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Úvod 

V této práci se zaměřuji na vybrané finančně právní aspekty fúzí a akvizic v private equity, 

tedy v oblasti soukromého kapitálu, kde investoři střednědobě či dlouhodobě investují do veřejně 

neobchodovatelných společností s delší historií podnikání. Práce je členěna do čtyř kapitol, 

které se následně dělí na další podkapitoly.  

V první úvodní kapitole rozebírám pojem private equity fondů jako alternativních 

investičních fondů ve světle evropské úpravy a odliším ho od holdingových společností, 

které investují obdobným způsobem jako private equity fondy. Následně poukazuji na odlišnosti 

od venture kapitálových fondů. 

V následující druhé kapitole rozebírám pojem fúzí a akvizic tak, aby bylo jasné, co je tímto 

pojmem pro další dvě hlavní části práce zamýšleno, a odkazuji na zákonnou úpravu, která se fúzím 

a akvizicím v rámci českého právního řádu věnuje. Pojem fúze zahrnuje v souvislosti s pojmem 

fúzí a akvizic nejen fúzi ve smyslu Zákona o přeměnách, ale i další formy přeměn obchodních 

korporací. Následně představuji pojem kapitálových a majetkových akvizic a popisuji standardní 

akviziční proces a jeho jednotlivá stádia a úkony, které jsou v těchto jednotlivých stádiích činěny.  

Další, třetí kapitolu věnuji oblasti derivátů. Nejdříve se zaměřuji na deskripci derivátů 

obecně a na jejich základní dělení. Dále narážím na účtování o derivátech. Zde odkazuji 

na relevantní mezinárodní účetní standardy a české účetní standardy a vysvětluji souvztažnost 

mezi nimi. Problematiku také zasazuji do zákona o účetnictví. Následně představuji tzv. vložené 

deriváty, a to z toho důvodu, že právě tyto mohou být skrytě obsaženy např. v akcionářských 

dohodách uzavíraných při akvizicích, přičemž příslušné účetní jednotce z nich může vyplývat 

povinnost o daném vloženém derivátu účtovat. Zabývám se následující výzkumnou otázkou: 

Mohou se vyskytovat v transakčně právní dokumentaci mechanismy, které naplňují znaky 

vloženého derivátu, o kterém musí být účtováno? Za účelem tohoto zjištění se zaměřuji na několik 

konkrétních mechanismů vyskytujících se při akvizicích v private equity, u kterých by mohl být 

spor o tom, zda znaky derivátu naplňují. Takto rozebírám opce, práva spoluprodeje, řešení 

patových situací, konvertibilní úvěry a earn-out mechanismy. K opcím zahrnuji praktickou část, 

kde představuji modelové příklady a vysvětluji u nich důvody, proč by bylo v takových určitých 

případech o opcích účtováno jako o derivátech či nikoli. 

Následně představuji evropskou úpravu týkající se derivátů, konkrétně nařízení EMIR, 

kdy shrnuji jeho základní cíle a jeho hlavní pilíře. V souvislosti s nařízením EMIR si pokládám 

výzkumnou otázku, která se týká oznamovací povinnosti do registru obchodních údajů 

při veškerých obchodech s OTC deriváty. Zakotvuje nařízení EMIR skutečně oznamovací 
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povinnost u veškerých uzavřených derivátových kontraktů? Vztahuje se tato povinnost 

i na kontrakty naplňující znaky OTC derivátu či obsahující vložený derivát, které se uzavírají 

v rámci transakční dokumentace při akvizicích? 

V poslední čtvrté kapitole se věnuji daňovým aspektům při fúzích (přeměnách) 

a akvizicích. Nejprve rozebírám daňové konsekvence u přeměn, kde se zabývám zejména otázkou 

přechodu daňové povinnosti u jednotlivých daní a dalšími specifickými daňovými otázkami 

s přeměnami souvisejícími. Následně analyzuji daňové aspekty u akvizic, a to jak u majetkové 

akvizice obchodního závodu, tak u akvizic kapitálových. U kapitálových akvizic rozebírám 

podmínky, za kterých jsou příjmy z kapitálových akvizic osvobozeny. Závěrem této kapitoly 

uvádím čtenáře do problematiky mezinárodního dvojího zdanění. Komparativní metodou činím 

srovnání několika režimů dvojího zdanění příjmů z kapitálových akvizic, abych poukázala 

na to, že se zdanění u přeshraničních transakcí může podle jednotlivých zemí značně lišit. 

Jako metody vědecké práce jsem použila zejména metodu deskriptivního výzkumu, 

analýzu informací a následnou syntézu těchto informací a z ní vzešlých závěrů. Mezi použitými 

zdroji informací převažují zejména právní předpisy včetně evropských právních předpisů, 

a dále komentářová literatura, odborné články a relevantní účetní standardy. 

Za cíl této práce si kladu zanalyzovat vybrané finančně právní aspekty transakcí, 

které spatřuji jako praktické. Za relativně nestandardní považuji část věnující se derivátům, 

o kterých není v tomto ohledu mnoho zdrojů a názory odborné veřejnosti se na toto téma často liší. 

Podle mého názoru se jedná o velmi zajímavou problematiku, které by mohlo být v budoucnu 

věnováno více prostoru.  
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1. Pojem private equity 

Private equity je oblast střednědobého či dlouhodobého investování, kdy investor 

prostřednictvím své investice zpravidla získá podíl na základním kapitálu společnosti. 

Jedná se o investování do veřejně neobchodovatelných společností v pozdější fázi rozvoje, 

a to za účelem finanční a odborné pomoci, restrukturalizace společnosti, a jejího následného 

prodeje s realizací zisku. 1 

Historie private equity sahá do 50. až 70. let 20. století v USA, kdy se oblastí private equity 

začali zabývat první američtí investoři. Nejednalo se o investiční manažery v tradičním slova 

smyslu, šlo spíše o úspěšné podnikatele a korporátní manažery s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti 

budování podniků. Prostředky, které investoři do private equity investovali, byly do značné míry 

jejich vlastní. Jejich přístup k investování byl velice proaktivní, byli úzce zapojeni 

do každodenního provozu společností, takže jejich odbornost měla přinejmenším stejnou přidanou 

hodnotou jako vynaložené finanční prostředky. 2 

V České republice byly první investice v rámci private equity uskutečněny v průběhu 

90. let 20. století. V roce 1995 byla založena Asociace CVCA (Česká asociace private equity 

a venture kapitálu), která vznikla za účelem sdružování investorů právě v těchto oblastech. 

Asociace CVCA vydává každým rokem statistiky o private equity investicích uskutečněných 

na českém trhu.  

 

1.1. Private equity fondy 

Private equity fondy (v českém jazyce nazývány jako fondy soukromého kapitálu) řadíme 

spolu např. s nemovitostními fondy, hedge fondy či venture capital fondy (fondy rizikového 

kapitálu) mezi tzv. alternativní investiční fondy. Pojem alternativní investiční fond je vymezen 

v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 

8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES 

a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a EU č. 1095/2010 (dále jen „AIFMD“), 

která v několika bodech preambule private equity fondy explicitně zmiňuje. Směrnice AIFMD 

definuje alternativní investiční fond jako „subjekt kolektivního investování včetně jeho podfondů, 

 
1  CVCA. Private equity & venture capital v České republice. In: www.cvca.cz [online]. Září 2010 [cit. 

06.01.2020]. Dostupné z: https://www.cvca.cz/images/cvca_UK-Ke-stazeni/4-file-File-CVCA_-
_ADRESAR.pdf 

2  SPARP, Garry. The PEI Fundamental Series: Private Equity. London: PEI Media Ltd., 2008, ISBN 978-1-
904696-56-8., s. 13 

http://www.cvca.cz/
https://www.cvca.cz/images/cvca_UK-Ke-stazeni/4-file-File-CVCA_-_ADRESAR.pdf
https://www.cvca.cz/images/cvca_UK-Ke-stazeni/4-file-File-CVCA_-_ADRESAR.pdf
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který (i) získává kapitál od většího počtu investorů s cílem investovat jej v souladu s určitou 

politikou těchto investorů; (ii) není povinen získat povolení podle článku 5 směrnice 2009/65/ES“.3 

Jednoduše by se tedy dalo shrnout, že alternativní investiční fondy jsou subjekty, 

které se vyznačují mnohostí investorů, od kterých je shromažďován kapitál za účelem společného 

investování, přičemž se nejedná o investiční fondy shromažďující majetek od veřejnosti, jejichž 

regulace spadá pod směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES ze dne 13. července 

2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování 

do převoditelných cenných papírů (dále jen „UCITS“). Tyto znaky se prolínají do české právní 

úpravy v § 15 a § 98 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).  

Je nutné upozornit, že v souladu s ust. čl. 2 odst. 3 písm. a) směrnice AIFMD, 

jakož i v souladu s ust. § 2 písm. b) ZISIF, jsou z působnosti vyňaty tzv. holdingové společnosti. 

Důvodem může být, že se tyto struktury snaží aktivně řídit ovládané společnosti, rozvíjet 

je a odborně jim pomoci, což vede zpravidla ke zvýšení ziskovosti. Na rozdíl od investičních fondů 

nejsou holdingové společnosti zřízeny za účelem pasivního vyčkávání na zvýšení tržní hodnoty 

investic, což má přidanou hodnotu pro daný trh. 4  

Vyloučení holdingových společností z režimu ZISIF ovšem nic nemění na tom, že mnoho 

holdingových společností podniká způsobem obdobným private equity fondům, tedy investují 

na stejném trhu a jsou private equity fondům z hlediska získávání investic přímou konkurencí. 

Tyto holdingové společnosti, často nazývané jako investiční skupiny, používají při investování 

obdobné metody, a tudíž se na ně závěry dále uvedené v této práci nepochybně vztahují. V praxi 

jsou tyto investiční skupiny nezřídka označovány jako subjekty private equity. Tento závěr sdílí 

mj. i Asociace CVCA, která považuje za velmi obtížné vytvořit statistiky týkající se private equity 

fondů na českém trhu, jelikož data uvádí investice učiněné nejen private equity fondy, 

ale i holdingovými společnostmi, které se jako private equity fondy chovají.5 

 

 
3  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních 

investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a EU 
č. 1095/2010. In: Úřední věstník Evropské unie, L 174, 01.07.2011 [cit. 06.01.2020], s. 1-73. Dostupné z: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0061&from=EN 

4  PIHERA, Vlastimil. Investiční fond. Vyměřování teritoria. Obchodněprávní revue. 2017, 2017(9), 
[cit. 06.01.2020], s. 241. 

5  CVCA. Private equity & venture capital v České republice. In: www.cvca.cz [online]. Září 2010 
[cit. 06.01.2020]. Dostupné z: https://www.cvca.cz/images/cvca_UK-Ke-stazeni/4-file-File-CVCA_-
_ADRESAR.pdf 

http://www.cvca.cz/
https://www.cvca.cz/images/cvca_UK-Ke-stazeni/4-file-File-CVCA_-_ADRESAR.pdf
https://www.cvca.cz/images/cvca_UK-Ke-stazeni/4-file-File-CVCA_-_ADRESAR.pdf
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1.2. Odlišnosti od venture capital 

Jak tato práce již zmiňuje, mezi alternativní investiční fondy patří mj. i tzv. venture capital 

fondy (fondy rizikového kapitálu). Ty se dají definovat jako fondy, které investují především 

do inovativních start-upových společností v raném stádiu vývoje s vidinou velkého zhodnocení 

v budoucnu. Zároveň venture capital fondy ale přebírají velké riziko, že se z dané investice 

nepodaří vygenerovat zisk. Příručka asociace Invest Europe (dříve nazývaná jako Evropská 

asociace private equity a venture kapitálu) (dále jen „IE“) z roku 2004 považovala venture capital 

fondy za podmnožinu fondů private equity, jelikož, jak příručka uváděla, venture capital fondy 

naplňují veškeré znaky fondů private equity.6  

Oblast private equity a venture capital se ovšem za poslední dobu velmi rychle vyvíjí. Trh 

je až přemnožený stále vznikajícími technologickými start-upy, do kterých venture capital fondy 

investují stále větší objem finančních prostředků. Současně s tím se množí názory, že jsou venture 

capital fondy samostatným typem alternativních investičních fondů, což potvrzuje i příručka IE 

z roku 2018, která již de facto pojednává o venture capital fondech jako o fondech samostatně 

stojících vedle fondů private equity.7  

Osobně se přikláním k tomu, že se jedná o dvě odlišné metody investování, 

odlišující se především v typu společností, do kterých fondy investují, a ve fázi jejich vývoje. 

Jako největší rozdíl ovšem vnímám ochotu těchto subjektů převzít na sebe riziko za případnou 

ztrátu. Dnešní private equity fondy se profilují velmi averzně vůči riziku.  

  

 
6  EVCA. Why and How to invest in Private Equity. Březen 2004 [cit. 06.01.2020]. 

Dostupné z: http://mertens.com.ua/pevc/how%20to%20invest.pdf 
7  Invest Europe. Professionals Standards Handbook. 2018 [cit. 06.01.2020]. 

Dostupné z: https://www.investeurope.eu/industry-standards/professional-standards/ 
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2. Pojem fúzí a akvizic 
2.1. Fúze a akvizice obecně 

Fúze a akvizice, často nazývané zkratkou M&A (z anglického mergers & acquisitions), 

jsou obecným termínem pro transakce, které se uskutečňují za účelem nabytí či restrukturalizace 

cílové společnosti. Jedná se o strukturované procesy za účasti subjektů, které mají na uskutečnění 

transakce ekonomický a právní zájem. Od roku 2000 bylo dle Institutu pro fúze, akvizice a aliance 

(The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances) (dále jen „IMAA“) celosvětově ohlášeno 

více než 790 000 transakcí v celkové hodnotě více než 57 bilionů dolarů. 8  

V České republice se každoročně uzavře několik set M&A transakcí. Dle níže přiloženého 

grafu IMAA se za rok 2019 v České republice uskutečnilo 216 ohlášených transakcí v celkové 

hodnotě 6,6 miliard dolarů. To jsou čísla srovnatelná např. s Rakouskem, kde bylo za rok 2019 

ohlášeno 236 transakcí v celkové hodnotě 6,9 miliard dolarů. Podíváme-li se na čísla v roce 2020, 

vidíme, že vlivem krize covid-19 čísla značně poklesla. Počet ohlášených transakcí na území 

České republiky za rok 2020 činí 163 v celkové hodnotě 3,4 miliard dolarů. V Rakousku v roce 

2020 došlo k poklesu počtu ohlášených akvizic z 236 na 166. Hodnota učiněných transakcí 

však enormně vzrostla na 17 miliard dolarů. To je však zapříčiněno pár velkými transakcemi, které 

byly dokončeny v roce 2020, jako je např. nabytí majoritního podílu na chemické skupině Borealis 

ze strany OMV v celkové hodnotě 4,1 miliard EUR nebo nabytí dceřiných společností bankovní 

a pojišťovací skupiny AXA v České republice, Polsku a Slovensku ze strany rakouské pojišťovací 

skupiny UNIQA, kdy se jednalo o transakci za 1 miliardu EUR. 9 

 
8  IMAA. Numbers & Value of M&Ą Worldwide. In: www.imaa-institute.org [online]. [cit. 24.11.2021]. 

Dostupné z: https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 
9  Dr. Nikolaus S. Lang, Wolfgang Lattacher, Tibor Mérey. Austria’s M&A Market in 2020: Suffering from 

a Severe Case of Covid-19. Únor 2021. M&A Review. In: www.ma-review.com [online]. [cit. 24.11.2021]. 
Dostupné z: https://ma-review.com/austrias-ma-market-in-2020-suffering-from-a-severe-case-of-covid-19/ 

http://www.ma-review.com/
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Fúze a akvizice jsou neodmyslitelnou součástí zejména práva obchodního, mají 

však přesah do téměř všech ostatních právních odvětví. Jejich finančněprávní aspekty ze široka 

spatřuji např. v otázkách týkajících se daní, účetnictví, oceňování, úvěrů, finanční politiky či práva 

bankovního a práva kapitálových trhů.  

 

2.2. Fúze 

Obecnou úpravu fúzí, resp. přeměn, nalezneme v § 174 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Na tuto obecnou 

úpravu ovšem navazuje zvláštní úprava obsažená v samostatném zákoně č. 125/2008 Sb., 

o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 

o přeměnách“), který vznikl za účelem vyčlenění vnitrostátních přeměn ze zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zároveň transponoval směrnici Evropského parlamentu 

a Rady ES č. 2005/56 ze dne 26.10.2005, o přeshraničních fúzích kapitálových společností. 

Občanský zákoník, jakož i Zákon o přeměnách uvádí dva základní druhy fúzí, a to fúzi sloučením 

a fúzi splynutím. Pokud bereme v potaz pouze obchodní společnosti, fúze sloučením znamená 

takovou přeměnu obchodní společnosti, při které jedna nebo více obchodních společností zanikají 

a jejich jmění přechází na tzv. nástupnickou společnost, která se stane právním nástupcem 

zanikajících společností. Nástupnická společnost je tedy u fúze sloučením účastníkem fúze 

od samého počátku. U fúze splynutím zanikají všechny zúčastněné společnosti a jmění přechází 

na nově vzniklou nástupnickou společnost, která vznikne právě v důsledku splynutí. Společnosti 

zúčastněné na takové fúzi tedy splynou do jedné společnosti, která se stane jejich právním 

nástupcem.  
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Pojem fúze a akvizice je ovšem širší. Jak jsem již zmiňovala v obecné části této kapitoly, 

termín fúze a akvizice označuje transakce, jejichž cílem je nabytí či restrukturalizace jedné či více 

cílových společností. Při transakčních procesech v praxi se společnosti ovšem nejen fúzují, časté 

je také jejich rozdělení. Dle mého názoru tedy pojem fúzí a akvizic nezahrnuje pouze fúze v jejich 

jazykovém výkladu, zahrnuje i přeměny ve formě rozdělení. To je upraveno zejména 

§ 243 an. Zákona o přeměnách. Jako dvě základní formy rozdělení rozlišujeme rozdělení 

rozštěpením a rozdělení odštěpením. U rozdělení rozštěpením rozdělovaná společnost zaniká a její 

jmění přechází na (i) více nově vznikajících společností; (ii) více již existujících společností 

nebo (iii) kombinaci předchozích dvou bodů. Hlavním rozdílem mezi rozdělením rozštěpením 

a rozdělením odštěpením je to, že u odštěpení rozdělovaná společnost nezaniká. Pouze část jejího 

jmění přechází podobně jako u rozštěpení na (i) jednu nebo více vznikajících společností; 

(ii) jednu nebo více již existujících společností nebo (iii) kombinaci dvou předchozích bodů.  

Jako typický příklad restrukturalizační fúze můžeme na českém trhu označit 

např. restrukturalizaci z roku 2019 společností působících na trhu e-commerce, kterými jsou 

internetový obchod Mall.cz a internetový srovnávač cen Heureka.cz. Heureka byla do doby 

uskutečnění restrukturalizace součástí skupiny Mall Group, přičemž v průběhu roku 2019 proběhla 

na základě projektu rozdělení a fúze rozsáhlá restrukturalizace. Mall Group byla rozdělena 

rozštěpením sloučením tak, že část jejího jmění týkající se Heureky přešla na již existující 

společnost, a zbylá část přešla na nově vznikající společnost, která v podstatě nahradila celou 

skupinu Mall Group vyjma Heureky. Původní entita zastřešující Heureku zároveň fúzovala 

sloučením s již existující společností, na kterou přešlo dle věty předchozí část jmění Mall Group 

zahrnující Heureku v rámci rozdělení rozštěpením. 10 Restrukturalizace proběhla především 

za účelem vyčlenění profitabilní Heureky ze ztrátového Mallu. Díky oddělené kapitálové struktuře 

Heureka vydala pětileté korporátní dluhopisy v celkovém objemu 2,5 miliardy korun, 

které je schopna využít za účelem dalšího rozvoje a expanze. Vyčlenění Heureky z Mall Group 

zároveň přineslo i efektivnější a objektivnější rozhodovací procesy, a v neposlední řadě 

se obě společnosti díky této restrukturalizaci připravily na jejich případný samostatný prodej 

v budoucnu. 11 

 
10  Heureka Group a.s. Projekt rozdělení a fúze. In: Sbírka listin [online]. Srpen 2019 [cit. 18.4.2020]. Dostupné 

z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=58754143&subjektId=1039107&spis=1160405  
11  Osobní konzultace s Martinem Konopem, tehdejším členem představenstva společnosti Heureka Group a.s., 

dne 18.04.2020. 
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Jako fúzi, která se na českém trhu uskutečnila za účelem nabytí podílu cílové společnosti 

můžeme označit např. nedávnou fúzi sloučením společností spadajících pod značku UPC 

s mobilním operátorem Vodafone. 12 

 

2.3. Akvizice 

Akvizice, jak již název napovídá z anglického acquire, znamená nabytí. U pojmu fúzí 

a akvizic chápeme pojem akvizice jako transakční proces směřující k nabytí podílu či akcií cílové 

společnosti nebo jejích aktiv. Tuto problematiku upravuje zejména Občanský zákoník a dále zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Převod podílu společnosti s ručením omezeným 

upravuje ZOK v ust. § 207 a násl. Převod podílu je vůči převáděné společnosti účinný ve chvíli, 

kdy ji je doručena účinná smlouva o převodu podílu. Převod akcií u akciové společnosti se oproti 

tomu řídí zejména ustanoveními § 2079 an. Občanského zákoníku, tedy ustanoveními 

upravujícími kupní smlouvu. Smlouva o koupi akcií nemusí mít písemnou formu, avšak v praxi je 

spíše zvyklostí písemnou smlouvu uzavírat. Účinnost převodu akcií se u jednotlivých typů akcií 

liší. Akcie na jméno, vydané jako cenné papíry na řad, se převádí, jak uvedeno v § 269 ZOK, 

rubopisem, který obsahuje jednoznačnou identifikaci nabyvatele. Takový převod je účinný vůči 

cílové společnosti v okamžiku oznámení změny akcionáře společnosti a předložení 

rubopisovaných akcií. Dalším typem akcií jsou akcie na majitele, které jsou cennými papíry 

na doručitele. Jak uvádí § 274 odst. 2 ZOK, akcie na majitele mohou být vydány pouze formou 

zaknihovaného cenného papíru nebo imobilizovaného cenného papíru, převádí se tedy v souladu 

s ustanoveními § 275 ZOK a § 1104 Občanského zákoníku, jež zaknihované akcie, 

resp. zaknihované cenné papíry, upravují. Vlastnické právo k zaknihovaným a imobilizovaným 

akciím kupující nabývá okamžikem zápisu zaknihované nebo imobilizované akcie na jeho účet, 

jakožto účet vlastníka. Vůči cílové společnosti je převod účinný ke dni, kdy jí je prokázaná změna 

osoby vlastníka akcie, a to výpisem z jeho účtu nebo ke dni doručení či převzetí výpisu z evidence 

emise akcií dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 
12  Vodafone Czech Republic a.s. Projekt fúze. In: Sbírka listin [online]. Listopad 2019 [cit. 26.11.2021]. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=59688428&subjektId=701434&spis=78272. 
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2.3.1. Kapitálová akvizice a majetková akvizice (Share deal a Asset deal) 

Akvizice se nemusí vždy týkat pouze nabytí podílu či akcií (tzv. share deal). Ač je share 

deal neboli kapitálová akvizice v private equity praktičtější a více užívanou metodou, setkáváme 

se i s majetkovými akvizicemi (tzv. asset deal), které označují nabytí aktiv. Majetkové akvizice 

bývají běžné například v případech, kdy má kupující zájem o koupi pouze některých aktiv 

prodávajícího. Může se jednat jak o hmotný majetek, tak o majetek nehmotný jako např. patenty 

či databáze. Majetková akvizice je výhodná především pro kupujícího. Kromě toho, že může 

kupující selektivně nabývat pouze některá z aktiv, je značnou výhodou i to, že kupující danou 

transakcí nepřebírá veškeré závazky prodávajícího jakožto původního společníka či akcionáře 

cílové společnosti. Rozdíl mezi kapitálovou a majetkovou akvizicí je zejména v daňové zátěži, 

kterou podrobně rozeberu v kapitole 4 (Daňové konsekvence M&A). 

 

2.3.2. Akviziční proces 

Akviziční proces má zpravidla několik částí. V úplně počátečním stádiu uzavřou 

prodávající a kupující dohodu často nazývanou jako dohoda o mlčenlivosti nebo dohoda o ochraně 

důvěrných informací. Tato dohoda je především ochranou pro prodávajícího, neboť prodávající 

je ten, který kupujícímu v rámci akvizičního procesu zpřístupňuje důvěrné informace o cílové 

společnosti. Důvěrné informace znamenají zejména veškerá data, informace, poznámky 

či smlouvy sdílené s kupujícím, a to jak fyzicky, tak elektronicky. Mezi častá ujednání v dohodách 

o mlčenlivosti, kromě definice důvěrných informací a výjimek z nich, se například řadí: 

(i) závazek potenciálního kupujícího odstranit či zničit veškeré důvěrné informace, které obdržel 

v rámci akvizičního procesu při jeho ukončení; (ii) povinnost k náhradě škody či k zaplacení 

smluvní pokuty v případě porušení povinnosti uchovávat důvěrné informace nebo (iii) doba, 

po kterou je dohoda o mlčenlivosti účinná a vymahatelná. 13  

Následuje uzavření tzv. term-sheetu nebo letter of intent, v českém jazyce nejčastěji 

označovaného jako dohoda o společném záměru. Jedná se o písemné dokumenty, které stanovují 

základní parametry dané transakce. Kromě jasné identifikace cílové společnosti, často označované 

jako target, se v term-sheetu či v dohodě o společném záměru objevují například informace 

týkající se (i) zamýšlené kupní ceny a podmínek jejího zaplacení; (ii) možnosti kupujícího provést 

 
13  CFI. What is a Non Disclosure Agreement (NDA)? In: www.corporatefinanceinstitute.com [online]. [cit. 

18.04.2020]. Dostupné z: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/non-disclosure-
agreement-nda/ 



 

 

 

16 

si prověrku cílové společnosti, tzv. due diligence; (iii) podmínek pro vypořádání transakce 

(tzv. closing) nebo (iv) rozhodného práva.14  

Po podpisu dohody o společném záměru smluvní strany zpravidla přejdou k due diligence. 

Due diligence může být právního, daňového, finančního, ekonomického či např. technického 

charakteru. Due diligence má v akvizičním procesu velmi klíčovou roli, a to zejména 

pro nastrukturování dané transakce a pro nastavení smluvní ochrany kupujícího, který se skrze 

due diligence snaží získat co nejvíce informací o cílové společnosti, a najít tak případné hrozby 

a kvantifikovat je. Na due diligence pracují zpravidla odborníci ze všech oblastí, kterých 

se due diligence týká. V poslední fázi due diligence obdrží kupující komplexní zprávy popisující 

a zhodnocující stav cílové společnosti. Tyto zprávy mají kupujícího utvrdit v jeho zájmu 

směřujícímu k uzavření transakce. 15 

Jádrem akvizičního procesu je ale především vyjednávání transakční dokumentace 

a její následné uzavření. Transakční dokumentace se skládá z veškerých dokumentů, 

které se uzavírají za účelem uzavřít transakci. Nejčastěji se jedná o již zmiňované smlouvy 

o převodu podílu, resp. smlouvy o koupi akcií, a dále o akcionářské dohody či dohody společníků 

o výkonu hlasovacích práv. Smlouvy o převodu podílu či koupi akcií, často nazývané zkratkou 

SPA (z anglického Share Purchase Agreement), jsou stěžejním právním dokumentem v každém 

akvizičním procesu. Jedná se o právně závazné smlouvy, které stanovují podmínky převodu podílu 

či akcií, a poskytují tak právní rámec pro efektivní převod. Neodmyslitelnou součástí SPA bývají 

zpravidla následující ustanovení: (i) ustanovení o kupní ceně a její splatnosti; (ii) tzv. restriktivní 

kovenanty, které po určitou dobu znemožní prodávajícímu v přiměřeném rozsahu konkurovat 

prodávané společnosti; (iii) záruky a prohlášení smluvních stran, zejména prodávajícího ke stavu 

prodávané společnosti nebo (iv) podmínky pro vypořádání transakce, tzv. closing, 

a to v případech, kdy je po podpisu SPA nutné za účelem vypořádání transakce učinit ještě některé 

další kroky (často se jedná např. o získání povolení ke spojení soutěžitelů od příslušného orgánu 

či o úplné zaplacení kupní ceny). 16 

V případech, kdy se kupující nestává jediným společníkem či jediným akcionářem cílové 

společnosti, uzavírají strany tzv. dohody společníků o výkonu hlasovacích práv, resp. akcionářské 

 
14  CFI. Term Sheet Overview. In: www.corporatefinanceinstitute.com [online]. [cit. 18.04.2020]. Dostupné z: 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/templates/word-templates-transactions/term-sheet-guide/ 
15  International Bar Association. Corporate & M&A Law Comittee Legal Due Diligence Guidelines. 

In: www.ibanet.org [online]. Září 2018 [cit. 19.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.ibanet.org/Search/Search.aspx?query=guideline%20due%20diligence 

16  CFI. What is Share Purchase Agreement (SPA)? In: www.corporatefinanceinstitute.com [online]. 
[cit. 18.04.2020]. Dostupné z: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/deals/sale-purchase-
agreement/ 
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dohody, označované zkratkou SHA (z anglického Shareholders’Agreement). Tyto dohody jsou 

stavebním kamenem budoucí spolupráce akcionářů či společníků v cílové společnosti. 

Vyjednávání o těchto dohodách bývá v rámci transakční dokumentace jedna z nejsložitějších věcí. 

Budoucí akcionáři, resp. společníci, si totiž předem nastavují velmi konkrétní pravidla jejich 

fungování, jako např. podmínky pro (i) výkon hlasovacích práv; (ii) předkupní práva; 

(iii) financování společnosti; (iv) vstup nových investorů; (v) obsazení orgánů společnosti; 

(vi) zákaz konkurence nebo (vii) jednání v patových situacích. Akcionářské dohody mohou být 

uzavírány nejen při akvizicích, ale i při fúzích, kdy je třeba nastavit vztahy akcionářské struktury 

po dokončení přeměny cílové společnosti. 
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3. Deriváty v rámci M&A 

Vzhledem k tomu, že mohou některá ustanovení dohod akcionářů naplňovat znaky 

derivátů, budu jim věnovat následující kapitolu. Derivát lze definovat jako dohodu, jejíž hodnota 

se odvozuje od hodnoty tzv. podkladového nástroje (aktiva) určené k budoucímu datu, 

přičemž tímto podkladovým nástrojem bývají zpravidla akcie, úroková sazba, měna či úvěr. 

Deriváty se primárně uzavírají za účelem (i) ochrany před nepříznivými finančními důsledky; 

(ii) spekulace o budoucí hodnotě aktiva nebo (iii) umožnění využití různých cenových podmínek 

na různých trzích. Jako základní typy derivátů rozlišujeme opce, warranty, futures, forwardy 

a swapy. Definice samotného derivátu se nejlépe ilustruje popisem jedné z nejjednodušších forem 

derivátové smlouvy, kterou je smlouva forwardová, na jejímž základě se jedna strana 

jako prodávající zavazuje prodat určité aktivum druhé straně jako kupujícímu, a to k budoucímu 

datu a za cenu, která je stanovena v okamžiku uzavření forwardové smlouvy. Základní znaky 

forwardové smlouvy jsou společné pro všechny derivátové smlouvy, tedy (i) smlouva je uzavřena 

mezi dvěma stranami; (ii) smlouva se vypořádává k budoucímu datu, označovanému jako datum 

vypořádání a (iii) hodnota smlouvy je odvozena neboli derivována od hodnoty podkladového 

nástroje stanoveného smlouvou, což je v tomto případě rozdíl mezi realizační cenou a tržní 

hodnotou podkladového nástroje v den vypořádání transakce. 17 

Deriváty, jejichž podkladový nástroj reprezentuje peněžní hodnotu (jedná se tedy 

o tzv. podkladové aktivum), jsou finančními deriváty, které jsou předmětem ocenění. Ty pak dále 

základně dělíme na deriváty akciové, úrokové, měnové a úvěrové. Hodnota takových derivátů 

se tedy odvozuje od hodnoty konkrétních akcií, úroků, měny či úvěru. Podkladové aktivum 

se může dále odvíjet i od obchodovatelné komodity, jako jsou např. drahé kovy či ropa, takové 

deriváty se označují jako komoditní. Pokud je hodnota derivátů odvozována od podkladového 

nástroje, který má nemajetkovou hodnotu, tj. odvíjí se např. od hodnoty počasí, jedná o tzv. ostatní 

deriváty, které však nejsou předmětem ocenění. 18  

Deriváty se dále dělí na burzovní deriváty a na OTC deriváty. Jak již název napovídá, 

burzovní deriváty jsou ty, které jsou obchodovány na organizovaných trzích. Burzovní deriváty 

se obchodují na základě standardizovaných smluv a jejich výhodou je především 

to, že se za platby související s těmito transakcemi zaručují příslušné clearingové domy, 

čímž jsou minimalizována rizika. OTC deriváty (zkratka z anglického over the counter) 

 
17  THOMSON REUTERS. Derivatives: overview, Practical Law UK Practice Note Overview 8-385-8330. 

In: uk.practicallaw.thomsonreuters.com [online]. [cit. 20.04.2020]. 
18  KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s. 

ISBN 978-80-7552-935-0. [cit. 20.04.2020]. 
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jsou oproti tomu individuálně dojednávanými deriváty. Výhoda spočívající v míře flexibility, 

kterou strany mají při sjednávání podmínek OTC derivátů ovšem vede k tomu, že je následné 

obchodování s OTC deriváty často obtížné. 

V souvislosti s deriváty je žádoucí zmínit Mezinárodní asociaci pro swapy a deriváty 

(International Swaps and Derivatives Association) (dále jen „ISDA“), která je obchodní 

organizací, jež byla založena v roce 1985 v USA a zaměřuje se na OTC deriváty. V době založení 

asociace bylo jejím hlavním cílem vytvoření všeobecně uznávané derivátové právní dokumentace. 

V návaznosti na tento cíl vznikla v roce 1992 Rámcová smlouva ISDA (ISDA Master Agreement) 

(později revidována v roce 2002), která je doposud hlavní rámcovou derivátovou smlouvou. 

Asociace ISDA dále pravidelně zpracovává praktická prohlášení, uživatelské příručky, komentáře 

ke standardní dokumentaci ISDA a doplňky k vydaným definicím, čímž pomáhá lepší orientaci 

na derivátovém trhu a jeho účastníkům šetří čas a náklady při vyjednávání a přípravě transakcí. 19 

 

3.1. Účtování o derivátech 

Jak stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o účetnictví“) v ust. § 27 odst. 1 písm. b), deriváty jsou jako jedna ze složek 

majetku a závazků předmětem ocenění reálnou hodnotou (fair value), a to k okamžiku ocenění 

podle ust. § 24 odst. 2 písm. b) Zákona o účetnictví, tedy ke konci rozvahového dne nebo k jinému 

dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Reálnou hodnotou se podle Zákona o účetnictví 

rozumí zejména tržní hodnota nebo hodnota, která vyplývá z obecně uznávaných oceňovacích 

modelů a technik. Podobně reálnou hodnotu (fair value) definují i Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví (International Financial Reporting Standards) (dále jen „IFRS“), konkrétně IFRS 13 

(Ocenění reálnou hodnotou), který uvádí, že reálnou hodnotou se rozumí cena, která by k datu 

ocenění byla zaplacena v řádné transakci mezi účastníky trhu za prodej aktiva nebo za převod 

závazku. Účastníci trhu jsou při oceňování takového aktiva nebo závazku povinni zohlednit 

současné tržní podmínky včetně veškerých rizik.  

O derivátech se účtuje ve třech fázích, a to při sjednání derivátového kontraktu, 

v přechodném období (přičemž přechodným obdobím rozumíme období mezi sjednáním 

derivátového kontraktu a jeho ukončením) a při ukončení derivátového kontraktu. Při sjednání 

se derivátový kontrakt účtuje v pořizovací ceně, jak uvádí ust. § 25 odst. 1 písm. f) Zákona 

o účetnictví. Pokud tedy derivátový kontrakt není spojen s pořizovací cenou, jak je tomu často 

 
19  THOMSON REUTERS. ISDA documents: overview, Practical Law UK Practice Note Overview 5-201-6737. 

In: uk.practicallaw.thomsonreuters.com [online]. [cit. 03.04.2021] 



 

 

 

20 

například u forwardů nebo swapů, o sjednání takového derivátového kontraktu se neúčtuje, účtuje 

se rovnou o pohledávce a závazku při budoucím prodeji. V přechodném období se o derivátech 

účtuje skrze ocenění reálnou hodnotou, jak jsem již zmiňovala výše, a ke každému rozvahovému 

dni, tedy ke dni, kdy je sestavována řádná nebo mimořádná účetní závěrka, se deriváty přeceňují. 

Rozdílem mezi pořizovací cenou při sjednání derivátového kontraktu a mezi reálnou hodnotou 

sestavenou k rozvahovému dni či při jednotlivém přeceňování je zachycen růst či pokles reálné 

hodnoty derivátu. 20 

Za účelem správného účetního zachycení derivátu je nezbytné znát a pochopit 

jeho strukturu, která spočívá zejména v identifikaci jednotlivých protistran, podkladového aktiva 

a peněžních toků s derivátem spojených. Dále je nezbytné určit, zda se jedná o derivát zajišťovací, 

který slouží za účelem zajištění určitého rizika nebo o derivát určený k obchodování. Vzhledem 

k tomu, že se o derivátech účtuje skrze ocenění reálnou hodnotou, účetní jednotka musí dále 

disponovat oceňovacím modelem, který tuto reálnou hodnotu stanoví. Vyhláška č. 500/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Vyhláška 500/2002 Sb.“) v ust. § 3 odst. 10 stanovuje, že se pro účely vykazování, 

oceňování a zveřejňování informací o derivátech v příloze v účetní závěrce a operacích s nimi 

použije vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o účetnictví, 

a to pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Vyhláška 501/2002 Sb.“). Vyhláška 501/2002 Sb. dále v ust. § 4a uvádí, 

že pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze 

v účetní závěrce použije účetní jednotka mezinárodní účetní standardy, přičemž za finanční nástroj 

je považován finanční nástroj podle mezinárodních účetních standardů. IFRS 9 (Finanční nástroje) 

deriváty mezi finanční nástroje řadí. Z hlediska užití mezinárodních účetních standardů jsou tedy 

relevantními předpisy zmíněné IFRS 9 (Finanční nástroje), IFRS 7 (Vykazování) a IFRS 13 

(Ocenění reálnou hodnotou). 21 Nabízí se otázka, jaká je tedy v oblasti derivátů souvztažnost mezi 

českými účetními standardy a mezinárodními účetními standardy; jak postupuje účetní jednotka, 

která se řídí českými účetními standardy. Deriváty obecně upravuje Český účetní standard 

pro finanční instituce č. 110, který sám na mezinárodní účetní standardy odkazuje. Účetní 

jednotky, které vedou účetnictví podle českých účetních standardů jsou opravdu povinny v případě 

 
20 BUREŠ, Martin. Účtování a zdaňování derivátů. In: www.portal.pohoda.cz [online]. [cit. 31.08.2021]. 

Červenec 2017. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/uctovani-a-zdanovani-
derivatu/. 

21 BÍZOVÁ, Lenka. Účetnictví a audit derivátů. [cit. 31.08.2021]. Červenec 2019. Časopis Auditor č. 7/2019, s. 8. 
Dostupné z: https://www.kacr.cz/file/5893/2019-auditor-7.pdf 
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derivátů postupovat podle mezinárodních účetních standardů, a to buď podle starého 

mezinárodního účetního standardu IAS 39 nebo podle zmíněného IFRS 9, který částečně nahradil 

původní IAS 39. Podle IAS 39 mohou účetní jednotky nadále postupovat např. v případě, 

aby zachovali kontinuitu účtování, postupovali-li u určitého derivátu podle IAS 39 nebo v případě, 

kdy chtějí využít odlišnou formu zajišťovacího účetnictví podle tohoto standardu.  

 

3.2. Vložené deriváty 

Dále budu rozebírat pojem tzv. vloženého derivátu. Jedním z dělících kritérií derivátů 

je jejich dělení na deriváty samostatně stojící (stand-alone derivatives) a deriváty vložené 

(embedded derivatives). Definici vloženého derivátu nalezneme v IFRS 9 a v Českém účetním 

standardu pro finanční instituce č. 110. Tyto definice jsou v podstatě totožné. Obě vychází z toho, 

že vložený derivát je derivátem, který je součástí tzv. složeného finančního nástroje 

nebo tzv. hybridní smlouvy, která zahrnuje jak hostitelský nástroj, tak i derivát. O vložený derivát 

se jedná, jsou-li naplněny následující tři znaky, a to, že (i) ekonomické charakteristiky vloženého 

derivátu úzce nesouvisí s ekonomickými charakteristikami hostitelského nástroje; (ii) se jedná 

o samostatný nástroj, který naplňuje podmínky samostatně stojícího derivátu a (iii) hostitelský 

nástroj není oceňován reálnou hodnotou se změnami reálné hodnoty zaúčtovanými do zisku 

nebo ztráty. První kritérium uvádí, že aby se jednalo o vložený derivát, je nutné, aby se o něm dalo 

přemýšlet jako o zcela samostatném finančním nástroji. Kdy je však možné říct, že vložený derivát 

není úzce spjatý s hostitelským nástrojem je poměrně složitá otázka, na kterou není často 

v odborné veřejnosti jednoznačný názor. Český účetní standard pro finanční instituce č. 110 

ovšem vymezuje pár vzorových příkladů jako např. příklad prodejních a kupních opcí vložených 

do kapitálových nástrojů (tedy např. opce na nákup či prodej podílů a akcií) nebo příklad derivátu, 

který je vložen do úrokového nástroje a umožňuje konvertovat úrokový nástroj do kapitálového 

nástroje. 22 

Definici vložených derivátů zde představuji proto, že se dále v této práci budu věnovat 

různým typům mechanismů, které se nezřídka objevují v transakční dokumentaci v rámci private 

equity transakcí, a budu posuzovat, zda některý takový mechanismus naplňuje definici vloženého 

derivátu z finančního pohledu, tj. dle relevantních účetních standardů, a tím pádem o něm mají 

účetní jednotky povinnost účtovat. 

 

 
22 HOLAN, Pavel. Vložené deriváty. Časopis Auditor č. 7/2019, s. 8. Dostupné z: https://www.kacr.cz/file/5893/2019-

auditor-7.pdf [online] [cit. 26.10.2021]. 

https://www.kacr.cz/file/5893/2019-auditor-7.pdf
https://www.kacr.cz/file/5893/2019-auditor-7.pdf
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3.3. Akciové deriváty 

Akciové deriváty (equity derivatives) jsou finančními nástroji, jejichž hodnota se odvozuje 

od hodnoty podílu či akcií nebo jiné proměnné související s ekvitou. Může se jednat 

jak o burzovní, tak o OTC deriváty. Akciové deriváty jsou využívány především ze strany 

investorů a investičních fondů za účelem spekulativní investice či ze strany bank a koncových 

uživatelů za účelem zajištění. V souvislosti s akciovými trhy se často setkáváme s pojmy dlouhé 

pozice (long position) a krátké pozice (short position). Dlouhá pozice znamená nákup aktiva a jeho 

dlouhodobější držení s očekáváním, že jeho hodnota poroste. Oproti tomu krátká pozice znamená 

předběžné sjednání koupě či prodeje aktiva za předem dohodnutých podmínek, tj. např. předem 

určený počet akcií k dohodnutému budoucímu datu za kupní cenu stanovenou určitým způsobem. 

Krátká pozice je tedy svým charakterem pákovou transakcí, protože na rozdíl od dlouhé pozice 

umožňuje potenciální výnos bez jakýchkoli počátečních nákladů kromě případné prémie 

za sjednání transakce. 23 

Za akciové deriváty se mohou v určitých případech považovat i mechanismy užívané 

v rámci transakční dokumentace. Může se jednat jak o deriváty samostatně stojící, 

jako např. smlouva o kupní opci, tak o deriváty vložené, které se mohou vyskytnout 

např. ve smlouvě o převodu podílu nebo v akcionářské dohodě. V takovém případě by byla 

akcionářská smlouva hybridní smlouvou neboli hostitelským nástrojem, a ustanovení 

v akcionářské smlouvě týkající se kupní opce, vloženým derivátem (splňovala-li by tato kupní 

opce podmínky vloženého derivátu). Umět rozpoznat derivát, a to jak samostatně stojící, 

tak i derivát vložený, je nezbytně nutné právě např. za účelem jeho zohlednění v účetnictví, 

tak aby účetní jednotka měla účetní závěrku v souladu s relevantními účetními standardy 

a s právními předpisy, a aby tato účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz. 

Dále se v diplomové práci zaměřím na jednotlivé mechanismy, které jsou často užívány v rámci 

dohod akcionářů či společníků, a rozeberu, zda se jedná o deriváty či nikoli. U těch, které označím 

za deriváty budu dále analyzovat, v jakých případech by měla účetní jednotka o těchto derivátech 

účtovat. 

 

 
23 THOMSON REUTERS. Equity derivatives: overview, Practical Law UK Practice Note Overview 9-504-8361. 

In: uk.practicallaw.thomsonreuters.com [online] [cit. 26.10.2021] 
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3.3.1. Opce 

Opce v první řadě rozdělujeme na prodejní opce (put options) a kupní opce (call options). 

Jedná se o dvoustranné smlouvy, ve kterých jedna ze smluvních stran opce získává právo, 

avšak nikoli povinnost, prodat druhé smluvní straně (v případě prodejní opce) nebo koupit 

od druhé smluvní strany (v případě kupní opce) předem určené podkladové aktivum, 

a to (i) za cenu dohodnutou ve chvíli uzavření opční smlouvy, označovanou jako realizační cena 

(strike price) a (ii) k určitému datu nebo v určitém období dohodnutém při uzavření smlouvy 

označovanému jako datum uplatnění (exercise date). Já se budu v této práci věnovat již zmíněným 

akciovým derivátům, takže podkladovým aktivem jsou v tomto případě akcie nebo jiné aktivum 

související s ekvitou. Realizační cenou je buď zcela konkrétní cena nebo cena určená odkazem 

na vzorec nebo pravidla výpočtu.  

Dále můžeme opce kategorizovat podle toho, kdy mohou být uplatněny. Předem určené 

datum uplatnění totiž neznamená, že může být opce uplatněna pouze v jeden jediný konkrétní den 

v budoucnosti. Mezi základní a nejčastější tři modely řadíme americké opce, evropské opce 

a bermudské opce. Americké opce jsou opce, které mohou být uplatněny jakýkoli den během 

určitého období, tzv. opční doby, a to kdykoli do dne skončení opční doby. Evropské opce mohou 

být uplatněny pouze v jedno konkrétní datum uplatnění. Bermudské opce lze uplatnit k několika 

datům po celou dobu trvání opce, které jsou předem určeny. 24 

 

3.3.1.1. Opce jako vložené deriváty (praktická část) 

Dále se zaměřím na smyšlené praktické příklady opcí, které by se mohly vyskytnout 

jako ustanovení v transakční dokumentaci, a mohly by naplňovat znaky definice vloženého 

derivátu. 

 

Prodejní opce A 

Ustanovení v investiční smlouvě: 

„Investor má právo jednorázově uplatnit vůči Akcionáři 1 právo na povinný odkup 

Akcií Akcionářem 1 (dále jen „Put opce Investora“), doručením písemného oznámení 

Akcionáři 1, a to nejdříve po uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne nabytí Akcií Investorem 

 
24  THOMSON REUTERS. Equity derivatives: overview, Practical Law UK Practice Note Overview 9-504-8361. 

In: uk.practicallaw.thomsonreuters.com [online] [cit. 27.10.2021]. 
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a nejpozději do uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne nabytí Akcií Investorem 

(dále jen „Doba Put opce Investora“) … 

… Kupní cena za Akcie v případě uplatnění Put opce Investora bude určena na základě 

Fair Market Value jím vlastněných Akcií, určenou jednou ze společností 

tzv. „Big Four“, vybranou za tímto účelem Akcionářem 1.“ 

 

Prodejní opce B 

Ustanovení v akcionářské dohodě: 

„Akcionář 1 má ode dne uzavření této Smlouvy do 31. prosince 2021 

(dále jen „Opční období“) jednorázové právo požadovat po Akcionáři 2 povinný 

odkup Akcií A ve vlastnictví Akcionáře 1, a to na základě písemné žádosti doručené 

Akcionáři 2 (dále jen „Put opce Akcionáře 1“) … 

… Kupní cena za Akcie bude určena podle následujícího vzorce: 

PP = 5 * (EBITDA – ND) 

přičemž: 

PP znamená kupní cenu za Akcie A; 

EBITDA znamená zisk Společnosti před odečtením úroků, daní a odpisů za 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byla 

Put opce Akcionáře 1 uplatněna; a 

ND znamená čistý dluh Společnosti.“ 

 

Kupní opce C 

Ustanovení v akcionářské dohodě: 

„V případě, že během trvání závazků z této Smlouvy nastane Změna kontroly Investora, 

je Zakládající Akcionář oprávněn požadovat po Investorovi, aby mu převedl veškeré 

jeho Akcie za opční cenu, která bude vypočtena následujícím způsobem: 

KC = 0,85 * FMV 

přičemž KC znamená kupní cenu za Akcie a FMV znamená spravedlivou tržní hodnotu 

Akcií.“ 
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Když se podíváme nejprve na příklad Prodejní opce A, můžeme shrnout, že se jedná 

o prodejní opci, kdy se cena podkladového aktiva, kterým jsou prodávané akcie, stanoví 

na základě fair market value, tedy na základě spravedlivé tržní hodnoty. Jedná se o opci 

amerického typu, neboť zde máme opční dobu, do jejíhož uplynutí může být prodejní opce 

uplatněna. Z právního i ekonomického hlediska bychom tento případ za derivát nepochybně 

označili, neboť zde máme předem určené podkladové aktivum, datum uplatnění (opční dobu) 

i realizační cenu. Realizační cena je zde určena na základě spravedlivé tržní hodnoty, derivát 

má tedy nulovou hodnotu, jelikož se jedná o realizační cenu, která se stanovuje dle trhu a taková 

realizační cena je tedy v podstatě reálnou hodnotou. Investor by v datum uplatnění nerealizoval 

žádný zisk ani ztrátu z prodaných akcií. I tak by se o této opci účtovalo, účtujeme i o derivátech, 

které mají nulovou hodnotu. 

U příkladu Prodejní opce B je realizační cena určena určitým násobkem zisku společnosti 

před odečtením úroků, daní a odpisů, od kterého se odečte čistý dluh společnosti. 

Jedná se o poměrně častý model určení realizační ceny nebo kupní ceny v rámci M&A transakcí 

obecně (zde samozřejmě ve velmi zjednodušeném pojetí). Ukazatel EBITDA je indikátorem, 

který ukazuje výkonnost společnosti. Realizační cena je tedy v tomto případě stanovena 

na základě podkladové finanční proměnné a bude v konkrétní datum uplatnění stanovena 

podle provozního výkonu společnosti, který lze predikovat, ale nelze přesně určit. Jedná se tedy 

o derivát, který nepochybně naplňuje jak znaky definice právní, tak definice účetní. Můžeme 

hovořit o vloženém derivátu, neboť hostitelský nástroj, kterým je akcionářská dohoda, 

má ze své povahy jinou charakteristiku než samotná prodejní opce, prodejní opce naplňuje znaky 

definice samostatně stojícího derivátu, a hostitelský nástroj není oceněn reálnou hodnotou. Účetní 

jednotka by měla takovou prodejní opci zohlednit ve svém účetnictvím. 

V případě Kupní opce C realizační cena závisí na výpočtu z finanční proměnné. 

Jedná se o 0,85i násobek reálné (tržní) hodnoty akcií, hodnota derivátu tedy nebude nulová 

jako je tomu v případě Prodejní opce A. Zakládajícímu akcionáři tato kupní opce přináší možnost 

výhodné koupě v případě, že u investora nastane změna kontroly. Tato kupní opce přesto 

pravděpodobně nenaplňuje znaky derivátu z účetního pohledu, a to z toho důvodu, že je výkon 

opce podmíněn podmínkou, která může být v diskreci jedné ze stran. Touto podmínkou je změna 

kontroly investora. V případě, že je změna kontroly v diskreci investora, účetní jednotka 

o takovém derivátu účtovat nebude. 25 

 

 
25  Hodnocení praktických příkladů bylo konzultováno s odborníkem Jakubem Rybou, držitelem ACCA a ASA 

akreditace.  
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3.3.2. Práva spoluprodeje (Drag-Along Right & Tag-Alon Right) 

Za práva spoluprodeje označujeme vedlejší dohody akcionářů či společníků 

týkající se budoucího prodeje akcií či podílu ve společnosti. První z nich je právo drag-along 

neboli právo požadovat po ostatních akcionářích připojení se k převodu. Převádějící akcionář 

je v takovém případě oprávněn požadovat po ostatních akcionářích, aby zájemci odprodali 

své akcie, a to za shodných podmínek jako převádějící akcionář. Cílem tohoto vedlejšího ujednání 

je zejména to, aby byl umožněn 100% prodej společnosti.  

Právo tag-along je oproti tomu právem chránícím především minoritní akcionáře 

či společníky, kteří jsou na základě uplatnění tohoto práva oprávněni připojit se k převodu akcií 

či podílu majoritního akcionáře či společníka, a to za stejných podmínek, za kterých majoritní 

akcionář či společník převádí. Majoritní akcionář má v takovém případě povinnost zajistit, 

aby zájemce o jeho akcie učinil nabídku i vůči ostatním akcionářům, a to za shodných podmínek. 

Práva drag-along a tag-along se mohou zdát na první pohled podobná právům vyplývajícím 

z kupních a prodejních opcí. Je však nutné připomenout, že se jedná primárně o právo požadovat 

určité jednání po jiném akcionáři či akcionářích, tedy o určitý typ obranných mechanismů 

akcionářů. V případě práva drag-along má jeden akcionář právo požadovat po druhém akcionáři, 

aby se společně s ním připojil k převodu akcií společnosti. Máme zde tedy jednu stranu, 

která se za určitých okolností zavazuje prodat určité aktivum třetí straně jako kupujícímu, to vše 

někdy k budoucímu datu. Může být dokonce stanovena i minimální kupní cena, aby mohlo být 

právo drag-along aktivováno, tedy aby jeden z akcionářů mohl vůbec po druhém akcionáři 

společný převod požadovat. Z ekonomického či právního hlediska bychom právo drag-along 

mohli za derivát označit. Účtovat se o něm ovšem nebude, a to z toho důvodu, že je jeho výkon 

v diskreci jedné ze smluvních stran. 

Ani právo tag-along za účetní derivát označit nelze. Jedná se o situaci, kdy je jeden 

z akcionářů oprávněn požadovat po druhém akcionáři, aby se společně s ním mohl připojit 

k převodu akcií. I zde se jedná specifický závazek stran kontraktu.  

 

3.3.3. Řešení patových situací (Deadlock) 

Předmětem vedlejších dohod týkajících se řešení patových situací (Deadlock provisions) 

je řešení sporu mezi akcionáři či společníky. Ustanovení zakotvující řešení patových situací 

pomáhají společnostem vypořádat se se záležitostmi, pro které neexistuje požadovaná většina 

hlasů k jejich přijetí z toho důvodu, že se akcionáři nejsou schopni dohodnout. Řešením 
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v takových případech může být např. nařízení mediace, rozhodnutí záležitosti statutárním orgánem 

společnosti, společný prodej společnosti nebo prodej akcií jednoho akcionáře druhému akcionáři.  

V případě řešení patové situace prodejem akcií jednoho akcionáře druhému akcionáři 

vznikne jednomu akcionáři právo na prodej svých akcií, a to např. za kupní cenu vypočtenou podle 

stanoveného vzorce (např. za určitý násobek EBITDA). Zdá se to podobné jako u příkladů kupních 

a prodejních opcí, ale opět o účetní derivát nejde. Není totiž jisté, zda vůbec k realizaci dojde, 

samotné uplatnění derivátu je závislé na jednom z akcionářů, který se může chovat způsobem, 

aby patová situace nastala. 

 
3.3.4. Konvertibilní úvěr 

Konvertibilita znamená v českém překladu směnitelnost. Pojem konvertibility 

je spojovaný zejména s konvertibilitou měny, kterou rozumíme možnost směnit za určitých 

podmínek měnu jednoho státu za měnu jiného státu v určitém kurzu. 26 U konvertibilních úvěrů 

se však jedná o směnu poskytnutého úvěru za podíl na společnosti. 27 

Konvertibilní úvěry jsou velkým tématem spíše v oblasti venture kapitálových investic, 

kde se tento nástroj užívá poměrně často, nicméně vyskytují se i v transakcích v private equity. 

Logika začlenění institutu konvertibilního úvěru v private equity může být např. taková, 

že jsou dva obchodní partneři, společník cílové společnosti a budoucí společník cílové společnosti, 

kteří se dohodnou, že budoucí společník poskytne cílové společnosti financování formou 

konvertibilního úvěru. Budoucí společník poskytující konvertibilní úvěr má pouze pasivní roli 

investora a manažerskou kontrolu přenechává stávajícímu společníkovi, jehož úkolem je dovést 

společnost k co nejlepším finančním výsledkům. Jako další příklad bych označila např. situaci, 

kdy společnost požaduje po některém ze stávajících společníků další financování pro provozní 

účely. Forma konvertibilního úvěru je pro financujícího společníka značně výhodná, 

jelikož si může zvolit, zda bude požadovat vrácení úvěru nebo konverzi do podílu, 

a to podle budoucího vývoje společnosti, který je nejistý.  

Úvěrující ze smlouvy o konvertibilním úvěru však nemá povinnost konvertovat 

svou pohledávku z úvěru do podílu, je pouze na jeho vůli, zda bude požadovat splacení úvěru 

 
26 HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 1450 s. ISBN: 9788074000591. 

[cit. 24.11.2021]. 
27 Pozn.: K takové konverzi dochází zpravidla na základě započtení vzájemných pohledávek za pomoci institutu 

zvýšení základního kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu 
převzetím vkladové povinnosti a (ostatní) stávající společníci se vzdají přednostního práva na zvýšení (srov. § 219 
a násl. ZOK). Pohledávka společníka za společností z konvertibilního úvěru je následně započtena proti 
pohledávce společnosti za společníkem na splacení vkladu zvyšujícího se základního kapitálu. 
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nebo konverzi. Jedná se tedy o právo nabýt předem určené podkladové aktivum (podíl 

na společnosti) 28 za předem dohodnutou cenu, k určitému budoucímu datu či v určitém období, 

což naplňuje znaky kupní opce. Naplňuje-li tedy konvertibilní úvěr výše uvedené znaky, 

jedná se o typický příklad vloženého derivátu, o kterém bude mít účetní jednotka povinnost 

účtovat. 

 

3.3.5. Earn-out mechanismus 

Earn-out je častým smluvním mechanismem v rámci M&A, který zakotvuje závazek 

kupujícího v podobě podmíněné dodatečné platby kupní ceny prodávajícímu. Část kupní 

ceny je tedy sjednaná na pevno a část kupní ceny je proměnná, jejíž vyplacení je obvykle závislé 

na stanovených finančních ukazatelích, které sledují výkonnost dané společnosti 

jako je např. EBITDA, čistý zisk nebo obrat. Earn-out často představuje způsob řešení různých 

názorů kupujícího a prodávajícího na ocenění převáděných akcií či podílu. Pro kupujícího tkví 

výhody především v tom, že část kupní ceny za akvizici bude zaplacena až podle budoucí 

výkonnosti společnosti, earn-out má tedy retenční a motivační charakter pro prodávajícího. 

Prodávající se při vyjednávání earn-outu soustředí zejména na to, zda jsou stanovené finanční 

ukazatelé dosažitelné a na to, jak se chránit před případnou manipulací finančních ukazatelů 

ze strany kupujícího, která by mohla výplatu earn-outu negativně ovlivnit. 29 

V případě earn-outu se o derivát nejedná. Jedná se o budoucí pohledávku, která je zpravidla 

účtována jako dohad proti výnosu, přičemž výši dohadné položky si stanoví účetní jednotka sama. 
30 V případě earn-outu se vychází např. z finančních plánů na další roky a ze zhodnocení, 

zda společnost finanční plán naplní tak, aby vznikl nárok na výplatu earn-outu. 

 

3.4. Nařízení EMIR 

V kontextu derivátů je nepochybně nezbytné zmínit evropskou regulaci, a to např. nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, o OTC derivátech, ústředních protistranách 

a registrech obchodních údajů (dále jen „EMIR“), ve světle nařízení Evropského parlamentu 

 
28 Pozn.: Je nutné zmínit, že konkrétní výše podílu bývá stanovena výpočtem až k datu uskutečnění konverze, 

přičemž tento výpočet vychází zpravidla z valuace společnosti, tedy na základě ocenění společnosti. 
29 RODL & Partner. M&A Vocabulary – Explained by the experts: Earn-Out. In: www.roedl.com. 

[cit. 25.11.2021]. Dostupné z: https://www.roedl.com/insights/ma-dialog/2019-06/ma-vocabulary-explained-
experts-earn-out. 

30 CHLADA, Jaromír. Dohadné položky a jejich účtování. Březen 2013. In: www.portal.pohoda.cz. 
[cit. 26.11.2021]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/dohadne-polozky-a-
jejich-uctovani/ 

http://www.roedl.com/
http://www.portal.pohoda.cz/
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a Rady (EU) 2019/834, kterým se mění EMIR, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, 

požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, 

jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled 

nad těmito registry a požadavky na ně.  

Nařízení EMIR vzniklo v návaznosti na celosvětovou finanční krizi v letech 2007–2008. 

Komise Evropské unie vydala 4. března 2009 sdělení, kterým vyzvala k urychlenému oživení 

evropské ekonomiky, s čímž se pojilo posílení regulačního rámce Evropské unie související 

mj. i s regulací derivátových trhů. Jak uvedeno v preambuli nařízení EMIR, OTC deriváty nebyly 

dostatečně transparentní a vytvářely závislé vztahy, které zejména v krizi mohou ohrožovat 

stabilitu finančních trhů. Cílem nařízení EMIR je tedy eliminace takových rizik a zlepšení 

transparentnosti v této oblasti. 31 

Mezi hlavní pilíře nařízení EMIR patří (i) clearingová povinnost uložená určitým 

subjektům pro specifikované OTC derivátové obchody; (ii) požadavky týkající se obchodování 

s OTC deriváty za účelem zmírnění rizik spojených s nejasnými obchody; (iii) oznamovací 

povinnost pro veškeré obchody s OTC deriváty; (iv) povinnosti ústředních protistran 

a (v) povinnosti týkající se registrů obchodních údajů. 

Pojem derivát nebo derivátový kontrakt je mj. pro účely nařízení EMIR definován v rámci 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014, o trzích finančních 

nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (dále jen „MiFID“), a to konkrétně 

v bodech 4 až 10 oddílu C její Přílohy 1 v definici finančního nástroje. Jedná se o poměrně širokou 

definici, která je dána výčtem prvků. Mezi derivátové kontrakty se tak řadí např. opce, futures, 

swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy 

týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb, výnosů či komodit, které lze vypořádat fyzicky; 

derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika nebo finanční rozdílové smlouvy (Contracts 

for Differences). 32 

Čím mi přijde nařízení EMIR poměrně zajímavé, je oznamovací povinnost pro veškeré 

obchody s OTC deriváty. Ta se vztahuje na tzv. finanční i nefinanční protistrany. Zmíněná 

oznamovací povinnost je zakotvena zejména v článku 9 nařízení EMIR, který deklaruje, 

 
31  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních 

protistranách a registrech obchodních údajů. In: Úřední věstník Evropské unie, L 201/2, 27.07.2012 [cit. 
28.10.2021], s. 1-59.  
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=CS 

32  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014, o trzích finančních nástrojů a 
o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU. In: Úřední věstník Evropské unie, L 173/349, 30.04.2004 
[cit. 10.11.2021], s. 349-496.  
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=CS 
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že smluvní strany zajistí, že podrobnosti každého uzavřeného derivátového kontraktu, jeho změny 

nebo ukončení, budou oznámeny registru obchodních údajů registrovanému v souladu 

s článkem 55 nařízení EMIR nebo uznanému v souladu s článkem 77 nařízení EMIR, nejpozději 

následující pracovní den po uzavření, změně nebo ukončení derivátového kontraktu. Registry 

obchodních údajů registruje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities 

and Market Authority) (dále jen „ESMA“). Navzdory českému překladu z anglického 

Trade Repository není registr obchodních údajů určitým typem veřejného rejstříku, což český 

překlad evokuje. Jedná se o právnické osoby, které se u ESMA řádně zaregistrovaly a disponují 

tak potřebnou „licencí“ pro výkon činnosti registru obchodních údajů. Oznamovací povinnost 

podle EMIR tudíž spočívá v navázání úplatné spolupráce s určitým registrem obchodních údajů 

nebo do určitého registru obchodních údajů činit oznámení prostřednictvím brokerové společnosti. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o oznamovací povinnost veškerých uzavřených 

OTC derivátových kontraktů bez ohledu na jejich limit, nabízí se otázka, zda se tato povinnost 

vztahuje i na mechanismy objevující se v M&A v rámci transakční dokumentace, 

jako jsou např. kupní opce a prodejní opce na akcie, opční plány pro zaměstnance nebo předkupní 

práva mezi akcionáři. I tato ujednání de lege lata zahrnuje výše zmíněná definice derivátů 

pro účely nařízení EMIR, což probouzí určitou právní nejistotu, jak se stavět k této regulaci 

při sjednávání běžných korporátních transakcí a ujednání mezi společnostmi a jejich akcionáři. 

K této problematice bylo dne 18. března 2014 vydáno sdružením The City of London Law Society 

(dále jen „CLLS“) memorandum s názvem EMIR: reporting derivátových transakcí 

a korporátních transakcí (EMIR: reporting of derivatives transactions and corporate 

transactions). Sdružení CLLS se domnívá, že bude-li se nařízení EMIR aplikovat doslovně 

v souladu s vymezením derivátu (finančního nástroje) podle MiFID i na běžná podniková 

ujednání, může to mít řadu dopadů, které nařízením EMIR nebyly pravděpodobně zamýšleny. 

CLLS argumentuje tím, že je nutné rozlišovat (i) obchodování OTC derivátů mezi finančními 

a nefinančními protistranami, pro něž existuje rozpoznatelný trh pro obchodování a (ii) soukromá 

ujednání uzavřená mezi společnostmi, jejich akcionáři, popřípadě jejich zaměstnanci, jako součást 

běžného transakčního podnikání. Podle CLLS v případě soukromých transakcí nelze hovořit o trhu 

s OTC deriváty a o reálném převodu rizika, je tudíž velmi obtížné či dokonce nemožné 

identifikovat jakékoli systémové riziko, kterému by finanční trhy mohly být vystaveny v důsledku 

takových transakcí, a právě to je důvodem, proč je otázkou, zda by se nařízení EMIR na takové 

transakce ze své podstaty mělo vztahovat. Informace týkající se podnikových transakcí nemají 

za účelem zachování stability a odolnosti finančních trhů jak přispět, ba naopak mohou přispět 
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k zavádějícímu obrazu těchto trhů. 33 S názorem sdružení CLLS se shoduji. Vzhledem k obtížnosti 

oznámení do registru obchodních údajů a finanční náročnosti s tím spojené si v praxi nedovedu 

představit činit taková oznámení při každém soukromém ujednání naplňující definici derivátu 

podle MiFID. 

Nařízení EMIR dále upravuje mj. povinnost smluvních stran OTC derivátových kontraktů 

sledovat celkovou hodnotu uzavíraných kontraktů, a v případě překročení limitů stanovených 

článkem 11 prováděcího nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 

19. prosince 2012, kterým se doplňuje EMIR, povinnost informovat ESMA pro účely povinnosti 

clearingu. Limity pro tuto informační povinnost jsou však dost vysoké, jedná se o limity v rozmezí 

1 až 3 miliard EUR v závislosti na druhu OTC derivátu. 34 

  

 
33 The City of London Law Society. EMIR: reporting of derivatives transactions and corporate transactions. 

Memorandum ze dne 18. března 2014. In: www.esma.europa.eu. [cit. 14.10.2021]. 
34 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 s ohledem na regulační technické normy týkající se ujednání o 
nepřímém clearingu, povinnosti clearingu, veřejného rejstříku, přístupu k obchodnímu systému, nefinančních 
smluvních stran a technik zmírňování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž ústřední protistrana neprovádí 
clearing. In: Úřední věstník Evropské unie, L 52/11, 23.02.2013 [cit. 10.11.2021], s. 11-24. 
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0149&from=CS. 
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4. Daňové konsekvence M&A 

Daňová problematika je v rámci M&A dle mého názoru zcela stěžejní. 

Jedná se o samostatnou disciplínu, která se soustředí na správné daňové nastavení 

již od prvopočátečních stádií každé transakce. V této kapitole bych ráda rozebrala základní daňové 

konsekvence fúzí a akvizic ve světle českého právního řádu. 

 

4.1. Daňové aspekty přeměn obchodních společností 

U daňových aspektů přeměn obchodních společností začnu obecným pravidlem 

zakotveným v ust. § 240 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Daňový řád“), které říká, že v případě zániku právnické osoby, která má právního 

nástupce, přechází daňová povinnost právnické osoby na takového právního nástupce. 

Nástupnická společnost tedy získává postavení daňového subjektu zanikající společnosti. 

V případě, že dochází k přeměně obchodní společnosti rozdělením a není dostatečně zřejmé, 

v jakém rozsahu daňová povinnost na nástupnickou společnost přechází, je správce daně oprávněn 

v souladu s ust. 240b odst. 1 Daňového řádu určit právní nástupnictví týkající se daňových 

povinností. V ust. § 240b odst. 2 Daňového řádu dále zákonodárce rozšiřuje okruh osob, které ručí 

za splnění daňové platební povinnosti při přeměně rozdělením s více právními nástupci; za splnění 

platební povinnosti ručí v tomto případě každý právní nástupce.  

Je nutné podotknout, že na daňovou povinnost není nahlíženo jako na závazek, 

který se v projektu přeměny označuje mezi majetkem a dluhy přecházejícími na nástupnickou 

společnost. Jedná se o zcela samostatnou povinnost. Podíváme-li se např. do § 250 Zákona 

o přeměnách, který upravuje náležitosti projektu rozdělení, jeho ust. odst. 1 písm. i) říká, 

že projekt přeměny musí obsahovat určení, jaký majetek a jaké dluhy přechází na nástupnickou 

společnost nebo jednotlivé nástupnické společnosti nebo jaký majetek a jaké dluhy zůstávají 

rozdělované společnosti. V ust. § 250 odst. 1 písm. l) se však dále uvádí, že v projektu přeměny 

se při rozštěpení povinně uvede, na kterou nástupnickou společnost přechází daňová povinnost 

zanikající společnosti. Z toho jednoznačně vyplývá, že pojem majetek a dluhy daňovou povinnost 

nezahrnuje. S tímto argumentem pracuje i Nejvyšší správní soud v odůvodnění rozsudku ze dne 

24. srpna 2017, č. j. 1 Afs 168/2017-20. 35 

 
35 Pozn.: Nejvyšší správní soud v tomto případě rozhodoval o kasační stížnosti žalovaného: Odvolacího finančního 

ředitelství, a to proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2017, č. j. 8 Af 47/2012-118. Nejvyšší 
správní soud se zde zabýval otázkou přechodu daňové povinnosti, konkrétně možnou aplikací původního znění §§ 
240 a 240b Daňového řádu. [cit. dne 17.11.2021]. 
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4.1.1.  Daň z příjmů 

Daně z příjmů jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o daních z příjmů“). Na přeměny obchodních společností 

se vztahuje pouze část druhá Zákona o daních z příjmů, upravující daň z příjmů právnických osob. 

Sazba daně z příjmů právnických osob činí v souladu s ust. § 21 odst. 1 Zákona o daních z příjmů 

19 % (nestanoví-li Zákon o daních z příjmů jinak). Zákon o daních z příjmů obsahuje speciální 

ustanovení týkající se společného systému zdanění při převodu obchodního závodu, výměně 

podílů, fúzi a rozdělení, a to v § 23a a násl. Zákona o daních z příjmů. Tato ustanovení byla 

do Zákona o daních z příjmů implementována původně v návaznosti na směrnici Rady 

90/434/EHS ze dne 23. července 1990, o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, 

převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států, která byla 

několikrát novelizována a dnes je v kodifikovaném znění součástí směrnice Rady 2009/133/ES 

ze dne 19. října 2009, o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných 

rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států 

a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými 

státy (dále jen „Směrnice Rady 2009/133/ES“). Jedná se o směrnice, které upravují problematiku 

přeshraničních přeměn, avšak Česká republika tuto regulatoriku implementovala i na přeměny 

tuzemské. Směrnice Rady 2009/133/ES zakotvuje ve svém článku 4 princip daňové neutrality, 

kdy v odst. 1 tohoto článku deklaruje, že kapitálové zisky u fúzí a rozdělění (vypočtené jako rozdíl 

mezi skutečnou hodnotou převedených aktiv a pasiv a jejich hodnotou pro daňové účely) 

nepodléhají zdanění. 36 

Základem daně z příjmů právnických osob je dle ust. § 23 Zákona o daních z příjmů 

„rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených 

od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti 

v daném zdaňovacím období“. Základ daně je tedy jedním z prvků daně z příjmu, který slouží 

k jejímu výpočtu. V návaznosti na výše zmíněný princip neutrality se příjmy nástupnické 

společnosti vzniklé z důvodu přecenění majetku a dluhů do základu daně z příjmu v souladu 

s ust. § 23c odst. 4 Zákona o daních z příjmů nezahrnují. Tytéž příjmy se nezahrnují ani do základu 

daně společníka či akcionáře zanikající nebo rozdělované společnosti, avšak s výjimkou doplatku 

na dorovnání, a pouze v případě, že je zanikající nebo rozdělovaná společnost daňovým 

 
36 SKÁLOVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019, 267 s. ISBN 978-80-7598-570-5, str. 109. [cit. 20.11.2021]. 
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rezidentem České republiky a má jednu z právních forem taxativně vymezených 

v ust. § 23c odst. 5 Zákona o daních z příjmů.  

Zdaňovací období osob zúčastněných na přeměně končí v den předcházející rozhodnému 

dni přeměny. Od rozhodného dne pak počíná běžet zdaňovací období nástupnické (či rozdělené) 

společnosti, které končí, jak uvedeno v ust. § 21a písm. c) Zákona o daních z příjmů, posledním 

dnem účetního období, ve kterém se přeměna stala účinnou. S rozhodným dnem dále souvisí 

termíny pro podání daňového přiznání. Shoduje-li se rozhodný den se dnem počátku účetního 

období, lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmu činí v souladu s § 136 Daňového řádu 

3 měsíce od uplynutí posledního zdaňovacího období. 37 Je-li rozhodný den stanoven na jiný den, 

než je počátek účetního období, podávají společnosti zúčastněné na přeměně daňové přiznání 

k dani z příjmů právnických osob za období, které předchází rozhodnému dni do 3 měsíců 

od konce měsíce, do kterého spadá rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti o schválení přeměny 

(srov. § 38ma Zákona o daních z příjmů). 

 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Předmět daně upravuje § 2 odst. 1 

Zákona o DPH, který uvádí, že se jedná o úplatné plnění, kterým je dodání zboží, poskytnutí 

služby, pořízení zboží z jiného členského státu, a to osobou povinnou k dani, pořízení nového 

dopravního prostředku z jiného členského státu osobou, která není osobou povinnou k dani 

nebo dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Zdanitelným plnění je plnění, které je předmětem 

daně z přidané hodnoty, není-li od daně z přidané hodnoty osvobozené (jak uvedeno v § 2 odst. 2 

Zákona o DPH. Zdaňovacím obdobím je dle ust. § 99 Zákona o DPH kalendářní měsíc. 38. Daň 

z přidané hodnoty je nepřímou daní, kterou odvádí dodavatel, avšak zatěžuje i nepřímo konečného 

spotřebitele, plátci daně tedy de facto zajišťují výběr daně od konečných spotřebitelů. Daň 

je vybírána v jednotlivých fázích výroby až do konečného odbytu a každý plátce je oprávněn 

odpočítat si svou daň z přidané hodnoty na vstupu, tím plátce zdaňuje pouze částku, která tvoří 

rozdíl mezi nákupní cenou daného výrobku či služby a jeho prodejní cenou, plátce tak zdaní pouze 

svou přidanou hodnotu. 39 Ze všech daní je daň z přidané hodnoty nejvyšším příjmem státního 

 
37 Pozn.: Nebo 6 měsíců od uplynutí posledního zdaňovacího období v případě, že daňové přiznání zpracovává 

daňový poradce nebo v případě, že má příslušná účetní jednotka povinnost ověření účetní závěrky auditorem. 
38 Pozn.: Zdaňovací období si plátce může změnit na kalendářní čtvrtletí, a to za podmínek uvedených v § 99a Zákona 

o DPH. 
39 BAKEŠ, Milan a kol. Finanční právo. 6., upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 811 s. ISBN 978-80-7400-440-7, str. 

169-183. [cit. 21.11.2021]. 
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rozpočtu. Za rok 2020 činil příjem státního rozpočtu z daně z přidané hodnoty 287,86 mld. Kč, 

což je např. více než dvojnásobek příjmu z daně z příjmů právnických osob 40 (viz níže přiložený 

graf Ministerstva financí České republiky). 

 
Co se týká přeměn obchodních společností, přechod daňové povinnosti zde není vázán 

na rozhodný den přeměny, jako tomu je u daně z příjmů právnických osob. V případě, 

že je rozdělovaná nebo zanikající společnost plátcem daně z přidané hodnoty, přechází 

toto plátcovství na nástupnickou společnosti ex lege, a to v souladu s ust. § 6b odst. 2 

Zákona o DPH. Nástupnická společnost se v takovém případě stane plátcem daně z přidané 

hodnoty ke dni zápisu přeměny právnické osoby do obchodního rejstříku. Nástupnická společnost 

má pak dle § 94 odst. 2 Zákona o DPH povinnost podat přihlášku k dani z přidané hodnoty 

do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem. Všechny společnosti zúčastněné na přeměně, které jsou 

plátci DPH, tedy podávají daňová přiznání k dani z přidané hodnoty až do okamžiku zápisu 

přeměny do obchodního rejstříku samostatně. Zákon o DPH neobsahuje žádnou zvláštní úpravu 

toho, od kdy bude daňové přiznání podáváno pouze nástupnickou společností, aplikuje se tedy 

obecné pravidlo zakotvené v § 240 odst. 1 Daňového řádu o přechodu daňové povinnosti. 

Nástupnická společnost podá vlastní daňové přiznání spolu s daňovým přiznáním zanikající 

společnosti ve zdaňovacím období, ve kterém dojde k zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

 

4.1.3. Silniční daň 

Silniční daň je daní majetkového typu, kterou upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani 

silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dani silniční“). Předmět silniční daně 

 
40 Pozn.: Příjem státního rozpočtu z daně z příjmů právnických osob za rok 2020 činil 108,37 mld. Kč. 
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vymezuje § 2 Zákona o dani silniční. Jsou jím vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná 

v České republice a používaná k podnikatelské činnosti. 41 Poplatníkem silniční daně může být 

tedy jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Poplatníka silniční daně vymezuje § 4 Zákona o dani 

silniční, který uvádí, že je jím provozovatel vozidla, který je zapsán v technickém průkazu vozidla. 

Je-li však v technickém průkazu zapsána osoba, která zemřela či zanikla nebo byla zrušena, stává 

se provozovatelem vozidla osoba, která vozidlo užívá. Zdaňovacím obdobím je v souladu 

s ust. § 13 Zákona o dani silniční kalendářní rok. Daňová povinnost k dani silniční 

dle ust. § 8 odst. 1 Zákona o dani silniční vzniká počátkem kalendářního měsíce, kdy byly splněny 

podmínky, na jejichž základě se daňová povinnost zakládá. Daňové přiznání k dani silniční 

je pak daňový poplatník povinen podat nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku, 

který následuje po zdaňovacím období, ve kterém vznikla daňová povinnost (srov. § 15 odst. 1 

Zákona o dani silniční). Zákon o dani silniční v ust. § 8 odst. 2 uvádí, že dojde-li v průběhu 

zdaňovacího období ke změně osoby poplatníka, původnímu poplatníkovi zanikne daňová 

povinnost uplynutím kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém 

vznikne daňová povinnost novému poplatníkovi. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě přeměny obchodní společnosti, v jejímž důsledku 

dochází k převodu jmění, jehož součástí jsou vozidla, která jsou předmětem silniční daně, 

má nástupnická společnost daňovou povinnost od počátku měsíce, ve kterém byla zapsaná 

přeměna do obchodního rejstříku. 

 

4.1.4. Daň z nemovitých věcí 

Daň z nemovitých věcí upravuje zejména zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dani z nemovitých věcí“) a vyhláška 

Ministerstva financí č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o dani 

z nemovitých věcí. Daň z nemovitostí se rozděluje v souladu s ust. § 1 Zákona o dani 

z nemovitých věcí na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Jedná se o daň majetkového typu, 

není rozhodné, zda daňovému poplatníkovi plynou z nemovitosti nějaké příjmy či nikoli. 42 

Poplatníkem je vždy vlastník nemovitosti. Důvod, proč se tedy daň dělí na daň z pozemků 

a ze staveb a jednotek je takový, že ne vždy je vlastníkem pozemku a stavby či jednotky 

 
41 Pozn.: Nákladní automobily a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České 

republice jsou předmětem silniční daně vždy, bez ohledu na to, zda slouží k podnikání.  
42 Pozn.: Tyto příjmy z nemovitosti by pak byly předmětem daně z příjmu. 
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tatáž osoba. Příjmy z daně z nemovitých věcí jsou příjmem obecních rozpočtů, nikoli rozpočtu 

státního, jako je tomu např. u daně z přidané hodnoty nebo u daní z příjmů. 

Zdaňovacím obdobím je v souladu s ust. § 12c vždy kalendářní rok. Ustanovení dále 

ve větě druhé uvádí, že se nepřihlíží ke změnám skutečností, které nastanou v průběhu 

zdaňovacího období. V každém zdaňovacím období se daň určí k 1. lednu toho roku, na který 

je stanovována (srov. ust. § 13b odst. 1 Zákona o dani z nemovitých věcí). Z toho vyplývá, 

že daňové přiznání k dani z nemovitých věcí bude nástupnická společnost v rámci přeměny 

podávat až za zdaňovací období, ve kterém byla k 1. lednu vlastníkem nemovité věci, která 

je předmětem zdanění.  

 

4.2. Daňové aspekty u akvizic 

Na rozdíl od daňových aspektů přeměn obchodních společností, kde jsem rozebrala 

jednotlivé relevantní daně a jejich konsekvence spojené s přeměnami, se u daňových aspektů 

akvizic zaměřím na vybrané daňové problémy a otázky, na jejichž základě se kupující 

a prodávající rozhodují při nastrukturování dané transakce.  

 

4.2.1. Daňové aspekty akvizice obchodního závodu 

4.2.1.1. Pojem obchodního závodu 

Definici obchodního závodu vymezuje Občanský zákoník v § 502, který uvádí, že se jedná 

o „organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování 

jeho činnosti“. Termín soubor jmění má dva významy. Jednak ten, že je obchodní závod věcí 

hromadnou ve smyslu ust. § 501 Občanského zákoníku, a jednak ten, že jsou součástí obchodního 

závodu jak aktiva, tak pasiva. Definice obchodního závodu je představena objektivní a subjektivní 

složkou, přičemž tou objektivní složkou je samotná existence závodu, tedy že existuje určitý 

soubor jmění vytvořený podnikatelem. Subjektivní složkou je pak vůle podnikatele, že toto jmění 

bude sloužit za účelem podnikání. 43 Pokud se zaměříme na převod obchodního závodu, Občanský 

zákoník nestanovuje žádnou zvláštní formu, smlouva by tedy mohla být teoreticky uzavřena 

i ústně. To ale neplatí je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku, v takovém případě Občanský 

zákoník v § 2180 odst. 1 zakotvuje povinnost kupujícího zapsaného ve veřejném rejstříku uložit 

do sbírky listin doklad o koupi závodu. Zákonodárce nespecifikuje, co míní dokladem o koupi 

 
43 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. 1.vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, 

2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 1774-1779. [cit. 22.11.2021]. 
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závodu. Z komentářové literatury vyplývá, že postačí např. prohlášení kupujícího a prodávajícího, 

že obchodní závod převedli. 44 Převod obchodního závodu může být však podmíněn dalšími 

zákonnými požadavky jako např. udělením souhlasu valné hromady společnosti s ručením 

omezeným v souladu s ust. § 190 odst. 2 písm. i) ZOK nebo valné hromady akciové společnosti 

v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK v případě, že převod závodu představuje podstatnou 

změnu podnikání společnosti. Z ust. § 21 odst. 1 ZOK vyplývá, že obchodní závod nebo jeho část 

může být i předmětem nepeněžitého vkladu, v takovém případě se na vklad obchodního závodu 

přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku upravující koupi. 

 

4.2.1.2. Akvizice obchodního závodu z hlediska daně z příjmů 

Z pohledu daně z příjmů bude mít převod obchodního závodu dopad jak na stranu kupující, 

tak na stranu prodávající. Dle ust. § 18 odst. 1 jsou předmětem daně z příjmů mj. příjmy 

z nakládání s veškerým majetkem, tedy i příjmy z nakládání s obchodním závodem. Jak uvádí 

§ 23 odst. 2 písm. a) Zákona o daních z příjmů, základ daně se zjišťuje z hospodářského výsledku, 

tedy ze zisku nebo ze ztráty. U subjektů, kteří nevedou účetnictví se pro zjištění základu daně 

vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Hospodářský výsledek (popř. rozdíl mezi příjmy a výdaji) 

se pak pro účely zjištění základu daně navýší o částky dle § 23 odst. 3 písm. a) Zákona o daních 

z příjmů a sníží o částky dle § 23 odst. 3 písm. b) Zákona o daních z příjmů. Od základu daně 

se následně odečtou (i) odčitatelné položky dle § 34 Zákona o daních z příjmů, a to daňová ztráta 

vzniklá za přechozí zdaňovací období a odpočet na podporu výzkumu, vývoje nebo odborného 

vzdělávání a (ii) hodnota darů podle § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů. 45 

Vliv na prodávajícího obchodního závodu bude takový, že se zisk z prodeje obchodního 

závodu promítne v hospodářském výsledku, bude tedy zohledněn jako součást daňového základu 

prodávajícího. Kupující však do základu daně zahrne tzv. oceňovací rozdíl, tedy rozdíl 

mezi oceněním obchodního závodu, který kupující nabyl koupí a souhrnem ocenění jednotlivých 

složek obchodního majetku evidovaném v účetnictví prodávajícího poníženým o převzaté dluhy. 

V případě, že je oceňovací rozdíl kladný, tedy cena za převod obchodního závodu byla vyšší, 

než hodnota jednotlivých složek majetku (sníženého o převzaté dluhy), zahrne se rozdíl 

do nákladů rovnoměrně během 180 měsíců. Je-li oceňovací rozdíl záporný, tedy cena za převod 

obchodního závodu byla nižší, než je hodnota jednotlivých složek majetku (sníženého o převzaté 

 
44 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. ISBN 978-80-7400-287-8, str. 180-181. [cit. 22.11.2021]. 
45 Pozn.: Jedná se o dary např. obcím, krajům, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek, a to na 

vědu, výzkum, kulturu, školství či např. podporu a ochranu mládeže. 
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dluhy), zvyšuje tento rozdíl hospodářský výsledek (případně rozdíl mezi příjmy a výdaji), 

ten se zvýší rovnoměrně opět v období během 180 měsíců. Zjednodušeně řečeno, v takovém 

případě kupující koupil obchodní závod s realizací zisku, jelikož ho koupil za cenu nižší, 

než je jeho reálná cena (srov. ust. § 23 odst. 15 Zákona o daních z příjmů). 

Zákon o daních z příjmů obsahuje i zvláštní úpravu týkající se převodu obchodního závodu 

na obchodní korporaci, a to v ust. § 23a, kterým se rozumí převod obchodního závodu z jedné 

obchodní korporace na druhou, kdy za převod získá převádějící obchodní korporace podíl 

v přijímající obchodní korporaci. 46 Nabývací cenou za převod podílu přijímající obchodní 

korporace je v takovém případě cena obchodního závodu, jak by byl oceněn pro nepeněžitý vklad. 

Oceňování majetku se věnuje zejména zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o oceňování“), který obsahuje 

v § 24 ustanovení týkající se ocenění obchodního závodu. Z těchto ustanovení vyplývá, 

že je obchodní závod oceňován součtem cen jednotlivých majetkových složek sníženým o ceny 

dluhů, jedná se tedy o stejný konstrukt výpočtu jako u oceňovacího rozdílu, na který 

jsem již narazila v ust. § 23 odst. 15 Zákona o daních z příjmů. Zákon o oceňování nicméně dále 

v ust. § 24 odst. 4 uvádí, že byla-li smluvními stranami sjednaná vyšší cena, než je součet cen 

majetkových složek ponížený o ceny dluhů, ocení se obchodní závod touto sjednanou cenou. 

V takovém případě je rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou zjištěnou v rámci ocenění tzv. cenou 

dobré pověsti závodu. Ust. § 23a odst. 3 Zákona o daních příjmů dále stanovuje, že rozdíl 

mezi reálnou hodnotou a účetní hodnotou převedeného majetku se nezahrne do základu daně. 

Tato úprava navazuje stejně jako úprava u přeměn obchodních korporací na princip daňové 

neutrality zakotvený ve Směrnici Rady 2009/133/ES. 47 Vznikne-li tedy převádějící obchodní 

korporaci v důsledku převodu obchodního závodu výnos, nebude se zahrnovat do základu daně 

z příjmů. 

 

4.2.1.3. Akvizice obchodního závodu z hlediska daně z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty jsem již obecně rozebrala v kapitole daňových aspektů přeměn. 

Převod obchodního závodu může být jednou ze skutečností zakládající plátcovství k dani ex lege, 

a to v případě osoby, která nabyla majetek v podobě obchodního závodu od plátce daně z přidané 

hodnoty (srov. ust. § 6b odst. 1 písm. b) Zákona o DPH). Zákon o DPH v ust. § 13 odst. 7 uvádí, 

 
46 Pozn.: Přijímající obchodní korporace je legislativní zkratkou pro obchodní korporaci, která v rámci tohoto režimu 

obchodní závod nabývá. 
47 PELC, Vladimír. Daně z příjmů. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, 664 s. ISBN 978-80-7400-833-7, str. 291-

294. [cit. 22.11.2021]. 
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že pozbytí obchodního závodu v podobě pozbytí hmotného majetku, není považováno za dodání 

zboží pro účely Zákona o DPH. Co se týká majetku nehmotného, jeho vynětí ze zdanění daní 

z přidané hodnoty je zakotveno v § 14 Zákona o DPH, který definuje poskytnutí služeb, konkrétně 

v odst. 5 písm. b). Pozbytí obchodního závodu se dle § 14 odst. 5 písm. a) Zákona o DPH 

nepovažuje ani za poskytnutí služby. Tato daňová neutralita je dána především z toho důvodu, 

že je nabyvatel považován z hlediska daně z přidané hodnoty za právního nástupce 

a dále z důvodu, aby nabyvatel obchodního závodu nebyl při jeho koupi příliš daňově zatížen. 

Důležité je však zaměřit se na termín pozbytí obchodního závodu. Zákonodárce jím myslí 

takový převod obchodního závodu nebo jeho části, kdy i nadále bude zachován provoz 

hospodářské činnosti obchodního závodu. Pod tento pojem tudíž nelze zahrnout pouhý převod 

souboru majetku, jako je např. prodej podstatné části zásob za účelem jejich následného zpeněžení. 

V takovém případě by převod nebyl vyňat ze zdanění. 48 

 

4.2.2.  Daňové aspekty kapitálových akvizic 

Pokud hovoříme o kapitálové akvizici, máme tím na mysli zejména koupi akcií 

nebo převod obchodního podílu. V této souvislosti je několik daňových témat, které je potřeba brát 

v potaz. Nejedná se jen o zdanění transakce jako takové, jedná se např. také o daňovou uznatelnost 

úroků z případného akvizičního financování, podmínky osvobození od daně nebo problematiku 

dvojího zdanění. Neméně důležité jsou daňové povinnosti cílové společnosti, z toho důvodu 

se při kapitálových akvizicích provádí v rámci prověrek cílové společnosti i prověrka daňová, 

tedy daňová due diligence. Jejím cílem je zejména prověřit, že cílová společnost řádně plnila a plní 

své daňové povinnosti, a že na prodávajícího nepřejdou žádná významnější rizika. 

 

4.2.2.1. Kapitálové akvizice z hlediska daně z příjmů 

Zákon o daních z příjmů upravuje zvlášť daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů 

právnických osob. Proto je nezbytné tyto dva daňové režimy odlišit. V rámci private equity 

transakcí se je na straně prodávajícího zpravidla právnická osoba, může se však stát, 

že je prodávajícím i osoba fyzická, proto rozeberu obě situace. 

 
48 NOVOTNÁ, Monika; OLŠANSKÝ, Václav. Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2021, 811 s. ISBN: 978-80-7400-826-9, str. 140-146. [cit. 22.11.2021]. 
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Jeví se mi jako důležité zmínit, že se v případě daní z příjmů nejedná o daň z hodnoty 

majetku, ale o daň z přírůstku na hodnotě majetku, který musí doopravdy nastat. 49 

V této souvislosti existuje i nález Ústavního soudu ze dne 16. srpna 2007, sp. zn. IV ÚS 650/05, 

který se zabýval ústavně konformním výkladem a aplikací § 10 odst. 1 Zákona o daních z příjmů. 

Stěžovatelka se u Ústavního soudu mj. domáhala toho, že orgány veřejné moci vůči ní jako 

daňovému subjektu nešetřili podstatu a smysl základních práv a svobod ve smyslu článku 4 odst. 4 

zákona č. 2/1993 Sb., listiny základních práv a svobod. Ústavní soud zmíněným nálezem vyzdvihl 

zásadu zdanění majetkového přírůstku a stěžovatelce dal za pravdu, že není možné, aby byla 

předmětem zdanění prostá směna majetku bez jakéhokoli majetkového přírůstku. Ústavní soud 

zdůraznil část ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o daních z příjmů, které definuje ostatní příjmy 

jako „příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku…“.  

 

4.2.2.1.1. Kapitálové akvizice z hlediska daně z příjmů fyzických osob 

Začnu u daní z příjmů fyzických osob. Úplatný převod obchodního podílu či akcií 

je předmětem daně z příjmů fyzických osob jako tzv. ostatní příjem (srov. § 10 odst. 1 

písm. b) bod 2 Zákona o daních z příjmů a § 10 odst. 1 písm. c) téhož zákona). Dílčím základem 

daně je v tomto případě příjem snížený o prokazatelně vyložené výdaje (náklady) na jeho dosažení. 

Jedná se o tzv. zásadu daňové symetrie, která je zakotvena i ve společných ustanoveních Zákona 

o daních z příjmů v § 24 odst. 1, a aplikuje se tak na jakékoli příjmy a jejich související výdaje 

v rámci daní z příjmů. 50 U příjmů z cenných papírů je v souladu s ust. § 10 odst. 5 Zákona o daních 

z příjmů výdajem prokazatelná nabývací cena a dále např. výdaje související s uskutečněním 

úplatného převodu. U obchodního podílu je výdajem nabývací cena podílu. Mezi výdaje 

vynaložené k dosažení příjmu nelze dle § 25 Zákona o daních z příjmů uznat např. výdaje 

na zvýšení základního kapitálu včetně splácení zápůjček, vyplácené podíly na zisku či výdaje 

vyložené na příjmy, které jsou od daně osvobozeny. K této problematice je i poměrně rozsáhlá 

judikatura, uvádím např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. května 2014, 

č.  j. 1 Afs 37/2014-46, který judikoval, že „pokud byly určité výdaje vynaloženy na příjmy 

zdanitelné a současně na příjmy od daně osvobozené, lze jako daňově účinné uznat jen tu část 

výdajů připadající na příjmy, které jsou předmětem daně“. Osvobození od daně z příjmů fyzických 

osob upravuje § 4 Zákona o daních z příjmů. Zcela jiný režim je pro osvobození od daně u příjmů 

 
49 PELC, Vladimír. Daně z příjmů. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, 664 s. ISBN 978-80-7400-833-7, str. 197-

203. [cit. 22.11.2021]. 
50 PELC, Vladimír. Daně z příjmů. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, 664 s. ISBN 978-80-7400-833-7, str. 153-

166. [cit. 22.11.2021]. 
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z převodu akcií a osvobození od daně u příjmů z převodu obchodního podílu. U cenných papírů, 

mezi které řadíme i akcie, mohou být příjmy osvobozeny od daně ve dvou případech, 

a to (i) pokud je jejich úhrn maximálně 100.000 Kč a/nebo (ii) pokud doba mezi jejich nabytím 

a převodem přesáhne dobu 3 let (srov. ust. § 4 odst. 1 písm. w), x) Zákona o daních z příjmů). 

U úplatného převodu obchodního podílu jsou příjmy od daně z příjmů osvobozeny, pokud doba 

mezi jeho nabytím a převodem přesáhne dobu 5 let, jak stanoveno v § 4 odst. 1 písm. s) Zákona 

o daních z příjmů. 

 

4.2.2.1.2. Kapitálové akvizice z hlediska daně z příjmů právnických osob 

U daně z příjmů právnických osob je předmět stanoven obecně v ust. § 18 odst. 1 Zákona 

o daních z příjmů. Předmětem daně jsou veškeré příjmy z veškeré činnosti a z veškerého nakládání 

s majetkem. Zákonodárce dále v odst. 2 téhož ustanovení negativně vymezuje, co předmětem daně 

není, jedná se např. o příjmy zdravotní pojišťovny z pojistného na veřejném zdravotním pojištění, 

účelové dotace státního rozpočtu nebo příjmy z dotací společenství vlastníků jednotek. 

Pro stanovení základu daně se bude postupovat velmi obdobným způsobem jako u převodu 

obchodního závodu, odkazuji se tedy na podkapitolu 4.2.1.2 – Akvizice obchodního závodu 

z hlediska daně z příjmů. Co se týká podmínek pro osvobození od daně, režim se pro právnické 

osoby značně liší od režimu pro osoby fyzické. Je upraven především v § 19 Zákona o daních 

z příjmů, a dále v § 19b pro osvobození bezúplatných příjmů. Příjmy z kapitálové akvizice budou 

osvobozeny od daně v souladu s § 19 odst. 1 písm. ze) bodem 2 Zákona o daních z příjmů, 

tedy v případě, kdy mateřská společnost převádí podíl v dceřiné společnosti. Mateřskou 

společností se pro účely Zákona o daních z příjmů rozumí obchodní korporace, která je daňovým 

rezidentem České republiky nebo daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, 

případně Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, a má na dceřiné společnosti 51 nepřetržitě nejméně 

po dobu 12 měsíců alespoň 10% podíl na základním kapitálu. Osvobození od daně jde tedy uplatnit 

pouze v případě, že mateřská společnost držela podíl v dceřiné společnosti alespoň 1 rok a jedná 

se o podíl na základním kapitálu v minimální výši 10 %, jak uvedeno v ust. § 19 odst. 4 Zákona 

o daních z příjmů). Co se může jevit jako poměrně zajímavý problém v důsledku osvobození 

od daně je neuznatelnost výdajů, které jsou vynaložené na příjmy, které jsou od daně osvobozené. 

Osvobození od daně vzniká ex lege, nelze se jej vzdát. Nepříznivá situace tudíž může nastat 

 
51 Pozn.: Jedná se taktéž o obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem České republiky nebo poplatníkem, 

který je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, případně Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska 
(srov. § 19 odst. 3 písm. c) Zákona o daních z příjmů).  
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v případě, kdy výdaje vynaložené na příjmy osvobozené od daně značně převyšují nad příjmy, 

které v důsledku transakce vznikly. Mimo jistý náklad na původní nabytí podílu se může jednat 

např. o výdaje vzniklé v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku při splnění podmínek 

stanovených v § 255 ZOK 52 nebo o výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmkoli oceněním 

či poradenskou činností. Tyto náklady mohou být o dost vyšší než příjmy z učiněného prodeje, 

které jsou od daně osvobozeny. V takovém případě však nelze veškeré tyto náklady uznat, 

jelikož nevedou k žádnému daňovému výnosu.  

 

4.2.3. Problematika mezinárodního dvojího zdanění 

V rámci daňových aspektů M&A je podle mě velmi důležité zmínit problematiku 

mezinárodního dvojího zdanění, neboť ta bývá častým tématem při přeshraničních transakcích. 

Za mezinárodní dvojí zdanění se považuje zdanění téhož příjmu či majetku u téhož poplatníka 

ve více státech. Jedná se o kolizi právních daňových předpisů ve dvou či více právních řádech. 

S problematikou dvojího zdanění se nejčastěji setkáváme u přímých daní, a to zejména u daní 

z příjmů. Existují základní dvě metody za účelem omezení nebo úplného vyloučení dvojího 

zdanění, a to metoda vynětí a metoda započtení. U metody vynětí se zdaněný příjem v jednom 

státu vůbec nezapočte do daňového základu v druhém státu. Metoda započtení 

oproti tomu znamená, že v jednom státě budou zahrnuty do daňového základu všechny příjmy, 

které plynou jak z tuzemských, tak zahraničních transakcí, přičemž od tohoto daňového základu 

se následně vypočítá daň, od které se odečte daň zaplacená v zahraničí. 53 

Zákon o daních z příjmů nevyužívá přímo institut vynětí ani započtení. Odkazuje 

však v ust. § 38f na mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, jimiž je Česká republika 

vázána. Ty se aplikují na poplatníky uvedené v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 Zákona o daních z příjmů, 

tedy na fyzické a právnické osoby, které jsou daňovými rezidenty České republiky. Mezinárodní 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění mění v určitých situacích podmínky vnitrostátních daňových 

zákonů, jejich přijetí je tedy nutné učinit stejnou formou, jako je přijetí ústavněprávních předpisů 

jednotlivých států. V České republice se mezinárodní smlouvy o dvojím zdanění řadí 

mezi tzv. prezidentské smlouvy, což jsou smlouvy, které v souladu s čl. 63 zákona č. 1/1993 Sb., 

Ústavou České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sjednává prezident republiky. 

 
52 Pozn.: Úplata za převod musí být stanovena znaleckým posudkem v případě, že akciová společnost nabývá od 

svého akcionáře či zakladatele v době 2 let od svého vzniku majetek za úplatu, která se rovná alespoň 10 % 
upsaného základního kapitálu. 

53 BAKEŠ, Milan a kol. Finanční právo. 6., upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 811 s. ISBN 978-80-7400-440-7, 
str. 280-284. [cit. 23.11.2021]. 
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Ten je však oprávněn tuto pravomoc přenést na vládu (nebo se souhlasem vlády její jednotlivé 

členy), což se v praxi i velmi často stává. 54 Seznam platných mezinárodních smluv o zamezení 

dvojího zdanění, které Česká republika uzavřela, je velmi snadno dohledatelný na internetových 

stránkách Ministerstva financí České republiky, kde jsou u jednotlivých zemí přímé odkazy 

na znění mezinárodních smluv v elektronické podobě. 55 Valná většina těchto smluv je uzavírána 

podle vzorové smlouvy vytvořené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 56  

Dále se zaměřím na dvojí zdanění při přeshraničních transakcích. Jako modelové příklady 

jsem si zvolila pro porovnání mezinárodní smlouvu o dvojím zdanění s Polskem, Spolkovou 

republikou Německo a Hongkongem. 

Mezinárodní smlouva č. 102/2012 Sb. m. s., o zamezení dvojího zdanění a zabránění 

daňovému úniku v oboru daní z příjmu uzavřená mezi Českou republikou a Polskou republikou 

se zabývá zdaněním kapitálových akvizic v čl. 13, který upravuje zisky ze zcizení majetku. 

Neobsahuje žádné speciální ustanovení týkající se převodu účasti na obchodní korporaci, použije 

se tedy obecné ust. čl. 13 odst. 4, které říká, že zisky ze zcizení majetku „podléhají zdanění 

jen ve smluvním státě, jehož je zcizitel rezidentem“. Pokud tedy uvedu příklad, že je zamýšlená 

akvizice, kdy česká mateřská společnost (daňový rezident České republiky) prodává akcie vydané 

polskou společností polské společnosti, přičemž v obou státech by české mateřské společnosti 

podle jednotlivých vnitrostátních právních předpisů vznikla daňová povinnost, zisk z takového 

převodu zdaní česká převádějící společnost pouze v České republice, kde je daňovým rezidentem. 

Budeme-li však obdobný příklad aplikovat u mezinárodní smlouvy č. 18/1984 Sb., 

o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku, uzavřenou se Spolkovou republikou 

Německo, kdy česká mateřská společnost (daňový rezident České republiky) převádí obchodní 

podíl na německé společnosti na nabyvatele, kterým je německá společnost, a v obou státech 

by pro českou mateřskou společnost vyplývala z vnitrostátních právních předpisů daňová 

povinnost, výsledek by byl jiný. Aplikoval by se totiž čl. 13 odst. 3 této mezinárodní smlouvy, 

který udává, že „zisky ze zcizení podílů na společnosti v jednom smluvním státě mohou být zdaněny 

v tomto státě“. 

Posledním srovnávacím příkladem je mezinárodní smlouva č. 49/2012 Sb. m. s., 

o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oblastmi daní z příjmu, uzavřená 

 
54 BAKEŠ, Milan a kol. Finanční právo. 6., upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 811 s. ISBN 978-80-7400-440-7, 

str. 280-284. [cit. 23.11.2021] 
55 Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a 

z majetku. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv [online]. 
[cit. 23.11.2021]. 

56 Pozn.: Některé mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou uzavírány podle vzorové dokumentace 
Organizace spojených národů, jedná se zejména o mezinárodní smlouvy uzavírané s rozvojovými zeměmi. 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv
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s Hongkongem. Zisky ze zcizení majetku jsou opět upraveny v čl. 13. Ten obsahuje v odst. 4 

zvláštní úpravu, a to že zisky ze zcizení akcií nebo jiných práv na společnosti, u kterých je hodnota 

odvozena z více než z poloviny z nemovitého majetku, který je umístěn v druhé smluvní straně, 

mohou být zdaněny pouze v této druhé smluvní straně. 57 Není-li naplněna podmínka podle věty 

předchozí, zisky ze zcizení akcií a jiných práv na společnosti podléhají zdanění pouze ve státě, 

kde je zcizitel rezidentem. 

Z výše uvedeného vyplývá, že problematika dvojího zdanění je v rámci přeshraničních 

transakcí velmi důležitá. V první řadě je tedy nezbytné zjistit, zda existuje příslušná mezinárodní 

smlouva o zamezení dvojímu zdanění. 58 Pakliže ano, následuje analýza, kde budou příjmy 

podléhat zdanění, a vyčíslení, jaká bude celková daňová zátěž.  

  

 
57 Pozn.: To se však neuplatní v případě, kdy se jedná o akcie či jiná práva (i) kótované na burze, (ii) zcizené nebo 

vyměnené v rámci přeměn nebo (iii) na společnosti, jejíž hodnota se více než z poloviny odvozuje z nemovitého 
majetku, kde společnost vykonává svoji činnost. 

58 Pozn.: V praxi jsem se např. setkala s problémem, kdy český akcionář držel jako fyzická osoba podíl na společnosti 
v Hongkongu, která držela podíl na společnosti v Brazílii. Při prodeji podílu na společnosti v Brazílii se zjistilo, 
že mezi Brazílií a Hongkongem není uzavřená mezinárodní smlouva o dvojím zdanění. Český akcionář však 
potřeboval dostat příjmy z prodeje až do České republiky. Mimo problém dvojího zdanění tedy vyvstal ještě další 
problém, a to že tyto příjmy zdaní jako fyzická osoba (daňový rezident České republiky) daní z příjmu fyzických 
osob v České republice.  
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Závěr 

V České republice se každoročně uzavře několik set M&A transakcí. Za velkou částí 

z nich stojí investoři se soukromým kapitálem, kteří alokují své prostředky střednědobě 

či dlouhodobě do investic, při kterých získají podíl na základním kapitálu cílové společnosti, 

zpravidla v její pozdější fázi rozvoje. Takový typ investování představuje pojem private equity. 

V souvislosti s pojmem private equity je nutné zmínit tradiční private equity fondy, které se řadí 

např. spolu s nemovitostními fondy či venture kapitálovými fondy mezi tzv. alternativní investiční 

fondy, jejichž úpravu nalezneme ve směrnici AIFMD, která byla implementována do české právní 

úpravy, zejména do ZISIF. Alternativní investiční fondy se dají v souladu se zmíněnou právní 

úpravou charakterizovat mnohostí investorů (nikoli z řad veřejnosti), od kterých je shromažďován 

majetek za účelem společného investování. Jak AIFMD, tak ZISIF však vylučují ze své působnosti 

tzv. holdingové společnosti, které v private equity podnikají obdobným způsobem jako private 

equity fondy. Zejména na tyto subjekty se v diplomové práci zaměřuji.  

Pojem fúzí a akvizic neboli M&A z anglického mergers & acquisitions, je termín 

pro transakce uskutečňující se za cílem nabytí podílu na základním kapitálu cílové společnosti 

či za cílem nabytí jejích aktiv, a to zpravidla formou koupě či fúze. V souvislosti s M&A nelze 

podle mého názoru pojem fúze vykládat stricto sensu. V rámci českého právního řádu se nejedná 

pouze o fúze ve smyslu Zákona o přeměnách, mezi aktivity M&A bych v určitých případech 

zařadila i některé ostatní typy přeměn obchodních korporací, jako je např. rozdělení. Za základní 

dva typy fúze Zákon o přeměnách označuje fúzi sloučením a fúzi splynutím. V případě fúze 

sloučením alespoň jedna společnost zaniká a její jmění přechází na tzv. nástupnickou společnost, 

která se stává právním nástupcem zanikající společnosti. U fúze splynutím zaniknou všechny 

zúčastněné společnosti a jejich právním nástupcem se stává nově vznikající společnost. 

U rozdělení Zákon o přeměnách opět vymezuje základní dva typy, a to je rozdělení odštěpením 

a rozdělení rozštěpením. Hlavním rozdílem těchto dvou typů rozdělení je zejména to, 

že u rozdělení rozštěpením rozdělovaná společnosti zaniká a její jmění přechází na více 

nástupnických společností. Při rozdělení odštěpením rozdělovaná společnost nezaniká, pouze část 

jejího jmění přechází na nástupnickou společnost. Fúze a rozdělení mohou být nástrojem 

pro restrukturalizaci vztahů v rámci jedné skupiny. Mohou ale zároveň sloužit i pro nabytí cílové 

společnosti, např. v případě, kdy fúzují dva konkurenti do jedné společnosti. Nicméně, častěji 

užívanou metodu nabytí podílu na společnosti představují akvizice. V českém právním řádu 

akvizice upravuje zejména Občanský zákoník (např. v podobě koupě či převodu cenných papírů) 

a ZOK (např. v případě převodu obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným). Obecně 
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akvizice dělíme na akvizice kapitálové a akvizice majetkové, tzv. share deal a asset deal. 

U kapitálových akvizic hovoříme zejména o nabytí podílu či akcií cílové společnosti. Majetková 

akvizice oproti tomu znamená jen koupi některých aktiv jako např. koupi nemovitosti, zásob 

či nehmotného majetku.  

Dokončení každé transakci v M&A předchází akviziční proces, při kterém dochází 

k nastavování podmínek a parametrů dané transakce. Před počátkem jednání smluvní strany 

uzavírají dohodu o mlčenlivosti, která zakotvuje zákaz zveřejnění důvěrných informací, 

které poskytuje zejména prodávající kupujícímu. Následuje dohoda o společném záměru 

(tzv. letter of intent nebo term-sheet), která vymezuje základní podmínky, za kterých by transakce 

měla proběhnout. Poté se přistoupí k právní prověrce společnosti (due diligence), 

kdy se z právního, finančního či daňového pohledu prověřuje stav cílové společnosti. Jádrem 

celého procesu je pak vyjednávání o transakční dokumentaci, tedy primárně o převodní smlouvě, 

na jejímž základě dojde k převodu podílu či akcií cílové společnosti. V případě, že bude mít cílová 

společnost po dokončení transakce více společníků či akcionářů, jsou neodmyslitelnou součástí 

transakční dokumentace dohody společníků o výkonu hlasovacích práv či dohody akcionářů, 

které zakotvují vzájemná budoucí práva a povinnosti těchto osob. 

Dohody akcionářů mohou některými svými ujednáními naplňovat znaky derivátů. 

Za derivát označujeme dohodu, jejíž hodnota se odvozuje od hodnoty podkladového nástroje 

určené k budoucímu datu. Tímto podkladovým nástrojem bývají zpravidla akcie, úroková sazba, 

měna či úvěr. Primárním účelem derivátů je zajištění před nepříznivými finančnímu jevy 

či spekulace na určitou hodnotu aktiva. Základními typy derivátů jsou opce, warranty, futures, 

forwardy a swapy. Mezi znaky derivátového kontraktu patří, že se kontrakt uzavírá mezi dvěma 

stranami, vypořádává se k budoucímu datu a hodnota tohoto kontraktu je odvozena 

neboli derivována od hodnoty podkladového nástroje určeného kontraktem. V případě, 

že podkladový nástroj derivátu tvoří peněžní hodnota, je takový derivát tzv. finančním derivátem, 

který je předmětem ocenění. Deriváty dále dělíme na burzovní deriváty, které jsou obchodované 

na organizovaném trhu, a na OTC deriváty, které jsou dojednávány individuálně. Rámec 

pro obchodování s deriváty zakotvila asociace ISDA ve své rámcové smlouvě nazvané ISDA 

Master Agreement, která je celosvětově nejužívanější servisní smlouvou pro obchodování 

s deriváty. 

Zákon o účetnictví uvádí, že jsou deriváty předmětem ocenění reálnou hodnotou, 

a to ke konci rozvahového dne nebo ke konci jiného dne ke kterému se sestavuje účetní závěrka. 

O derivátech se účtuje jak při jejich pořízení, v přechodném období, tak při jejich ukončení. 

Vyhláška 501/2002 Sb. provádějící Zákon o účetnictví stanovuje, že se pro účely vykazování 
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finančních nástrojů použijí mezinárodní účetní standardy, přičemž souvztažnost mezi českými 

účetními standardy a mezinárodními účetními standardy je taková, že bez ohledu na to, zda účetní 

jednotka účtuje podle českých účetních standardů, postupuje pro vykazování derivátů 

podle mezinárodních účetních standardů. Relevantní jsou mezinárodní účetní standardy IFRS 7 

(Vykazování), IFRS 9 (Finanční nástroje) a IFRS 13 (Ocenění reálnou hodnotou). 

Deriváty můžeme také dělit na deriváty samostatně stojící a na deriváty vložené. U derivátů 

vložených hovoříme o derivátech, které jsou součástí hostitelského nástroje, nicméně jejich 

charakteristika přímo úzce nesouvisí s hostitelským nástrojem. Jedná se o nástroje, 

které samostatně naplňují znaky derivátu a jejich hostitelský nástroj není oceňován reálnou 

hodnotou. Český účetní standard pro finanční instituce č. 110 uvádí jako příklad např. opce 

na nákup či prodej podílů nebo akcií, které spadají mezi akciové deriváty, tedy deriváty, 

jejichž hodnota se odvozuje od hodnoty akcií či podílu nebo od jiné proměnné související 

s ekvitou. Opce se obecně dělí na kupní a prodejní. Opcí rozumíme právo, nikoli povinnost, koupit 

od druhé smluvní strany či prodat druhé smluvní straně předem určité podkladové aktivum za cenu 

dohodnutou ve chvíli uzavření opční smlouvy, a to k určitému budoucímu datu. Opce jsou 

poměrně často uzavírané právě mezi akcionáři v rámci M&A a vyskytují se v akcionářských 

dohodách. Často není jednoduché zhodnotit, zda se jedná o vložené deriváty, o kterých musí účetní 

jednotka účtovat, či nikoli. Rozhodující je určit, jestli opce splňuje obecnou definici derivátu 

a jestli její uplatnění není v diskreci některé ze smluvních stran. O takovém derivátu by se totiž 

neúčtovalo, jednalo by se pouze o právní či ekonomický derivát. Tak je tomu např. v případě práv 

spoluprodeje, jako jsou práva drag-along a práva tag-along. Jedná se sice o ekonomické deriváty 

(naplňují-li definiční znaky derivátu), jejich uplatnění je však závislé na jedné ze smluvních stran, 

a tudíž se o nich neúčtuje. Podobně je tomu i u řešení patových situací (tzv. deadlock provisions), 

jejichž předmětem je řešení sporu mezi akcionáři, které může spočívat např. v prodeji akcií 

jednoho akcionáře druhému akcionáři. I v tomto případě dokáže jedna ze smluvních stran ovlivnit 

vykonatelnost případné opce, a tak se o derivátu účtovat nebude. Příkladem vloženého derivátu 

je ale např. právo konverze obsažené v konvertibilním úvěru, tedy v úvěrové smlouvě, na jejímž 

základě má věřitel (zpravdila společník společnosti) možnost konvertovat svou pohledávku 

k budoucímu datu do podílu na společnosti, což je v dnešní době velmi rozšířený způsob 

investování společnosti. 

Za pozornost stojí evropská regulace derivátů, konkrétně nařízení EMIR, které vzniklo 

v důsledku celosvětové finanční krize v letech 2007–2008 z důvodu netransparentnosti v oblasti 

derivátů a ohrožování finančních trhů. Pojem derivát je pro účely nařízení EMIR relativně široce 

definován směrnicí MiFID. Mezi hlavní pilíře nařízení EMIR se mj. řadí zakotvení oznamovací 
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povinnosti do registru obchodních údajů. Tato oznamovací povinnost se týká tzv. finančních 

i nefinančních protistran, které obchodují s OTC deriváty, a to bez ohledu na jakékoli limity. 

Registr obchodních údajů není typem veřejného rejstříku, jedná se o jakýsi depozitář, 

který je veden soukromými právnickými osobami, které disponují licencí od ESMA. Za účelem 

splnění oznamovací povinnosti podle EMIR je tedy nutné uzavřít s takovým registrem obchodních 

údajů úplatnou spolupráci. Jelikož se oznamovací povinnost vztahuje na veškeré obchodování 

s OTC deriváty, vyplývá z toho, že by se tato povinnost měla vztahovat i na OTC deriváty 

objevující se v M&A např. v podobě kupních a prodejních opcí sjednaných mezi akcionáři. To 

představuje jak značnou administrativní zátěž, tak zátěž finanční. CLLS vydalo v roce 2014 

memorandum, které na tuto problematiku naráží. Je toho názoru, že tento vedlejší efekt nařízení 

EMIR nebyl pravděpodobně zamýšlen. Je totiž nutné rozlišovat mezi obchodování s OTC deriváty 

na rozpoznatelném trhu pro obchodování a mezi soukromými ujednáními akcionářů a společností 

při běžném transakčním podnikání v rámci M&A. U ujednáních v soukromých transakcích nelze 

v tomto ohledu hovořit o trhu s OTC deriváty, i když tato ujednání znaky derivátů podle směrnice 

MiFID naplňují. Tato ujednání navíc nikterak neohrožují stabilitu finančních trhů a nelze je u nich 

identifikovat žádné systémové riziko. 

Další finančně právní problematikou, která se vztahuje k M&A, je problematika daňová. 

Správné daňové nastrukturování je při každé transakci zcela stěžejní. U přeměn obchodních 

společností vycházíme z obecného pravidla přechodu daňové povinnosti zakotveného v Daňovém 

řádu, tedy že při zániku právnické osoby, která má právního nástupce, přechází daňová povinnost 

na takového právního nástupce. V případě daně z příjmů obsahuje Zákon o daních z příjmů 

speciální ustanovení týkající se systému zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, 

fúzi a rozdělení, která vycházejí z evropské úpravy. Na fúze a rozdělení se aplikuje princip daňové 

neutrality, tedy že kapitálové zisky u fúzí a rozděleních nepodléhají zdanění. Přechod daňové 

povinnosti je vázaný na rozhodný den přeměny. U daně z přidané hodnoty přechází plátcovství 

daně na nástupnickou společnost ke dni zápisu přeměny obchodní společnosti do obchodního 

rejstříku. Všechny obchodní společnosti zúčastněné na přeměně, které jsou plátcem daně z přidané 

hodnoty, tedy podávají daňové přiznání až do okamžiku zápisu přeměny obchodního rejstříku. 

Další daní, která je pro přeměny obchodních společností relevantní, je daň silniční. Zdaňovacím 

obdobím je u silniční daně kalendářní rok a daňová povinnost k ní vzniká počátkem kalendářního 

měsíce, kdy došlo ke splnění podmínek daňovou povinnost zakládajících. Dojde-li v průběhu 

zdaňovacího období ke změně osoby poplatníka, původnímu poplatníkovi zanikne daňová 

povinnost uplynutím kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém 

vznikne daňová povinnost novému poplatníkovi. Nástupnická společnost má tedy daňovou 
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povinnost od začátku kalendářního měsíce, ve kterém byla zapsaná přeměna do obchodního 

rejstříku. U daně z nemovitých věcí je poplatníkem daně vždy vlastník nemovitosti. Podle Zákona 

o dani z nemovitých věcí se nepřihlíží ke změnám skutečností, které nastanou během zdaňovacího 

období, přičemž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daň z nemovitých věcí se stanovuje 

na každý rok dopředu k 1. lednu. Nástupnické společnosti tudíž vznikne daňová povinnost teprve 

v kalendářním roce, ve kterém bude k 1. lednu vlastníkem předmětné nemovitosti.  

Daňové aspekty akvizic je třeba rozdělit na daňové aspekty majetkových akvizic 

a kapitálových akvizic. Mezi majetkové akvizice řadíme i koupi obchodního závodu, 

který je definován Občanským zákoníkem jako „organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti“. Z hlediska daně z příjmů má koupě 

obchodního závodu dopad jak na prodávajícího, tak na kupujícího. Prodávajícímu se příjmy 

z prodeje obchodního závodu promítnou v hospodářském výsledku, tyto příjmy budou součástí 

daňového základu. Kupující do základu daně zahrne tzv. oceňovací rozdíl, tedy rozdíl 

mezi oceněním obchodního závodu a souhrnem ocenění jeho jednotlivých majetkových složek 

poníženým o převzaté dluhy. Převod obchodního závodu je jednou ze skutečností zakládající 

plátcovství k dani z přidané hodnoty ex lege, a to pro osobu, která obchodní závod nabyla od plátce 

daně z přidané hodnoty. Pozbytí obchodního závodu není dle Zákona o DPH považováno dodání 

zboží ani služeb, tudíž se k převodní ceně nepřipočítává daň z přidané hodnoty. Je však nutné 

převod obchodního závodu odlišovat od převodu souboru majetku, tento by vyňat ze zdanění 

nebyl. 

Kapitálové akvizice je pro účely daně z příjmů nutné odlišit z hlediska příjmů fyzických 

osob a z hlediska příjmů právnických osob. U daní z příjmů obecně platí zásada daňové symetrie, 

tedy že se do základu daně zahrnou příjmy, které jsou snížené o prokazatelně vynaložené náklady 

na jejich dosažení. U fyzických osob je úplatný převod podílu či akcií předmětem daně jako 

tzv. ostatní příjem. Důležitým institutem je osvobození od daně, které je u fyzických osob odlišné 

pro příjmy z převodu obchodního podílu a pro příjmy z prodeje akcií. Příjmy z převodu 

obchodního podílu jsou osvobozeny od daně v případě, že doba mezi nabytím obchodního podílu 

a jeho převodem přesáhne dobu 5 let. U prodeje akcií jsou příjmy osvobozeny, pokud je jejich 

úhrn maximálně 100.000 Kč a/nebo pokud doba mezi jejich nabytím a převodem přesáhne dobu 

3 let. Zcela jiný režim platí pro osvobození od daně z příjmů právnických osob. U právnických 

osob budou příjmy z kapitálových akvizic osvobozeny od daně v případě, že mateřská společnost 

převádí podíl či akcie na dceřiné společnosti a tento podíl či akcie drží nepřetržitě nejméně 

12 měsíců. Zároveň se musí jednat o alespoň 10% podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti, 
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a obě společnosti (mateřská společnost i dceřiná společnost) musí být obchodní korporací, 

která je daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. 

V případě přeshraničních transakcí je relevantní problematika mezinárodního dvojího 

zdanění, tedy zdanění téhož příjmu nebo majetku ve dvou či více státech. Nejčastěji se s dvojím 

zdaněním setkáváme u daní z příjmů. Za účelem zamezení dvojího zdanění jsou uzavírány 

mezinárodní smlouvy, jejichž cílem je změnit v určitých situacích podmínky vnitrostátních 

právních předpisů, aby bylo dvojímu zdanění zabráněno. Vznikne-li podle vnitrostátních daňových 

předpisů daňová povinnost ve více státech, je nezbytné ověřit, zda mají tyto státy uzavřenou 

mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a pokud ano, je nutné správně určit a vypočíst 

daňovou povinnost.  
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Finančně právní aspekty fúzí a akvizic v private equity 
Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vybranými finančně právními aspekty fúzí a akvizic 

v private equity. Prvně rozebírá pojem private equity jako specifickou oblast střednědobého 

či dlouhodobého investování ze strany investorů, kterými mohou být jak soukromé holdingové 

společnosti, tak investiční fondy ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech. V další části se práce věnuje termínu fúzí a akvizic, fenoménu dnešní doby, 

a to z hlediska jejich zasazení do kontextu českého právního řádu. V této části práce jsou dále 

popsány jednotlivé kroky standardního akvizičního procesu. Na to navazuje další část věnovaná 

derivátům. Diplomová práce se prvně zabývá obecnou charakteristikou derivátů a jejich dělení, 

na které navazují témata jako je účtování o derivátech, představení vložených derivátů, 

charakteristika akciových derivátů a následně praktická část, která se zabývá mechanismy 

vyskytujícími se v transakčně právních dokumentacích a následné hodnocení, 

zda tyto mechanismy naplňují znaky vloženého derivátu. Dále se práce zaměřuje na evropskou 

regulaci derivátů, konkrétně na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, 

o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a nejasné otázky 

s ním spojené. Poslední část rozebírá daňové aspekty fúzí a akvizic. V rámci fúzí, resp. přeměn 

obecně, se práce zabývá zejména přechodem daňové povinnosti z hlediska jednotlivých daní. 

Následně práce rozebírá daňové konsekvence majetkových a kapitálových akvizic. U majetkových 

akvizic se soustředí na daňovou problematiku v případě převodu obchodního závodu a na její 

specifika. U kapitálových akvizic je důraz kladen na daň z příjmů a na její odlišnosti u právnických 

osob a fyzických osob, a to zejména u institutu osvobození od daně. Jako poslední téma diplomová 

práce zmiňuje problematiku mezinárodního dvojího zdanění. 

 
Klíčová slova: fúze a akvizice, deriváty, daně 
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Financial legal aspects of mergers and acquisitions in private equity 
Abstract 

This diploma thesis is focused on selected financial legal aspects of mergers 

and acquisitions in private equity. First, it analyzes the concept of private equity as a specific area 

of medium-term or long-term investments made by holding companies or investment funds 

in the sense of Act No. 240/2013 Coll., on Management Companies and Investment Funds. 

The next part deals with the term of mergers and acquisitions, a contemporary phenomenon, 

in the context of the Czech legal system. This part of the thesis further describes the individual 

steps of the standard acquisition process. This is followed by another section dedicated 

to derivatives. The diploma thesis first introduces the general characteristics of derivatives, 

followed by topics such as accounting of derivatives, introduction of embedded derivatives, 

characteristics of equity derivatives and then by the practical part, which deals with mechanisms 

in transaction documentation fulfilling the features of the embedded derivatives. 

Furthermore, the thesis focuses on the European regulation of derivatives, specifically 

the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) No. 648/2012, 

on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories and unclear issues related to it. 

The last part discusses the tax aspects of mergers and acquisitions. In the part of mergers, the work 

deals mainly with the transfer of tax liability in terms of individual relevant taxes. 

Subsequently, the thesis analyzes the tax consequences of share acquisitions and asset 

acquisitions. In the case of asset acquisitions, the emphasis is on the transfer of business 

establishment and its tax specifics. The tax issues for share acquisitions are focused on income tax 

and its differences for legal entities and individuals, especially on the institute of tax exemption. 

As the last topic, the thesis mentions the issue of international double taxation. 

 
Key words: mergers and acquisitions, derivatives, taxes 
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