

 

418 - Oceňovací 
rozdiel z prece. 

majetku 

   

PS  

 

 

Ide o aktívny oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku ktorý vznikne 

teda ak ocenenie podniku ako celku je vyššie ako prevzaté hodnoty majetku 

z účtovníctva zanikajúcej spoločnosti zníženého o záväzky.  

 

Účtovný odpis aktívneho oceňovacieho rozdielu k nadobudnutému majetku 

sa zaúčtuje na vrub účtu 557 - Zúčtovanie oprávky k oceňovaciemu rozdielu k 

nadobudnutému majetku a v prospech účtu 098 - Oprávky k oceňovaciemu rozdielu k 

nadobudnutému majetku. Odpisuje sa rovnomerne po dobu 180 mesiacov a to od 

rozhodného dňa fúzie.  

 

Pri pasívnom oceňovacom rozdiely ktorý vzniká ak je ocenenie podniku ako 

celku nižšie ako prevzaté hodnoty majetku z účtovníctva zanikajúcej spoločnosti 

znížené o záväzky. Bude to účtované na účet 418 – Oceňovací rozdiel z precenenia 

majetku pri premenách súvzťažne s účtom 097 – Oceňovací rozdiel 

k nadobudnutému majetku 
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Schéma 3.2  Pasívne ocenenie  

097 - Oceňovací rozdiel 
k nadobud. majetku 

 

418 - Oceňovací 
rozdiel z prece. 

majetku 

   

PS  

 

 

Účtovný odpis pasívneho oceňovacieho rozdielu k nadobudnutému majetku 

sa zaúčtuje na vrub účtu 098 - Oprávky k oceňovaciemu rozdielu k nadobudnutému 

majetku a v prospech účtu 648 - Iné prevádzkové výnosy.  

 

Schéma 3.3 Pasívny oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku 

098 - Oprávky k oceňov. 
rozielu k nadob. majetku 

 

648 - Ostatné 
prevádzkové 

výnosy 

PS 
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
  

 

3.3.4 Individuálne ocenenie majetku spoločnosti  

 

Pri individuálnom ocenení majetku je treba brať v úvahu ustanovenie 

Zákona č. 355/2011 Zb. konkrétne § 73 ktorý hovorí že zanikajúca spoločnosť musí 

oceniť majetok posudkom znalca, ak dochádza k zvýšeniu základného kapitálu 

nástupníckej spoločnosti. Pri tomto individuálnom ocenení reálnou hodnotou je treba 

si aj odpovedať na radu otázok ako prakticky previesť zaúčtovanie reálnych hodnôt u 

niektorého majetku. V prípade jednoduchej štruktúre majetku spoločnosti pri zlúčení, 

dochádza veľmi často k tomu, že je zaúčtované jednotlivé precenenie majetku na 

tržné ceny podľa znaleckého posudku s vznikom goodwillu. Goodwill vzniká ako 

rozdiel medzi ocenením podniku ako celku a súhrnom jeho individuálneho 

precenenia zložiek majetku zníženého o záväzky. Rovnako ako pri oceňovacom 
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rozdielu k nadobudnutému majetku  aj u goodwillu môže vzniknúť kladný alebo 

záporný goodwill.  

 

Schéma 3.4  Goodwill 015/418 

015 - Goodwill.  

 

418 - Oceňovací 
rozdiel z prece. 

majetku 

   
  PS 

  
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

  

Goodwill vzniká ak je ocenenie podniku ako celku vyššie ako individuálne 

precenenie zložiek majetku zníženého o záväzky.  

 

Účtovný odpis goodwillu sa zaúčtuje na vrub účtu 551 - Odpis dlhodobého 

nehmotného a hmotného majetku a v prospech účtu 075 - Oprávky ku goodwillu. 

Odpisuje sa rovnomerne po dobu 60 mesiacov ale nové ustanovenie Vyhlášky 

500/2002 Zb. v znení neskorších predpisov umožňuje aj dobu odpisovania dlhšiu ako 

60 mesiacov a účtovná jednotka to odôvodní v prílohe k účtovnej závierke.  

 

Schéma 3.5  Odpis goodwillu 551/075 

551 - Odpis DNHM.  

 

075 - Oprávky k 
goodwillu 

   
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

  

 

Záporný goodwill  

Záporný goodwill vzniká v prípade ak ocenenie podniku ako celku je nižšie 

ako individuálne precenenie zložiek majetku zníženého o záväzky.  
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Schéma 3.6  Záporný goodwill  

015 - Goodwill.  

 

418 - Oceňovací 
rozdiel z prece. 

majetku 

   
  

   
  

  
   

  
  

    

 
  

   
  

  
  

Odpis záporného goodwillu sa zaúčtuje v prospech účtu 648 - Iné 

prevádzkové výnosy a na vrub účtu 075 - Oprávky k goodwillu. 

 

Schéma 3.7  Odpis záporného goodwillu  

648 - Iné prevádzkové 
výnosy  

 

075 - Oprávky k 
goodwillu 

   
  

   
  

  
   

  
  

    

 
  

   
  

  
  

Pri jednorazovom odpisu goodwillu u zanikajúcej spoločnosti môže vzniknúť 

výrazné zníženie účtovného hospodárskeho výsledku až strata, ktorá sa môže ako 

daňová strata preniesť na právneho nástupcu, ale existujú aj niektoré obmedzenia pri 

ich uplatnení nástupnickou spoločnosťou podľa § 38na ZDP. Odpis záporného 

goodwillu môže vyvolať zvýšenú daňovú povinnosť. Je možné predpokladať, že i v 

prípade fúzie bude snaha spoločnosti využiť ustanovenie ZDP o možnosti prenosu 

daňového odpisovania starého oceňovacieho rozdielu alebo goodwillu na právneho 

nástupcu. Táto skutočnosť ale musí byť zobrazená v účtovníctve a tento goodwill 

alebo oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku musí zostať zobrazený na 

syntetických účtoch a vykázaný v účtovnej závierke.  

 

Spoločnosti preceňujú hodnoty majetku podľa toho o aký druh majetku sa 

jedná. Ako prvé budú v účtovníctve precenené na reálnu hodnotu tie položky 

majetku, ktoré sa preceňujú na reálnu hodnotu k súvahovému dňu. Ide o položky 

cenné papiere, dlhopisy a deriváty. Týmto položkám sa venuje aj ustanovenie § 51 - 

§ 53 Vyhlášky 500/2002 Zb. v znení neskorších predpisov a ČUS 008 - Oceňovanie 
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cenných papierov, ČUS 009 - Deriváty a ČUS 014 - Dlhodobý finančný majetok. Pri 

precenení týchto položiek majetku vzniká fond z precenenia majetku a záväzkov, 

ktorému bolo v účtovníctve pridelený účet číslo 414 - Oceňovací rozdiel z precenenia 

majetku a záväzku. Tento účet tvorí predovšetkým oceňovací rozdiel medzi reálnou a 

obstarávacou hodnotou cenných papierov a derivátov. Tento rozdiel sa zaúčtuje 

výsledkovo alebo súvahovo.  

Výsledkový spôsob ocenenia sa používa u cenných papierov určený k 

obchodovaniu. Pri zaúčtovaní sa použijú účty nákladové alebo výnosové, v závislosti 

na tom či dôjde k znížení alebo k zvýšení reálnej hodnoty majetkového cenného 

papieru. Zvýšenie majetkového cenného papieru sa zaúčtuje na vrub účtu účtovnej 

skupiny 25 - Krátkodobé cenné papiere a podiely a zaobstaraný krátkodobý finančný 

majetok a v prospech účtu 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov  

 

Schéma 3.8  Zvýšenie obstarávacej ceny majetkových cenných papierov 

25./664 

25. - Účtovná skupina   

 

664 - Výnosy z 
precenenia 

cenných papierov 

   
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

  

Ak dôjde ale k znížení hodnoty majetkových cenných papierov, tak sa toto 

zníženie zaúčtuje v prospech účtu účtovnej skupiny 25 a na vrub účtu 564 - Náklady 

z precenenia cenných papierov  

 

Schéma 3.9  Zníženie obstarávacej ceny majetkových cenných papierov 

564/25. 

 

564 - Náklady z 
precenenia cenných 

papierov  

 

25. - Účtovná 
skupina  
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Ostatné cenné papiere pre precenenie na reálnu hodnotu používajú 

súvahový spôsob, to znamená že zmena ostatných cenných papierov bude 

zachytená v rozvahe. Pri zaúčtovaní zmeny reálnej hodnoty sa použije účet 414 - 

Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov. Oceňovací rozdiel vzniknutý 

znížením alebo zvýšením reálnej hodnoty sa zachytí na samostatnom analytickom 

účte, ktorý je vytvorený k príslušnému precenenému cennému papieru. Znížená 

reálna hodnota sa zaúčtuje prostredníctvom účtu 063 - Ostatné cenné papiere a 

podiely na strene Dal a súvzťažne na strene Ma Dať účtu 414 - Oceňovací rozdiel z 

precenenia majetku a záväzkov 

 

Schéma 3.10  Zníženie reálnej hodnoty 414/063 

 

414 - Oceňovací 
rozdiel z precenenia 
majetku a záväzkov 

 

063. - Ostatné CP 
a podiely  

   
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

  

Zvýšenie reálnej hodnoty sa zaúčtuje na vrub účtu 063 - Ostatné cenné 

papiere a podiely a v prospech účtu 414 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a 

záväzkov.  

Schéma 3.11  Zvýšenie reálnej hodnoty 063/414 

 

414 - Oceňovací 
rozdiel z precenenia 
majetku a záväzkov 

 

063. - Ostatné CP 
a podiely  

   
  

   
  

  
   

  
  

    

 
  

   
  

  
  

Fond z precenenia majetku a záväzkov je prísne viazaný k aktívam, ku 

ktorým bol vytvorený. V prípade predaja dôjde k znížení tohto fondu oproti 

analytickému účtu predávaného aktíva, pričom cenný papier je vyradený v 
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obstarávacej cene. Účtovná jednotka ale ma celkom vylúčene aby využila zostatok 

účtu k akejkoľvek transakcií s vlastným kapitálom. Tento účet tvorí súčasť vlastného 

kapitálu, ale účtovná jednotka s ním nemôže voľne nakladať.  

 

Pri fúzií obchodných spoločností môže nastať problém, ak spoločnosti 

vlastnia cenné papiere ktoré preceňujú. Pri tomto precenení vzniká fond z 

precenenia majetku a záväzkov, potom v dôsledku znaleckého precenenia tieto 

spoločnosti môžu vykazovať vyšší čistý obchodný majetok, než aký môže byť použitý 

z účtovného hľadiska k zvýšeniu základného kapitálu nástupnickej spoločnosti. Z 

toho vyplýva že vlastný kapitál je úzko prepojený k preceneným aktívam.  

Ďalej sa preceňujú majetkové účasti. Majetková účasť znamená podiel v 

riadených a ovládaných osobách a podielov v účtovných jednotkách pod podstatným 

vplyvom. Tieto majetkové účasti sa nepreceňujú reálnou hodnotou ale ekvivalenciou 

alebo protihodnotou. Je len na účtovnej jednotke ako toto ocenenie prevedie či si 

vyberie ekvivalenciu alebo protihodnotu. Ak si vyberie účtovná jednotka precenenie 

majetkových účastí ekvivalenciou, tak musí previesť u všetkých majetkových účastí. 

Precenenie protihodnotou sa týka obstarávacej ceny majetkovej účasti. Obstarávacia 

cena sa úpravy na hodnotu ktorá odpovedá jej časti účtovnej jednotky na vlastnom 

kapitále účtovnej jednotky v ktorej má podiel. Ocenenie ekvivalenciou sa prevádza 

súvahovým spôsobom prostredníctvom účtu 414 - Oceňovací rozdiel z precenenia 

majetku a záväzku. Rozdiel z precenenia ktorý vznikne zaúčtujeme na samostatný 

analytický účet, ktorý je vytvorený k účtu majetkovej účasti.  

 

Schéma 3.12  Zníženie hodnoty precenením ekvivalenciou 414/061 

 

414 - Oceňovací 
rozdiel z precenenia 
majetku a záväzkov 

 

061 - Podiely v 
ovlád. a riad. 

osobách   
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Schéma 3.13  Zvýšenie hodnoty precenením ekvivalenciou 061/414 

 

414 - Oceňovací 
rozdiel z precenenia 
majetku a záväzkov  

 

061 - Podiely v 
ovlád. a riad. 

osobách   

   
  

   
  

  
   

  
  

    

 
  

   
  

  
  

Z účtovného hľadiska ako posledné budú spoločnosti preceňovať ostatný 

majetok. Za tento ostatný majetok sa považuje dlhodobý hmotný a dlhodobý 

nehmotný majetok, zásoby a pohľadávky. Precenenie ostatného majetku sa 

prevádza súvahovým spôsobom. Tento spôsob ide o rozdiel z precenenia medzi 

obstarávacou cenou a reálnou hodnotou majetku spoločnosti ktorý je zaúčtovaný na 

účet 418 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri premenách. Tento účet predstavuje 

fond z precenenia majetku na reálnu hodnotu podľa znaleckého ocenenia majetku, 

ktoré požaduje Zákon o premenách spoločnosti konkrétne § 73. Tento rozdiel ktorý 

vzniká účtujú len zanikajúce účtovné jednotky, a to k dni ktorý predchádza rozhodný 

deň fúzie a je vykázaný len v konečnej účtovnej závierke. Účtovná jednotka spravidla 

účtuje na tomto účte o zvýšení alebo znížení reálnej hodnoty príslušného aktíva 

súvzťažne s týmto kapitálovým účtom.  

Tento účet 418 slúži k zaúčtovaniu precenenia na reálnu hodnotu u 

ostatných majetkových položkách. K tomuto majetku sú vo väčšine prípadov tvorené 

oprávky a opravné položky. Účtovná jednotka sa musí pri účtovaní precenenia musí 

rozhodnúť či opravné položky a oprávky zruší alebo ich ponechá v účtovníctve a tie 

prejdú na nástupnícku spoločnosť. Toto rozhodnutie účtovná jednotka či ponechá 

alebo zruší oprávky a opravné položky musí zdôvodniť v prílohe účtovnej závierke. 

Účtovné predpisy neuvádzajú či je nutné zrušiť alebo ponechať oprávky u majetku 

preceňovaného na reálnu hodnotu23. Ak sa rozhodne účtovná jednotka tieto položky 

ponechať v účtovníctve, tak ich musí vykázať v konečnej účtovnej závierke a 

následne ju nástupnícka spoločnosť vykáže v zahajovanej rozvahe.  

V prípade precenenia majetku ku ktorému sa tvoria oprávky, má účtovná 

jednotka dve možnosti ako toto precenenie na reálnu hodnotu zaúčtovať. Buď 
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účtovná jednotka sa rozhodne oprávky k majetku zrušiť, a precenenie zaúčtovať k 

brutto hodnote majetku a oprávky zruší oproti účtu 418.  

Druhou možnosťou je aby oprávky k majetku zostali zachované a potom 

previesť precenenie zostatkovej hodnoty na reálnu hodnotu oproti účtu 418  

Tento daný rozdiel medzi týmito variantmi ukážem na príklade.  

__________________________ 
23

 SKÁLOVÁ, J.; ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. s. 225 
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Príklad :  

Obstarávacia cena dlhodobého majetku budovy bola 8 000 tis. Kč, oprávky 

sú zaúčtované vo výške 300 tis. Kč. Podľa znaleckého posudku má budova reálnu 

hodnotu 10 000 tis. Kč.  

 

Tabuľka 3.3: Zaúčtovanie precenenia majetku s oprávkami  

 
Účtovné operácie  tis. Kč  Ma Dať  Dal  

1 Začiatočný zostatok budovy  8000 021 701 

2 Začiatočný zostatok oprávky  300 701 081 

3 Precenenie na znaleckú hodnotu 2000 021 418 

4 Zrušenie oprávok  300 081 418 

5 Konečný zostatok budovy  10000 021 702 

 

Pri tejto metóde konečný zostatok budovy sa rovná hodnote znaleckého 

posudku čo pre  nástupnícku spoločnosť je lepšie lebo nemusí brať do úvahy 

oprávky ktoré vytvorila zanikajúca spoločnosť. Nástupnícka spoločnosť začne tento 

prevzatý majetok účtovne odpisovať z novej hodnoty. Z daňového hľadiska to nemá 

žiadny vplyv na zmenu odpisovej základne, lebo nástupnícka spoločnosť pokračuje v 

odpisovaní majetku ktoré začala zanikajúca účtovná jednotka z pôvodnej vstupnej 

ceny.  

 

Tabuľka 3.4: Zaúčtovanie precenenia majetku bez zrušenia oprávok  

 
Účtovné operácie  tis. Kč  Ma Dať  Dal  

1 Začiatočný zostatok budovy  8000 021 701 

2 Začiatočný zostatok oprávky  300 701 081 

3 Precenenie budovy  2300 021 418 

4 Konečný zostatok budovy po precenení 10300 021 702 

5 Konečný zostatok oprávok po precenení 300 702 081 

 

K tejto metóde bez zrušenia oprávok sa prikláňajú aj niektorý autori kedy k 

zúčtovaniu alebo zrušeniu oprávok nedôjde. Nástupnícka spoločnosť teda preberá 

precenenú brutto hodnotu, ktorá ale nenadväzuje na znalecké ocenenie a súčasne 

oprávky. Nástupnícka spoločnosť preberá vyššiu hodnotu majetku ktorá ovplyvní 

výšku účtovných odpisov v budúcom období. Výška účtovných odpisov bude vyššia 
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ako v prvej variante. Na daňové odpisy to nebude mať vplyv podobne ako v prvej 

variante.  

 

Účtovná jednotka spoločnosti má tiež dilema čo sa týka zásob, podobne 

ako v prípade dlhodobého majetku, aj tu je problém či v účtovníctve ponechať a 

previesť opravné položky na nástupnícku spoločnosť alebo ich zrušiť. Ak sa účtovná 

jednotka rozhodne, že opravné položky k zásobám nebudú prevedené na 

nástupnickú spoločnosť, tak precenenie zásob na reálnu hodnotu bude zaúčtované 

prostredníctvom účtu 418 a proti tomuto účtu bude zaúčtované zvýšenie alebo 

zníženie hodnoty zásob a súčasne dôjde k rozpusteniu opravných položiek. Nie je 

možné ale vylúčiť aj postup prípustný ČUS č. 011, kedy účtovná jednotka rozhodne o 

opravných položkách, čiže rozhodnutie bude spočívať v zachovaní opravných 

položiek alebo ich dotvorení na hodnotu stanovenou znaleckým posudkom.  

 

Príklad :  

Obstarávacia cena materiálu evidovaného na sklade je 300 tis. Kč, v 

minulosti bola vytvorená opravná položka vo výške 50 tis. Kč. Podľa znaleckého 

posudku bol materiál ocenený na čiastku 180 tis. Kč.  

 

Tabuľka 3.5: Precenenie majetku s ponechaním opravných položiek 

 
Účtovné operácie  tis. Kč  Ma Dať  Dal  

1 Začiatočný zostatok materiálu 300 112 701 

2 
Začiatočný zostatok opravné položky k 
materiálu  

50 
701 191 

3 Dotvorenie opravnej položky na úroveň 
znaleckého posudku 

70 
559 191 

4 Konečný zostatok materiálu  300 112 - 

5 Konečný zostatok opravné položky k 
materiálu 

120 702 191 

 

Precenenie materiálu na reálnu hodnotu ovplyvní výsledok hospodárenia, 

ktorý účtovná jednotka vykáže v konečnej účtovnej závierke zostavenej pred 

rozhodným dňom fúzie.  
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Tabuľka 3.6: Precenenie majetku s zrušením opravných položiek  

 
Účtovné operácie  tis. Kč  Ma Dať  Dal  

1 Začiatočný zostatok materiálu 300 112 701 

2 Opravné položky k materiálu  50 701 191 

3 Zrušenie opravnej položky k materiálu  50 191 559 

4 Precenenie na reálnu hodnotu  120 418 112 

5 Konečný zostatok materiálu v reálnej 
hodnote ako brutto hodnota aktív  

180 112 702 

 

Výsledok hospodárenia je ovplyvnený z dôvodu zrušenie opravných 

položiek k materiálu, ktorý je zaúčtovaný v prospech účtu 559 - Tvorba a zaúčtovanie 

opravných položiek v prevádzkovej činnosti. Zrušenie opravnej položky nie je daňovo 

uznateľným nákladom. Materiál ovplyvní základ dane nástupníckej spoločnosti až v 

prípade predaja. A daňový náklad bude použitá hodnota ktorá je v účtovníctve v 

našom prípade hodnota 300 tis. Kč. Toto vychádza z ustanovenia § 24 odst. 11 ZDP 

v ktorom je uvedené že náklad na dosiahnutie udržanie a zaistenie príjmu možno 

uznať len vo výške v akej bola evidovaná v účtovníctve zanikajúcej spoločnosti pred 

ocenením na reálnu hodnotu.  

V prípade precenenia pohľadávok na reálnu hodnotu je problém trochu 

komplikovanejší. Túto komplikáciu spôsobuje vstup zákonných opravných položiek k 

pohľadávkam. Túto situáciu popisuje § 24 odst. 9 ZDP podľa ktorého u pohľadávok 

nadobudnutých pri premene spoločnosti, neboli nikdy súčasťou podsúvahových 

účtov zanikajúcej spoločnosti, pokračuje nástupnícka spoločnosť v odpisu 

pohľadávky alebo tvorbe opravnej položky, akoby k zmene v osobe veriteľa nedošlo. 

Maximálne však do výšky v akej by mohla uplatniť odpis alebo tvorbu opravnej 

položky zanikajúca obchodná spoločnosť. Podľa § 24 odst. 2 písm. i) ZDP je 

daňovým výdajom opravná položka, ktorej spôsob tvorby a výšku pre daňové účely 

stanový zákon č. 593/1992 Zb., o rezervách pre zistenie základu dane z príjmu, v 

znení neskorších predpisov ďalej len ZoR a § 24 odst. 9 ZDP je určený pre prípady 

kedy pohľadávka bola nadobudnutá premenou. Existujú tak dva alternatívy kedy 

môžu byť opravné položky v nástupníckej spoločnosti uznané za daňové výdaje a to  
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v prípade:  1) ak sú vytvorené podľa ZoR tak musí byť o nich účtovane  

 2) ak sú vytvorené podľa § 24 odst. 9 ZDP a to spôsob tvorby opravnej 

položky musí prebiehať ako by k zmene vôbec nedošlo  

 výška tvorby opravnej položky bude maximálne do výšky, v akej mohla 

uplatniť opravnú položku zanikajúca spoločnosť.  

Z tohto vyplýva že v prípade pohľadávok z obchodného styku by zanikajúca 

spoločnosť vždy mala využiť možnosť prevziať opravné položky a nemalo by 

dochádzať k znižovaniu hodnôt24 pohľadávok pomocou účtovania kapitálového účtu 

418 - Oceňovací rozdiel pri premenách.  

 

Príklad : 

Zanikajúca spoločnosť vytvorila 50% zákonnú opravnú položku k 

pohľadávke, ktorá bola súdne vymáhaná a jej nominálna hodnota bola 100 tis. Kč. 

Znalecká hodnota pohľadávky bola ocenená na čiastku 20 tis. Kč. Spoločnosť sa 

rozhodla prevziať zákonné opravné položky a dotvoriť účtovnú opravnú položku k 

tejto pohľadávke.  

 

Tabuľka 3.7 : Precenenie pohľadávok  

 
Účtovné operácie  tis. Kč  Ma Dať  Dal  

1 Začiatočný zostatok pohľadávky za 
odberateľa  

100 311 701 

2 Opravné položky zákonne podľa § 8a 
ZoR k pohľadávke 

50 701 391 

3 Dotvorenie účtovnej opravnej položky 
k pohľadávke  

30 559 391 

 

__________________________ 
24

 SKÁLOVÁ, J.; ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. str. 229 
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3.3.5  Odložená daň pri premenách spoločnosti  

 

Označenie odložená daň z príjmov môže zvádzať k tomu že sa jedná o 

termín daňový, ale odložená daň je problematikou účtovnou. Táto účtovná kategória 

slúži v rámci účtovníctva k priradeniu nákladu vzniknutého z titulu povinnosti platenia 

dane z príjmu do správneho účtovného obdobia25. Ide o rozdiel ktorý nastane v 

momente odlišného pohľadu účtovných a daňových položiek. Odložená daň 

významným spôsobom ovplyvňuje zásady pravdivého a verného zobrazenia 

účtovníctva účtovnej jednotky. Ak by účtovná jednotka nezaúčtovala odloženú daň 

porušila by zásadu opatrnosti pri vykazovaní výsledku hospodárenia, lebo táto 

situácia sa môže nepriaznivé prejaviť vo vzťahu k majetkové podstate podniku. 

Odložená daň je vykazovaná ako odložená daňová pohľadávka alebo daňový 

záväzok. V prípade odložené daňovej pohľadávke sa v súvahe zohľadní majetok 

spočívajúci v úspore na dani z príjmov v budúcom období, čo môže mať značný 

význam pri posúdení ekonomickej situácie firmy. Účtuje sa len v prípade že existuje 

pravdepodobnosť že základ dane, proti ktorému bude možné využiť rozdiely je 

dosiahnuteľný. V prípade odloženého daňového záväzku sa naopak môže zabrániť 

predčasnému rozdelení zisku napr. formou vyplácaných dividend čo by sa v budúcnu 

v dobe zvýšenej daňovej povinnosti mohlo stať príčinou ekonomických problémov.  

Podľa ČÚS č. 003 - Odložená daň v bode 3.6 dochádza pri precenení aktív 

pri premenách spoločnosti k rozdielom, ktoré vyústia v odloženú daň. Ide o prípady 

kedy účtovná hodnota majetku je zvýšená na reálnu hodnotu, ale daňová základňa 

zostáva v pôvodnej obstarávacej cene. Aktíva u ktorých tieto rozdiely vznikajú, 

účtovná jednotka zahrnie do výpočtu odloženej dane, spôsobom že u položiek ktoré 

sú zúčtované priamo v prospech alebo na vrub vlastného kapitálu sa pri premenách 

zaúčtuje priamo na vrub alebo prospech účtu vlastného kapitálu. Odložená daň sa 

zachytí úž v konečnej účtovnej závierke zanikajúcej spoločnosti. Prechodné rozdiely 

pri premenách spoločnosti vznikajú ako rozdiel medzi precenenou účtovnou 

hodnotou a nezmenenou daňovou základňou. Vo väčšine prípadov je účtovná 

hodnota aktív po premene vyššia ako daňová základňa, a z tohto rozdielu tak vzniká  

___________________________ 
25 

JANOUŠKOVÁ, J. Odložená daň z příjmů dle českých i mezinárodních účetních standardů. 1. vyd. 

Praha: GRADA Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1852-1. 
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odložený daňový záväzok. Tento záväzok sa zaúčtuje na stranu Ma dať účtu 418 -

Oceňovací rozdiel z precenenia majetku pri premenách a na stranu Dal účtu 481 - 

Odložený daňový záväzok a pohľadávka.  

 

Schéma 3.14  Odložený daňový záväzok 418/481 

481 - Odložený 
daňový záväzok a 

pohľadávka 

 

418 - Oceňovací 
rozdiel z prec.maj. 

pri premenách  

   
  

   
  

  
   

  
  

    

 
  

   
  

  
  

Odložený daňový záväzok ktorý vznikol, predstavuje budúcu daňovú 

povinnosť, ktorá vznikne nástupníckej spoločnosti pri transakcií s týmto majetkom ak 

prinesie majetok výnosy, ktoré sa rovnajú výške jeho účtovných odpisov alebo 

účtovnej zostatkovej cene pri predaji. Odložená daň sa vypočíta podľa českých 

účtovných predpisov, ktoré sú založené na záväzkovej metóde ktorá vychádza 

z súvahového prístupu. Táto záväzková metóda je založená na tom že odložená daň 

bude uplatnená až v budúcom účtovnom období. Pri jej výpočte sa preto použije 

sadzba dane platná v období, v ktorom dôjde k uplatnení odloženej dane. Ak táto 

daňová sadzba nie je známa použije sa sadzba dane platná pre nasledujúce účtovné 

obdobie. Daným súvahovým spôsobom sa rozumie to že záväzková metóda 

vychádza z rozdielu medzi daňovou základňou a hodnotou aktív uvedených 

v súvahe. Odložená daň sa vypočíta ako súčin výsledného prechodného rozdielu 

a stanovené sadzby dane z príjmu pre nasledujúce účtovné obdobie. Môžeme si to 

vyjadriť nasledovne:  

          

Kde: OD - odložená daň  

 PR – prechodný rozdiel  

 SD – sadzba dane  
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Príklad:  

Máme pre zjednodušenie len jednu položku majetku a to hmotný majetok, 

ktorý znalec ocenil na čiastku 12 000 tis. Kč. Účtovná zostatková cena od 

rozdeľovanej spoločnosti je 0 podľa § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.  

Aktíva v tis. Kč    Pasíva v tis. Kč    

Hmotný majetok    12 000 Základný kapitál     12000 

Celkom    12000 Celkom     12000 

 

Ak by ale došlo k situácii predaja nadobudnutého majetku za cenu ktorú stanovil 

znalec, vznikol by splatný záväzok na dani z príjmu. Týmto by bola vyjadrená 

účtovná strata vo výške splatnej dane. Vyjadruje to nasledujúca tabuľka  

 

Aktíva v tis. Kč    Pasíva v tis. Kč    

Peniaze   
 

12 000 Základný kapitál  12000 

  
 

 

Neuhradená strata 
minulých rokov  

-2280 

     Splatná daň záväzok 2280 

Celkom    
 

12000 Celkom    12000 

 

Ak u majetku existuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou 12 000 tis. Kč a daňovou 

základňou 0, je nutné zaúčtovať odloženú daň. Ak by došlo k zaúčtovaní a výpočtu 

odloženej dane a správnemu stanoveniu základného kapitálu, bude súvaha vyzerať 

nasledovne.  

 

Aktíva v tis. Kč    Pasíva v tis. Kč    

Hmotný majetok   
 

12 000 Základný kapitál  
 

9720 

       
Odložený daňový 
záväzok  

2280 

Celkom    
 

12000 Celkom    
 

12000 
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Ak dôjde k predaji tohto majetku za cenu stanovenú znalcom, bude účtované 

nasledujúcim spôsobom.  

  Účtovné operácie  tis. Kč  Ma 
Dať  

Dal  

1  Zostatková cena vyradeného 
majetku  

 
12000 

 
541 

 
082 

2  Vyradenie majetku   12000 
 

082 
 

022 

3  Predajná cena   12000 
 

311 
 

641 

4  Splatná daň z príjmu   2280 
 

591 
 

341 

5  Odložená daň   2280 
 

481 
 

592 

6  Úhrada pohľadávky za predaný 
majetok 

 
12000 

 
221 

 
311 

7  Úhrada splatnej dane z príjmu   2280 
 

341 
 

221 

 

Dopady do súvahy po predaji sú nasledujúce  

 

Aktíva v tis. Kč    Pasíva v tis. Kč    

Bankový účet    9720 Základný kapitál     9720 

Celkom    9720 Celkom     9720 

 

Ak by majetok spoločnosti ocenil znalec správne na tržnú hodnotu, jeho predajom by 

spoločnosť získala 12 000 tis. Kč. Pretože tento zdaniteľný príjem nemal proti sebe 

žiadne daňové uznateľné náklady, preto z neho bola odvedená splatná daň z príjmu 

vo výške 2280 tis. Kč. Majetok predstavuje nielen hodnotu vloženú do aktív vo výške 

12 000 tis. Kč, ale spolu so sebou prináša aj daňovú povinnosť – daňový záväzok na 

daň z príjmov. Zásada opatrnosti účtovnej jednotky donúti túto skutočnosť zaúčtovať 

skôr ako bola daň z príjmu splatná, a to nástrojom odloženej dane.  

 

3.3.6  Zahajovacia súvaha nástupnickej spoločnosti  

Podľa § 11 ZoPS sa zahajovacia súvaha zostavuje k rozhodnému dňu 

premeny, a zostavuje ju nástupnícka spoločnosť. V zahajovacej súvahe sú 

vykazované aktíva nástupnickej spoločnosti v ocenení prevzatom od zanikajúcej 

spoločnosti z konečnej účtovnej závierky. Štruktúra a výška vlastného kapitálu musí 

zodpovedať údajom uvedených v projekte fúzie viac § 70 ZoPS a ďalej musí byť 

v pasívach vyjadrený všetky prevzaté záväzky a tiež účty prechodných pasív a rezerv 

ako cudzí kapitál ktorý nie je záväzkom.  

Zahajovacia súvaha je zostavovaná v priebehu fúzie týmto spôsobom :  
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1.  súčtom všetkých položiek aktív z konečnej závierky zúčastnených 

spoločností  

2. súčtom všetkých záväzkov z konečných závierok zúčastnených 

spoločností  

3. vytvorením štruktúry vlastného kapitálu podľa projektu fúzie ide 

o vylúčenie akcií zanikajúcej spoločnosti a akcií nástupníckej 

spoločnosti ktoré sú použité k výmene  

4. vylúčenie vzájomných položiek záväzkov a pohľadávok  

Pri zostavovaní začiatočnej súvahy nástupnickej spoločnosti je dôležitá spolupráca 

medzi právnikmi ktorý pripravujú projekt fúzie a účtovnými odborníkmi. Hlavne 

v oblasti vlastného kapitálu je jednou z náležitosti projektu fúzie a pri jej zostavení je 

nutná znalosť účtovníctva a postupu ako z konečných závierok bude zostavená 

začiatočná účtovná súvaha nástupnickej spoločnosti. Pre akcionárov a.s. alebo 

spoločníkov s.r.o. zanikajúcej spoločnosti platí povinnosť vydať len toľko akcií 

respektíve podielov ak sú spoločníci s.r.o., aby súčet ich menovitých hodnôt 

nepresiahol výšku čistého obchodného majetku vyplývajúceho z posudku znalca. 

Z toho plynie skutočnosť že vlastný kapitál zanikajúcej spoločnosti obsahujúci aj účet 

418 – Oceňovací rozdiel z precenenia pri premenách, môže byť použitý na zvýšenie 

základného kapitálu nástupnickej spoločnosti, ak dôjde k emisií nových akcií alebo 

k vydaniu nových podielov. Zmieňovaný presun v položkách vlastného kapitálu medzi 

konečnou účtovnou závierkou a zahajovanou súvahou musí byť popísaný v projekte 

fúzie, a tiež komentovaný v prílohe k začiatočnej súvahe. Určenie v akej štruktúre 

preberá nástupnická spoločnosť zložky vlastného kapitálu zanikajúcej spoločnosti 

vychádza hlavne z:  

1. výmenného pomeru ktorý určuje v akej výške bude navýšený v prípade 

zlúčenia základný kapitál nástupnickej spoločnosti  

2. rozhodnutie o vytvorení základného rezervného fondu v s.r.o. alebo a.s.  

3. vhodnosti vyrovnania neuhradenej straty spoločnosti  

4. rozhodnutie vlastníkov o položkách emisného ážia alebo nerozdeleného zisku  

 

Štruktúra vlastného kapitálu je zobrazená v zahajovacej súvahe a jej vznik 

je podrobné popísaný v projekte fúzie. Pri navrhovaní štruktúry vlastného kapitálu 

nástupnickej spoločnosti je nutné vychádzať najskôr z výmenných pomerov akcií 

alebo podielov v prípade fúzie s emisiou nových akcií alebo podielov. Tieto nové 
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emisie musia zodpovedať zvýšeniu základného kapitálu. Ak tento spôsob nie je 

použitý tak celý vlastný kapitál zanikajúcej spoločnosti, je vhodné vytvoriť zákonný 

rezervný fond v minimálnej výške stanovenej ObchZ. Týmto spôsobom splní 

spoločnosť zákonnú povinnosť a ďalšia tvorba rezervného fontu z disponibilného 

zisku už nie je potrebná. Ako ďalšie využitie vlastného kapitálu zanikajúcej 

spoločnosti sa javí vhodné vyrovnať stratu v nástupnickej spoločnosti, a ďalej 

prípadne vytvoriť nerozdelený zisk minulých rokov.  

Príklad:  

Konečná účtovná závierka zanikajúcej spoločnosti k dňu 

predchádzajúcemu rozhodný deň fúzie bol vlastný kapitál rozdelený do týchto 

položiek:  

Tabuľka 3.8: Rozdelenie zložiek vlastného kapitálu  

Údaje uvedené v projekte fúzie  

V konečnej účtovnej 
závierke 

tis. Kč 
Použité na  

tis. Kč 

Základný kapitál 20 000 
Zvýšenie základného 
kapitálu nástupnickej 

spoločnosti 
20 000 

Oceňovací rozdiel z 
precenenia pri premenách 

200 000 

Zvýšenie ZK nástupnickej 
spoločnosti 

40 000 

Rezervný fond 10 000 

Úhrada neuhradenej straty 100 000 

Nerozdelený zisk 50 000 

Výsledok hospodárenia 
bežného obdobia  40 000 Nerozdelený zisk 40 000 

Celkový vlastný kapitál  260 000 Celkovo použité  260 000 

 

Ak spoločnosť takto rozdelí vlastný kapitál ktorý tvorí Oceňovací rozdiel z precenenia 

pri premenách medzi základný kapitál, rezervný fond, nerozdelený zisk bude táto 

štruktúra položiek prevzatá do zahajovacej súvahy nástupnickej spoločnosti.  
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Zhrnutie  

Vo svojej diplomovej práce som sa v kapitole tri venoval daňovej a účtovnej 

problematike fúzie kapitálových spoločnosti. Pri spracovaní som bral v úvahu aj 

rozsiahle zmeny Zákona o premene obchodných spoločností a družstva, ako aj 

zmeny čo sa týka Vyhlášky 500/1992 Zb., v znení neskorších predpisov 

a samozrejme aj zmene účtovníctva čo sa týka premien obchodných spoločností. 

V úvode tretej kapitoly som sa venoval daňovej problematika a hlavne stanoveniu 

základu dane s pohľadu Zákona o dani z príjmov, čo všetko musia spoločnosti 

postúpiť kým zobrazia základ dane, ktorý je potrebný pri stanovení dane a odráža aj 

fungovanie spoločností. Bral som aj v úvahu ostatné dane čo všetko vplýva na 

nástupnícku spoločnosť a čo všetko musí splniť aj s pohľadu týchto ostaných daní 

(dani z nehnuteľnosti, dani z prevodu nehnuteľnosti, daň z pridanej hodnoty). 

V druhej polovici tretej kapitoly som sa zaoberal problematikou účtovnou, bral som 

legislatívne predpisy čo všetko je potrebne v rámci účtovníctva, stanovenie konečnej 

účtovnej závierke a stanovenie zahajovacej súvahy nástupnickej spoločnosti. 

Uvádzal som príklady účtovania čo všetko zo sebou nesie preberanie spoločnosti čo 

všetko je v účtovníctve zanikajúcej spoločnosti a v účtovníctve nástupníckej 

spoločnosti.  
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4.  Dopady, návrhy a riešenie fúzie na zúčastnené podniky  

 

Na zúčastnené podniky ktoré podstupujú fúzie najviac vplýva a podľa môjho 

názoru najviac dopadá predovšetkým Zákon o premene spoločnosti a družstva., 

Obchodný zákonník, České účtovné štandardy predovšetkým číslo 011 – Operácie 

s podnikom, a Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tieto predpisy 

majú rôzne požiadavky na vykazovanie v prípade fúzie. Zákony a štandardy 

požadujú ukončenie účtovného obdobia pred rozhodným dňom, ktorý podľa nového 

znenia Zákona o premene obchodných spoločnosti a družstva môže byť stanovený aj 

do budúcna alebo spätne po vypracovaní projektu fúzie ale najneskôr do dňa zápisu 

fúzie do obchodného registra. A k tomuto dňu musí byť zostavená konečná účtovná 

závierka, v ktorej zanikajúca spoločnosť vykáže precenenie hodnoty svojho majetku, 

a to len v prípade že sa to precenenie vyžaduje. Ide o prípady ak spoločnosti musia 

mať účtovnú závierku overenú audítorom, a vyžaduje sa aj znalecky posudok ktorý 

požaduje ZoPS. Znalec v rámci fúzie spíše písomnú správu o výsledku preskúmania 

projektu fúzie pre akcionára každej zo zúčastnenej spoločnosti. Je treba ešte zaistiť 

aby znalecká správa bola k náhľadu pre akcionárov zúčastnených spoločnosti na 

zasadnutiu valnej hromady, ktorá má fúziu schváliť. Treba si ale aj uvedomiť že nie 

vždy sa znalecká správa o fúzii vyžaduje, ide o prípady kedy:  

 súhlasili s týmto všetci akcionári zúčastnenej spoločnosti pre ktoré sa 

má táto správa vypracovať  

 pôjde o realizáciu fúzie zanikajúcej spoločnosti s jedným akcionárom  

 ak nástupnícka spoločnosť je vlastníkom aspoň 90% akcií 

zanikajúcej spoločnosti majú akcionári právo na odkúp svojich akcií  

Ďalej znalec stanový ocenenie spoločnosti ako celku ako aj jednotlivé individuálne 

precenenie zložiek majetku spoločnosti. Toto individuálne precenenie musí 

zanikajúca spoločnosť zobraziť vo svojom účtovníctve a vykázať to v konečnej 

účtovnej závierke, a následne tieto údaje musí poskytnúť nástupnickej spoločnosti 

aby mohla vytvoriť zahajovacu súvahu. Nástupnická spoločnosť po vytvorení 

zahajovacej súvahy v ktorej zobrazí všetok majetok svoj plus majetok preberaný od 

zanikajúcej spoločnosti je proces fúzie ukončený.  

A prečo vlastne podniky podstupujú fúziu má to rôzne výhody a s 

ekonomického hľadiska je fúzia lepšia ako by mala spoločnosť zaniknúť a všetok jej 
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know-how s danou spoločnosťou tiež. Sú rôzne dôvody prečo podniky postupujú 

fúziu môže ísť o prípady ako sú fúzie ako forma integrácie podniku, fúzie ako prejav 

globalizácie, ako strategická alternatíva rozvoja, a efekt synergie.  

Fúzie ako forma integrácie podniku môže nadobúdať rôzne formy. Podniky 

sa môžu spojovať do jednej jednotky v zmysle hospodárskom alebo právnom. V 

hospodárskom zmysle stráca spoločnosť hospodársku samostatnosť respektíve jej 

časť, zatiaľ čo v prípade právnom stráca právnu subjektivitu. 

Fúzia ako strategická alternatíva rozvoja vyvoláva potrebu inovácie 

výrobnej základne a výrobného programu. Stúpajúca náročnosť inovácie výrobkov a 

procesu na finančné zdroje, organizáciu, vedeckovýskumné kapacity a snaha o čo 

najvyššiu hospodárnosť vedú k potrebe intenzívnejšej súčinnosti podnikov v 

národnom aj medzinárodnom meradle. Rozhodovanie o miere súčinnosti, respektíve 

o miere samostatnosti pri zaistení inovácií celkového rozvoja podniku predstavuje 

dôležitý prvok procesu tvorby podnikovej stratégie. A tak spoločnosti uplatňujú 

stratégiu súčinnosti ktorej najvyšší stupeň predstavuje majetkovo-právne prepojenie 

v podobe fúzie. To predstavuje jednu z ciest ako efektívne a rýchlo dosiahnuť rast, 

zefektívnenie výroby a zrýchlenie technického rozvoja a vylepšenie tržnej a finančnej 

pozície.  

Ďalším motívom fúzie môže byť aj efektívnosť managementu ktorý chce 

získať efektívnejší management alebo nahradiť neefektívny management. Podniky 

sa snažia aj o prevádzkovú synergiu ktorá v sebe zahrňuje hospodárnosť z rozsahu, 

získanie technického know-how, využitie trhov a zdokonalenie likvidity.  

Fúzie obchodných spoločností zlúčením riešia tieto hlavné problémy 

konečných účtovných závierok na zahajovacu súvahu nástupnickej spoločnosti. Ide o 

prípady :  

a) rozhodnutie preceňovať alebo nepreceňovať z hľadiska 

účtovníctva do konečnej účtovnej závierky  

b) ako vykázať oceňovacie rozdiely z precenenie pri premenách či vo 

vlastnom kapitále v konečnej účtovnej závierke alebo využiť 

precenenie do položky goodwillu v aktívach  

c) akú veľkosť a štruktúru vlastného kapitálu premietnuť do 

nástupnickej spoločnosti podľa projektu fúzie  
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d) ako vykázať rozdiel z eliminácie hodnoty finančných investícii 

materskej spoločnosti do dcérskej spoločnosti, ako vykázať 

vlastné akcie získane nástupnickou spoločnosťou 

e) obsah prílohy k zahajovacej súvahe nástupnickej spoločnosti  
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5. Záver  

Fúzie kapitálových spoločnosti predstavujú zdĺhavý a pomerne náročný 

proces, ktorý vedľa problematiky obchodno-právnej zahrňuje aj problematiku účtovnú 

a ekonomickú. Je potrebná dôkladná príprava čo sa týka projektu fúzie, vyriešenia 

mnohých otázok, či už ide o otázky týkajúce sa spracovania celej škály dokumentov. 

Predovšetkým ide o včasné ohlásenie fúzie medzi zúčastnenými podnikmi a štátnou 

správou, vyhotoveniu znaleckých posudkoch, notárskych overeniu niektorých 

dokumentov, možnosť vzniku povinnosti auditu u zúčastnených spoločnosti ktoré 

postupujú fúziu, precenenie majetku a záväzkov, zostavenie konečnej účtovej 

závierky a zahajovacej súvahy nástupnickej spoločnosti a vyriešenie a zaplatenie 

dani z príjmov ako aj ostatných daní a poplatkov. 

Fúzie z pohľadu ekonomického predstavujú prostriedky k tomu aby si 

podniky vylepšili svoje trhové postavenie, posilnili svoju pozíciu voči iným 

konkurentom, usporiadali náklady alebo poskytli finančnú asistenciu.  

Diplomová práca je spracovaná s využitím dostupných poznatkov z 

odborných kníh, prečítanej literatúry, zverejnených článkov zo stáže a konzultácie s 

účtovníckou nemenovanej spoločnosti, v spolupráci, s ktorou bola spracovaná 

diplomová práca.  

Proces fúzie kapitálových spoločností je v práci usporiadaný tak, aby 

popisoval priebeh fúzie od základných pojmov cez dôvody pre ktoré spoločnosti 

podstupujú fúziu, cez daňové a účtovné hľadisko až po úplné prevzatie nástupníckou 

spoločnosťou.  

Fúzia je procesom nákladným, pri ktorom musia zúčastnené spoločnosti 

vynakladať relatívne veľké množstvo prostriedkov na samotný proces transakcie a na 

súvisiace náklady pre poradenské spoločnosti, najviac výrazne zasahuje do života 

spoločnosti. Fúzie spoločností boli ovplyvnené do značnej miery aj hospodárskou 

krízou ktorá vypukla začiatkom roku 2008 a v súčasnosti fúzujú majetkovo prepojené 

spoločnosti. Takýmto spôsobom spoločnosti maximalizujú svoj prospech a 

minimalizujú náklady.  

Fúzie sú v prvom rade výsledkom zodpovednej strategickej analýzy, a z 

tohto pohľadu právo slúži ako inštrument k uskutočnení tohto ekonomického zámeru.  
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Diplomová práca je rozdelená do troch kapitol prvá kapitola sa venuje a 

snaží uviesť základné charakteristiky a historický vývoj fúzie ako bola 

implementovaná aj do Českej legislatívy zo smerníc Európskeho spoločenstva. A s 

nariadení Európskych smerníc, konkrétne desiata smernica Európskeho parlamentu, 

ktorú museli implementovať všetky členské štáty. Česká republika preto fúziu 

vyčlenila z obchodného zákonníku a vznikol nový zákon o premene obchodných 

spoločností a družstva. Tento zákon prešiel rozsiahlou novelizáciou pod číslom 

355/2011 Zb., ktorý je v platnosti od 1. Januára 2012. Táto novelizácia priniesla aj 

viaceré novinky hlavne spomeniem rozhodný deň fúzie ktorý môže byť stanovený nie 

len spätne ale aj do budúcna po vypracovaní projektu fúzie, a možnosť zverejniť 

dokumenty fúzie elektronicky na internetových stránkach daných spoločností. Prvá 

kapitola nadväzuje ďalej na priebeh fúzie čo všetko je potrebné, na projekt fúzie čo 

musí obsahovať a následne proces schvaľovania projektu fúzie.  

Druhá kapitola sa venuje daňovej a účtovnej problematike fúzie. V rámci 

daňových pohľadov na fúzie je dôležitá otázka na nástupnícku spoločnosť a úpravu 

základu dane. Spoločnosti si musia dať pozor na lehoty zdaňovacieho obdobia a 

odovzdania daňového priznania. Ďalším problémom je stanovenie odpisov hmotného 

majetku. Z regulácie v účtovných predpisov diplomová práca obsahuje aj zmeny 

ktoré priniesla novelizácie Zákona o premenách spoločnosti a družstiev, ktoré sa 

premietli v účtovných predpisov, Vyhláške a v Českých účtovných štandardov. 

Spomeniem hlavne štandard číslo 011 - Operácie s podnikom a 003 - Odložená daň. 

Diplomová práca ďalej uvádza problematiku zostavenia účtovnej závierky 

zúčastnených spoločnosti, ocenenie majetku spoločnosti, problematiku odloženej 

dane, zostavenie zahajovacej súvahy nástupnickej spoločnosti.  

Tretia kapitola obsahuje dopady fúzie na zúčastnené podniky uvádza prečo 

podstupujú podniky fúziu v rámci svojho strategického rozvoja, a aké problémy riešia 

v priebehu fúzie.  

Cieľom práce bolo zobraziť problematiku právnu, daňovú a účtovnú v 

priebehu procesu fúzie zlúčením. Proces fúzie je veľmi náročný a snažil som sa 

zohľadniť všetky dané problémy čo sa môžu vyskytnúť pri fúzii.  
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Príloha č. 1  

Smlouva o fúzi sloučením 
NÁVRH 

 
uzavřená mezi účastníky (zúčastněnými společnostmi, smluvními stranami): 
 

1. XY a.s., se sídlem x, y, PSČ: 123 45, IČ 12345678, společnost zapsaná v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 0000, právní forma 
společnosti – akciová společnost (dále jen „zanikající společnost“), jednající 
prostřednictvím členů představenstva: 

       Ing.  Ján Novak, r.č. 123456/1234 bytem, Praha 1 

       Mgr. Eva Rychlá , r.č. 123456/1234, bytem Slovenská republika, 
Bratislava,  

 Mgr. Jana Čarková, r.č. 123456/1234, bytem Brno 
a 
 

2. ZZ a.s., se sídlem x,y, PSČ: 000 00, IČ 12345678, společnost zapsaná v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 0000, právní forma 
společnosti – akciová společnost (dále též jen „nástupnická společnost“), jednající 
prostřednictvím členů představenstva: 

 Ing. Ján Novak, r.č. 123456/1234 bytem, Praha 1 

 Ing. Peter Mastný, r.č. 123456/1234, bytem Olomovc 

 Mgr. Richarda Kováče, r.č. 123456/1234, bytem Slovenská republika, 
Bratislava,  

na straně druhé, 
 
takto: 

I.  
Preambule 

1. Zanikající společnost XY a.s. je společností založenou podle práva platného na území 
České republiky a zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 0000 (den zápisu 15. prosince 1996). Základní kapitál společnosti ve výši 
103 476 000,- Kč (slovy: stotřimilionůčtyřistasedmdesátšesttisíc korun českých) je 
rozdělen na 2 akcie o jmenovité hodnotě 500 000 Kč (pětsettisíc), 2 akcie o jmenovité 
hodnotě 200 000 Kč (dvěstětisíc), 12 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč 
(jedenmilion), 9 akcií o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (desetmilionů), 7 akcií o 
jmenovité hodnotě 10 000 Kč (desettisíc), 6 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč 
(jedentisíc), všechny na jméno. Akcie jsou vydány v listinné podobě, nejsou kótované a 
všechny mají stejná práva. 

2. Nástupnická společnost ZZ a.s. je společností založenou podle práva platného na území 
České republiky a zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 0000 (den zápisu 15. prosince 1996). Základní kapitál společnosti ve výši 
211 140 000,- Kč (slovy: dvěstějedenáctmilionůstočtyřicettisíc korun českých) je rozdělen 
na 18 akcií o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (desetmilionů), 28 akcií o jmenovité 
hodnotě 1 000 000 Kč (jedenmilion), 1 akcii o jmenovité hodnotě 900 000 Kč 
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(devětsettisíc), 2 akcie o jmenovité hodnotě 500 000 Kč (pětsettisíc), 11 akcií o jmenovité 
hodnotě 100 000 Kč (stotisíc), 14 akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (desettisíc), 
všechny na jméno. Akcie jsou vydány v listinné podobě, nejsou kótované a všechny mají 
stejná práva. 

3. Jediným akcionářem jak zanikající, tak i nástupnické společnosti, je k datu 31. prosince 
2008 společnost EEE, a.s., se sídlem X 111/6, PSČ: 000 00, IČ: 12345678, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 0000 (dále též 
jen „jediný akcionář“). 

II.  
Výklad pojmů 

Fúzí sloučením dochází k zániku akciové společnosti, jemuž předchází zrušení zanikající 
společnosti bez likvidace; obchodní jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů přechází na jinou (nástupnickou) společnost (dále jen „sloučení“). 

III.  
Stanovení rozhodného dne fúze 

1. Jako den, od něhož se jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za 
jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti (dále jen „rozhodný den fúze“), se 
považuje den 1. ledna 2009. 

2. Konečné účetní závěrky zúčastněných společností budou sestaveny jako řádné účetní 
závěrky za rok 2008. 

3. Ke dni 1. ledna 2009 nemá žádná ze zúčastněných společností ve svém vlastnictví 
žádné vlastní akcie nebo akcie druhé zúčastněné společnosti. 

IV.  
Vliv sloučení na dosavadní akcie a základní kapitál nástupnické společnosti 

1. V souvislosti s uzavřením této smlouvy o fúzi nebudou vyměňovány žádné dosavadní 
akcie nástupnické společnosti za akcie zanikající společnosti, a to z důvodu, že jediným 
akcionářem obou zúčastněných společností je stejná osoba – společnost EEE, a.s., tedy 
ve smyslu ustanovení § 220g odst.3 obchodního zákoníku se tatáž osoba podílí ve 
stejném poměru jak na nástupnické, tak na zanikající společnosti. 

2. Uzavření této smlouvy o fúzi nebude mít žádný vliv na dosavadní akcie jediného 
akcionáře nástupnické společnosti, nebude se zvyšovat ani snižovat jmenovitá hodnota 
akcie ani nedojde ke změně jejich podoby, druhu či formy; tyto akcie nepodléhají 
výměně. V souvislosti se sloučením nevznikne jedinému akcionáři nástupnické 
společnosti žádné právo na doplatek na vyrovnání. 

3. V souvislosti se sloučením se nebude se zvyšovat či snižovat základní kapitál 
nástupnické společnosti. 

4. V důsledku sloučení nebudou nástupnickou společností vydány žádné nové akcie. 

5. Základní kapitál nástupnické společnosti po sloučení ve výši 211 140 000,- Kč (slovy: 
dvěstějedenáctmilionůstočtyřicettisíc korun českých) je rozdělen na 18 akcií o jmenovité 
hodnotě 10 000 000 Kč (desetmilionů), 28 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč 
(jedenmilion), 1 akcii o jmenovité hodnotě 900 000 Kč (devětsettisíc), 2 akcie o jmenovité 
hodnotě 500 000 Kč (pětsettisíc), 11 akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (stotisíc), 14 
akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (desettisíc), všechny na jméno. Akcie jsou vydány 
v listinné podobě, nejsou kótované a všechny mají stejná práva. 
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V.  
Stanovení struktury přebíraných složek vlastního a cizího kapitálu 

zanikající společnosti, jež nejsou závazkem 

Nástupnická společnost přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající společnosti 
v následující struktuře: 

Vlastní kapitál zanikající společnosti k 31. prosinci 2008 činil 182 919 tis. Kč. 
Základní kapitál zanikající společnosti ve výši 103 476 tis. Kč, kapitálové fondy 
(emisní ážio) zanikající společnosti ve výši 24 353 tis. Kč, a zákonný rezervní 
fond / nedělitelný fond zanikající společnosti ve výši 5 666 tis. Kč byly v plné výši 
převedeny na nerozdělený zisk minulých let nástupnické společnosti. 
Statutární a ostatní fondy zanikající společnosti byly v plné výši 1 530 tis. Kč 
převedeny do statutárních a ostatních fondů nástupnické společnosti. 
Nerozdělený zisk minulých let zanikající společnosti byl v plné výši 51 096 tis. Kč 
převeden do nerozděleného zisku minulých let nástupnické společnosti. 
Výsledek hospodaření roku 2008 zanikající společnosti ve výši – 3 202 tis. Kč byl 
v pro-forma zahajovací rozvaze převeden na nerozdělený zisk minulých let 
nástupnické společnosti. 
Rezervy zanikající společnosti v celkové výši 1 530 tis. Kč přecházejí v plném 
rozsahu na nástupnickou společnost. 
Výdaje příštích období zanikající společnosti ve výši 214 tis. Kč přecházejí v plném 
rozsahu na nástupnickou společnost. 

VI.  
Práva majitelů cenných papírů 

Veškerá práva majitelů opčních listů, dluhopisů nebo jiných cenných papírů vůči zanikající 
společnosti zůstávají sloučením nedotčena, tj. nástupnická společnost poskytne majitelům 
uvedených cenných papírů práva ve stejném rozsahu, v jakém jim tato práva náležela vůči 
zanikající společnosti. 

VII.  
Schválení fúze Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 

1. Fúze společnosti XY a.s. sloučením se společností ZZ a.s. nepodléhá povolení Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, neboť se v tomto případě nejedná o spojení na trhu 
dříve samostatně působících soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění. 

2. Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem obou zúčastněných společností již před fúzí 
sloučením je tatáž osoba, úplně kontrolující jak zanikající, tak i nástupnickou společnost, 
jež jsou tedy na ní zcela závislé, nejedná se o spojení dříve samostatně působících 
soutěžitelů, kteří teprve v důsledku spojení svou nezávislost ztratí. 

VIII.  
Schválení smlouvy valnou hromadou smluvních stran 

Tato smlouva podléhá schválení valnou hromadou obou smluvních stran, přičemž pro 
rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. 
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IX.  
Právo na odstoupení 

1. Jestliže smluvní strany nepodají ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy tato smlouva 
splňuje všechny požadavky stanovené zákonem, návrh na povolení zápisu sloučení do 
obchodního rejstříku, má smluvní strana, která byla připravena návrh včas podat, právo 
odstoupit od této smlouvy. 

2. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a závazky obou smluvních stran. Nebude-li 
podán návrh na povolení zápisu sloučení do obchodního rejstříku do jednoho roku ode 
dne, kdy tato smlouva splňuje všechny požadavky stanovené zákonem, platí, že smluvní 
strany od smlouvy odstoupily. 

3. Smluvní strana, která způsobila, že nebyl včas podán návrh na povolení zápisu sloučení 
do obchodního rejstříku, odpovídá druhé smluvní straně, pokud tato byla připravena tento 
návrh podat, za škodu, která jí v důsledku odstoupení od smlouvy vznikla. 

X.  
Ochrana věřitelů 

1. Věřitelé smluvních stran, kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se 
zápis sloučení do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou 
požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, 
jestliže se v důsledku sloučení zhorší dobytnost jejich pohledávek. Ustanovení § 215 
odst.4 obchodního zákoníku se použije obdobně. 

2. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku sloučení podstatným způsobem sníží dobytnost 
jeho pohledávky, je oprávněn požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem 
sloučení do obchodního rejstříku. 

3. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé ve vztahu k pohledávkám, ke kterým jim 
přísluší právo na přednostní nebo oddělené uspokojení v konkursu, ani ve vztahu k 
pohledávkám, jež vznikly až po dni, v němž se stal zápis sloučení do obchodního 
rejstříku účinný vůči třetím osobám. 

XI.  
Ostatní ujednání 

1. Pro účely právní a daňové jistoty a jednoznačnosti úkonů vůči třetím osobám se 
ujednává, že: 

- posledním dnem, kdy zanikající společnost vystupuje svým jménem vůči 
třetím subjektům, je den zápisu fůze do obchodního jmění do obchodního 
rejstříku, 

- prvním dnem, kdy nástupnická společnost, po zápisu sloučení do obchodního 
rejstříku,  vystupuje z titulu fůze jako právní nástupce zaniklé společnosti vůči 
třetím subjektům, je den, jež následuje po dni zápisu sloučení do obchodního 
rejstříku. 

2. Skutečnosti, které nastanou ve výše uvedených dnech, také zachytí jednotlivé 
zúčastněné společnosti v evidencích pro daňové účely podle zvláštních právních 
předpisů. 

3. S poukazem na ustanovení § 14 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
má ode dne zápisu sloučení do obchodního rejstříku nástupnická společnost právo 
pokračovat v provozování všech živností na základě živnostenských oprávnění zanikající 
společnosti, a to za podmínek stanovených v příslušných živnostenských oprávněních. 
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XII.  
Závěrečná ujednání 

1. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy bude neplatné, neúčinné, nezákonné či 
nevynutitelné a lze je oddělit, ostatní ustanovení nadále zůstávají nedotčena. Smluvní 
strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné 
ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným se stejným 
právním smyslem, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním 
nebo obchodním smyslem. 

2. Tato smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
dva stejnopisy, zbývající stejnopisy jsou určeny pro obchodní rejstřík. Jakékoliv změny 
nebo dodatky k této smlouvě je možné činit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich vážné a svobodné vůle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Popis skutočností k prílohe č. 1 - 4  

 

Na základe podpisu zmluvy o mlčanlivosti z nemenovanej spoločnosti som 

musel dané zmluvy upraviť podľa pokynov ich právnika. Osoby sú vymyslené a 

nemajú žiadnu výpovednú skutočnosť Všetky ostatné náležitosti sú podľa 

skutočného stavu. Vzhľadom na skutočnosť že fúzia daných spoločnosti prebiehala v 

roku 2008 podľa legislatívy platnej v danom roku, tak preto je ešte návrh zmluvy a nie 

projekt fúzie ako je to v súčasnej dobe.  
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Príloha č. 2  

Harmonogram postupu při zrušení akciové společnosti ZZ a.s. 

bez likvidace s fúzí sloučením se společností XY a.s. 

 

 

 

1. Zpracování řádné účetní závěrky XY a.s. za rok 2008, včetně zprávy auditora o jejím 

ověření = konečná účetní závěrka ke dni, který předchází rozhodný den fúze (1.1.2009). 

Realizace:XY a.s., představenstvo, do 28.02.2009 HOTOVO 

 

2. Zpracování řádné účetní závěrky ZZ a.s. za rok 2008, vč. zprávy auditora o jejím ověření 

= konečná účetní závěrka ke dni, který předchází rozhodný den fúze (1.1.2009). 

Realizace: ZZ a.s., představenstvo, do 28.02.2009 HOTOVO 

 

3. Zpracování zahajovací rozvahy k datu rozhodného dne fúze - 1.1.2009, vč. zprávy 

auditora o jejím ověření. 

Realizace: ZZ a.s., představenstvo, do 30.04.2009 PROBÍHÁ 

 

4. Schválení záměru zrušení společnosti ZZ a.s. bez likvidace s fúzí sloučením se společností 

XY a.s., stanovení rozhodného dne fúze k 1.1.2009. 

Stanovení ostatních významných výchozích údajů: 

a) základní vstupní údaje pro zpracování návrhu smlouvy o fúzi: 

- § 69a odst.6: v důsledku sloučení nebudou vydány nástupnickou společností nové 

akcie 

- § 220a odst.3 písm.b): akcie zanikající společnosti nebudou vyměňovány za akcie 

nástupnické společnosti, z důvodu, že jediným akcionářem obou zúčastněných 

společností je EEE, a.s., tj. ve smyslu § 220g odst.3 se tatáž osoba podílí ve 

stejném poměru jek na nástupnické, tak na zanikající společnosti 

- § 220a odst.3 písm.e): sloučení nemá vliv na akcie jediného dosavadního 

akcionáře nástupnické společnosti, jeho akcie nepodléhají výměně, důvod viz výše 

- § 220g odst.3: v důsledku sloučení se nebude se zvyšovat či snižovat základní 

kapitál ani jmenovitá hodnota akcií nástupnické společnosti 

b) rozhodnutí o tom, že EEE, a.s. jako jediný akcionář souhlasí s tím, že nebudou 

vyžadovány zprávy představenstev zúčastněných společností o fúzi, ani jejich 

přezkoumání dozorčími radami (§ 220b odst.4) 

c) rozhodnutí o tom, že EEE, a.s. jako jediný akcionář souhlasí s tím, že ani za jednu 

zúčastněnou společnost nebude vyžadováno přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi 

znalcem (§ 220c odst.8, 220b odst.4) 

d) pověření dvou členů představenstva k vykonání potřebných souvisejících úkonů – viz 

výše b) a c), přijetí rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ve věci 

fúze (za obě společnosti) 

Zpracování informace pro představenstva společností ZZ a.s. a XY a.s. 

Realizace: EEE, a.s., představenstvo, 13.04.2009 HOTOVO 

 

5. Představenstva zúčastněných společností ZZ a.s. a XY a.s. projednají informaci o záměru 

zrušení a fúze, jež obdržela od představenstva společnosti EEE, a.s. 
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Realizace: představenstva zúčastněných společností, do 02.05.2009 

 

6. Zpracování návrhu smlouvy o fúzi (= projednání a schválení návrhu představenstvy 

zúčastněných společností) 

Realizace: představenstva obou zúčastněných společností, do 02.05.2009 

(nejpozději do 6-ti měsíců od data konečné účetní závěrky - § 220d odst.2 

písm.d) ObchZ) 

 

7. Podání informace odborům o zamýšleném zrušení společnosti ZZ a.s. bez likvidace s fúzí 

sloučením se společností XY a.s. (§ 18b odst.2 zákoníku práce). Projednání s odbory 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 249 zákoníku práce (§ 18b 

odst.3 ZP). 

Realizace: stávající i budoucí zaměstnavatel (představenstva obou zúčastněných 

společností), do 09.05.2009 

 

8. Představenstvo společnosti musí alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné 

hromady (§ 220d odst.1 ObchZ): 

- uložit návrh smlouvy o fúzi do sbírky listin u obchodního rejstříku, 

- zveřejnit oznámení o uložení návrhu smlouvy o fúzi do sbírky listin u obchodního 

rejstříku, 

- zveřejnit upozornění pro akcionáře na jejich práva podle § 220d odst.2 a 4 ObchZ a 

upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 220j ObchZ. 

(zveřejnit v Obchodním věstníku - čl.52 odst.1 stanov) 

Realizace: představenstva obou zúčastněných společností, ihned po schválení návrhu 

sml. o fúzi, do 11.05.2009 

Pozn.: Za představenstvo zanikající společnosti (ZZ a.s.) může tyto povinnosti splnit 

představenstvo nástupnické společnosti (XY a.s.). 

 

9. Uložení potřebných dokumentů v sídle společnosti k nahlédnutí pro akcionáře, nejméně 

jeden měsíc před datem konání valné hromady, jež má schválit smlouvu o fúzi (§ 220d 

odst.2 ObchZ), a to: 

- návrh smlouvy o fúzi, 

- účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři roky a zprávy auditora o 

jejich ověření, 

- konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností, včetně zprávy auditora o jejím 

ověření, 

- zahajovací rozvaha společnosti XY a.s., včetně zprávy auditora o jejím ověření, 

Realizace: představenstva obou zúčastněných společností, ihned po schválení návrhu 

sml. o fúzi, do 11.05.2009 

Lhůta uplyne 11.06.2009 ,tj. pak lze realizovat valné hromady 

10. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ZZ a.s.: Notářský 

zápis, základní body: (§ 220e odst.4 ObchZ): 

- rozhodnutí o zrušení společnosti bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou 

společnost 

- schválení návrhu smlouvy o fúzi 

- schválení konečné účetní závěrky 
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- souhlas se stanovami nástupnické společnosti 

Přílohou notářského zápisu je návrh smlouvy o fúzi (§ 220e odst.11 Obchz). 

Realizace: jediný akcionář (EEE, a.s.), představenstvo (pověření členové), 

od 12.06.2009 – 30.06.2009 

 

11. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady XY a.s.: Notářský 

zápis (čl.17 odst.7 Stanov), základní body: (§ 220e odst.5 ObchZ): 

- souhlas s převzetím jmění zanikající společnosti 

- schválení návrhu smlouvy o fúzi 

- schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy 

Přílohou notářského zápisu je návrh smlouvy o fúzi (§ 220e odst.11 ObchZ). 

Realizace: jediný akcionář (EEE, a.s.), představenstvo (pověření členové), 

od 12.06.2009 – 30.06.2009 

 

12. Uzavření smlouvy o fúzi formou notářského zápisu. 

Realizace: představenstva obou zúčastněných společností, do 31.07.2009 

 

13. Zpracování a podání společného návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku (§ 38d 

odst.2 ObchZ). K návrhu se přikládají (§ 220i ObchZ): 

- smlouva o fúzi, 

- stejnopisy notářských zápisů o rozhodnutí valných hromad zúčastněných společností o 

sloučení, 

- konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvaha nástupnické 

společnosti, 

- průkaz (doklad) o zveřejnění upozornění pro akcionáře a věřitele dle § 220d odst.1 

- prohlášení členů představenstva každé ze zúčastněných společností, že jim není 

známo, že byl podán návrh na určení neplatnosti smlouvy o fúzi nebo na vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady o sloučení 

Realizace: představenstva obou zúčastněných společností, do 15.08.2009 

(Návrh na zápis fúze musí být podán nejpozději do 30.9., tj. bude ještě prostor pro 

případné korekce v řízení u obchodního rejstříku) 

 

14. Zápis fúze do obchodního rejstříku. 

 

 

Brno, dne 13.4.2009 

 

 

 

 

 

 

 



XY a.s. 
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Príloha č. 3  

1. Důvody a podmínky fúze sloučením 

 

Jediným akcionářem sesterských společností XY a.s. (dále také jako „nástupnická 

společnost“) a ZZ a.s. (dále také jako „zanikající společnost“) je společnost EEE, a.s.  

 

Představenstvo společnosti EEE, a.s. rozhodlo dne 13. dubna 2009 o záměru zrušení 

společnosti ZZ a.s. bez likvidace fúzí sloučením se společností XY a.s. s tím, že jako 

rozhodný den fúze byl stanoven 1. leden 2009. Z ekonomického hlediska se fúze 

sloučením jeví jako nejvhodnější záměr dalšího naložení s akcionářským podílem 

společnosti EEE, a.s. v sesterských společnostech ZZ a.s. a XY a.s. (zejména s ohledem 

na společné místo faktické podnikatelské činnosti obou společností, ekonomické využití 

majetku společností k dalšímu podnikání a zvýšení prosperity skupiny firem jako celku). 

   

Představenstvo společnosti EEE, a.s. informovalo o záměru fúze sloučením své dceřiné 

společnosti – XY a.s. a ZZ a.s. 

 

Rozhodným dnem pro fúzi sloučením je 1. leden 2009;  k tomuto datu byla sestavena pro-

forma zahajovací rozvaha nástupnické společnosti XY a.s. 

 

Pro-forma zahajovací rozvaha nástupnické společnosti XY a.s. byla sestavena na základě 

předpokladu, že dojde jednak k realizaci fúze společnosti ZZ a.s. sloučením se společností 

XY a.s., tak i k zápisu této fúze sloučením do obchodního rejstříku. Pokud by valné 

hromady zanikající a nástupnické společnosti fúzi sloučením  neschválily, nebo by tato 

fúze sloučením nebyla zapsána do obchodního rejstříku, přiložená pro-forma zahajovací 

rozvaha nebude platná a společnosti XY a.s. a ZZ a.s. převezmou jako počáteční zůstatky 

k 1. lednu 2009 své konečné zůstatky z účetní závěrky k 31. prosinci 2008. 
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1. Důvody a podmínky fúze sloučením  (pokračování) 

 

Akcionáři nástupnické společnosti XY a.s. k 1. lednu 2009 

 

EEE, a.s. 

se sídlem X, Y 111/0, 000 00 

IČ: 12345678 

Česká republika 

100% 

  jako majitel akcií  

počet akcií jmenovitá hodnota       celkem    

18 10 000 180 000 

28 1 000 28 000 

1  900 900 

2 500 1 000 

11  100 1 100 

14  10 140 

Celkem veřejně neobchodovatelné listinné akcie 211 140 

 

Sídlo nástupnické společnosti XY a.s.  k 1. lednu 2009 

 

XY a.s. 

X 000/123 

000 00 Brno 

Česká republika 

 

Členové představenstva a dozorčí rady nástupnické společnosti XY a.s. k 1. lednu 2009 

 

Členové představenstva Členové dozorčí rady 

Ing. Ján Novák, předseda  Ing. Tomáš Štastný, předseda 

Mgr. Eva Rychlá, místopředseda  Ing. Ján Holý, místopředseda 

Mgr. Jana Čarková, člen  David Veselý, člen 

 



XY a.s. 
Komentář k pro-forma zahajovací rozvaze 
 

K 1. lednu 2009 

(v tisících Kč) 
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2. Přehled operací provedených v souvislosti s fúzí sloučením 

 

Přehled o agregaci a úpravách vlastního kapitálu nástupnické společnosti 

 

 

 

 

Nástupnická společnost přebírá následující složky vlastního kapitálu zanikající společnosti: 

 statutární a ostatní fondy (sociální fond) ve výši 1 530 tis. Kč, 

 nerozdělený zisk minulých let ve výši 51 096 tis. Kč, 

 výsledky hospodaření zanikající společnosti ve výši – 3 202 tis. Kč a nástupnické 

společnosti ve výši 46 533 tis. Kč, celkem tedy ve výši 43 331 tis. Kč byly v zahajovací 

rozvaze převedeny do nerozděleného zisku minulých let.  

 

Všechny ostatní složky vlastního kapitálu zanikající společnosti: 

 základní kapitál ve výši 103 476 tis. Kč, 

 zákonný rezervní fond ve výši 5 666 tis. Kč, 

 emisní ážio  ve výši 24 353 tis. Kč, 

byly převedeny do vlastního kapitálu (nerozděleného zisku minulých let) v celkové výši 

133 495 tis. Kč. 
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2. Přehled operací provedených v souvislosti s fúzí sloučením  (pokračování) 

 

Složky cizích zdrojů, které nejsou závazkem, jsou nástupnickou společností přebírány ve 

struktuře shodné se strukturou cizích zdrojů zanikající společnosti. Ostatní položky 

zahajovací rozvahy vznikly agregací odpovídajících položek individuálních závěrek 

nástupnické a  zanikající společnosti sestavených k 31. prosinci 2005.  V položkách stát-

daňové pohledávky a stát – daňové závazky a dotace  jsou složky stejného druhu sloučeny 

(daň z příjmu zaměstnanců, daň z přidané hodnoty, silniční daň). Dále byla  záloha na daň 

z příjmu PO u zanikající společnosti  sloučena s rezervou na daň z příjmu PO u 

nástupnické společnosti, odložená daňová pohledávka u zanikající společnosti 

s odloženým daňovým závazkem u nástupnické společnosti stejně jako pohledávka u 

zanikající společnosti  a závazek  u nástupnické společnosti z titulu sociálního 

zabezpečení a zdrav. pojištění. 

 

3. Vyloučení vzájemných pohledávek a závazků 

 

Nástupnická společnost se zanikající společností k 31. prosinci 2008 vykazovaly 

vzájemné závazky / pohledávky z obchodních vztahů ve výši 919 tis. Kč. Tento zůstatek 

byl v pro-forma zahajovací rozvaze vyloučen.  

 

 

 

 

 

 

 

Sestaveno dne:   Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je  účetní  jednotkou 
    

21. dubna 2009    

       

 
Ing. . Zbyněk Parma  
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Príloha č. 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Návrh na záznam právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí 

 

NAVRHOVATEL: 

 

XY a.s., se sídlem Xy  000/000, 000 00 cc, IČ 123456789, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 0000, 

zastoupená Mgr. Evou Veselou, na základě plné moci 

 

 

I. 

 

Dne 15.6.2009 bylo valnou hromadou rozhodnuto o zrušení společnosti ZZ a.s., se sídlem Xy 

000/000, 000 00 Ccc, IČ: 123456789, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, B.0000 

(dále též „zanikající společnost“), bez likvidace a o fúzi sloučením do společnosti XY a.s., se sídlem 

Xx, Yx 000/000, IČ: 123456789, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, B.0000 (dále 

též „nástupnická společnost“). 

 

Na základě Usnesení Krajského soudu v Brně č. F 12345/2009, F 12345/2009 – 441,  0000, B 1234/12 

ze dne 4. července 2009, které nabylo právní moci dne 17.7.2009 nastaly právní účinky tohoto 

sloučení (ve smyslu ustanovení §  69a odst. 4 obchodního zákoníku) ke dni zápisu fúze do obchodního 

rejstříku, tj. ke dni 31.7.2009. Společnost Xy a.s. tedy počínaje dnem 1. srpna 2009 vstupuje jako 

univerzální právní nástupce v plném rozsahu do všech práv a povinností zanikající společnosti ZZ a.s. 

a přebírá veškerý majetek zanikající společnosti, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku. 

 

II. 

 

S ohledem na skutečnosti popsané v článku I. tohoto návrhu, přešla na nástupnickou společnost XY 

a.s., se sídlem Xy, Yx 000/000, IČ: 123456789, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v 

Brně, B.0000 i veškerá vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví zaniklé právnické osoby, 

veškerá věcná a jiná práva k nemovitostem ve prospěch zaniklé právnické osoby. 

  

XY a.s. 
X   000/000 
000 00 tttt 

Česká republika 
tel.: 123 456 789 
fax: 123 456 789 

e-mail: info.cz 
http://www.mnd.cz/ 

 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně 
Katastrální pracoviště Ccc 
Xy                         255 
123 45 Ccc 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA LUŽICE DNE 

   Mgr. Veselá / 006 1.8.2009 
 

mailto:info-servisni@mnd.cz
http://www.mnd.cz/
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III. 

Na základě skutečností popsaných v článku I. a II. tohoto návrhu, jako univerzální právní nástupce 

zaniklé právnické osoby – ZZ a.s., se sídlem Xy 000/000, 000 00 Cx, IČ: 12345678, 

n a v r h u j e m e, 

 

aby byl Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Kyjov 

proveden u všech nemovitostí ve vlastnictví zaniklé právnické osoby ZZ a.s. (IČ: 12345678), záznam, 

na základě kterého se zapisuje vlastnické právo pro univerzálního právního nástupce - společnost XY 

a.s., se sídlem Xy, Cx 000/000, IČ: 12345678, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 

B.0000 

 

 

Za XY a.s.: 

 

 

Mgr. Eva Veselá  

dle plné moci 

 

 
 


