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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. 
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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. 
Komentář k pro-forma zahajovací rozvaze 
 

K 1. lednu 2009 

(v tisících Kč) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 



XY a.s. 
Komentář k pro-forma zahajovací rozvaze 
 

K 1. lednu 2009 

(v tisících Kč) 
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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. 

 



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  (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 

 

 
 

 


