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Cíl Práce
Cílem bakalářské práce je popsat proces změny právní formy obchodní společnosti ze společnosti s ručením
omezeným na akciovou společnost definovaný legislativou České republiky.

Přínos práce
Přínosem práce je formulace metodiky transformace obchodní společnosti s

posouzením daňových, účetních a právních aspektů.

Abstrakt

V bakalářské práci jsem se zaměřila na proces změny právní formy společnosti s ručením
omezeným na akciovou společnost. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část
praktickou. V teoretické části popisuji druhy přeměn obchodních společností definované
českými zákony, které jsou pak následně aplikovány v praktické části. Praktická část se
zabývá popisem procesu změny právní formy konkrétní společnosti s ručením omezeným
a její právní přeměnou na akciovou společnost.

Abstract

This bachelor thesis deals with the process of changing the legal form of public
limited company to joint – stock company. The thesis is divided into the theoretical
part and the practical part. In the theoretical part, I focus on describing the
information about capital companies defined by Czech legislation that I describe in
practical part of my thesis. The practical part deals with the description of particular
public limited company and legal conversion of this company to joint-stock company.

Časový proces přeměny změny právní formy 
společnosti XYZ, spol. s. r. o. 

Společnost chce zachovat svou anonymitu, proto jsem ji nazvala
společnost XYZ, spol. s. r. o. Společnost vypracovala projekt změny
právní formy dne 31.12.2016, sestavila tedy řádnou účetní závěrku. Dne
31.05.2017 Soudní znalec ocenil jmění společnosti. Proces končí
zapsáním změny právní formy do obchodního rejstříku jako společnost
XYZ, a. s. dne 30.06.2017. Společnost splnila daňové, účetní i právní
aspekty, které musí být dodrženy.

Vývoj zisku za období 2013-2017

Soudní znalec ocenil jmění společnosti na 86 756 000,- Kč

Následky v pasivech přeměnou právní formy společnosti

Společnost XYZ, a. s. se zabývá vývojem v obráběčském průmyslu a
má zkušenosti v třísektorovém obrábění. Práce, které společnost
vede za vývojem v obrábění přesných děr byly velmi kladně
ohodnoceny a společnost obdržela několik patentů utvrzující
originální řešení nástrojů nové generace. Díky tomuto ohodnocení
vznikla nová technická podpora a zpřístupnila tak uplatnění
v podnicích jako je např. Škoda-Auto, VolksWagen, Bosch a další.
Dokonce se společnost propracovala pomocí certifikace, kterou
dostala až do Německa, Rakouska, Itálie, Španělska, Francie, Polska
a Švédska.
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