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Fúze sloučením kapitálově propojených 
společností s přeceněním – složitější verze 
(Interpretace I-2) 

Připravujeme fúzi sloučením dvou společností Alfa jako nástupnické a Beta jako zanikající. Společnost Alfa – 
akciová společnost – je vlastněna jediným vlastníkem – fyzickou osobou panem Josefem. Společnost Beta – 
s ručením omezeným – je částečně vlastněna společností Alfa (40% podíl na základním kapitálu) a částečně 
panem Petrem. Společnosti jsou tedy kapitálově propojené.  

Dále společnosti evidují vzájemné pohledávky a závazky a to: 
- společnost Alfa eviduje pohledávku z titulu úvěru za společností Beta, která byla pořízena za pořizovací

cenu 40 000 Kč, její nominální hodnota je 100 000 Kč,
- společnost Beta eviduje pohledávku z prodeje zboží ve výši 15 000 Kč za společností Alfa.

Zanikající společností bude společnost Beta, nástupnickou společností je Alfa, která musí emitovat nové akcie 
pro pana Petra jako stávajícího společníka společnosti Beta. Pro informaci pro společníky byly oceněny 
znaleckými posudky obě společnosti, podíly na základním kapitálu pak byly mezi společníky dohodnuty bez 
ohledu na výši ocenění.  

Roční účetní závěrka – Společnost Alfa - NÁSTUPNICKÁ 

Aktiva v tis. Kč Pasiva v tis. Kč 
Znalec ocenění 

jmění 

Finanční investice na Beta 40 000 Základní kapitál 
Zboží Rezervní fond 
Pohledávky Neuhrazená ztráta 
Pohledávka z úvěru 
(za Beta) Vlastní kapitál 

Peníze Závazky  
(z toho 15 Beta) 

Celkem Celkem 

Roční účetní závěrka – Společnost Beta - ZANIKAJÍCÍ 

Aktiva v tis. Kč Pasiva v tis. Kč 
Znalec 
ocenění 
jmění 

Budova Základní kapitál 

Pozemek Rezervní fond 
Peníze Nerozdělený zisk 
Pohledávka za Alfa Vlastní kapitál 
Akcie Delta (35 % podíl) Úvěr (vůči Alfa) 
Celkem Celkem 

Nominální hodnota emitovaných akcií pro pana Petra byla dohodou stanovena na částku ve výši 50 000. 
Zaúčtování přecenění na reálné hodnoty majetku však proběhne pouze v zanikající společnosti Beta. Tato 
společnost se dále rozhodla provést individuální přecenění jednotlivých položek majetku s vyčíslením goodwillu. 
Pro toto zaúčtování použije individuální ocenění majetku znaleckým posudkem, který obsahuji i nezaúčtovaný 
hmotný a nehmotný majetek.  

Společnost Beta – ZANIKAJÍCÍ 

Aktiva, pasiva 
v tis. Kč 

Daňové 
zůstatkové 

hodnoty 
DZC 

Účetní hodnota 
– 

vlastní kapitál 

Individuální 
znalecké ocenění 

ÚZC 

Rozdíl 
Účetní 

hodnota – 
individuální 

ocenění 
Budova 100 000 120 000 140 000 20 000 
Pozemek 




