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Obsah práce
účetní aspekty rozdělení obchodní 
korporace formou odštěpení v 
souvislostech s:
• relevantní právní úpravou
• vykazováním a zobrazením v účetnictví

Cíl práce
s využitím případové studie prezentovat 
účetní řešení odštěpení u rozdělované a 
nástupnické společnosti



Dílčí cíle práce
- identifikace a popis relevantní právní úpravy
- zhodnocení příslušné právní úpravy
- identifikace některých kritických míst
- popis a zhodnocení dopadu odštěpení na 

vybrané finanční ukazatele
- kritické zhodnocení vypovídací schopnosti 

vybraných finančních ukazatelů 
po odštěpení

- prezentace návrhu a doporučení pro realizaci 
odštěpení
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Identifikace problematickým míst
• vliv volby účetního období na kvalitu 

vypovídací schopnosti účetních informací
• metoda přeměny není blíže specifikována 
žádným právním předpisem

• právní úprava neřeší postupy úprav zachycení 
rozdílů z přecenění

• snížená vypovídací schopnost finančních 
výkazů

• komplikace ve finančním řízení
• existence ohrožení trvání nástupnické ÚJ



Návrhy
• definovaný obecný seznam prací spojený s 

realizací odštěpení
• vedení účetnictví pomocí principů 

manažerského účetnictví
• použít analytické evidence (vyvarovat se však 

rozsáhlé analytické evidenci)
• návrh obecných postupů pro účetní úpravy 

spojené se zachycením rozdílů z přecenění 
• zavedení pravidelného plánování a hodnocení 

finanční výkonnosti



Děkuji za pozornost. 



Otázka vedoucího č.:
1. Jaký je vlastní názor autorky závěrečné práce 

na skutečnost popisovanou na straně 6 práce, 
že účetní řešení problematiky rozdělení 
společnosti odštěpením je odbornou 
literaturou v České republice opomíjeno? 
Ø každá přeměna je specifická
Ø know-how specializovaných obchodních 

závodů a odborníků
Ø problematické provádění výzkumů
Ø interní a ÚJ chráněné informace



Otázka oponenta č.:
3. K jakým změnám v právních předpisech by mělo 

dojít v souvislosti s analyzovanou problematikou?
Ø zamezení záměrného oddalování rozvahového 

dne první řádné účetní závěrky po přeměně
Ø blíže specifikovat metodu přeměny ZoPS
Ø do přílohy v účetní závěrce povinně uvádět za 

účetní období delší 12 měsíců výsledky 
některých položek výkazů v členění za jednotlivé 
roky

Ø přímý zákaz tvorby nerozděleného zisku z 
oceňovacích rozdílů i z kapitálových fondů 
vytvořených z oceňovacích rozdílů


