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Mezidobí fúze sloučením 
Prodej zásob mezi subjekty 

Připravujeme fúzi sloučením dvou obchodních korporací, obchodní korporace C jako nástupnické a obchodní 
korporace D jako zanikající.  

Rozhodný den – 1. 1. 202x.  
Rozhodný den se shoduje se dnem otevření účetních knih, který následuje po ocenění 

Zanikající společnost D prodala nástupnické společnosti C zásoby výrobků po rozhodném dni fúze před 
vypracováním projektu přeměny, které měly ocenění na úrovni vynaložených vlastních nákladů ocenění 
200 000 Kč, za prodejní cenu 300 000 Kč.  
Tyto zásoby byly obchodní korporací C k datu zápisu fúze do obchodního rejstříku prodány pouze z poloviny, 
tj. obchodní korporace C prodala zboží v pořizovací ceně 150 000 Kč za prodejní cenu 185 000 Kč. Zbytek 
zásob zůstal na skladě v pořizovací ceně 150 000 Kč. Pohledávky a závazky z prodeje nebyly mezi společnostmi 
uhrazeny.  

Základní informace z projektu přeměny: 

Zúčastněné společnosti a jejich právní forma Nástupnická C, a.s. 
Zanikající D, a.s. 

Rozhodný den fúze 1. 1. 202x
Zápis fúze 1. 9. 202x

Zanikající společnost D - účetní operace v samostatně vedeném 
účetnictví za období 
od rozhodného dne do dne zápisu do OR 

tis. Kč MD Dal 

PZ Počáteční zůstatek výrobků ok 200 123 - 
D1. 
D2. 
D3. 
D4. 

Nástupnická C - účetní operace v samostatně vedeném 
účetnictví za období 
od rozhodného dne do dne zápisu do OR 

tis. Kč MD Dal 

C1. 

C2. 

C3. 

Jaké účetní operace je nutno provést k eliminaci negativních dopadů ke dni zápisu fúze sloučením (ke dni 
spojení účetnictví)?  

Účetní operace – spojené účetnictví společností tis. Kč MD Dal 
PZ 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

HV -50  
Výsledek HV po úpravě+100+35-50=+85 ok 

Situace je namodelována, jakoby D prodalo zboží přímo konečným zákazníkům za vlastní náklady u D. tj. 100 
za 185.  

Spojené účetnictví společnosti po zohlednění eliminace tis. Kč MD Dal 
PZ 
D1. 
D2. 
D3. 
D4. 


