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Změna právní formy 
– nesouhlas společníka – vypořádací podíl

Společnost s ručením omezeným chce provést změnu právní formy na akciovou společnost. 
Společnost má pět společníků, z nichž každý měl podíl 20 %. Podle § 361 písm. i) ZPřem bude v projektu 
změny právní formy uvedeno: 
Počet kusových akcií 10, jmenovitá hodnota činí 1 000 tis. Kč, budou vydány jako cenné papíry na jméno podle 
§ 518 NOZ.
Den, k němuž je vyhotoven projekt změny právní formy je 31. 12. 202x (§ 361 ZPřem) Sestavuje konečnou
účetní závěrku k 31. 12. 202x.
V mezitímní účetní závěrce ke dni předcházející den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku
vykazuje tyto údaje k 31. 8. 202x+1:

Pasiva Běžné 
období 

Minulé 
období 

A. Vlastní kapitál 15 200 10 700 

A.I. Základní kapitál 10 000 10 000 

A.I.1. Základní kapitál 10 000 10 000 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 3 960 -300

A.IV.1. Nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 4 300 -300

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let -340 0 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 240 1 000 

V zákonné lhůtě a po splnění zákonných podmínek obdržela a.s. písemnou výpověď s ověřeným podpisem 
od společníka podílejícího se na novém základním kapitálu dvěma akciemi o jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč, 
tj. podíl ve výši 20 %, nabývací cena podílu byla 200 tisíc Kč. 
Podíl tohoto společníka na vlastním kapitálu činí 20 %, to představuje částku ve výši 2 000 tis. Kč. Účast 
společníka zaniká s účinností ke dni zápisu, bude účtováno o nabytí vlastních akcií na účet 252 – Vlastní akcie 
souvztažně s účtem závazků. 

Úkol: 
Je správné přiznat společníkovi, který nesouhlasí s přeměnou vypořádací podíl z vlastního kapitálu? 
NE 
Nástupnická společnost s ručením omezeným, do jejíhož vlastnictví přejde podíl podle § 163 odst. 2 ZPřem, je 
povinna poskytnout akcionáři vypořádací podíl odpovídající reálné hodnotě podílu, který na ni přešel. Výše 
vypořádacího podílu musí být doložena posudkem znalce. Povinnost zaplatit znalci odměnu a náhradu nákladů 
za zpracování posudku přechází na tu nástupnickou společnost, které vznikla povinnost vyplatit vypořádací 
podíl (§ 318 odst. 4 ZPřem). 
Posudek bude vypracován ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. 
Znalecký posudek k tomuto dni činí 4 000 tis. Kč. 

Účtování: 

Č. op. Účetní operace tis. Kč Má dáti Dal 

1. Vlastní akcie 2 ks - závazek pro nesouhlasícího společníka a 
vznik pohledávky z titulu uvolněného podílu ve společnosti 
s ručením omezení 

2. Srážková daň 15 % z hrubého podílu po snížení o nabývací cenu 
podílu společníka (4 000 – 200) x 0,15 

3. 




