
Sloučení – výměna podílu s doplatkem u PO – 2021  PRE §061-009 
 

 1 /3 Pěva Čouková 

Sloučení - výměna podílu s doplatkem  

u právnické osoby 
 

Při zániku společnosti K - zanikající (s.r.o.) fúzí sloučením dojde k výměně, kdy nově získané akcie na akciové 

společnosti M - nástupnická akciová společnosti představují 10% na základním kapitálu. Současně společník 

získá doplatek ve výši 50 000 Kč. Tyto akcie mají jmenovitou hodnotu 3 500 000 Kč. K datu účetní závěrky má 
obchodní korporace s.r.o. C vlastní kapitál ve výši 15 000 000 Kč.  

 

Společník obchodní korporace s.r.o. C se rozhodne ocenit svůj podíl na této společnosti k datu závěrky 

ekvivalencí.  

Společník C – obchodní korporace s.r.o. eviduje podíl na zanikající obchodní korporaci s.r.o. K na účtu 063 -

Ostatní cenné papíry. Pořizovací cena podílu činila 100 000 Kč. 

 

Údaje z projektu přeměny 

Zúčastněné společnosti  

(stav po fúzi) 

Nástupnická - M, a.s., 500 000 (1 000 x 500 ks) 

Zanikající K, s.r.o.       500 000 (1 000 x 500 ks) emise + doplatek 

50 000 (doplatek max 10 % jmenovité hodnoty akcií- § 106 ZPre) 

Výměrný poměr 50 :50 

Společnost K má jediného společníka s podílem 100 %, doplatek je 

ve výši 50 000  

Výměnný poměr akcií  

Akcie M zůstanou beze změny, dojde k emisi akcií pro K ve výši 

500 000 

Společníci zanikající společnosti K budou společně vlastnit celkem  

50 % na společnosti M, každý 10% (původně 20% na K) 

Údaj o vlivu sloučení na akcie 

dosavadních akcionářů nástupnické 

společnosti,  

Akcie původních akcionářů společnosti M nebudou měněny.  

 

Rozhodný den fúze 1. 1. 202x 

Struktura, v jaké nástupnická 

společnost přebírá složky vlastního 

kapitálu zanikající obchodní 

společnosti  

500 do ZK, 500 – 418, 50 doplatek společníkům zanikající společnosti 

Zbylá částka na je převzata do vlastního kapitálu  

– položka A.II.4. Oceňovací rozdíl z přecenění při přeměnách 

společností – účet 418 
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