
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat pojem fúze a analyzovat její účetní a právní 

aspekty. Pro teoretickou část je použita rešerše doporučené literatury a doplněna dalšími na 

dané téma. V praktické části je vybraná fúze s konkrétními společnostmi s dostupnými údaji. 

 

Klíčová slova:  

Fúze; nástupnická společnost; zanikající společnost; účetní; právní 

 

Abstract 

The aim of this theses is to characterize the concept of merger and analyze its financial and 

legal aspects. For the theoretical part is used retrieval of recommended literature 

complemented by Further on the topic. In the practical part is selected merger with specific 

companies with available data. 
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1 Úvod 

V dnešní době, kdy jde všechno dopředu mílovými kroky a to od techniky až po 

zdravotnictví, je těžší a těžší udržet se na trhu a patřit mezi ty nejlepší a být nejlepší v delším 

časovém horizontu. Na trh se snaží dostat víc a víc nových společnosti, firem, menší 

živnostníci a všichni chtějí uspět v tvrdé konkurenci. 

Většina společností se snaží používat různé metody k úspěchu. A těch je hned několik, záleží 

na samotné společnosti, kterou metodu si zvolí, jestli to bude cesta pozvolného růstu anebo 

využijí nějakou možnost spojení a jedna taková z nich je fúze. A fúze bude náplní této 

bakalářské práce. 

V teoretické části budou rozebrány další možnosti spojení dvou a více společností. Pak bude 

probrána samotná fúze a další typy fúzi a jejich rozdělení. Dále analyzována účetní specifika 

fúze, což představuje přípravnou a realizační fázi. A s tím spojené daňové souvislosti jako je 

například registrace k DPH nebo daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. A nakonec 

vypsána právní specifika fúze, protože žádné spojení se v České republice není platné, pokud 

nesplní dané právní podmínky nebo nezapíše do obchodního rejstříku. Ovšem nesmíme 

zapomenout na Státní správu, kde je nutné hlásit danou fúzi a řádně jí dokumentovat. A 

spoustu dalších právních náležitostí spojené s fúzí. 

Pro praktickou část byly vybrány dvě konkrétní společnosti. Jedná se, o zanikající společnost 

Repro International spol. s r.o., s fúzující nástupnickou společností PALA s.r.o. Jde o fúzi 

mezi mateřskou a dceřinou společností. Ve zjednodušeném příkladu znázorním, jak fúze 

probíhá a co obnáší a jaké může mít motivy. 
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2 Možnosti přeměny podniků 

V podmínkách současné globalizované ekonomiky jsou přeměny obchodních společností a 

družstev stále častějším jevem a proto se jejich finanční obnosy stále zvyšují. Proces přeměny 

vyžaduje vypracování několika dokumentů právního a účetního charakteru, což klade vysoké 

nároky na všechny zúčastněné subjekty. Jde o procesy, které jsou finančně a organizačně 

velmi náročné a nákladné [1], [2]. Na druhé straně v důsledku přeměny přechází jmění nebo 

aspoň jeho část na jiný právní subjekt, aniž by bylo třeba řešit převod jednotlivých častí 

majetku nebo žádat o udělení souhlasu věřitel se změnou dlužníka.  

2.1 Fúze 

Při přeměně fúzi dochází vždy k zániku jednoho podniku bez likvidace a přechod jmění 

tohoto zanikajícího podniku na právního zástupce. Obvykle i to, že společníci (členové) 

zanikajícího podniku (družstva) sestávají společníky (členy) nástupního podniku (družstva). 

Uvedená skutečnost neplatí v případě, kdy zvláštní zákon stanoví výjimku [12]. 

2.2 Rozdělení 

Podstatou rozdělení je přechod (části) jmění rozdělovaného podniku (družstva) na jiný podnik 

či podniky. Přitom je možný přechod veškerého jmění rozdělovaného podniku (družstva) na 

nástupnický podnik (rozštěpení) nebo přechod pouze části takového jmění (odštěpení). 

V případě rozštěpení přechází veškeré jmění podniku na jiný podnik, rozdělený podnik zaniká 

bez likvidace. Společníci rozdělovaného podniku se stávají společníky nástupního podniku, 

případně na základě dohody všech společníků (členů) zúčastněných podniků společníky 

(členy) jen některých nástupnických podniků. V případě odštěpení naproti tomu na jiný 

podnik přechází pouze část jmění podniků (družstva), rozdělovaný podnik (družstvo) 

nezaniká a nadále trvá. Vyčleněná část jmění se tedy stává jměním nástupnického podniku  

a rozdělený podnik (družstvo) nadále existuje jako právnická osoba ovšem už bez vymezené 

části jmění. [3], [12]. 

2.3 Převod jmění na společníka 

V případě převodu jmění na společníka dochází k převodu jmění podniku na společníka, který 

má největší podíl (v případě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti dostačuje 

90%). Tento společník se tak stává univerzálním nástupcem podniku. Podnik, jehož jmění se 

převádí, zaniká. Ostatní společníci v důsledku zániku podniku o své postavení přicházejí a 
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nestávají se ani společníky právního nástupce. Za ztrátu svého postavení společníka jim 

ovšem náleží finanční kompenzace. Zrušení družstva s převodem jmění na jeho člena je 

zakázáno [12]. 

2.4 Změna právní formy 

Změnou právní formy se mění vnitřní právní poměry podniku (družstva) a postavení jejich 

společníků (členů), a to při trvání podniku (družstva). „Transformovaný” podnik (družstvo) 

tedy nezaniká a jeho jmění nepřechází na jiný podnik, ale pouze se mění jeho vnitřní 

uspořádání. Společníci (členové) transformovaného podniku zůstávají i nadále společníky 

(členy), jejich práva a povinnosti budou ovšem v závislosti na zvolené právní formě odlišné 

[4], [12]. 

2.5 Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 

V tomto zákoně je detailně popsána fúze a další možnosti spojení obchodních společností. 

Dále zde najdeme Zákon, ve kterém je popsána fúze a další možnosti spojení obchodních 

společností a kde jsou jednotlivě popsány podmínky pro správné absolvování fúze, je zákon č. 

125/2008 Sb. z roku 19. 3. 2008. Tento zákon byl několikrát novelizován. Nejaktuálnější 

verze je z roku 1. 1. 2014 [12]. Zákon se skládá z 5 části a to z obecného ustanovení, fúze, 

rozdělení, převod jmění na společníka a změnou právní formy. 
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3 Charakteristika fúze 

Fúze jako taková představuje postup, kdy se statutární orgány dvou a více firem dohodnou na 

jejich spojení s tím, že požádají vlastníky těchto firem o schválení takového spojení. 

Registraci a zápisem fúze v příslušné evidenci firem je pak celý proces fúze dokončen. Fúze a 

akvizice jsou prováděné společnostmi za účelem dosáhnout větších určitých strategických, 

podnikatelských nebo finančních cílů. Představují spojení dvou a více společností často 

s různou právní subjektivitou, firemní kulturou a systémem hodnot. Z tohoto důvodu je 

úspěšnost akvizic závislá zejména na otázce, jak dobře se podaří integrace jednotlivých 

společností. Každá firma je ve vztahu s několika zájmovými skupinami (akcionáři, manažeři, 

věřitelé, zaměstnanci, spotřebitelé, dodavatelé, konkurenti apod.), kteří se zajímají o 

úspěšnost akvizičních procesů. Akvizice představuje postup, při kterém kupující společnost 

získává celkovou kontrolu nad cílovou společností (která je cílem akvizice), její části nebo 

jejího majetku a prodávající za to získává od kupujícího odpovídající vypořádání [5]. 

3.1 Význam slova fúze 

Fúze je jedním ze způsobu přeměn společností a družstev. Podobně je na tom i způsob 

rozdělením odštěpením, kde jde o přechod pouze části jmění. Jedná se o způsob, který je 

nejčastěji realizovaný v praxi. Podstatou fúze je vždy zánik alespoň jednoho subjektu 

(společnosti nebo družstva) bez likvidace a přechod jmění tohoto zanikajícího subjektu na 

univerzálního právního nástupce (společnost, družstvo). Nejde jenom o převod majetku a 

závazků (jmění), ale nástupnická společnost či družstvo navíc vstupuje do právního postavení 

zanikající společnosti (družstva). Přebírá veškeré veřejnoprávní práva a povinnosti a mohou 

být proti ní vedeny a uplatněny veřejnoprávní sankce za porušení povinnosti zaniklou 

společností (družstva), pouze zvláštní zákon může stanovit něco jiného. Společníci (členové) 

zanikající společnosti (družstva) se zásadně stávají společníky (členy) nástupnické společnosti 

(družstva) [4], [12]. 

3.2 Historický vývoj fúze 

Společnosti se navzájem přebíraly, pohlcovaly, kupovaly a jinak slučovaly už koncem 19. 

století.  Jednotlivé éry můžeme rozdělit do několika skupin[6]: 

 1897 – 1904 
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První velká akviziční vlna přišla v Americe. Kdy jedna velká společnost vznikla sloučením 

785 samostatných společností. Přelom devatenáctého a dvacátého století byl zlatou érou 

hospodářské svobody a rychle rostoucí trhy, které těžily z liberalismu a uvolnění 

mezinárodního obchodu, si vynucovaly nové přístupy. Tradiční relativně malé podniky 

ztrácely smysl, neboli ztrácely dech. Proto přišla vlna horizontálních fůzí, jejichž cílem bylo 

získávání dominantního postavení na trhu včetně možnosti cenové tvorby. Tato vlna zasáhla 

v podstatě celou ekonomickou oblast. Hlavně šlo o oblast těžby, ocelářství, chemický 

průmysl, strojírenství či potravinářský průmysl. 

 1920 – 1929  

V této éře přicházejí vertikální fúze, kdy se podniky snaží pod svoji kontrolu dostat výrobní 

řetězec od těžby až po prodej finální produkce. Z pohledu podnikatelského prostředí jde zcela 

o logickou odpověď na antimonopolní zákonodárství, které znemožnilo další získávání podílu 

na trhu pomocí horizontálních fúzí. Přerozdělení prospěchu má být tedy zajištěna oligopolem. 

Ve spojených státech dostává značný prostor investiční bankovnictví, které se stává 

financiérem mnoha fúzí, a to vede k významnému růstu cen na trzích aktiv. Období končí 

hospodářskou krizí a dlouhou recesí, která byla v USA překonána až na konci 30. let, 

v podstatě s příchodem válečného konfliktu. 

 1965 – 1975   

Další zpřísňování antimonopolních zákonů vedlo k tomu, že podniky se dostávaly nejen ve 

Spojených státech, ale také ve svobodné části Evropy, do schizofrenního postavení. Na straně 

jedné státy po druhé světové válce ovládaly některé části ekonomiky, především z oblasti 

těžby, takže vzhledem k dosti omezeným možnostem zahraničního obchodu byly firmy pod 

tlakem faktických monopolů. Na straně druhé jim bylo bráněno reagovat přirozeným 

způsobem. Nicméně se přesto uskutečnila řada fúzí, jejichž cílem bylo profitovat z výnosů 

z rozsahu a díky tomu dosahovat úspěchu během distribuce užitku. Toto období končí s érou 

stagflace. 

 1984 – 1988  

Tato éra je podnětná z mnoha pohledů. Především zde poprvé vidíme vzestup fenoménu 

nepřátelských převzetí, tedy takových převzetí společnosti, která se dějí bez spolupráce 

s představenstvem nebo jiným statutárním orgánem přebírané firmy či přímo přes jeho odpor. 
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To umožnilo rozvoj akciových trhů a fakt, že společnosti se počaly v předchozích dekádách 

daleko více financovat prostřednictvím burz. 

Druhým faktorem v tomto období byl příchod spekulativního kapitálu, který se zapojil do 

obchodování na trzích a také do procesů fúzí a akvizicí. Šlo o to, že spekulant pečlivě 

sledoval výkyvy trhů s jednotlivými akciovými tituly a nezřídka využíval i insider 

(zasvěcené) informátory k tomu, aby vytipoval společnost, která se stala předmětem zájmu o 

nepřátelské převzetí. Zvýšený zájem o akcie přinášel růst ceny, zvláště napadená společnost 

bránila tomuto typu převzetí. Spekulant tak se svým balíkem a svým postavením mohl 

zhodnotit investice. Vznikaly nadnárodní koncerny, objevily se společnosti, jejichž akviziční 

zájmy směřovaly soustavně i mimo vlastní teritorium. V tom smyslu šlo vlastně o první 

globalizaci. 

 1995 – 2001 

Tato vlna je opravdu první vlnou globalizace fúzí a akvizic. Byla umožněna řadou dalších 

kroků – mezinárodní obchod se rozvíjel dosud nevídaným způsobem a jeho liberalizace, i 

když nedůsledná, otevřela před korporacemi nové obzory.  

Započal vzestup Číny, specifického hybridu plánované ekonomiky a volného trhu, který 

nejprve vytvořil obrovskou dílnu s neuvěřitelnou pracovní kapacitou, ve druhé fází pak také 

obrovský spotřebitelský trh.  

 2005 – ? 

Některé prameny rozeznávají další dvě vlny fúzí a akvizic, které jsou spojeny s hedgeovými 

fondy a rozvojem private equity, suverénními fondy a podobně.  Nezdá se však, že by toto 

období přinášelo nutně nějaké specifické změny nebo znaky, které by z něj měly učinit zvlášť 

definovanou éru.[6] 

3.3 Typy fúze 

Fúze se může uskutečnit mezi českými (fyzickými či právnickými) osobami nebo se může 

zúčastnit i zahraniční osoba. Rozlišujeme dvě formy fúze a to: 

 fúze sloučením,  

 fúze splynutím. 
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3.3.1 Fúze sloučením 

V případě fúze sloučením dochází k zániku společnosti nebo družstva (popřípadě více 

společností či družstev) bez likvidace s tím, že zánikem přechází její jmění na jinou (již 

existující) společnost nebo družstvo (viz Obr. 1). Nástupnická společnost (družstvo) přitom 

vstupuje do právního postavení zanikající společnosti (družstva). Vzorcem by se dala vyjádřit 

fúze sloučením následovně: A + B = A (A trvá a přejímá jmění B, zatímco B zaniká bez 

likvidace a jeho zánikem přechází jmění na A). Zanikajících společností (družstev) může být 

více, nástupnická společnost (družstvo) bude naproti tomu vždy jen jedna. V okamžiku zápisu 

fúze sloučením do obchodního rejstříku nastávají především tyto právní účinky [7], [12]:  

 zanikající společnost (družstvo) zaniká, 

 jmění zanikající společnosti (družstva) přechází na nástupnickou společnost (družstvo) 

a nástupnická společnost (družstvo) vstupuje i ve všech ostatních aspektech do 

právního postavení zanikající společnosti (družstva), 

 společníci (členové) zanikající společnosti (družstva) se stávají společníky (členy) 

nástupnické společnosti (družstva).  

 

     Obr. 1 Fúze sloučením [7] 

3.3.2 Fúze splynutím 

Fúzi splynutím dochází ke zrušení bez likvidace a zániků jedné nebo více obchodních 

společností nebo družstev (viz Obr. 2). Veškeré jmění všech zanikajících obchodních 

společností a družstev přechází na splynutím vzniklou nástupnickou obchodní společností 
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nebo družstvo. Vzorcem by se dala vyjádřit fúze splynutím následovně: A + B = C (A a B 

zanikají bez likvidace a jejich zánikem přechází jejich jmění na nově vzniklé C). V okamžiku 

zápisu fúze splynutím do obchodního rejstříku nastávají tyto právní účinky [4], [7], [12]: 

 zanikající společnosti (družstva) zanikají, 

 vzniká nástupnická společnost (družstvo), 

 jmění zanikajících společností (družstev) přechází na nástupnickou společnost 

(družstvo) a nástupnická společnost (družstvo) vstupuje i ve všech ostatních aspektech 

do právního postavení zanikajících společností (družstev) ledaže zvláštní zákon neurčí 

jinak, 

 společníci (členové) zanikajících společností (družstev) se stávají společníky (členy) 

nástupnické společnosti (družstva).  

 

     Obr. 2 Fúze splynutím [7] 

 

3.4 Rozdělení fúze 

Fúze může proběhnout sloučením nebo splynutím. Ovšem fúze můžeme dělit i podle 

charakteru fúze. Například zda fúzované společnosti mají stejné produkty, zda figurují ve 

stejném odvětví nebo podle velikosti společnosti apod. 

Z hlediska charakteru fúzí, je můžeme dělit do těchto skupin [6]: 

 horizontální fúze, 

 vertikální fúze, 

 konglomerátní fúze, 
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 kongenerická fúze. 

3.4.1 Horizontální fúze 

Jedná se o spojení podniků, které mají podobný výrobní program a jsou na stejné úrovni. 

Základním prvkem tohoto spojení může být snaha o úspory z rozsahu, kvalitnější 

management nebo získání know-how. Ovšem jiné podniky v tom vidí i zisk většího postavení 

na trhu. [6] 

3.4.2 Vertikální fúze 

Zde se většinou jedná, že společnost se fúzuje se svým dodavatelem nebo odběratelem. 

Podnik díky této fúzi dostává kontrolu nad svými dodávkami surovin a tak si kontroluje a 

zajišťuje kvalitu svých surovin. Dále má možnost kontrolovat prodejní jednotky svých 

produktů. [6] 

3.4.3 Kongenerická fúze 

Zde se jedná o podniky, které figurují ve stejném odvětví, avšak jejich produkty jsou do jisté 

míry odlišné nebo zcela odlišné. Skoro by se zdálo říct, že se jedná o takový mezistupeň mezi 

horizontálním a konglomerátním typem fúze. [6] 

3.4.4 Konglomerátní fúze 

Můžeme říct, že podniky se pohybují v úplně jiných odvětvích a jejich produkty jsou zcela 

odlišné. Hlavním motivem této fúze je většinou diverzifikace rizika. Jedná se o společnosti, 

které podnikají v zavedených, ale nerostoucích odvětvích a chtějí využít své volné zdroje. [6] 
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4 Účetní aspekty fúze 

Samotná realizace fúze je velmi časově, organizačně i finančně náročná. Pro úspěšnou 

realizaci fúze je zcela nezbytná dokonalá příprava a pečlivý výběr osob realizujících fúzi. Lze 

říci, že fúze realizované bez odborné pomoci (ekonomickými pracovníky, účetními a 

daňovými poradci, auditory, právníky a znalci) jsou velmi často neúspěšné a tím pádem ztrácí 

svůj účel, pro který byly realizovány. Celý proces můžeme shrnout do 3 základních fází [4], 

[12]: 

 přípravná fáze – během které by měl být definován cíl, pro který fúze vzniká a je 

realizována, 

 realizační fáze – samotná realizace, 

 dokončovací fáze – uvádění změn, ke kterým během fúze došlo. 

4.1 Přípravná fáze 

Na začátku je třeba zdůraznit roli, kterou v celém procesu fúze hrají statutární orgány 

zúčastněných společností, které celou fúzi připravují a které připravují veškeré dokumenty 

pro následné schválení fúze. 

4.1.1 Stanovení cíle 

Statutární orgány zúčastněných společností si musí stanovit cíl, kterého chtějí fúzí dosáhnout. 

Měli by daný cíl konzultovat s účetními, daňovými a právními poradci zda je fúze 

nejvhodnější volbou nebo jestli existuje nějaký vhodnější způsob pro vytyčený cíl. Neměli by 

ovšem zapomenout analyzovat zejména účetní podklady před konečným rozhodnutím. A to 

tehdy pokud nástupnická společnost nemá zájem přebírat i daňovou historii zanikající 

společnosti [4]. Výsledkem takové analýzy jsou zpravidla stanoviska výše zmíněných 

poradců. Fúze je jako každá přeměna daňově neutrální, a proto je optimálním řešením 

zejména tam, kde má dojít k přesunu velkých majetkových hodnot.  

4.1.2 Harmonogram fúze 

Jakmile je tým poradců a spolupracovníků hotový s vytyčeným cílem, je možné přistoupit 

k přípravě harmonogramu celého procesu fúze. Podrobný harmonogram fúze je z praktického 

pohledu vůbec nejdůležitějším dokumentem vyhotovovaným v rámci fúze.  
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Při plánování harmonogramu je třeba zohledňovat zejména [4]: 

 požadavky platné právní úpravy, zejména lhůty stanovené zákonem o přeměnách, 

 hospodářský cyklus zúčastněných společností, 

 dny pracovního klidu a státní svátky, 

 plánované dovolené členů týmu spolupracovníků a poradců a případné celozávodní 

dovolené, 

 termíny, ve kterých vychází Obchodní věstník. 

Za vyhotovení harmonogramu musí být odpovědný koordinátor. Harmonogram musí být před 

jeho definitivním vyhodnocením odsouhlasen ze strany všech zúčastněných subjektů. Lze jen 

doporučit, aby součástí harmonogramu byl rovněž seznam kontaktních osob jednotlivých 

zúčastněných společností s uvedením kontaktních údajů těchto osob [3]. 

4.2 Realizační fáze 

Je část fáze, kdy se dá fúze do pohybu. Aby byla fúze úspěšná, musí mít nějaký svůj řád a 

postup. Pro tuto oblast se sestrojí takzvaný projekt fúze, podle kterého je fúze s patřičnými 

náležitostmi uskutečňována. Nejčastější podoba projektu fúze je v písemné formě. 

4.2.1 Rozhodný den fúze 

Rozhodný den fúze je den, od něhož se jednání zanikající společností považují z účetního 

hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti. Od rozhodného dne se tedy 

účetnictví zúčastněných společností chová, jako by již k fúzi došlo. Právní důsledky jsou 

ovšem spojeny až se zápisem fúze do obchodního rejstříku. 

Je potřeba si uvědomit, že se bude často jednat o fikci, která je uplatňována v účetnictví a 

následně v daních z příjmů pro účely daně z příjmů právnických osob, a to proto, že rozhodný 

den bylo a nadále je možno stanovit do minulosti tzv. zpětně. Zpětně vzhledem k valné 

hromadě, která rozhoduje o fúzi a zpětně vzhledem k podání návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku. Právní účinnost přeměny je vždy položena v budoucnosti jak vzhledem valné 

hromadě, tak vzhledem k zápisu fúze do obchodního rejstříku. Právní účinnost následuje až 

po úspěšném zápisu fúze a je rozhodná pro veškerá další jednání až po určité výjimky. 

Výjimku tvoří účetnictví a zákon o daních z příjmů, kde máme ze zákona fikci, že předmět 

fúze (sloučení, splynutí) bude považován za splněný již zpětně k rozhodnému dni, a to bez 

ohledu na právní účinnost fúze [4]. 
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4.2.2 Výběr varianty účetnictví 

Pokud zákon o přeměnách vyžaduje u zanikající společností ocenění jmění při přeměně 

společnosti, použijí tyto účetní jednotky při ocenění majetku a závazku reálnou hodnotou. 

Touto reálnou hodnotou je hodnota zjištěná na základě ocenění jmění posudkem znalce pro 

projekt fúze společnosti provedeného rozvahovému dni pro ocenění. Rozhodný den může být 

stanoven v období, které předchází den zápisu do obchodního rejstříku nebo může být shodný 

se dnem zápisu do obchodného rejstříku. 

Pokud rozhodný den není shodný se dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku, pak účetní 

jednotky zúčastněné na přeměně společnosti otevírají účetní knihy k rozhodnému dni 

přeměny a vedou účetnictví samostatně, a to do dne zápisu fúze společnosti do obchodního 

rejstříku. Toto účetní období končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl proveden 

zápis fúze do obchodního rejstříku. 

Mohou nastat následující varianty [4]: 

 1. varianta – rozhodný den se shoduje se dnem otevření účetních knih, který následuje 

po rozvahovém dni ocenění, 

 2. varianta – rozhodný den se neshoduje se dnem otevření účetních knih, který je o 

rozvahovém dni pro ocenění, a byl stanoven v mezidobí nejpozději do dne 

předcházejícího dne zápisu do obchodního rejstříku, 

 3. varianta – rozhodný den, shodný se dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku. 

4.2.3 Znalec pro ocenění jmění 

V případě fúze splynutím musí být podle zákona o přeměnách oceněno jmění každé ze 

zanikajících společností. V případě fúze sloučením zákon o přeměnách stanovuje, že jmění 

zanikající společností musí být oceněno, pokud bude v rámci fúze sloučením zvyšován 

základní kapitál nástupnické společnosti ze jmění zanikající společností. Ocenění provádí 

znalec jmenovaný za tím účelem soudem [13]. 

4.2.4 Sestavení účetních závěrek 

Konečná účetní závěrka se sestavuje jako řádná nebo mimořádná účetní závěrka ke dni, který 

předchází rozhodnému dni přeměny. Ke dni předcházejícímu rozhodný den je nutno uzavřít 

účetní knihy všech zúčastněných společností a sestavit řádnou nebo mimořádnou účetní 
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závěrku. Konečné účetní závěrky, popřípadě mezitímní účetní závěrky je nutno nechat ověřit 

auditorem. Existuje několik typu uzávěrek například: 

 Řádná účetní závěrka – se sestavuje tehdy, pokud bude předcházející den rozhodným 

dnem přeměny totožný s koncem účetního období, tj. hospodářského či kalendářního 

roku. Společně s řádnou účetní závěrkou se sestavuje také daňové přiznání k dani 

z příjmů právnických osob. [2]  

 Mimořádná účetní závěrka – se sestavuje tehdy, pokud se nachází rozhodný den 

v průběhu účetního období. Dnem předcházejícím rozhodný den pak skončí toto 

účetní období. Ovšem i s mimořádnou účetní závěrkou musí být zpracováno daňové 

přiznání k dani z příjmů. [2], [4] 

 Mezitímní účetní závěrka – tato účetní závěrka se sestavuje pouze tehdy, pokud byla 

poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka, popřípadě konečná účetní závěrka 

sestavena z daných údajů ke dni, od něhož uplynulo více než 6 měsíců. Zde není nutno 

podávat přiznání k dani z příjmu, ale je třeba stanovit odhad daně a zaúčtovat daň, 

obvykle jako rezervu na daň [4]. Nově od 1. 1. 2012 se mezitímní uzávěrka 

nevyžaduje, pokud všichni společníci všech zúčastněných společností na fúzi udělili 

souhlas. 

4.2.5 Zahajovací rozvaha 

Nástupnická společnost sestavuje zahajovací rozvahu. Do sestavení zahajovací rozvahy patří i 

účtování o převzetí aktiv a pasiv zanikající účetní jednotky, otevírání účetních knih a 

zaúčtování odložené daně z důvodu přecenění jmění, pokud je prováděno. 

Neshoduje-li se rozhodný den se dnem otevírání účetních knih a zároveň se neshoduje se 

dnem zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku, je nutno zaúčtovat úbytky změn 

reálné hodnoty majetku vůči původnímu ocenění. Pro ocenění majetku slouží 2 metody 

ocenění. 

 1. metoda – je použití ocenění jednotlivých složek majetku podle zvláštního předpisu. 

To znamená, individuální ocenění znalcem.  

 2. metoda – je nechat ocenění majetku v původních účetních hodnotách. 

V obou případech vzniká rozdíl oproti ocenění jmění použitým při fúzi. V případě použití 

první metody vzniká goodwill, který je podle účetnictví nehmotným majetkem a odepisuje se 
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nejdéle 60 měsíců do nákladů či výnosů. Při použití druhé metody nám obecně vzniká 

oceňovací rozdíl k nabytému majetku jako hmotný majetek a odepisujeme jej 180 měsíců do 

nákladů a výnosů. [4] 

Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku při fúzi se nezahrnuje do základu daně. 

Odepisuje se účetně od rozhodného dne fúze. 

Zahajovací rozvaha se sestavuje k rozhodnému dni fúze a k jejímu sestavení se využívají 

konečné účetní závěrky, posudek znalce pokud je vyžadován. K zahajovací rozvaze musí být 

připojen i komentář, ve kterém má být popsáno do jakých položek zahajovací rozvahy byly 

převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky.  

4.3 Daňové souvislosti 

Žádná fúze se neobejde bez daňové povinnosti. Ať už začínaje od zálohy na daň z příjmů 

právnických osob až po daňové odpisy. Pro správné řízení a postupování při daňové 

povinnosti se řídí daňovým řádem č. 280/2009 Sb. [14]. 

4.3.1 Zálohy na daň z příjmů právnických osob 

Ve zdaňovacím období započatém rozhodným dnem přeměny do dne předcházejícího dni 

zápisu přeměny do obchodního rejstříku, platí zálohy zanikající společnost. Od dne zápisu do 

obchodního rejstříku platí zálohy nástupnická společnost ve výši odvozené ze součtu 

posledních daňových povinnosti zaniklé společnosti. [2] 

4.3.2 Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty 

Daňový subjekt zaniká až výmazem z obchodního rejstříku a proto musí zanikající i 

nástupnická společnost podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty samostatně. A to od 

doby rozhodného dne fúze do dne zápisů fúze do obchodního rejstříku za zdaňovací období 

vyplývající pro každou ze zúčastněných společností ze zákona č.235/2004 Sb., dále jen ZDPH 

[2], [15]. 

Případná vzájemná plnění mezi zanikající a nástupnickou společností jsou z hlediska ZDPH 

posuzovány od rozhodného dne fúze až do zápisů obchodního rejstříku jako plnění mezi 

samostatnými právnickými osobami. Po zápisu fúze do obchodního rejstříku bude už jen 

existovat nástupnická společnost, která může zažádat v daňovém přiznání nárok na odpočet, 

který se týkal právního předchůdce [2]. Ovšem nesmí docházet ke krácení daně, například, že 
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zanikající společnost používala koeficient a nástupnická společnost nikoliv. Musí být 

zachována neutralita přeměny. 

4.3.3 Registrace k DPH 

Nástupnická společnost je povinna podat (přihlásit) přihlášku k registraci za plátce DPH do 

dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Plátcem se nástupnická společnost stane dnem 

zápisu do obchodního rejstříku. Zdaňovací období se stanoví podle součtu obratů 

zúčastněných společností. [2] 

4.3.4 Daňové odpisy 

Daňové odpisy se mohou uplatnit jen tehdy, pokud se jedná o zdaňovací období. Za 

zdaňovací období se považuje [4]: 

 kalendářní rok, 

 hospodářský rok, 

 období od rozhodného dne fúze do konce kalendářního (hospodářského) roku, ve 

kterém byl zapsán do obchodního rejstříku, 

 účetní období, delší než 12 měsíců nepřetržitě jdoucích za sebou. 

Ze zákona o daních z příjmů hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku 

vlastnické právo. Toto právo získává i nástupnická společnost při přeměně podle zvláštního 

zákona. Děje se tak, že hmotný majetek ve vlastnictví zanikající společnosti k rozhodnému 

dni fúze je převáděný na nástupnickou společnost.  
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5 Právní aspekty fúze 

Pro správné uskutečnění fúze jsou dané pravidla, které je třeba plnit a dodržovat. Bez těchto 

podmínek by byla fúze neplatná a zamítnutá. Právní účinky fúze dostávají platnost 

okamžikem zápisu fúze do obchodního rejstříku. O zápisu rozhoduje soud a řízení se zahajuje 

návrhem. 

5.1 Zápis fúze do obchodního rejstříku 

Právní úprava obchodního rejstříku dostala některých změn a to proto, že přestal platit 

obchodní zákoník, který byl nahrazen zákonem o obchodních korporacích [13]. 

Zápis do obchodního rejstříku nově může zapisovat i notář. Pro účastníky rejstříkového řízení 

to tak znamená značné urychlení a zjednodušení rejstříkového procesu, neboť notář jim na 

jejich žádost kromě sepisu požadovaných dokumentů může zajistit i přímý zápis do 

obchodního rejstříku, jakož i vydání nového výpisu z obchodního rejstříku a uložení 

požadovaných listin do sbírky listin obchodního rejstříku [6]. 

Někdy se může stát, že pro podání návrhu o zapsání fúze do obchodního rejstříku bude 

potřeba získat pravomocný souhlas některých orgánu státní či veřejné moci. Například Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže nebo také o dohled nad finančními trhy, který má na starost 

Česká národní banka. Dalo by se říct, že daná problematika je složitá a také proto dochází 

kolikrát ke střetům různorodých zájmů a navíc je vše časově náročné, existuje pro dané 

společnosti uvažující o fúzi možnost přednotifikačních kontaktů. Smyslem kontaktů je, že 

přebírající společnost, může oslovit Úřad a vyžádat si důvěrné konzultace. Obsahem 

konzultace by měl být přebírající společnosti naznačen výsledek jejich žádosti o povolení fúze 

[9]. 

Postup při zapsání fúze do obchodního rejstříku: 

 návrh – se podává na dvou formulářích tzv. procesní formulář a formulář předmětu 

návrhu, 

 příloha – je seznam listin doložených k návrhu na zápis fúze, která je doložena 

v dokumentu zvaném „Seznam příloh přikládaných k návrhu na zápis fúze“, 

 poplatek – celé řízení je zpoplatněno soudním poplatkem, 

 příslušný soud – příslušný soud je krajský soud, u kterého je zúčastněna společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku. 
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5.2 Přechod zaměstnanců 

Přechod zaměstnanců ze zanikající společností na nástupnickou společnost při fúzi je obsažen 

v zákoníku práce 262/2006 Sb. [16]. Zákoník práce předpokládá, že ze zákona dochází při 

fúzí k přechodu práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů zanikající společností na 

společnost nástupnickou. Okamžikem přechodu těchto práv a povinností je vždy den zápisu 

do obchodního rejstříku [4]. 

K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází automaticky a proto není 

nutné uzavírat další nové smlouvy či dodatky ke stávajícím smlouvám.  

O přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jsou zúčastněné společností povinny 

informovat své zaměstnance nejpozději do 30 dnů před zápisem fúze do obchodního rejstříku. 

5.3 Státní správa 

Po zápisu fúze do obchodního rejstříku musí nástupnická společnost ještě navštívit hned 

několik státních úřadů, zažádat o registraci a zařazení do systému daného úřadů a podepsat 

řadu papíru pro úspěšně absolvování fúze. Nezbytnou podmínkou je dále informovanost 

všech subjektů spojených s nástupnickou nebo zanikající společností. 

5.3.1 Živnostenský úřad 

Živnostenské oprávnění zanikající společností nepřechází na společnost nástupnickou. Pokud 

by zanikající společnost byla nositelem živnostenského oprávnění je nástupnická společnost 

povinná získat nové živnostenské oprávnění. Nicméně nástupnická společnost může 

pokračovat v provozování živnostenské činnosti zaniklé společnosti, ale musí do 15 dnů ode 

dne právních účinků fúze písemně oznámit pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a 

zároveň podá ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi [4]. 

5.3.2 Katastrální úřad 

Nemovitosti zanikající společnosti sice přechází v rámci fúze na společnost nástupnickou, 

avšak nástupnická společnost musí u katastrálního úřadu příslušného podle polohy 

nemovitosti podat návrh na záznam přechodu vlastnictví k vlastním nemovitostem, protože se 

převod nemovitostí při fúzi nepromítne. 
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5.3.3 Finanční úřad 

Nástupnická společnost získává daňové postavení subjektu namísto zanikající společnosti. 

Dojde-li ke změně údajů, které se musí povinně uvádět při registraci. Je daňový subjekt 

povinen tuto změnu nahlásit správci daně a to do 15 dnů ode dne kdy nastala, popřípadě 

zažádat o zrušení registrace pokud jsou dány důvody například změna OSVČ nebo přerušení 

podnikatelského činnosti [4]. Za zanikající společnost má tuto povinnost samozřejmě právní 

nástupce (nástupnická společnost). 

5.3.4 Okresní správa sociálního zabezpečení 

Právní nástupce je povinen odhlásit zaniklého zaměstnavatele u příslušné okresní správy 

sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu z registru zaměstnavatelů a to do osmi dnů 

ode dne jeho zánik podle 187/2006 Sb. zákon o nemocenském pojištění [17]. 

Při registraci zaměstnanců se prvně provede odhlášení zaměstnance pod dosavadním 

zaměstnavatelem v registru nemocenského pojištění a dále pak přihlášení pod přejímajícím 

zaměstnavatelem. Dále je nutné předat okresní správě sociálního zabezpečení kopii dohody 

mezi původním a přejímajícím zaměstnavatelem o přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů – touto dohodou se rozumí projekt fúze, ke které se ještě přikládá 

jmenný seznam zaměstnanců s rodnými čísly, jichž se přechod týká [4]. 

5.3.5 Zdravotní pojišťovny 

Jak u správy sociálního zabezpečení, tak i u příslušné zdravotní pojišťovny musí 

zaměstnavatel oznámit o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení a to do 8 dnů 

podle 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění [18], [4]. Registrace zaměstnance 

se provádí úplně stejným způsobem jako registrace na správě sociálního zabezpečení. 

5.4 Informační povinnosti 

Pro úspěšně uskutečněnou fúzi je třeba informovat ty společnosti, které měli s daným 

zanikajícím subjektem sjednané závazky. Dále by měla o fúzi informovat i nástupnická 

společnost své obchodní partnery. Informační povinnost můžeme rozdělit na dva typy. Jeden 

typ je právo na informace o zúčastněných společnostech při fúzi a druhý je právo na 

seznámení se s dokumenty o přeměně ve lhůtách stanovených zákonem [13]. 
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5.4.1 Informování obchodních partnerů 

O zániku zanikající společnosti a přechodu jmění na nástupnickou společnost je třeba 

informovat obchodní partnery a to proto, aby účetní a daňové doklady byli správně vystavené 

s identifikačními údaji obchodními partnery. Doporučuje se, aby obchodní partneři byli 

informování již po podání návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku [4]. Tak jen lze 

zajistit, že ke dni právních účinků fúze budou účetní doklady vystavovány správně ze strany 

obchodních partnerů. 

5.4.2 Banky, pojišťovny 

Společnosti nesmí zapomenout informovat své investory, kteří poskytli společnostem nějaký 

prvotní finanční obnos v podobě úvěru, aby mohli rozjet své podnikání. Dále bychom se 

nemohli pojistit proti krádeži nebo nenadále havárií. Proto je nezbytné, aby banky a 

pojišťovny byli dobře informované, aby nedocházelo k nějakým komplikacím například 

odesláním pošty na již neexistující adresu. Povinnost informovat banky či pojišťovny o fúzi 

bývá standardně obsaženo ve smlouvách. 

5.5 Zpráva o fúzi 

V některých případech může zákonodárce požadovat vypracovanou zprávu o přeměně. A to 

proto, aby všichni, kteří se na přeměně účastní, měli přehled o právních a ekonomických 

důsledcích připravované přeměny a mohli se tak kvalifikovaně rozhodnout, zda přeměnu 

podpoří nebo nikoliv. 

Zprávu o přeměně vypracovává vždy statutární orgán osoby zúčastněné na přeměně, která má 

povinnost zprávu o přeměně vypracovat. Pokud je povinností vypracovat zprávu pro každou 

zúčastněnou obchodní společnost nebo družstvo, pak se mohou statutární orgány všech 

zúčastněných obchodních společností a družstev dohodnout na vypracování jedné společné 

zprávy [8].  

Zpráva se vypracovává hned po tom, co je vypracován projekt přeměny a před předložením 

společníkům nebo valné hromadě ke schválení. Zpráva je vypracována písemně. 

Zpráva se nevypracovává tehdy pokud [8]: 

1 dochází k přeměně v. o. s. nebo k. s., 

2 zanikající s. r. o. nebo a. s. fúzuje se svým jediným společníkem, 
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3 všichni společníci zúčastněné s. r. o. jsou zároveň jejími jednateli, 

4 k tomu všichni společníci nebo členové všech osob zúčastněných na přeměně udělili 

souhlas. 

Dále se zpráva o přeměně nevypracovává v některých specifických zákonných případech. 
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6 Analýza vybraného projektu fúze 

Jak bylo zmíněno v úvodu, tak na konkrétním příkladu dvou společností bude znázorněna 

fúze. Pro konkrétní příklad byl vybrán ten nejčastější typ fúze v českém prostředí a tou je fúze 

dvou společností s ručením omezeným, mezi nimiž už existuje jisté kapitálové propojení. 

Jedná se totiž o mateřskou a dceřinou společnost. Pro každou fúzi je na začátek důležité 

vypracovat nějaký harmonogram neboli takzvaný „Projekt fúze“ (viz příloha) podle kterého 

se bude fúze řídit a plnit dané úkoly pro úspěšné absolvování fúze. 

6.1 Zanikající společnost 

Zanikající společností bude Repro International, spol. s r.o., jejím předmětem podnikání je 

profesionální úprava tiskovin. Její základní kapitál činí 206 000Kč. Jejím jediným 

společníkem je společnost PALA, s.r.o. 

6.2 Nástupnická společnost 

Nástupnickou společností bude PALA, s.r.o., která se specializuje jako velkoobchodní 

dodavatel kancelářské techniky s hlavním zaměřením na stroje a materiál pro konečnou 

úpravu dokumentů.  Na českém trhu vystupuje jako špičkový dodavatel obchodních značek 

z této oblasti. Základní kapitál činí 100 000 Kč. Společnost vlastní dva majitelé, z nichž každý 

vlastní 50 % podíl na společnosti.  
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6.3 Konečné rozvahy zúčastněných společností 

Společnosti se dohodli na rozhodném dni, který si stanovili na 1. 1. 2012 a proto obě 

společnosti sestavili ke dni 31. 12. 2011 konečnou rozvahu (viz Tab. 1, Tab. 2). 

Tabulka č. 1: Konečná rozvaha společnosti PALA, s.r.o. [19] 

Konečná rozvaha kde dni 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 

AKTIVA PASIVA 

DM 31892 Vlastní kapitál 48166 

DHN 0 Základní kapitál 100 

DHM 28980 Kapitálové fondy 0 

DFM 2912 

Rezervní fond, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 1821 

Oběžná aktiva 32250 Výsledek hospodaření minulých let   

Zásoby 14741 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 6586 

Dlouhodobé pohledávky 0 Cizí zdroje 15720 

Krátkodobé pohledávky 8831 Rezervy 0 

Krátkodobý finanční majetek 8678 Dlouhodobé závazky 6242 

Ostatní aktiva 213 Krátkodobé závazky 7424 

Časové rozlišení 213 Bankovní úvěry 2054 

    Ostatní pasiva 469 

    Časové rozlišení 469 

Aktiva celkem 64355 Pasiva celkem 64355 
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Tabulka č. 2: Konečná rozvaha společnosti Repro International spol. s r.o. [19] 

Konečná rozvaha kde dni 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 

AKTIVA PASIVA 

DM 42 Vlastní kapitál 2911 

DHN 0 Základní kapitál 206 

DHM 42 Kapitálové fondy 0 

DFM 0 

Rezervní fond, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 1921 

Oběžná aktiva 3044 Výsledek hospodaření minulých let 2732 

Zásoby 1224 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období -1948 

Dlouhodobé pohledávky 0 Cizí zdroje 179 

Krátkodobé pohledávky 249 Rezervy 0 

Krátkodobý finanční majetek 1571 Dlouhodobé závazky 0 

Ostatní aktiva 4 Krátkodobé závazky 179 

Časové rozlišení 4 Bankovní úvěry 0 

    Ostatní pasiva 0 

    Časové rozlišení 0 

Aktiva celkem 3090 Pasiva celkem 3090 

 

6.4 Vzájemné vztahy mezi spojovanými společnostmi 

Mezi společnostmi existovaly vzájemné vztahy k rozvahovému dni 31. 12. 2011, jak uvádí 

zpráva auditora o auditu řádné účetní závěrky společnosti PALA, s.r.o. [19]: 

a) finanční investice společnosti PALA, s.r.o. - pro dosažení rovnosti mezi položkami aktiv 

a pasiv je v rozvaze zaokrouhlená částka 7 098 490 Kč na částku 7 099tis. Kč, tato cena 

symbolizuje cenu pořízení, 

b) k této finanční položce v účetnictví existuje opravná položka a to ve výši 4 187 000Kč, 

c) vzájemné závazky a pohledávky - závazek společnosti PALA, s.r.o. vůči společnosti 

Repro International, spol. s r.o. činil v hodnotě 37 326 Kč a závazek společnosti Repro 
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International, spol. s r.o. vůči společnosti PALA, s.r.o. 42 274 Kč. Tyto závazky a 

pohledávky společnosti proti sobě vyloučili, 

d) společnosti se dohodly, že nerozdělený výsledek hospodaření běžného účetního období 

nerozdělí – výsledek hospodaření běžného účetního období společnosti PALA, s.r.o. činil 

6 585 584 Kč a společnosti Repro International spol. s r.o. činil -1 948 088 Kč. 

 

6.5 Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti PALA, s.r.o. 

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti k 1. 1. 2012 obsahuje součet položek spojujících 

se společností a poslední sloupec zahajovací rozvahu. 

Tabulka č. 3: Zahajovací rozvaha společnosti PALA, s.r.o. k 1. 1. 2012 (Aktiva) [19] 

Zahajovací rozvaha Součet PALA+Repro Zahajovací rozvaha 

DM 31934 29022 

DHN 0 0 

DHM 29022 29022 

DFM 2912 0 

Oběžná aktiva 35294 35214 

Zásoby 15965 15965 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 9080 9000 

Krátkodobý finanční majetek 10249 10249 

Ostatní aktiva 217 217 

Časové rozlišení 217 217 

Aktiva celkem 67445 64453 
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Tabulka č. 4: Zahajovací rozvaha společnosti PALA, s.r.o. k 1. 1. 2012 (Pasiva) [19] 

Zahajovací rozvaha Součet PALA+Repro Zahajovací rozvaha 

Vlastní kapitál 51077 48165 

Základní kapitál 306 100 

Kapitálové fondy 0 0 

Rezervní fond, nedělitelný fond 

a ostatní fondy ze zisku 3742 1821 

Výsledek hospodaření 

minulých let 42391 46244 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 4638 0 

Cizí zdroje 15899 15819 

Rezervy 0 0 

Dlouhodobé závazky 6242 6242 

Krátkodobé závazky 7603 15819 

Bankovní úvěry 2054 0 

Ostatní pasiva 469 6242 

Časové rozlišení 469 469 

Pasiva celkem 67445 64453 

 

Jak již bylo sjednáno před fúzi tak se základní kapitál nástupnické společnosti nemění a 

zůstává na původních 100 000 Kč. Podle nového zákonu § 142 odstavec 1 zákon o 

obchodních korporacích musí mít základní kapitál s. r. o. činit minimální vklad 1Kč. 

Nástupnická společnost PALA, s r.o. byla založena před datem 1. 1. 2001, kdy za minimální 

vklad se považovala částka 100 000 Kč. Tudíž, nové vzniklé společnosti mají podmínku mít 

minimální vklad 1 Kč, ledaže by společenská smlouva určovala výši vkladu. 

6.6 Motiv fúze  

Od roku 2006 kdy společnost PALA, s.r.o. koupila stoprocentní podíl ve společnosti Repro 

International spol. s r.o. začali tyto společnosti značně spolupracovat a poskytovali si 

protiplnění, lze diskutovat, že k nějakým plněním hospodářských cílů došlo již v tomto roce. 
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Takže jednoznačným motivem fúze, která následovala, byla úspora administrativních 

nákladů. Dále bylo cílem tohoto kroku zjednodušení vnitřních procesů obou společností a tím 

i nastavení vyššího stupně kvality poskytovaných služeb. 

Existuje mnoho dalších motivů proč fúzi uskutečnit. Jedním z nich je zabírat co nejlepší místo 

a podíl na trhu. Každá společnost chce dosahovat těch největších hospodářských cílů a 

zároveň být likvidní. Avšak pro uskutečnění fúze mohou existovat i další motivy a ne pouze 

být nejlepší na trhu. Další motivy mohou být například [10] 

 synergický motiv – jde v podstatě o tom, že každá společnost má určitou hodnotu. 

Pokud se dané společnosti rozhodnou spojit, výsledkem pak bude mnohem větší 

hodnota, než byl součet společností před přeměnou. Pro tento efekt je jednoduché 

vysvětlení „1+1=3 efekt“. 

 daňový motiv – zde si můžeme představit fúzi dvou společností. Jedná z nich má 

kladný daňový základ, naproti tomu druhá má vysokou ztrátu. Cílem této fúze je 

uspořit na dani z příjmů. Ovšem pozor zde by neměla být daňová úspora jako hlavní a 

jediným cílem fúze. Mohlo by se totiž jednat o tzv. „zastřený stav“. Potom by se o tuto 

fúzi zajímal finanční úřad. 

 diverzifikace tržního rizika – jde takzvaně o defenzivní strategii, kdy se rizika rozloží 

na co největší základnu. Největším efektem diverzifikace tržního rizika je ochrana 

společnosti proti nesystematickému riziku.  
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7 Závěr 

Bakalářská práce se snažila o co nejlepší přiblížení fúze prostému člověku. Aby slovo fúze 

nebylo jen cizí slovo, ale aby bylo pochopeno. Na začátek byl přiblížen význam fúze a ve 

stručnosti její historie. Dále byly vysvětleny její typy a rozdělení, protože každá fúze je jiná a 

každá má jiný průběh. Pro jakoukoliv fúzi je důležité sestavit nějaký harmonogram, podle 

kterého bude fúze naplňována. Je potřeba určit cíle, které se dosáhnou spojením dvou a více 

společností a to není zcela vše. Mnohem více je popsáno v této bakalářské práci kde jsou dané 

podmínky z účetního hlediska popsány. Samotná fúze obsahuje i další podmínky a to 

z oblastní právní legislativy. Pro úspěšnou fúzi je důležité podat návrh o zapsání fúze do 

obchodního rejstříku. Uvědomit Státní správu, informovat své obchodní partnery, banky a 

pojišťovny.  

V praktické části byla vybrána konkrétní fúze, která proběhla s rozhodným dnem 1. 1. 2012. 

Zde dochází ke sloučení dvou společnosti s ručením omezeným. Jedná se o mateřskou a 

dceřinou společnost. Kde nástupnickou společností je PALA, s.r.o. a zanikající společností 

Repro International spol. s r.o. Touto fúzi společnosti dospěli k zjednodušení organizační a 

administrativní struktury a tím pádem ke snížení celkových nákladů. Co se týče základního 

kapitálu tak ten zůstal po fúzi nezměněn. Z důvodu, že žádný ze společníků nepodal návrh na 

jmenování znalce pro fúzi, se podle zákona 125/2008 Sb. nevyžadoval [12]. Vzhledem 

k tomu, že nedošlo k navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající 

společnosti. Tak podle zákonu 125/2008 Sb. nebyl pro fúzi potřeba znalec pro ocenění jmění 

[12], [19].  
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