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Změna právní formy s.r.o. na a.s. 
Společnost s ručením omezeným chce provést změnu právní formy na akciovou společnost.  
Den, k němuž je vyhotoven projekt změny právní formy je 31. 12. 202x (§ 361 ZPřem). 
Sestavuje tedy podle § 366/1 ZPřem konečnou účetní závěrku.  
K 1. 1. 202x1 bude sestavena zahajovací rozvaha a bude k ní doplněn komentář (§ 11b ZPřem). 
Ke dni vyhotovení projektu změny právní formy vykazuje společnost následující údaje (den zpracování poslední 
řádné, účetní anebo konečné účetní závěrky): 

Roční účetní závěrka k 31. 12. 202x Znalecké ocenění jmění 
k 31. 12. 202x v tis. Kč 

Aktiva v tis. Kč Pasiva v tis. Kč 

JMĚNÍ 2 800 Majetek 2 600 

Základní kapitál 200 

Ostatní vlastní kapitál 1 900 

Vlastní kapitál 2 100 

Závazky 500 

Suma aktiv 2 600 Suma pasiv 2 600 

Úkol č. 1  
Je znalecké ocenění nutné u změny z s.r.o. na a.s.? 
ANO  

§ 367 ZPřem
(1) Dochází-li ke změně právní formy na společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost, je společnost nebo
družstvo povinno nechat ocenit své jmění posudkem znalce ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy.

V projektu změny právní formy je uvedena výše základního kapitálu ve výši 2 000 tis. Kč, která bude tvořena 
přesunem části nerozděleného zisku do ZK (ve výši 1 800 tis. Kč). Tato výše je v souladu s právní úpravou, 
celkový vlastní kapitál je 2 100 tis. Kč, dle znaleckého ocenění je výše čistého obchodního majetku 
2 800 tis. Kč. Podle návrhu změny právní formy tedy zůstane nerozdělený zisk ve výši 100 tis. Kč. 
Změna právní formy byla zapsána 1. 9. 202x+1 Ke dni předcházející zápis změny právní formy do obchodního 
rejstříku je sestavena mezitímní účetní závěrka (§ 366/2 ZPřem), v níž byla vykázána účetní ztráta: 

Mezitímní účetní závěrka s.r.o. ke dni předcházející zápisu změny právní formy 31. 8. 202x+1 

Aktiva v tis. Kč Pasiva v tis. Kč 

Majetek 2 200 Základní kapitál 200 

Ostatní vlastní kapitál 

Úkol č. 2 
Je za těchto okolností změna právní formy možná? 
ANO 

§ 368 ZPřem
...




