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KAPITOLA  21

Převzetí jmění společníkem

21.1 Vymezení převzetí jmění 

Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejí-
majícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající společnost a její 
jmění přechází na přejímajícího společníka. Tato přeměna je dovolena u obchodních 
společností kapitálových i s osobním ručením. U družstva je tato přeměna zakázána. 

Přejímajícím společníkem může být osoba právnická i osoba fyzická. U fyzické 
osoby je stanovena dodatečná podmínka, že ke dni vyhotovení projektu převodu 
jmění i ke dni podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být podnikate-
lem (§ 340 zákona o přeměnách).

Důvodem pro tuto přeměnu může být v případě společníků právnických osob 
zejména zjednodušení organizační struktury skupiny společností, úspora nákladů či 
vytěsnění minoritních společníků. Proto se převzetí jmění také v některých publika-
cích označuje jako nepravý squeeze-out.

Pro společníky fyzické osoby může být důvodem pro tuto přeměnu zrušení práv-
nické osoby, kdy volba této přeměny přichází místo likvidace společnosti. Důvodem 
může být i vypořádání minoritních společníků. 

Pojem podnikatel je v zákoně o přeměnách vymezen jako osoba zapsaná v ob-
chodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského či jiného opráv-
nění, osoba, která provozuje zemědělskou výrobu anebo zahraniční osoba, která má 
právo podnikat v jiném členském státě EU (§ 3 zákona o přeměnách).

Přejímajícím společníkem může být v akciové společnosti či ve společnosti s ru-
čením omezeným společník, s jehož obchodním podílem či akciemi je spojen vklad, 
jehož výše dosahuje nejméně 90 % základního kapitálu na společnosti a představuje 
současně i 90 % hlasovacích práv v zanikající společnosti. 

Ve veřejné obchodní společnosti může k převzetí jmění přejímajícím společní-
kem dojít tehdy, pokud v důsledku zániku účasti společníků zůstane ve v. o. s. jediný 
společník. Ten může prohlásit, že se v. o. s. zrušuje bez likvidace a že převezme 
její jmění. Ostatní společníci – v důsledku zániku jejich účasti – získají vypořá-
dací podíl. Toto prohlášení musí poslední společník učinit a doručit rejstříkové-
mu soudu ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se stal jediným společníkem, jinak toto 
právo zaniká. V. o. s. marným uplynutím této lhůty vstupuje do likvidace, která 
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 nemůže být  zrušena. Podobný postup se uplatní i v případě komanditní společnosti. 
Od 1. 1. 2012 připouští zákon převzetí jmění komplementářem i komanditistou. 

V dalším textu se budeme věnovat zejména problematice kapitálových společností. 

21.2 Základní kroky procesu převzetí jmění 

21.2.1 Projekt převzetí jmění 

Proces převzetí jmění probíhá dle projektu, který obsahuje tyto základní náležitosti:
1) Firmu, sídlo, identifi kační číslo a právní formu zanikající společnosti.
2) Firmu, sídlo, identifi kační číslo a právní formu nebo jméno, příjmení, bydliště 

a rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození přejímajícího společníka.
3) Rozhodný den převodu jmění, pokud je přejímající společník účetní jednotkou 

podle zákona o účetnictví nebo se jí stane.
4) Nejde-li o převod jmění na jediného společníka, i podrobná pravidla pro urče-

ní výše a splatnosti vypořádání poskytovaného ostatním společníkům zanikající 
společnosti.

21.2.2 Rozhodný den převodu jmění 

Je-li přejímající společník účetní jednotkou vedoucí podvojné účetnictví, pak je nut-
no v projektu stanovit rozhodný den převzetí jmění. Dle § 10 zákona o přeměnách 
se rozhodným dnem rozumí den, od něhož se jednání zanikající společnosti pova-
žují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet přejímajícího společníka. 
Rozhodný den nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán 
návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Jako rozhodný den přeměny může 
být stanoven nejpozději den zápisu převodu jmění na společníka do obchodního 
rejstříku. 

Od 1. 1. 2012 tedy při všech přeměnách bude nutno zvolit, zda rozhodný den 
bude ležet před dnem zpracování projektu přeměny, anebo po dni zpracování pro-
jektu, případně bude snaha společností spojit rozhodný den se dnem zápisu do ob-
chodního rejstříku. 

S rozhodným dnem jsou stanoveny pro zúčastněné osoby (účetní jednotky) tyto 
účetní povinnosti: 
 – sestavit konečnou účetní závěrku ke dni předcházející rozhodný den,
 – sestavit zahajovací rozvahu k rozhodnému dni. 
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21.2.3 Vypořádání minoritním společníkům 

Přejímající společník je povinen poskytnout ostatním společníkům v kapitálové za-
nikající společnosti vypořádání v penězích. Výše vypořádání musí být přiměřená 
reálné hodnotě jejich podílů. Přiměřenost výše vypořádání musí být doložena po-
sudkem znalce. Podle § 13a zákona o přeměnách se stanoví výše vypořádání ke dni, 
ke kterému zanikla účast společníka ve společnosti, což je den zániku právnické 
osoby a právní účinky přeměny. 

Posudek znalce pro převod jmění, ve kterém je přezkoumávána výše přimě-
řenosti vypořádání („znalecká zpráva o převodu jmění“), musí obsahovat kromě 
náležitostí vyžadovaných zákonem upravujícím činnost znalců též:
1) ocenění jmění zanikající společnosti s uvedením metody nebo metod, podle kte-

rých bylo provedeno ocenění jmění zanikající společnosti,
2) zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování a
3) částku vypořádání připadající na každý obchodní podíl nebo akcii určitého druhu 

o určité jmenovité hodnotě.

Výplata přiměřeného vypořádání poskytovaného ostatním společníkům se pro-
vede ve lhůtě 1 měsíce ode dne zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku. 

21.2.4 Valná hromada 

Usnesení valné hromady zanikající akciové společnosti nebo společnosti s ručením 
omezeným o schválení převodu jmění musí obsahovat schválení:
1) projektu převodu jmění,
2) konečné účetní závěrky, pokud rozhodný den převodu jmění předchází vyhoto-

vení projektu převodu jmění, a
3) zahajovací rozvahy, pokud rozhodný den převodu jmění předchází vyhotovení 

projektu převodu jmění, a je-li přejímající společník v době rozhodování valné 
hromady účetní jednotkou.

 21.3 Přejímající společník 

Je-li přejímajícím společníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která je účetní jed-
notkou, pak se proces převzetí jmění podobá fúzi sloučením. Rozhodnutí valné hromady 
přejímajícího společníka, který je kapitálovou obchodní společností, obsahuje schválení:
1) projektu převodu jmění a
2) konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy, pokud rozhodný den převodu jmě-

ní předchází vyhotovení projektu převodu jmění.

Zahajovací rozvaha a konečná účetní závěrka se u přejímajícího společníka se-
stavuje a schvaluje jen tehdy, jestliže je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví.
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21.3.1 Přejímající společník je účetní jednotkou 

Pokud je přejímající společník účetní jednotkou (kapitálovou společností), pak při 
alternativě, že rozhodný den je položen na začátek procesu přípravy (tedy bude 
předcházet dni vyhotovení projektu převzetí jmění), je možno připravit časový har-
monogram takto:

Tabulka č.  8:  Časový harmonogram převzetí jmění – rozhodný den 1. 1.

Termín Úkony 

31. 12. 2012
Rozvahový den pro konečnou účetní závěrku zanikající společnosti 
i přejímajícího společníka. 

1. 1. 2013
Rozhodný den.
Datum, ke kterému se sestavuje zahajovací rozvaha přejímajícího společníka. 

1. 4. nebo 
1. 7. 2013

Podání daňového přiznání ve standardní lhůtě na daň z příjmů právnických 
osob za přejímajícího společníka i zanikající společnost.

Duben Příprava projektu převzetí jmění.

Květen Zveřejnění nebo uveřejnění projektu převzetí jmění.

Červenec 
Schválení projektu převzetí jmění valnou hromadou zanikající společnosti 
i přejímajícího společníka. 

Srpen Podání návrhu na zápis převzetí jmění do obchodního rejstříku. 

1. 9. 2013 Zápis převzetí jmění do obchodního rejstříku.

31. 12. 2013
Řádná účetní závěrka přejímajícího společníka – kapitálové 
společnosti za účetní období od 1. 1. do 31. 12. 

Ve druhé alternativě budeme předpokládat spojení právních a účetních účin-
ků, tedy cílem bude spojit rozhodný den se dnem zápisu do obchodního rejstříku. 
Do projektu převzetí jmění je navržen jako rozhodný den 1. 9. 2013. K tomuto datu 
připraví statutární orgány všechny kroky tak, aby k uvedenému datu bylo převzetí 
jmění zapsáno do obchodního rejstříku. 

Tabulka č.  9:  Časový harmonogram převzetí jmění – rozhodný den 1. 9.

Termín Úkony 

31. 12. 2012 Rozvahový den pro řádnou účetní závěrku zanikající společnosti. 

1. 4. nebo 
1. 7. 2013

Podání daňového přiznání ve standardní lhůtě na daň z příjmů právnických 
osob za přejímajícího společníka i zanikající společnost. 

Duben Příprava projektu převzetí jmění.

Květen Zveřejnění nebo uveřejnění projektu převzetí jmění.

Červenec 
Schválení projektu převzetí jmění valnou hromadou zanikající společnosti 
i přejímajícího společníka. 

Srpen Podání návrhu na zápis převzetí jmění do obchodního rejstříku k 1. 9. 2013.

31. 8. 2013
Konečné účetní závěrky zanikající společnosti i přejímajícího společníka. 
K tomuto datu vyčísleno jmění zanikající společnosti pro vypořádání 
minoritním společníkům.

1. 9. 2013
Zápis převzetí jmění do obchodního rejstříku.
Datum, ke kterému se sestavuje zahajovací rozvaha přejímajícího společníka. 
Počátek účetního období přejímajícího společníka.
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Termín Úkony 

Do 30. 9. 2013
Podání daňových přiznání na daň z příjmů právnických osob za zaniklou 
obchodní společnost i za přejímajícího společníka, který je kapitálovou 
společností – účetní jednotkou, za účetní období od 1. 1. do 31. 8. 2013.

31. 12. 2013
Řádná účetní závěrka přejímajícího společníka – kapitálové společnosti 
za účetní období 1. 9.–31. 12. 2013.

21.3.2 Sestavení zahajovací rozvahy

Při sestavování zahajovací rozvahy k rozhodnému dni je nutno připomenout dva 
základní body, které nesmí být opomenuty:
a) Dochází k vyloučení vzájemných pohledávek a závazků, pokud bude účetní 

hodnota pohledávky menší než nominální hodnota závazků. Rozdíl je vyloučen 
do vlastního kapitálu přejímajícího společníka. 

b) Z aktiv přejímajícího společníka je vyloučen podíl na zanikající společnosti. 
Hodnota podílu je odečtena od vlastního kapitálu zanikající společnosti či přejí-
majícího společníka. 

Dále je vhodné připomenout, že této přeměny se také týká riziko poklesu vlastní-
ho kapitálu pod polovinu základního kapitálu, tak jak bylo uvedeno v kapitole 10.5. 

PŘÍKLAD

Převzetí jmění společnosti s ručením omezením přejímajícím společníkem – 

– právnickou osobou 

Společnost Alfa vlastní 92% podíl na základním kapitálu společnosti Beta. Na základě 
rozhodnutí společnosti Alfa bude převzato jmění společnosti Beta a minoritní společ-
ník držící podíl ve výši 8 % základního kapitálu získá peněžité vypořádání. 
Převzetí jmění je plánováno s rozhodným dnem 1. 1. 2013. K datu 31. 12. 2012 byly se-
staveny konečné účetní závěrky obou společností. Na základě konečné účetní závěrky 
zanikající společnosti Beta bylo oceněno jmění této společnosti pro účely výpočtu vypo-
řádání minoritnímu společníkovi. K datu 1. 1. 2013 byla sestavena zahajovací rozvaha. 
Při převzetí jmění není majetek a závazky zanikající společnosti přeceňován na re-
álnou hodnotu, společnost Alfa tedy převezme účetní hodnoty zanikající Bety. Přejí-
mající společník nemůže zvýšit základní kapitál. Znalecký posudek na ocenění jmění 
slouží pouze pro účely stanovení výše hodnoty vyplácené společníkům s podílem 
do 10 % na základním kapitálu.

Společnost Alfa – konečná rozvaha k 31. 12. 2012

Aktiva Pasiva

Ostatní aktiva 580 Základní kapitál 200

Podíl na společnosti Beta 220 Nerozdělený zisk 300

Pohledávka za Beta 200 Závazky 500

Celkem 1 000 Celkem 1 000
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Společnost Beta – konečná rozvaha k 31. 12. 2012

Aktiva Pasiva

Fixní aktiva 350 Základní kapitál 100

Oběžná aktiva 150 Bankovní úvěr 200

Závazek vůči Alfa 200

Celkem 500 Celkem 500

V konečných rozvahách jsou zobrazeny vzájemné pohledávky a závazky v částce 
200. Jedná se o půjčku společnosti Alfa do Beta. Tento vzájemný vztah bude v zaha-
jovací rozvaze vyloučen. 
Vypořádání pro společníka držícího podíl ve výši 8 % bylo stanoveno na základě zna-
leckého posudku na částku 60. Částka 60 bude tedy vykázána jako závazek společ-
nosti Alfa. 

Výpočet přebíraného vlastního kapitálu společnosti Beta do zahajovací rozvahy spo-
lečnosti Alfa:

Vlastní kapitál společnosti Beta z konečné účetní závěrky (pouze základní kapitál) 100

Účetní hodnota podílu na společnosti Beta vykazovaná společností Alfa – tato 
částka se již nepromítne do zahajovací rozvahy, bude o ni snížen vlastní kapitál 

–220

Závazek vůči minoritním akcionářům snižuje vlastní kapitál –60

Negativní dopad do vlastního kapitálu Alfa (došlo ke snížení nerozdělených zisků) –180

Zahajovací rozvaha společnosti Alfa k 1. 1. 2013

Aktiva Pasiva

Majetek Alfa 580 Základní kapitál 200

Majetek Beta 500 Nerozdělený zisk (300 – 180) 120

Bankovní úvěr převzatý z Beta 200

Závazky původní Alfa 500

Závazek z vypořádání 60

Celkem 1 080 Celkem 1 080

Při posouzení rozvahy po převzetí jmění došlo u přejímajícího společníka ke snížení 
vlastního kapitálu (z 500 na 320), ke zvýšení závazků (z 500 na 760) a k nárůstu 
bilanční sumy o 80.
 

21.3.3 Přejímající společník není účetní jednotkou 

Pokud společník není účetní jednotkou, neobsahuje projekt převzetí jmění rozhodný 
den. Rozhodný den se v tomto druhu přeměny neuplatní. Zanikající společnost po-
vede účetnictví až do dne svého zániku. Ke dni předcházejícímu den zápisu přeměny 
do obchodního rejstříku zanikající společnost uzavírá účetní knihy a je povinna se-
stavit účetní závěrku dle § 17 odst. 4 zákona o účetnictví. Dnem zápisu převzetí jmě-
ní do obchodního rejstříku přebírá veškerý majetek a závazky přejímající  společník. 

UDD_OS.indb   152UDD_OS.indb   152 13.2.2015   13:54:1213.2.2015   13:54:12



153

21 / PŘEVZETÍ JMĚNÍ SPOLEČNÍKEM

Na toto ustanovení navazují daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob. 
Dle § 38ma odst. 1 písm. f ZDP je povinnost podat daňové přiznání za období před-
cházející dni zápisu převzetí jmění do obchodního rejstříku za zanikající společnost. 
Tuto povinnost plní přejímající společník – fyzická osoba za zaniklou společnost. 
Při stanovení základu daně se vychází z výsledku hospodaření zjištěného z řádné 
nebo mimořádné účetní závěrky, kterou je povinna společnost sestavit ke dni před-
cházejícímu dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Daňové přiznání se podává nejpozději do konce třetího měsíce po skončení účet-
ního období [§ 38ma odst. 2 písm. b) ZDP]. 

Pro účely zjednodušení budeme uvažovat příklad, kdy jediný společník společ-
nosti s ručením omezeným se rozhodne převzít jmění této společnosti. Nebude tedy 
nutný žádný znalecký posudek na vypořádání minoritních společníků.

Tabulka č.  10:  Časový harmonogram převzetí jmění fyzickou osobou 

Termín Úkony 

31. 12. 2012 Rozvahový den pro řádnou účetní závěrku zanikající společnosti. 

Duben – červen Příprava projektu převzetí jmění, zveřejnění projektu.

Červenec Schválení projektu převzetí jmění jediným společníkem zanikající společnosti. 

Srpen Podání návrhu na zápis převzetí jmění do obchodního rejstříku k 1. 9. 2013.

31. 8. 2013 Konečná účetní závěrka zanikající společnosti.

1. 9. 2013 Zápis převzetí jmění do obchodního rejstříku.

1. 9. 2013
Zaevidování nabytého majetku, převzatých závazků do daňové evidence 
přejímajícího společníka.

2013
Podání daňového přiznání na daň z příjmů právnických osob za zaniklou 
obchodní společnost za účetní období od 1. 1. do 31. 8.

2014
Daňové přiznání fyzické osoby – přejímajícího společníka – zobrazující 
dopady převzetí jmění a další hospodářskou činnost převzaté společnosti.

21.3.4 Daňové souvislosti převzetí jmění u fyzické osoby

U přejímajícího společníka považuje ZDP za zdanitelný příjem dle § 10 odst. 1 
písm. j) příjmy z převodu jmění na společníka, kdy tento nepeněžitý příjem je nutno 
ocenit podle zvláštního právního předpisu (zákon o oceňování majetku). Jako výdaj 
může přejímající společník použít nabývací cenu podílu nebo cenných papírů na za-
nikající společnosti, převzaté závazky, které jsou následně uhrazeny, a uhrazené vy-
pořádání pro menšinové společníky, i když k uhrazení dojde v jiném zdaňovacím 
období než v tom, v němž plyne příjem z převodu jmění na společníka. 

U minoritního společníka je příjem vypořádání podle zákona o přeměnách, kdy 
se za daňový výdaj považuje nabývací cena podílu nebo pořizovací cena cenných 
papírů.
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Daňové dopady na fyzické osoby

Dvě fyzické osoby jsou společníky společnosti s ručením omezeným. Fyzická osoba 
A drží podíl ve výši 92 % na základním kapitálu, druhá osoba B drží 8% podíl. Rozva-
ha společnosti s. r. o. k datu 31. 10. 2012, což je den předcházející den zápisu převzetí 
jmění do obchodního rejstříku, obsahuje tyto údaje:

Společnost s ručením omezeným – rozvaha k 31. 10. 2012

Aktiva Pasiva

Fixní aktiva 5 000 Základní kapitál 2 000

Oběžná aktiva 5 000 Nerozdělený zisk 3 000 

HV běžného účetního období 1 000

Závazky 4 000

Celkem 10 000 Celkem 10 000

Přejímající společník získává příjmy v naturální podobě – aktiva společnosti – v oce-
nění dle zákona o oceňování majetku. Současně je k datu zániku společnosti zpra-
cován znalecký posudek na ocenění jmění dle zákona o přeměnách, dle kterého je 
stanovena výše vypořádání připadající na podíl ve výši 8 %.

Naturální příjem (hodnota majetku získaného převzetím jmění v cenách dle 
zákona o oceňování majetku) 

20 000

Převzaté závazky –3 000

Vypořádání pro společníka držícího 8% podíl –1 360

Nabývací cena podílu –1 840

Dílčí základ daně v § 10 13 800 

Ocenění získaného majetku ze společnosti v hodnotě 20 000 bude vstupovat do da-
ňové evidence této fyzické osoby (která musí být podnikatelem) a majetek v tomto 
ocenění v budoucnu může být uplatněn jako daňový výdaj formou odpisů či nákladů 
při prodeji, protože společník bude pokračovat v předmětu podnikání zaniklé právnic-
ké osoby. Úhrada závazků v daňové evidenci nebude považována za daňový výdaj. 

Daňové dopady u společníka, který získá vypořádání: 

Vypořádání pro společníka držícího 8% podíl 1 360

Nabývací cena podílu –160

Dílčí základ daně v § 10 1 200
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