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Fúze sloučením mateřské (nástupnické) 
a  dceřiné (zanikající) společnosti 
s přeceněním 
Varianta 1

Připravujeme fúzi sloučením dvou společností M – NÁSTUPNICKÁ a D ZANIKAJÍCÍ.  
M vlastní 100 % podíl na společnosti D. Níže uvedené rozvahy jsou zjednodušeny, u společností je doplněna 
daňová zůstatková cena pro výpočet odložené daně a u zanikající je doplněno individuální ocenění posudkem 
znalce pro možnost použití goodwillu. 
Bude zvyšován základní kapitál společnosti M – nutné ocenění znalcem u zanikající společnosti. 
Pokud by základní kapitál nebyl zvyšován, ocenění znalcem by nebylo nutné. 
Odložená daň pro účely zjednodušení příkladu je počítána ve výši sazby daně 20 % (ve skutečnosti 19%). 

Základní informace z projektu přeměny: 
Zúčastněné společnosti a jejich 
právní forma 

Nástupnická - M, a.s., (mateřská) 50 000 (1 000 x 50 ks) 
Zanikající D, a.s. (dceřiná) 

Výměnný poměr akcií Budou vyměněny akcie, akcie D zaniknou. 
Údaj o vlivu sloučení na akcie 
dosavadních akcionářů nástupnické 
společnosti,  

Akcie původních akcionářů společnosti M budou vyměněny za akcie 
s vyšší jmenovitou hodnotou 70 000 (1 400 x 50 ks) 

Rozhodný den fúze 1. 1. 202x

Převzetí jmění zanikající společnosti Jmění nad zvýšení základního kapitálu bude převzato do vlastního 
kapitálu  položka A.III. Nerozdělené zisky 

Poznámka k rozvaze 
Doplněny daňové zůstatkové ceny pro účely odložené daně *), individuální ocenění majetku pro účely výpočtu 
goodwillu (ocenění závazků je beze změny). 

Společnost M – mateřská NÁSTUPNICKÁ 
Konečná rozvaha ke dni předcházející rozhodný den 

Aktiva v tis. Kč Indiv. 
ocenění ÚZC DZC Pasiva v tis. Kč 

Podíl 
na společnosti x 100 100 Základní kapitál 50 

Odložená daň*)  (120-110)*0,20= 2 (propočet zjednodušen) 

Společnost D – dceřiná zanikající 
Konečná účetní závěrka ke dni předcházející rozhodný den Znalecké ocenění 

jmění 
k témuž datu Aktiva v tis. Kč Indiv. 

ocenění ÚZC DZC Pasiva v tis. Kč 

... 




