
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV FINANCÍ
INSTITUTE OF FINANCES

VLIV ROZŠÍŘENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU NA JEHO
EKONOMICKOU SITUACI

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Lucie Peňázová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.

BRNO 2020



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav financí
 

Studentka: Bc. Lucie Peňázová
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
 

Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
 

Akademický rok: 2019/20
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává diplomovou práci s názvem:

Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Cíle práce, metody zpracování
Teoretická východiska posuzování konsolidovaných účetních výkazů
Analýza konsolidovaných účetních výkazů vybrané skupiny účetních jednotek
Ocenění obchodního podílu zvolenou metodou
Sestavení nové konsolidované účetní závěrky
Zhodnocení  dopadu  změny  rozsahu  konsolidačního  celku  na  ekonomickou  situaci  zvoleného
koncernu
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Cílem diplomové práce je provést ocenění podílu podniku, použít relevantní metodu konsolidace,
provést úpravu konsolidované účetní závěrky vyvolanou změnou konsolidačního celku a následně
zhodnotit vliv změny rozsahu konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu.

Základní literární prameny:

HVOŽDAROVÁ, J. a kol. Konsolidácia účtovnej závierky a jej analýza. Bratislava: Ekonóm. 2009.
ISBN 978-80-225-2804-7.

HVOŽDAROVÁ, J., J. SAPARA a J. UŽÍK. Konsolidovaná účtovná závierka: zostavenie a analýza.
Bratislava: Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3509-0.



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

LOJA, R. a R. JONÁŠ. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech. Praha:
VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-52-6.

KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. str. 714. ISBN
80-7179-802-9.

MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2. upr. a
rozš. vydání. Praha: Ekopress, 2007. str. 492. ISBN 978-80-86929-32-3.

SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. aktualizované vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-699-0.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

ZELENKA, V. a M. ZELENKOVÁ. Konsolidace účetních výkazů. Praha: EKOPRESS, 2013. ISBN 978-
80-86929-95-8.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2019/20
 
 
 

V Brně dne 29.2.2020
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

ředitel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování konsolidace účetní závěrky 

vybraného podniku a zhodnocením jeho ekonomické situace před rozšířením 

konsolidačního celku a po jeho změně. První část obsahuje teoretická východiska pro 

konsolidaci účetní závěrky, ty jsou poté využity v praktické části diplomové práce, kde 

dochází k tvorbě nových konsolidovaných účetních výkazů souvisejících s rozšířením 

konsolidačního celku. Závěr práce obsahuje srovnání konsolidovaných účetních závěrek.  

 

Abstract 

The thesis describes elaboration of consolidation of company financial statement and 

valorisation of its economical status before extending the consolidation group and 

afterwards. First part of the thesis consists of theoretical basis used for consolidation of 

financial statement, which are later used in the practical part of the thesis, where new 

consolidated financial statrments related to extension of consolidation group are being 

made. Conclusion of the thesis includes comparison of consolidated financial statements.  
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ÚVOD 

K tomu, aby byl podnik schopen splnit předpoklad neomezeného trvání a aby rozšiřoval 

a upevňoval svoji pozici na trhu, musí být v dnešním silném konkurenčním prostředí          

o krok dále než jeho konkurence. Jedním z cílů se tak pro podniky stává získávání co 

největšího tržního podílu. Možností, jak cíle dosáhnout, je spojování podniků. Dochází 

tak k pokrytí různorodé poptávky odběratelů a rozšíření portfolia nabízených výrobků      

a služeb.  

Díky akvizicím či fúzím lze získat mnoho výhod. Ať už z hlediska ekonomického – např. 

silnější postavení na trhu a vzrůstající tržní podíl, nebo i daňového – kdy může dojít ke 

snížení daňové povinnosti při koupi společnosti ve ztrátě. Jedním z nejsilnějších důvodů 

však je tzv. synergický efekt, tedy získání výhody, kterou by podnik sám nezískal.  

Spojování podniků má vliv nejen na oblast právní, ale i ekonomickou. V důsledku 

regulace a kontroly vzniká povinnost ekonomických subjektů, jenž jsou součástí 

konsolidačního seskupení, sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Vznik uvedeného 

účetního výkazu je podmíněn sloučením individuálních účetních závěrek jednotlivých 

podniků účastnících se konsolidace, které jsou upraveny o vzájemné transakce 

uskutečněné mezi propojenými společnostmi a podléhají konsolidačním pravidlům. 

Konsolidovaná účetní závěrka může sloužit akcionářům, investorům, společníkům účetní 

jednotky a dalším stakeholderům jako podklad sloužící ke zhodnocení ekonomické 

situace koncernu.  

Postup sestavování konsolidační účetní závěrky a individuální účetní závěrky je odlišný, 

upravován je tuzemskou i mezinárodní legislativou. V rámci diplomové práce bude 

konsolidovaná účetní závěrka sestavována dle české právní úpravy, a to z důvodu 

účtování dle této legislativy mateřskou společností.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem diplomové práce je sestavení nové konsolidované účetní závěrky a následně 

zhodnocení dopadu rozšíření vybraného koncernu na jeho ekonomickou situaci. 

Konkrétně se jedná o rozšíření holdingu Wikov Industry a. s. o obchodní podíl podniku 

T. E. A. TECHNIK s. r. o.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, které na sebe navzájem navazují. První 

část obsahuje teoretická východiska, nejprve se věnuje tématu spojování podniků, což je 

předpoklad pro konsolidaci. Dále jsou vymezeny základní pojmy týkající se konsolidace, 

legislativa nebo metody a postupy konsolidace, čemuž je již věnována větší pozornost,     

a to z důvodu stěžejního postavení v diplomové práci. Za účelem správného ocenění 

přikupovaného obchodního podílu je v teoretické části věnována pozornost i oceňování 

podniku.  

Na teoretickou část navazuje praktická zaměřující se na samotnou konsolidaci a její 

dopady. Je zde představen koncern Wikov Industry, a. s. a vybrané společnosti, které jsou 

součástí původního konsolidačního celku. Poté je představen nový podnik vstupující do 

konsolidačního celku – T. E. A. TECHNIK s. r. o, následuje ocenění přikupovaného 

podílu. Z důvodu rozšíření je nutné provést úpravu konsolidované účetní závěrky                  

a vytvořit nové výkazy. V závěru jsou konsolidované účetní výkazy původního 

konsolidačního celku porovnány s konsolidovanými účetními výkazy po vstupu 

přikupovaného podniku do konsolidačního celku a je zhodnocena celková ekonomická 

situace.  

 

Při psaní diplomové práce byla využita metoda abstrakce, tedy rozdělování jevů na 

důležité a nedůležité, cílem je z dostupných zdrojů vybrat pouze tu část, která má 

s řešenou problematikou souvislost. Dále pak metoda analýzy, ta rozebírá zkoumaný 

předmět či jev na jednotlivé části za účelem dalšího zkoumání, což vede k lepšímu 

pochopení jednotlivých částí a umožňuje poznat jev jako celek. Také byla použita metoda 

indukce, která má za cíl vyvodit obecný závěr pomocí velkého počtu poznatků                        

o jednotlivých skutečnostech (Synek, Mikan, Vávrová, 2011, str. 21-23). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA POSUZOVÁNÍ 

KONSOLIDOVANÝCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 

Pro pochopení problematiky práce je nutné se nejprve seznámit se základními pojmy 

týkající se spojování podniků a konsolidace účetních závěrek. V této kapitole jsou 

vysvětleny základní pojmy, popsány metody konsolidace, oceňování podniku a ukazatele, 

které použiji v další části ke stručnému zhodnocení ekonomické výkonnosti podniku.  

2.1  Spojování podniků 

Spojování je jedním ze způsobů přeměn obchodních korporací. Společným znakem 

spojování je vznik přeměněné obchodní společnosti. Cílem je vytvoření jednoho 

ekonomického celku a získání kontroly nad čistými aktivy a hospodářskými operacemi 

připojené korporace. Může k němu dojít z důvodu koncentrace kapitálu, majetku, 

pracovních schopností a dovedností, konkurenčních výhod aj. (Sedláček, 2014, str. 48) 

Podniky chtějí díky spojování dosáhnout synergie a zlepšit tak svou celkovou efektivnost, 

které by před spojením nebylo možné dosáhnout. (Kamal, 2010, str. 2). 

Základní způsoby spojování obchodních korporací:  

• kapitálové akvizice,  

• majetkové akvizice,  

• právní spojování (Sedláček, 2014, str. 48-49). 

 

Kapitálová akvizice 

Podstata spočívá v získání takového podílu na základním a vlastním kapitálu společnosti, 

který nabyvateli dovoluje ovládnout celý podnik společnosti. Dochází tak ke spojení 

právně samostatných společností do jednoho vyššího ekonomického celku, kde má 

společnost, která získala rozhodující vliv ve druhé společnosti, postavení mateřského 

podniku a ovládnutá společnost i její podnik mají roli dceřinou (Vomáčková, 2002, str. 

230). Nemění se jejich právní postavení, ale obchodní, finanční, technická, výrobní               

i mocenská politika je propojena, sleduje společné cíle a společný prospěch 

ekonomického celku. Společně s převzetím kontroly dochází také k alokaci volného 
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kapitálu akvizitéra přinášející mu ekonomický prospěch v podobě dividend či podílů na 

zisku (Sedláček, 2014, str. 49). 

Kapitálová akvizice se uskutečňuje:  

• koupí akcií na kapitálovém trhu,  

• úpisem akcií, obchodních podílů či účastí při zakládání nových kapitálových 

společnosti či při zvyšování jejich základního kapitálu,  

• přijetím nabídky převzetí, kterou tvoří veřejný návrh smlouvy o koupi cenných 

papírů obsahující právo účasti na kapitálové společnosti majiteli těchto cenných 

papírů (Sedláček, 2014, str. 50). 

 

Akvizice majetku  

V tomto případě akvizitér kupuje od jiné společnosti majetek včetně všech práv a závazků 

za předpokladu převzetí korporace nebo závodu a jeho podnikání. Jde o klasický nákup    

a prodej, dochází ke skutečnému spojení dvou korporací, ale po právní stránce se 

postavení obou korporací nemění. U obou je zachována právní subjektivita, mění se 

pouze bilanční struktura. Nově získaná korporace je ovládána akcionáři, resp. společníky 

kupující korporace. Akcionáři, resp. společníci prodávané korporace ztrácejí možnost 

vykonávat kontrolu nad korporací nebo závodem. Rozdílnost od kapitálové akvizice 

spočívá v tom, že koupě probíhá přímým nákupem od prodávající společnosti                       

(u kapitálové akvizice probíhá na kapitálovém trhu) a kupující pořizuje soubor aktiv            

a závazků, které se ke korporaci, závodu nebo jeho části váží (u kapitálové akvizice je 

kupován dlouhodobý finanční majetek). Výše kupní ceny je stanovena trhem (Sedláček, 

2014, str. 58). 

 

Právní spojování obchodních korporací  

Dochází k němu za účelem vytvoření nového, většího ekonomického i právního celku. 

Důvodem ke spojení může být úmysl řešit špatnou finanční situaci přejímané korporace 

nebo převzetím prosperující korporace pomoci vyřešit problémy přejímající korporace. 

Mohou za tím být ale i různé dílčí faktory, jako nedostatek kvalifikovaného 

managementu, daňová optimalizace, posílení tržní pozice aj. Právní spojování 
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obchodních korporací do jediné právnické (fyzické) osoby se uskutečňuje buď fúzí nebo 

převodem jmění na společníka (Sedláček, 2014, str. 62). 

Fúze 

Jsou prováděny mezi nezávislými společnostmi, kdy se jedná o vlastnické změny, nebo 

mezi společnostmi tvořící koncern, v tom případě dochází k organizačním změnám. 

Jestliže fúze probíhá mezi dvěma nezávislými společnostmi, u kterých došlo k dohodě      

o spojení do jednoho ekonomického celku, jedná se v účetním pojetí o podnikovou 

kombinaci (Skálová, 2015, str. 21).  

Fúzí sloučením dochází k zániku společnosti nebo družstva nebo více společností nebo 

družstev a přechodu jmění zanikající společnosti nebo družstva na nástupnickou 

společnost nebo družstvo (Zákon č. 125/2008, §61). Jde tedy o proces, kdy majetek              

a závazky slučovaných obchodních společností přecházejí na společnost, s kterou byly 

sloučeny – nástupnická společnost, kterou je již existující obchodní společnost, nevzniká 

tedy žádná nová a společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupní 

společnosti (Sedláček, 2014, str. 63). 

Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností nebo družstev a přechodu 

jejich jmění na splynutím vzniklou nástupnickou společnost nebo družstvo (Zákon č. 

125/2008, §61). Alespoň dvě obchodní společnosti nebo družstva tedy zanikají bez 

likvidace a vzniká nový právní subjekt, do nějž splynuly. Na nástupnickou společnost 

nebo družstvo přechází jmění zanikajících subjektů a společníci zanikajících společností 

se stávají společníky nástupnické společnosti. Ke splynutí může dojít pouze u obchodní 

společnosti stejné právní úpravy (Sedláček, 2014, str. 72).  

Určitým druhem fúze neboli sloučením dvou společností je převod jmění na společníka. 

Společníci mohou za podmínek stanovených dle jednotlivých forem obchodních 

společností rozhodnout o zrušení společnosti bez likvidace a převodu jmění včetně práv 

a povinností z pracovněprávních vztahů na přejímacího společníka (Sedláček, 2014, 

str.77) 
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2.2  Základní pojmy 

V této podkapitole budou vysvětleny základní pojmy spojené s konsolidací účetní 

závěrky, které jsou v práci používány.  

Konsolidovaná účetní závěrka                                                                                         

Za konsolidovanou účetní závěrku se považuje účetní závěrka sestavená a upravená 

metodami konsolidace, která je ověřována auditorem (Zákon č. 563/1991 Sb., §22). 

Skupina samostatných jednotek, za kterou je konsolidovaná účetní závěrka sestavována, 

musí být mezi sebou určitým způsobem propojena, např. na základě držení vlastnických 

podílů, na základě smluvního uspořádání, na základě personální spřízněnosti apod. 

(Zelenka, Zelenková, 2013, str. 13)  

Pro úplné vysvětlení pojmu je nutné použít i další ustanovení tohoto zákona a zákony na 

něj navazující - Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 

předpisů a Vyhláška č. 500/2002 Sb. provádějící některá ustanovení zákona o účetnictví 

(Zákon č. 563/1991 Sb., §22). 

Konsolidovaná účetní závěrka musí být sestavena tak, aby podávala věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku, účetních jednotek pod 

společným vlivem a účetních jednotek přidružených (Zákon č. 563/1991 Sb., §22). 

Hlavní funkcí účetní závěrky i konsolidované účetní závěrky je poskytování podstatných 

informací o finanční situaci, výkonnosti a změnách finanční situace účetní jednotky 

především externím uživatelům. K tomu, aby dávalo sestavení konsolidované závěrky 

smysl, musí být závěrka sestavena za skupinu jednotek, u níž máme důvod finanční 

situaci, výkonnost a peněžní toky sledovat. Jako příklad může sloužit propojení investora 

a jednotky, do níž investoval, na základě míry vlivu zajišťující pro investora možnost těžit 

z této jednotky ekonomické efekty (Zelenka, Zelenková, 2013, str.13). 

Mateřský podnik ovlivňuje dceřiné podniky prostřednictvím vzájemných dodavatelsko-

odběratelských vztahů – např. stanoví podmínky dodávek, dále pomocí finančních 

transakcí – rozhodovávání o použití zisku nebo pomocí transakcí s majetkovou účastí, 

v takovém případě nemá individuální účetní závěrka za jednotlivé podniky vypovídající 
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charakter, ten má až v případě sestavení konsolidované účetní závěrky (Hvožďarová, 

2009, str. 9). 

Konsolidující účetní jednotka 

Je taková účetní jednotka, která je obchodní společností a ovládající osobou (s výjimkou 

osob, které vykonávají společný vliv). Má povinnost sestavit konsolidovanou účetní 

závěrku (Zákon č. 563/1991 Sb., §22). 

Konsolidovaná účetní jednotka 

Ekonomická jednotka, která je ovládána. Není v ní vykonáván společný vliv a v souladu 

s českou legislativou má povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky 

(Loja, Jonáš, 2016, str. 10). 

Konsolidační celek  

Konsolidační celek tvoří ovládající a ovládaná osoba (matka a dcera), a to za podmínek 

stanovených v §22a zákona o účetnictví, tzn. v případě, že se jedná o „mateřské“                    

a „dceřiné“ účetní jednotky zahrnuté do konsolidace (Zákon č. 563/1991 Sb., §6). 

Mateřský podnik 

Podnik, který je ovládající osobou a nevykonává společný vliv (Loja, Jonáš, 2016, str. 

10), tedy účetní jednotka vlastnící jednu nebo více dceřiných jednotek (Zelenka, 

Zelenková, 2013, str. 23). 

Dceřiný podnik 

Ovládaná ekonomická jednotka a není v ní vykonáván společný vliv (Loja, Jonáš, 2016 

str. 10). 

Přidružený podnik 

Účetní jednotka, ve které je konsolidující účetní jednotkou vykonáván podstatný vliv, má 

povinnost v souladu s českou legislativou podrobit se sestavení konsolidované účetní 

závěrky (Loja, Jonáš, 2016, str. 10). 

Skupina účetních jednotek  

Je tvořena z konsolidující účetní jednotky a konsolidované účetní jednotky, přičemž se 

dělí na malé, střední a velké skupiny účetních jednotek (Zákon č. 563/1991 Sb., §1c). 
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Malá skupina nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z následujících hodnot:  

• aktiva celkem 100 mil. Kč;  

• roční úhrn čistého obratu 200 mil. Kč;  

• průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50 (Zákon č. 563/1991 

Sb., §1c). 

 

Střední skupina nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z následujících hodnot:  

• aktiva celkem 500 mil. Kč;  

• roční úhrn čistého obratu 1000 mil. Kč;  

• průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250 (Zákon č. 563/1991 

Sb., §1c). 

 

Velká skupina účetních jednotek překračuje k rozvahovému dni alespoň 2 hodnoty 

týkající se střední skupiny (Zákon č. 563/1991 Sb., §1c).  

Aktiva jsou zahrnuta ve stavu netto, roční úhrn čistého obratu znamená výši celkových 

výnosů snížených o prodejní slevy vydělené počtem započatých měsíců účetního období 

krát dvanáct (Zákon č. 563/1991 Sb., §1c). 

Ovládající osoba 

Má se za to, že ovládající osobou je osoba, která uplatňuje v obchodní korporaci přímo či 

nepřímo rozhodující vliv (Zákon č. 90/2012 Sb., §74). Osoba je považována za ovládající 

pokud:  

• je většinovým společníkem;  

• je řídící osobou prosazující zájmy koncernu v rámci jednotné politiky; 

• disponuje většinou hlasovacích práv;  

• může provádět jmenování, volbu či odvolání většiny osob působících jako 

statutární orgán dané korporace;  

• vlastní alespoň 40 % hlasovacích práv, přičemž stejným či vyšším počtem 

hlasovacích práv nedisponuje jiná osoba;  
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• sama nebo společně s osobami jednajícími ve shodě získala alespoň 30 % všech 

hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval v posledních třech letech 

alespoň více než polovinu hlasovacích práv všech zúčastněných (Sedláček, 2014, 

str.178). 

Ovládaná osoba 

Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou (Zákon č. 90/2012 

Sb., §74). 

Účetní jednotka pod společným vlivem  

Osoba, ve které konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka vykonává společný 

vliv a má povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky (Loja, Jonáš, 

2016, str. 10). 

Den akvizice  

Ten den, od něhož začíná účinně ovládající a řídící osoba uplatňovat příslušný vliv nad 

konsolidovanou účetní jednotkou (Loja, Jonáš, 2016, str. 10). 

Míra vlivu  

Míra vlivu nemusí být totožná s majetkovou účastí v podniku, tedy nemusí se rovnat 

podílu mateřské společnosti na vlastním kapitálu dceřiné společnosti. Používá se pro 

rozhodování, zda konsolidovat a jakou metodou (Vomáčková, 2002, str. 242).  

 

a) Rozhodující vliv  

Vliv, při kterém lze jmenovat nebo odvolat většinu osob statutárního orgánu, podíl na 

hlasovacích právech představuje alespoň 40 % resp. 30 % v případě, že na posledních 

třech po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu představoval více než polovinu 

hlasovacích práv přítomných osob. Použije se plná metoda (Loja, Jonáš, 2016, str. 12).  

 

b) Podstatný vliv  

Významný vliv, který však není rozhodující a není ani společný, podíl na hlasovacích 

právech činí nejméně 20 %. Použije se ekvivalenční metoda (Loja, Jonáš, 2016, str. 12). 
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c) Společný vliv  

Vliv spolu s jednou nebo více osobami, jenž není rozhodující. Použije se poměrná 

metoda. (Loja, Jonáš, 2016, str. 12). 

d) Přímý a nepřímý vliv  

Přímý vliv je uplatňován v ovládaném subjektu, a to prostřednictvím přímé kontroly            

a účasti, přičemž přímá kontrola je odvozena od přímých dvoustranných dohod. Nepřímý 

vliv je uplatňován prostřednictvím jiného subjektu, ve kterém má však mateřský podnik 

rozhodující vliv (Vomáčková, 2005, str. 244). 

2.3  Legislativní úprava 

V České republice se vymezení konsolidačního celku věnují následující účetní předpisy:  

• zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.,  

• vyhláška č. 500/2002 Sb.,  

• Český účetní standard pro podnikatele č. 020,  

• zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (Zelenka, Zelenková, 2013, str. 

47). 

Účetní jednotky mohou sestavit konsolidovanou účetní závěrku i dle mezinárodních 

účetních standardů upravených právem Evropské unie. Mnou vybraná skupina podniků 

je sestavuje dle české legislativy, proto již mezinárodní účetní standardy nejsou dále více 

rozváděny.  

2.4  Konsolidované účetní výkazy 

Konsolidovaná účetní závěrka je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztrát a přílohou. Její 

součástí může být i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu 

(Vyhláška č. 500/2002 Sb., §64).  

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavována ke konci rozvahového dne konsolidující 

účetní jednotky (Zákon č. 563/1991 Sb., §23). Konsolidující účetní jednotka je povinna 

včas sdělit účetním jednotkám, že budou konsolidovány (Zákon č. 563/1991 Sb., §22b). 

Konsolidující účetní jednotka dále vyhlásí vymezení konsolidačního celku, popřípadě 
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dílčího konsolidačního celku ve formě organizačního schématu (Český účetní standard 

pro podnikatele 020). 

Konsolidovaná rozvaha 

Uvádí se zde výše aktiv v ocenění sníženém o opravné položky a oprávky odděleně za 

běžné účetní období a minulé účetní období (Vyhláška č. 500/2002 Sb., §65). Aktiva jsou 

zde uváděna v netto stavu. Výše pasiv se uvádí rovněž za běžné účetní období a minulé 

účetní období (Loja, Jonáš, 2016, str. 16). 

Rozvahu je třeba dle použité metody konsolidace doplnit o následující položky:  

a) Kladný konsolidační rozdíl,  

b) Záporný konsolidační rozdíl,  

c) Menšinový vlastní kapitál,  

d) Menšinový základní kapitál,  

e) Menšinové kapitálové fondy,  

f) Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty 

minulých let,  

g) Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období,  

h) Cenné papíry a podíly v ekvivalenci,  

i) Konsolidační rezervní fond,  

j) Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (Vyhláška 500/2002 Sb., §65). 

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

Uvádí se zde výše nákladů a výnosů odděleně za běžné a minulé účetní období (Vyhláška 

č. 500/2002 Sb., §66).  

Výkaz zisku a ztráty je třeba doplnit o následující položky:  

a) v nákladových položkách o zúčtování kladného konsolidačního rozdílu,  

b) ve výnosových položkách o zúčtování záporného konsolidačního rozdílu,  

c) o menšinové podíly na výsledku hospodaření, o podíl na výsledku hospodaření 

v ekvivalenci, podle použité metody konsolidace (Vyhláška č. 500/2002 Sb., §66). 
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce  

Povinností konsolidující účetní jednotky je uvádět v příloze konsolidované účetní 

závěrky ty informace, které by uváděla v roční individuální účetní závěrce. Je nutné 

přizpůsobit informace k co nejlepšímu zobrazení finanční situace podniků zahrnutých do 

konsolidačního celku (Loja, Jonáš, 2016, str. 17). 

Úpravy konsolidované účetní závěrky 

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je oproti individuální účetní závěrce 

provést některé úpravy, a to:  

• neuvádět operace mezi spřízněnými osobami při zveřejňování transakcí mezi 

spřízněnými stranami, pokud jsou tyto osoby zahrnuty do konsolidačního celku 

nebo jsou z konsolidace vyloučeny;  

• zvlášť vykázat průměrný počet zaměstnanců, kteří jsou zaměstnaní u účetních 

jednotek, jež jsou konsolidovány poměrnou metodou konsolidace;  

• uvádět pouze takové částky odměn, záloh, závdavků a úvěrů přiznané členům 

řídících, kontrolních a správních orgánů, které jsou přiznané konsolidující účetní 

jednotkou a jejími konsolidovanými účetními jednotkami, a to pouze členům výše 

uvedených orgánů konsolidující účetní jednotky (Loja, Jonáš, 2016, str. 17-18). 

Povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky 

Povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku podléhá účetní jednotka, která je 

obchodní společností a je ovládající osobou, pokud nevykonává společný vliv 

(konsolidující účetní jednotka) (Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., §22).  

Povinnosti podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky podléhá osoba bez ohledu 

na její sídlo, pokud je:  

a) konsolidovaná účetní jednotka,  

b) účetní jednotka pod společným vlivem,  

c) účetní jednotka přidružená (Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., §22).  
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Osvobození od konsolidace 

Konsolidující účetní jednotka nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, 

pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které je konsolidovaná účetní 

závěrka sestavována, společně s konsolidovanými účetními jednotkami nesplnily alespoň 

dvě z následujících kritérií (Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., §22a):  

• roční úhrn aktiv zjištěných z rozvahy nepřesáhne 350 000 Kč;  

• roční úhrn čistého obratu činí více než 700 000 Kč, přičemž ročním úhrnem 

čistého obratu je myšlena výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem 

započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobena dvanácti;  

• průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí v průběhu účetního období více než 

250 (Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., §22a). 

 

To však neplatí pro banky, pojišťovny a emitenty cenných papírů registrovaných na 

regulovaném trhu cenných papírů se sídlem v EU. K osvobození tak dochází, pokud jsou 

mateřské společnosti zároveň i konsolidovanou účetní jednotkou a splní následující 

podmínky: 

• konsolidující jednotka drží veškeré akcie nebo podíly konsolidované jednotky, 

nebo 

• drží alespoň 90 % akcií nebo podílů konsolidující jednotky, přičemž nesestavení 

konsolidované závěrky schválili ostatní vlastníci konsolidované jednotky, nebo  

• drží méně než 90 % akcií nebo podílů konsolidující jednotky a ostatní vlastníci 

nepožádají nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období o sestavení 

konsolidované závěrky. To se týká akcionářů, kteří drží alespoň 10% podíl, nebo 

ostatních společníků, kteří drží nejméně 20 % (Zelenka, Zelenková, 2013, str. 49). 

 

Vyloučení z konsolidace 

Dle našich předpisů nemusí být do konsolidačního rozdílu zahrnuty konsolidované 

jednotky, které:  

• nemají významný podíl na konsolidačním celku z hlediska poskytnutí věrného       

a poctivého obrazu a finanční situace konsolidačního celku; pokud však je u dvou 



24 

 

či více takových konsolidujících jednotek úhrnný podíl na konsolidačním celku 

významný, pak musí být do konsolidačního celku zahrnuty;  

• významně brání díky dlouhodobému omezení konsolidující účetní jednotce 

v nakládání s majetkem konsolidované jednotky nebo v jejím řízení;  

• nemohou získat informace nutné pro sestavení konsolidované účetní závěrky bez 

prokazatelně nutných nepřiměřených nákladů nebo bez prokazatelně zbytečného 

zdržení;  

• mají akcie nebo podíly v držení výhradně za účelem jejich prodeje (Zelenka, 

Zelenková, 2013, str. 49). 

 

Sankce za nesestavení konsolidované účetní závěrky 

Česká legislativa je porušena účetní jednotkou v následujících případech: 

• nesestavení konsolidované účetní závěrky;  

• nesestavení konsolidované účetní závěrky ke konci rozvahového dne 

konsolidující účetní jednotky;  

• nevyhotovení konsolidační výroční zprávy za konsolidační celek;  

• nesestavení konsolidované zprávy o platbách včetně prohlášení statutárního 

orgánu o tom, že zpráva byla vyhotovena podle jeho nejlepšího vědomí                      

a schopností a zveřejněna v souladu s požadavky zákona;  

• konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje všechny povinné výkazy;  

• konsolidovaná účetní závěrka nebo konsolidovaná výroční zpráva není ověřená 

auditorem;  

• konsolidovaná účetní závěrka a výroční zpráva není zveřejněna příslušným 

způsobem;  

• účetní jednotka nepoužije při sestavování konsolidované účetní závěrky pravidla 

dle mezinárodních účetních standardů, a přitom má tuto povinnost (Loja, Jonáš, 

2016, str. 25). 

 

Na základě prokázání výše uvedených skutečností je uložena konsolidující účetní 

jednotce pokuta dosahující výše až 3 % hodnoty konsolidovaných aktiv celkem (Loja, 

Jonáš, 2016, str. 26). 
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Konsolidační pravidla 

Konsolidující účetní jednotka stanoví a vyhlásí konsolidační pravidla, dle kterých 

konsolidované podniky upraví předkládané údaje pro sestavení konsolidované účetní 

závěrky. Pravidla obsahují zejména následující údaje (Loja, Jonáš, 2016, str. 38):  

a) způsoby oceňování majetku a závazků,  

b) požadavky na údaje určené pro konsolidaci předkládané konsolidovanými 

podniky,  

c) termíny předkládání údajů, termíny předložení konsolidovaných účetních závěrek 

nižších konsolidačních celků, termín sestavení konsolidované účetní závěrky za 

konsolidační celek v případě, že je konsolidace sestavována po jednotlivých 

úrovních (Loja, Jonáš, 2016, str. 38). 

2.5  Konsolidační rozdíl  

Vyjadřujeme jako rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidované účetní jednotky 

konsolidovaného podniku a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní 

jednotky na výši vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou. Reálná hodnota je 

rozdílem reálných hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke 

dni dalšího zvýšení účasti (Loja, 2002, str. 64). 

Výpočet konsolidačního rozdílu 

Je stejný pro všechny metody a vypočte se dle následujícího vzorce (Loja, 2002, str. 64):  

 

Konsolidační rozdíl = pořizovací cena akcií – (% nabytého vlastnického podílu x VK) 

 

Jestliže se hodnota aktiv a závazků ke dni akvizice nerovná účetní hodnotě, přecení se 

vlastní kapitál na reálnou hodnotu. Pokud ke dni akvizice k přecenění dojde, pak je nutné 

provést úpravy těchto položek po dni akvizice (Loja, Jonáš, 2016, str. 19). 

V individuální účetní závěrce jednotek v konsolidačním celku není přecenění k datu 

akvizice na reálnou hodnotu nijak vykazováno. Z toho důvodu je nutné tento rozdíl 

neustále promítat jako konsolidační úpravu do následných konsolidovaných účetních 

závěrek (Loja, Jonáš, 2016, str. 19). 



26 

 

Odepisuje se do 20-ti let rovnoměrným odpisem, pokud nejsou důvody pro kratší dobu 

odpisování. Zvolená doba odpisování musí být spolehlivě prokazatelná, nesmí porušovat 

princip věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky 

(Český účetní standard pro podnikatele 020). 

Konsolidační rozdíl může nabývat kladných, záporných nebo nulových hodnot. 

Zúčtovává se do položky zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu nebo zúčtování 

záporného konsolidačního rozdílu, odpisy se vykazují ve zvláštní položce 

konsolidovaného výkazu zisku a ztráty (Český účetní standard pro podnikatele 020).  

Kladný konsolidační rozdíl pravděpodobně vzniká, pokud konsolidující účetní jednotka 

spolu se svým podílem kupuje i schopnost konsolidované účetní jednotky produkovat 

zisk. Záporný konsolidační rozdíl může vzniknout např. z důvodu špatné finanční 

situace účetní jednotky nebo nesprávného ocenění vlastního kapitálu k datu akvizice 

(Loja, Jonáš, 2016, str. 21). 

2.6  Metody konsolidace 

Konsolidaci lze provést způsobem přímé konsolidace nebo po jednotlivých úrovních 

dílčích celků. Přímá konsolidace znamená konsolidaci všech účetních jednotek najednou, 

bez využití konsolidovaných účetních závěrek případně sestavených za dílčí celky. Při 

konsolidaci jednotlivých úrovních se postupně sestavují konsolidované účetní závěrky za 

nižší celky, ty poté vstupují do konsolidovaných účetních vyšších celků (Vyhláška č. 

500/2002 Sb., §63). 

K sestavení konsolidované účetní závěrky se využívají metody:  

a) plné konsolidace,  

b) poměrné konsolidace,  

c) konsolidace ekvivalencí (Vyhláška č. 500/2002 Sb., §63). 

 

Účetní jednotky, které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní 

závěrky, mohou změnit metodu konsolidace pouze ve výjimečných případech. Změnu 

uvede ÚJ v příloze účetní závěrky s odůvodněním a s uvedením jejího vlivu na aktiva, 
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pasiva a finanční situaci účetních jednotek zahrnutých do konsolidované účetní závěrky 

(Vyhláška č. 500/2002 Sb., §63). 

2.6.1 Plná metoda konsolidace  

Používáme ji v případě, že je do konsolidace zahrnována konsolidovaná účetní jednotka, 

tedy tehdy, když konsolidující účetní jednotka uplatňuje rozhodující vliv (Loja, Jonáš, 

2016, str. 30). 

Postup metody 

V prvním roce se určí hodnota vlastního kapitálu a výsledku hospodaření ke dni akvizice, 

v případě přikoupení nových podílů se vypočte konsolidační rozdíl. Do konsolidované 

rozvahy a konsolidovaného výkazu zisků a ztrát se převedou hodnoty položek dceřiného 

podniku. V rozvaze se sníží aktiva o cenné papíry, které má v držení dceřiná společnost. 

Pokud je konsolidační rozdíl kladný, zapíše se do aktiv, v opačném případě pak na stranu 

pasiv. Z pasiv je vyřazena ta část veškerých položek vlastního kapitálu mateřské 

společnosti, jenž odpovídá jejímu podílu. Z obou konsolidovaných výkazů je nutné 

vyloučit vzájemné vztahy. U konsolidačního rozdílu se zaznamenají odpisy,                            

u jednotlivých řádků vlastního kapitálu pak menšinové podíly, menšinový podíl na 

výsledku hospodaření běžného období je vyjádřen zvlášť (Harna, 2006, str. 40-48).  

Ve druhém a dalším roce jsou do konsolidované rozvahy opět převedeny hodnoty položek 

dceřiného podniku. V rozvaze se sníží aktiva o cenné papíry, které má v držení dceřiná 

společnost. Zaznamená se zůstatek konsolidačního rozdílu. Z pasiv jsou vyřazeny 

položky vlastního kapitálu ve výši odpovídající podílu mateřské společnosti. Suma 

odpisů konsolidačního rozdílu předchozích let se odečte od výsledku hospodaření 

minulých let. V rozvaze se vyloučí suma vyjmutých vzájemných vztahů mezi mateřskou 

a dceřinou společností od počátku konsolidace, v obou výkazech pak dojde k vyloučení 

vzájemných vztahů, ke kterým došlo v běžném období. Zaznamenáme odpisy 

konsolidačního rozdílu a u jednotlivých řádků vlastního kapitálu menšinové podíly, 

určíme menšinový podíl na výsledku hospodaření běžného období (Harna, 2006, str. 40-

48). 
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Menšinový vlastní kapitál 

Vztahuje se pouze k plné metodě konsolidace a řadí se mezi pasivní položky, kde se 

uvádějí menšinové podíly na vlastním kapitálu ovládaných a řízených osob 

v následujícím členění:  

• menšinový základní kapitál; 

• menšinové kapitálové fondy; 

• menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty 

minulých let;  

• menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období (Loja, Jonáš, 2016, 

str. 21). 

Lze ho vyjádřit následujícím vzorcem: 

 

Menšinové podíly = (100 % podílu - % podílu) X Vlastní kapitál 

 

Procento podílu vyjadřuje podílovou účast konsolidující účetní jednotky v konsolidované 

účetní jednotce (Loja, Jonáš, 2016, str. 22). 

2.6.2 Poměrná metoda konsolidace 

Je používána pro konsolidaci účetních jednotek pod společným vlivem. Aktiva, závazky, 

náklady a výnosy konsolidované jednotky pod společným vlivem jsou do 

konsolidovaných účetních výkazů zahrnuty podobně jako u plné metody, pouze však 

v poměrné výši, která odpovídá danému podílu konsolidující účetní jednotky (Loja, 

Jonáš, 2016, str. 32). 

Postup metody 

V prvním roce se určí hodnota vlastního kapitálu a výsledek hospodaření ke dni akvizice, 

v případě přikoupení nových podílů se vypočte konsolidační rozdíl. Do konsolidované 

rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztrát se převedou hodnoty položek z dceřiné 

společnosti, avšak pouze v té výši, která odpovídá podílu na společném podniku. Z aktiv 

u konsolidované rozvahy se odečtou cenné papíry připadající dceřinému podniku. 

V případě kladného konsolidačního rozdílu ho zaúčtujeme do aktiv, v opačném případě 
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do pasiv. Z pasiv je vyřazena ta část položek vlastního kapitálu, která odpovídá výši 

podílu mateřského podniku v podniku společném. Z obou konsolidovaných výkazů je 

nutné vyjmout vzájemné vztahy mezi společnostmi. Zaznamenají se odpisy 

konsolidačního rozdílu a podíly na vlastním kapitálu připadající na ostatní společníky, 

zvlášť se vyjádří podíl ostatních společníků na výsledku hospodaření za běžné období 

(Harna, 2006, str. 52).  

Ve druhém a dalším roce je postup shodný s plnou metodou. Rozdíl je pouze v zahrnování 

takové části ze společného podniku do konsolidované účetní závěrky, která odpovídá 

podílu mateřské společnosti v tomto podniku (Harna, 2006, str. 52). 

2.6.3 Ekvivalenční metoda 

Jedná se o ocenění účasti konsolidující jednotky na konsolidované jednotce pod 

podstatným vlivem ve výši podílu na vlastním kapitálu této konsolidované jednotky. 

Aktiva, závazky, náklady a výnosy konsolidované jednotky nevstupují do 

konsolidovaných výkazů v plné výši, projeví se pouze v několika položkách – cenné 

papíry a podíly v ekvivalenci, podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci, konsolidační 

rozdíl a konsolidační rezervní fond (Loja, Jonáš, 2016, str. 31).  

Postup metody 

V prvním roce se určí hodnota kapitálu a hospodářského výsledku ke dni akvizice, 

v případě přikoupení nových podílů se vypočte konsolidační rozdíl. Dále se vyloučí na 

straně aktiv cenné papíry týkající se konsolidovaného podniku a na stranu pasiv zahrneme 

cenné papíry odpovídající výši podílu na vlastním kapitálu přidruženého podniku ke dni 

účetní závěrky. Pokud je konsolidační rozdíl kladný, zapíše se do aktiv, v opačném 

případě do pasiv. Do pasiv se také zahrne podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci, 

stejně jako do konsolidovaného výkazu zisku a ztrát. Dále se do obou výkazů zaúčtuje 

odpis konsolidačního rozdílu (Harna, 2006, str. 30-36). 

Ve druhém a následujícím roce se z aktiv vyloučí cenné papíry držené přidruženým 

podnikem. Zaúčtuje se zůstatek konsolidačního rozdílu z předešlého roku a zahrne se 

podíl na cenných papírech v ekvivalenci. V rozvaze se na stranu pasiv zapíše podíl na 

výsledku hospodaření za běžné období a do konsolidovaného rezervního fondu se zapíše 
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součet výsledků hospodaření předešlých let. Výsledek hospodaření minulých let se upraví 

o zúčtované odpisy konsolidačního rozdílu minulých let. Do konsolidovaného výkazu 

zisku a ztráty se zapíše podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. Do obou 

konsolidovaných výkazů se zaznamená odpis konsolidačního rozdílu (Harna, 2006, str. 

30-36). 

Cenné papíry v ekvivalenci 

Ke zjištění hodnoty cenných papírů v ekvivalenci se použije následující vzorec:  

Cenné papíry v ekvivalenci = Vlastní kapitál x podíl 

 

Vlastním kapitálem je myšlen vlastní kapitál přidružené účetní jednotky, podílem pak 

výše podílu, který vlastní konsolidující subjekt v přidruženém (Loja, 2002, str. 44). 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 

Je roven součinu podílové účasti konsolidující účetní jednotky v účetní jednotce pod 

podstatným vlivem a výši výsledku hospodaření za období této účetní jednotky ode dne 

akvizice do konce účetního období. Vzorec pro výpočet je následující (Loja, Jonáš, 2016, 

str. 23):  

PVHE = % podílu x VHBO 

 

Konsolidační rezervní fond 

Představuje akumulované podíly na výsledcích hospodaření v ekvivalenci minulých let 

osob pod podstatným vlivem ode dne jejich akvizice. Obsahuje též podíly konsolidované 

účetní jednotky konsolidovaného podniku na změnách v úhrnné výši ostatního vlastního 

kapitálu (tj. bez výsledku hospodaření) daného období (Český účetní standard pro 

podnikatele 020). 
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Obr.  1: Položky upravující konsolidovanou rozvahu (převzato ze Sedláček, 2014) 

 

2.7  Vylučování vzájemných vztahů 

Z konsolidované účetní závěrky je nutné v souladu s českými účetními standardy vyloučit 

veškeré významné vnitropodnikové transakce, u nichž došlo k zaúčtování v rámci 

skupiny. V konsolidované účetní závěrce zůstanou pouze vztahy, které účetní jednotky 

v konsolidačním celku realizovaly vůči okolnímu prostředí mimo konsolidační celek, 

tedy vztahy, které neproběhly mezi mateřským a dceřiným podnikem nebo mezi 

dceřinými podniky navzájem (Loja, Jonáš, 2016, str. 34). 

Vzájemné vztahy dopadají:  

• pouze na konsolidovanou rozvahu, nedotýkají se nijak výsledku hospodaření 

(např. vzájemné pohledávky a závazky);  

• pouze na konsolidovaný výkaz zisků a ztrát, nedotýkají se nijak výsledku 

hospodaření (tzv. spotřebované dodávky – např. prodej nebo nákup zboží či 

služeb);  

• na konsolidovanou rozvahu i na konsolidovaný výkaz zisků a ztrát s ovlivněním 

výsledku hospodaření (tzv. nespotřebované dodávky – např. prodej a nákup 

dlouhodobého majetku, prodej a nákup výrobků) (Loja, Jonáš, 2016, str. 34). 
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Vyloučení vzájemných pohledávek a závazků  

Vylučují se nejen obchodní pohledávky a závazky, ale i vyloučení záloh, půjček                     

a ostatních obdobných účetních operací. Z pohledu konsolidačního celku se tím rozumí 

obchodní transakce, která proběhla uvnitř celku a bezdůvodně zvyšuje aktiva či pasiva, 

což je důvodem pro její vyloučení (Loja, 2002, str. 83-90) 

Vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou  

Dochází k vyjmutí cenných papírů, které emitoval konsolidující subjekt a jsou v držení 

konsolidované účetní jednotky. Po jejich vyloučení se sníží základní kapitál a dlouhodobý 

finanční majetek (Loja, 2002, str. 83-90). 

Vyloučení vzájemných spotřebovaných dodávek   

Jedná se o vyloučení spotřebovaných zásob, výrobků, služeb nebo dlouhodobého majetku 

uvnitř konsolidačního celku. Dodávka se vyloučí z nákladů a výnosů (Loja, 2002, str. 83-

90). 

Vyloučení nespotřebovaných dodávek  

Transakce uskutečněné uvnitř skupiny, příjemcem však nebyly plně spotřebovány, tedy 

prodány mimo skupinu. Jsou to především položky prodeje a nákupu zboží a služeb, 

prodeje a nákupu dlouhodobého majetku (Loja, Jonáš, 2016, str. 35). 

2.8  Oceňování podniku  

Účelem ocenění podniku je stanovení jeho hodnoty, podnik je v tomto případě zboží, 

které je určeno ke směně a výsledkem ocenění je přiřazení určité hodnoty podniku. 

Výsledek je závislý na mnoha faktorech, jako je účel ocenění, zkušenost odhadce nebo 

množství a kvalita dostupných informací. Neexistuje jediné, obecně platné a ,,správné“ 

univerzální ocenění, neexistuje tedy ani jediný ,,správný“ model pro oceňování 

(Kislingerová, 2001, str. 6). Dovednost v oceňování je velmi důležitým prvkem 

úspěšného investování (Pinto, 2010, str. 1).  

Pro ocenění podniku se lze rozhodnout z různých důvodů. Ocenění provádíme při koupi 

a prodeji podniku, při vstupu nových společností, při fúzích a přeměnách společností 

(Mařík, 2018, str. 42). Dále se může využívat pro hodnocení firemních akcí, obchodních 

strategií, modelů nebo pro hodnocení soukromých podniků (Pinto, 2010, str. 34).  
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U každého ocenění by mělo být jasně řečeno, z jakého podnětu vzniklo, o jakou bázi 

hodnoty se jedná, jaká úroveň (hladina) hodnoty má být určena a k jakému datu hodnota 

platí. Je nutné rozlišovat, zda ocenění souvisí se změnou vlastnictví podniku, nebo nikoliv 

(Mařík, 2018, str. 42).  

Ocenění související s vlastnickými změnami  

Provádí se například na základě koupě obchodního závodu; při nepeněžitém vkladu do 

akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo družstva; při ocenění 

v souvislosti s fúzí nebo ocenění v souvislosti s rozdělením společností (Mařík, 2018, str. 

43).  

Ocenění, při němž nedochází k vlastnickým změnám  

Dochází k němu například při změně právní formy společnosti; zastavení podílu 

v korporaci dle Občanského zákoníku nebo při ocenění v souvislosti s poskytováním 

úvěru (Mařík, 2018, str. 43). 

Doporučený postup při oceňování podniku 

Při jakémkoliv zvoleném přístupu a metody ocenění je doporučený postup pro oceňování 

podniku následující:  

• zpracování strategické a finanční analýzy podniku pro posouzení celkového stavu 

podniku, jeho postavení na trhu, konkurenční sílu a zejména schopnost 

dlouhodobě přežít a tvořit hodnotu; 

• zvolení vhodné metody ocenění a v závislosti na této volbě provedení dalších 

kroků potřebných již pro konkrétní vybrané metody (Mařík, 208, str. 43-44).  

 

V případě oceňování pro účely spojování podniků rozdělíme druhý krok do dvou částí: 

• ocenění podniku za předpokladu, že by ke spojení nedošlo a podnik by pokračoval 

jako samostatný;  

• ocenění z hlediska záměrů, které mohou být uskutečněny až po spojení s jiným 

podnikem – do ocenění zahrneme efekty synergie (Mařík, 2018, str. 43-44).  
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Součet hodnoty samostatného získávaného podniku a hodnoty synergie vzniklé po 

spojení může tvořit horní hranici ceny (Mařík, 2018, str. 43-44). 

2.8.1 Metody oceňování podniku  

Metoda je volena odhadcem na základě cílů ocenění a zpravidla zohledňuje i charakter 

aktiv, kterými podnik disponuje (Kislingerová, 2001, str. 22). Při hledání výsledné 

hodnoty se většinou opíráme o použití více oceňovacích metod. Tyto metody jsou 

seskupeny v tzv. oceňovacích přístupech:  

• výnosový přístup, 

• tržně – porovnávací přístup,  

• nákladový přístup (Mařík, 2018, str. 44).  

Oceňovací metody je užitečné dále rozčlenit do následujících tří okruhů oceňovacích 

metod:  

• opírající se o analýzu výnosů podniku,  

• metody založené na analýze aktuálních cen na trhu,  

• založené na ocenění jednotlivých majetkových položek, ze kterých se podnik 

skládá (Mařík, 2018, str. 44). 

 

Přehled základních metod pro oceňování podniku 

1) Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) 

• Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 

• Metoda kapitalizovaných čistých výnosů  

• Kombinované (korigované) výnosové metody 

• Metoda ekonomické přidané hodnoty  

2) Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody) 

• Ocenění na základě tržní kapitalizace 

• Ocenění na základě srovnatelných podniků 

• Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

• Ocenění na základě srovnatelných transakcí  
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• Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů  

3) Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové metody) 

• Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen  

• Substanční hodnota na principu nákladů znovupořízení  

• Substanční hodnota na principu úspory nákladů  

• Majetkové ocenění na principu tržních hodnot  

• Likvidační hodnota (Mařík, 2018, str. 45) 

 

Výnosové metody 

Tato metoda vychází z předpokladu, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem 

pro jeho držitele, přičemž užitkem u hospodářského statku, tedy podniku, je užitkem 

očekávaný výnos. Výnosy jsou skutečné příjmy plynoucí z oceňovaného statku jeho 

držiteli. Uvedená metoda je v současné době považována za jednoznačný základ pro 

stanovení hodnoty podniku (Janíček, Marek a kol., 2013, str. 384). 

Tržní metody 

Uvedená je běžnému občanovi nejbližší. Jestliže mým úmyslem je něco prodat, pak 

potřebuji zjistit, kolik asi lze rozumně požadovat. Nejjednodušším způsobem je 

informovat se, za kolik se v daném účetním období daná věc obvykle prodává. Pokud se 

jedná o běžně obchodovatelný statek s omezeným rozptylem vlastností, pak nám nečiní 

ocenění žádné větší potíže. Podmínkou je značná četnost případů a omezený rozptyl 

vlastností, které cenu významně ovlivňují (Mařík, 2018, str. 345).  

V případě podniků rozeznáváme dvě situace:  

• přímé ocenění na základě dat kapitálového trhu,  

• ocenění metodou tržního porovnání (Mařík, 2018, str. 345). 

Majetkové metody 

Metoda užívá účetní evidenci, výsledkem je součet hodnot jednotlivých položek aktiv 

snížených o hodnotu cizích zdrojů (pasiv) (Nývltová, Marinič, 2010, str. 186).  
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Při majetkovém ocenění musíme brát v úvahu, zda předpokládáme další pokračování 

podniku, tj.:  

• vycházíme z předpokladu trvalé existence podniku (ocenění především na 

principu znovupořízení);  

• nepředpokládáme dlouhodobější existenci podniku (likvidační hodnota)       

(Mařík, 2018, str. 365).  

Nejužívanější metody ocenění majetku v praxi jsou:  

• účetní hodnota vlastního kapitálu; 

• likvidační hodnota;  

• substanční stanovení hodnoty podniku (Nývltová, Marinič, 2010, str. 186). 

2.8.2 Účetní hodnota na principu historických cen  

U této metody si zodpovídáme otázku za kolik byl majetek skutečně pořízen.                          

U dlouhodobého majetku vede tento princip ocenění často k odchylce od ekonomické 

reality. Výhodou je však velká průkaznost ocenění (Mařík, 2018, str. 368). 

Účetní hodnota je považována za nejjednodušší způsob stanovení hodnoty podniku 

vycházejícího z účetního vyjádření v majetkové bilanci (rozvaze) podniku. Rozumí se tím 

veškerá podniková aktiva očištěná o dlouhodobé i krátkodobé cizí zdroje (dluhy) 

(Nývltová, Marinič, 2010, str. 186).  

Účetní ocenění má v rámci oceňování podniku pouze doplňkovou úlohu a slouží jako:  

1) výchozí informace pro oceňovatele,  

2) součást některých násobitelů v rámci metody tržního porovnání,  

3) základna pro posuzování výsledného ocenění (Mařík, 2018, str. 368). 

Příčiny nízké vypovídací hodnoty účetního ocenění podniku jsou v/ve:  

• rozdílech mezi cenou, za kterou byl majetek původně pořízen, a jeho ,,reálnou“ 

hodnotou k datu ocenění;  
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• aktivech, která v účetní rozvaze obvykle nezahrnují všechna aktiva, kterými 

disponuje;  

• skutečnosti, že účetní hodnota nevypovídá nic o tom, zda je rozsah majetku 

vázaného v podniku přiměřený jeho provozu a dále s jakou výnosností je daný 

majetek využíván (Mařík, 2018, str. 368-369). 

2.8.3 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Generátory znamenají soubor několika základních podnikových faktorů určujících 

hodnotu podniku, přičemž zmiňované podnikové faktory jsou následující:  

• tržby,  

• provozní zisková marže,  

• pracovní kapitál,  

• investice do dlouhodobého majetku,  

• analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu,  

• předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty (Mařík, 2018, str. 150-172). 

Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Po provedení analýzy a prognózy generátorů hodnoty lze stanovit předběžný odhad 

hodnoty podniku na principu peněžních toků. Pro předběžný odhad jsou klíčovými 

veličinami tempo růstu tržeb, zisková marže a náročnost na investice do dlouhodobého 

majetku a pracovního kapitálu (Mařík, 2018, str. 172). 

Volné peněžní toky pro jednotlivé roky jsou rozdílem korigovaného provozního zisku 

po dani a přírůstku pracovního kapitálu a dlouhodobého majetku, vzorec je následující 

(Mařík, 2018, str. 172):  

 

𝐹𝐶𝐹𝑡 =  𝑋𝑡−1 ∗ (1 + 𝑔) ∗ 𝑟𝑧𝑝𝑥 ∗ (1 − 𝑑) − 𝑥𝑡−1 ∗ 𝑔 ∗ (𝑘𝑤𝑐 + 𝑘𝐷𝑀𝑛) 

 

kde:  

X – velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky,  

t – rok,  

g – tempo růstu tržeb, 
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rzpx – provozní zisková marže propočtená z korigovaného výsledku hospodaření (marže 

po odpisech, ale před daní), 

d – sazba daně z korigovaného výsledku hospodaření,  

kWC – koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu, 

kDMn  - koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku (Mařík, 2018, str. 

172). 

Odhadovaná výnosová hodnota podniku jako celku se určí na základě následujícího 

vzorce: 

𝐻𝑏 =  
𝐹𝐶𝐹𝑡

𝑖𝑘 − 𝑔
 

 

kde: 

FCFt – volný peněžní tok pro první budoucí rok po datu ocenění, 

ik – diskontní míra (kalkulovaná úroková míra) (Mařík, 2018, str. 172-173). 

2.8.4 Ratingový model určování WACC 

Odhadování požadovaných nákladů vlastního kapitálu bývá velmi obtížné, proto se 

využívá tzv. ratingový neboli stavebnicový model stanovení WACC, který stanovuje 

WACC metodou přirážek za specifická rizika firmy (Scholleová, 2017, str. 68).  

Vzorec stavebnicového modelu je následující:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑓 +  𝑟𝐿𝐴 +  𝑟𝑃𝑆 + 𝑟𝐹𝑆 

 

kde:  

rf – bezriziková výnosová míra, 

rLA – přirážka za malou velikost firmy, 

rPS – přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu,  

rFS – přirážka za možnou nižší finanční stabilitu (Scholleová, 2017, str. 68). 

Přirážka za velikost firmy se určí dle celkového zpoplatněného kapitálu firmy:  

• pokud C  3 mld. Kč, je 𝑟𝐿𝐴 = 0,  
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• pokud je C < 100 mil. Kč, je 𝑟𝐿𝐴 = 5 %,  

• pokud je C mezi 100 mil. a 3 mld. Kč, pak se výpočet provede pomocí vzorce 

(Scholleová, 2017, str. 69): 

𝑟
𝐿𝐴= 

(3−𝐶)2

168,2

 

 

Přirážka za podnikatelskou stabilitu se určí dle velikosti podílu EBIT a aktiv, pokud:  

• EBIT/A < 0, pak 𝑟𝑃𝑆 = 10 %,  

• EBIT/A  𝑟𝑑 × C/A, pak 𝑟𝑃𝑆 = minimální hodnota odvětví,  

• EBIT/A je kladný, ale menší než 𝑟𝑑 × C/A, použije se následující vzorec 

(Scholleová, 2017, str. 69): 

𝑟𝑃𝑆 = ( 
𝑟𝑑  × 𝐶 − 𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑟𝑑 × 𝐶
)2 × 0,1 

Přirážka za finanční stabilitu závisí na celkové likviditě, pokud je tato likvidita větší než 

1 (XL1) a menší než 2,5 (XL2), pak se dle základního modelu vypočítá finanční stabilita 

dle následujícího vzorce (Scholleová, 2017, str. 69): 

𝑟𝐹𝑆 = ( 
𝑋𝐿2 −

𝑂𝐴
𝐾𝑍

𝑋𝐿2 − 𝑋𝐿1
)2 × 

1

10
 

 

Pokud je L < XL1, pak 𝑟𝐹𝑆 = 10 % a je-li naopak L  XL2, pak je 𝑟𝐹𝑆 0 % (Scholleová, 

2017, str. 69). 

2.9  Ukazatele sloužící k ekonomickému zhodnocení celku 

Ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku slouží metody finanční analýzy. 

Znalost finančního postavení je nezbytná ve vztahu k minulosti, především je však nutná 

pro odhad a prognózování finančního vývoje směrem do budoucna. Lze její pomocí 

zjistit, zda má podnik vhodnou kapitálovou strukturu, zda disponuje dostatečnou 

ziskovostí, je schopný dostát včas svým závazkům apod. (Knápková, Pavelková, 2010, 

str. 17). 
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Finanční analýza obsahuje systematický rozbor dat získaný z účetních výkazů, hlavním 

smyslem je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku. Umožňuje 

krátkodobé plánování spojené s běžným chodem firmy i strategické, které souvisí s jeho 

dlouhodobým rozvojem (Růčková, 2015, str. 9). 

Pro skupinu podniků jsou cíle ekonomického zhodnocení následující:  

• zhodnotit na základě konsolidované účetní závěrky výsledky skupiny jako celku,  

• zhodnotit finanční situaci kteréhokoliv podniku ze skupiny na základě 

individuální účetní závěrky,  

• zhodnotit úspěšnost existence skupiny pro mateřskou společnost, což se provádí 

porovnáním výsledků ekonomického zhodnocení individuální účetní závěrky 

mateřské společnosti a konsolidované účetní závěrky za skupinu (Zalai, 2008, str. 

26-27). 

2.9.1 Absolutní ukazatele 

Rozdělují se na stavové a tokové. U stavových se vychází z rozvahy, kde k určitému datu 

je uvedena hodnota majetku a kapitálu. Naopak tokové vychází z výkazu zisků a ztrát, 

jakož i výkazu cash flow, takže například uvádí, kolik bylo dosaženo tržeb za uplynulé 

období (Kislingerová, 2001, str. 63). 

Horizontální analýza 

Dochází zde k porovnání jednotlivých položek v čase, zjišťuje se, o kolik se změnila 

konkrétní položka, tedy rozdíl mezi základním a běžným obdobím, a to absolutně                   

i v procentech. Analýza tedy poskytuje informace o základních pohybech v jednotlivých 

položkách účetních výkazů a o intenzitě tohoto pohybu (Kislingerová, 2001, str. 63). 

Vertikální analýza 

Navazuje na horizontální a na rozdíl od ní se zabývá vždy jen jedním obdobím, ve kterém 

zkoumá, jak se na určité globální veličině podílely veličiny dílčí. Jde tedy například             

o vyjádření struktury aktiv, které jsou globální veličinou a analytik zkoumá, jak se na této 

celkové položce podílejí jednotlivé položky.  Po porovnání se srovnatelnými podniky lze 

usuzovat, do jaké míry se struktura blíží obvyklému standardu nebo v čem se odlišuje 

(Kislingerová, 2001, str. 64).  
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2.9.2 Poměrové ukazatele 

Za účelem možnosti analyzovat vzájemné vazby a souvislosti mezi ukazateli se dávají 

jednotlivé absolutní hodnoty do vzájemných poměrů, což vede ke vzniku poměrových 

ukazatelů. Analyzování pomocí těchto ukazatelů má vysokou praktickou využitelnost 

(Kislingerová, 2001, str. 68). 

Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost podniku uhradit včas své závazky. Je důležitá z pohledu 

finanční rovnováhy firmy, pouze dostatečně likvidní podnik je schopen hradit své 

závazky včas. Vysoká míra likvidity je ale nepříznivá pro vlastníky podniku, a to 

z důvodu vázanosti finančních prostředků v aktivech, nedochází tak ke zhodnocování 

finančních prostředků. 

Z hlediska názvu a obsahu ukazatelů rozlišujeme:  

• okamžitou likviditu, 

• pohotovou likviditu, 

• běžnou likviditu (Růčková, 2015, str. 54-55). 

Běžná likvidita 

Je vyjádřena vzorcem:  

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

Označována jako likvidita 3. stupně. Vyjadřuje, kolikrát jsou krátkodobé závazky 

podniku pokryty oběžnými aktivy. Vypovídá o tom, do jaké míry by byl podnik schopen 

uspokojit své věřitele za předpokladu proměny veškerých oběžných aktiv v daném 

okamžiku na hotovost. Čím vyšší je ukazatel, tím pravděpodobnější je zachování platební 

schopnosti podniku. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5 (Růčková, 2015, 

str. 56). 
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Ukazatele rentability  

Někdy označována i jako výnosnost vloženého kapitálu je schopnost podniku dosahovat 

zisku pomocí investovaného kapitálu. Data do těchto poměrových ukazatelů čerpáme 

z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. V čitateli je položka odpovídající výsledku 

hospodaření, ve jmenovateli některý druh kapitálu, respektive tržby (Růčková, 2015, str. 

57-58).  

Pro zhodnocení ekonomické situace podniku jsou důležité následující kategorie zisku:  

• EBIT – odpovídá provoznímu výsledku hospodaření; 

• EAT – zisk po zdanění (čistý zisk); 

• EBT – zisk před zdaněním (Růčková, 2015, str. 58).  

Rentabilita tržeb (ROS) 

Je vyjádřena vzorcem:  

 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

 

Jako zisk můžeme zvolit zisk po zdanění, zisk před zdaněním nebo EBIT. Výsledná 

hodnota představuje ziskovou marži, odráží se tedy při hodnocení úspěšnosti podnikání. 

Pro srovnání se doporučuje využít do vzorce EBIT, vyloučí se tak možné ovlivnění 

různou kapitálovou strukturou, či odlišná míra zdanění v případě podniků z různých zemí 

(Knápková a kol., 2017, str. 100). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Je vyjádřena vzorcem:  

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

Pomocí tohoto ukazatele je vyjádřena výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky 

podniku. Investoři pomocí něho zjišťují, zda je jejich kapitál zhodnocován v míře 

odpovídající hodnotě investice (Růčková, 2015, str. 60). 
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Rentabilita vloženého kapitálu (ROA) 

Je vyjádřena vzorcem:  

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Udává celkovou výnosnost celkových aktiv a využívá se pro měření celkové efektivnosti 

(Růčková, 2015, str. 58).  

Ukazatele zadluženosti  

Zadluženost znamená, že podnik využívá k financování aktiv ve své činnosti cizí zdroje. 

Podstata analýzy zadluženosti spočívá v hledání optimálního vztahu mezi vlastním              

a cizím kapitálem, tedy kapitálovou strukturou (Růčková, 2015, str. 64). 

Ukazatel věřitelského rizika 

Je vyjádřen vzorcem:  

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Vyjadřuje celkovou zadluženost a je to poměr celkových závazků k celkovým aktivům. 

Čím vyšší je výsledná hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Věřitelé 

upřednostňují nízké hodnoty. (Růčková, 2015, str. 65). 

Koeficient samofinancování 

Je vyjádřen vzorcem:  

 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Je doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika a jejich součet by měl dát 

přibližně 1. Udává, do jaké míry jsou aktiva společnosti financována penězi akcionářů. 

Jeden z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti (Růčková, 2015, str. 65). 
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2.9.3 Analýza vlastního kapitálu ve skupině  

Zjišťuje se pomocí ní, kolik do vlastního kapitálu konsolidačního celku přispívá 

konsolidující účetní jednotka a kolik konsolidované účetní jednotky. Po dosažení 

výsledku zjistíme, zda je ve skupině ,,silnější“ matka nebo její dcery (Sedláček, 2002, 

str.120) 

 

Ukazatel VK ve skupině (kvóta VK) 

Je vyjádřen vzorcem: 

 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑉𝐾 𝑣𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛ě =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑣č𝑒𝑡𝑛ě 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Výsledek je vyjádřením míry finanční nezávislosti či zadluženosti skupiny (Sedláček, 

2002, str. 120). 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu mateřského podniku ve skupině 

Je vyjádřen vzorcem:  

 

𝑘𝑣ó𝑡𝑎 𝑉𝐾 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑦 𝑣𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛ě =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Ukazatel udává, jak velkou část na kapitálovém krytí tvoří právě vlastní kapitál 

konsolidující účetní jednotky (Sedláček, 2002, str. 121). 

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkovém vlastním kapitálu 

Je vyjádřen vzorcem:  

 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑉𝐾 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑦 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é𝑚 𝑉𝐾 =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑣č𝑒𝑡𝑛ě 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů
 

 

 

Vyjadřuje charakter vlastního kapitálu celé skupiny (Sedláček, 2002, str. 121). 
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3 ANALÝZA KONSOLIDOVANÝCH ÚČETNÍCH 

VÝKAZŮ VYBRANÉ SKUPINY ÚČETNÍCH 

JEDNOTEK 

V následující kapitole bude představen vybraný konsolidační celek, proběhne analýza 

jeho ekonomické situace a její zhodnocení.   

3.1  Představení společnosti WIKOV INDUSTRY a. s.  

Společnost WIKOV INDUSTRY a. s. působí ve strojírenství více než 130 let. Přes          

100 let patří mezi tradiční výrobce ozubených kol a mechanických převodovek, které jsou 

stěžejním produktem skupiny a jsou určeny pro nejrůznější průmyslové obory. Vybraná 

společnost vyváží více jak 75 % své výroby do zahraničí (wikov.com, 2020). 

 

Základní údaje o společnosti: 

Název:                              WIKOV Industry a. s.  

Sídlo:                                Praha – Praha 4 

Právní forma:                   Akciová společnost 

Základní kapitál:              2 000 000,- Kč 

Předmět podnikání:          pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

                                          výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 ŽZ  

                                          (justice.cz, 2020). 

 

Společenství se skládá z mateřské společnosti WIKOV Industry a. s. a následujících 

dceřiných společností:  

• Wikov MGI a. s.,  

• Wikov Sázavan s. r. o.,  

• Wikov Gear s. r. o.,  

• Orbital 2, Ltd.,  

• Czech Orbital 2 s. r. o.,  

• MNW Czech s. r. o.,  

• PAS Natura s. r. o.,  

Obr.  2: Logo společnosti (wikov.com, 2020)  
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• RUCKL CRYSTAL a. s.,  

• RUCKL MARKET s. r. o.,  

• DETAIL CZ s. r. o.,  

• DETAIL PRODUKT, s. r. o.,  

• DETAIL PLUS s. r. o.,  

• Azovský větrný park, 

• Reduktornyje systemy Ruská federace, 

• Krymský větrný park (Konsolidovaná výroční zpráva, 2018). 

3.2  Konsolidační celek 

Konsolidační celek je tvořen mateřskou společností WIKOV Industry a. s. a dceřinými 

společnostmi v níže uvedeném schéma. Žádná z dceřiných společností nemá podíl v jiné 

společnosti, proto mateřská společnost provádí konsolidaci přímým způsobem.                  

Do konsolidačního celku nejsou zahrnuty společnosti Azovský větrný park, Reduktornyje 

systemy Ruská federace a Krymský větrný park, a to z důvodu nevýznamnosti 

(Konsolidovaná výroční zpráva Wikov Industry, a. s., 2018). 

 

Obr.  3: Schéma konsolidačního celku Wikov Industry a. s. (Konsolidovaná výroční   zpráva Wikov 

Industry, 2018) 
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Základní informace o dceřiných společnostech 

Níže budou představeny vybrané dceřiné společnosti, které dosáhly výsledku hospodaření 

za účetní období ve výši alespoň 5 000 tis. Kč a zároveň jsou o těchto společnostech 

veřejně dostupné informace. Výjimkou je podnik Rückl Crystal, který naopak dosáhl 

vysoké ztráty.  

 

Název společnosti:                                    Wikow MGI a. s.  

Podíl mateřské společnosti na ZK:           100 % 

Uplatňovaný vliv:                                     rozhodující  

Konsolidační metoda:                               plná 

 

Uvedená dceřiná společnost se zabývá především výrobou ozubených kol, převodových 

zařízení a dílů pro ně. Protože v roce 2018 nenastalo očekávané oživení v oboru větrné 

energetiky a nastal i útlum investic do těžby ropy, zaměřila společnost své úsilí na hledání 

a rozvoj dalších aplikací pro využití převodovek. Dále pak bylo úsilí vloženo na vývoj 

nové řady pro kolejová vozidla (Výroční zpráva Wikov MGI a. s., 2018). 

 

Název společnosti:                                 Wikov Sázavan s. r. o.  

Podíl mateřské společnosti na ZK:        100 % 

Uplatňovaný vliv:                                   rozhodující 

Konsolidační metoda:                             plná 

 

Dceřiná společnost je komplexní obchodně-výrobní jednotka, zaměřuje se na přesné 

obrábění dílců, sestav, technologických celků a strojů. V roce 2018 se podniku podařilo 

navázat na výsledky z předchozích let a došlo k dalšímu pozitivnímu rozvoji. Navíc 

zaznamenal nejlepšího výsledku hospodaření v období začlenění do skupiny Wikov 

(Výroční zpráva Wikov Sázavan s. r. o., 2018).     

 

Název společnosti:                                    Wikov Gear s. r. o.  

Podíl mateřské společnosti na ZK:           100 % 

Uplatňovaný vliv:                                      rozhodující   

Konsolidační metoda:                                plná 
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Hlavní činností této dceřiné společnosti je stavba strojů s mechanickým pohonem, 

zámečnictví, kovoobrábění, broušení a leštění kovů, výroba nástrojů aj. Rok 2018 pro 

podnik přinesl pozitivní trend v oblasti tržeb. Podařilo se realizovat o cca 30 mil. Kč vyšší 

obrat, než se původně předpokládalo. Také došlo ke zlepšení výrobně-technologických 

možností, takže i nadále může svým zákazníkům nabízet produkty na té nejvyšší úrovni. 

(Výroční zpráva Wikov Gear s. r. o., 2018). 

 

Název společnosti:                                      DETAIL CZ, s. r. o.  

Podíl mateřské společnosti na ZK:             100 % 

Uplatňovaný vliv:                                        rozhodující 

Konsolidační metoda:                                  plná  

 

Výše uvedená dceřiná společnost se zabývá výrobou obráběných dílů hlavně pro motory, 

převodovky a šasi, přičemž se soustředí zejména na automobilový průmysl a stavební 

stroje (Výroční zpráva DETAIL CZ, s. r. o., 2018). 

 

Název společnosti:                                      DETAIL PRODUKT, s. r. o.  

Podíl mateřské společnosti na ZK:             100 % 

Uplatňovaný vliv:                                        rozhodující  

Konsolidační metoda:                                  plná 

 

Hlavním předmětem činnosti této dceřiné společnosti je obrábění (Výroční zpráva 

DETAIL PRODUKT, s. r. o., 2018). 

 

Název společnosti:                                       RÜCKL CRYSTAL a. s.  

Podíl mateřské společnosti na ZK:              82,5 % 

Uplatňovaný vliv:                                        rozhodující 

Konsolidační metoda:                                  plná  

 

Hlavním předmětem činnosti výše uvedené dceřiné společnosti je vývoj a výroba 

užitkového skla, vlastní 100% účast ve společnosti RÜCKL MARKET s. r. o.  (Výroční 

zpráva Rückl Crystal a. s., 2018). 
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3.3  Ekonomická situace původní skupiny 

V této kapitole bude analyzována ekonomická situace vybrané skupiny na základě údajů 

z konsolidované účetní závěrky. Zhodnocení proběhne pomocí vybraných absolutních              

a poměrových ukazatelů. Pro porovnání s oborovým průměrem stanoveným 

Ministerstvem průmyslu a obchodu jsem, dle výrobků, kterých skupina produkuje 

nejvíce, zvolila zařazení do skupiny – Výroba strojů a zařízení j. n.  

Horizontální analýza 

V následujících tabulkách jsou uvedeny horizontální analýzy vybrané skupiny podniků 

obsahující absolutní i procentuální vyjádření.  

Tab.  1: Horizontální analýza aktiv za rok 2018 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

Položka 2018 2017 
ABSOLUTNÍ 

ZMĚNA 

% 

ZMĚNA 

AKTIVA CELKEM 2 134 532 2 160 476 -25 944 -1,20 

Dlouhodobý majetek 1 019 321 1 101 773 -82 452 -7,48 

Dlouhodobý nehmotný majetek 31 488 32 215 -727 -2,26 

Dlouhodobý hmotný majetek 633 536 693 671 -60 135 -8,67 

Dlouhodobý finanční majetek 6 431 2 785 3 646 130,92 

Kladný konsolidační rozdíl 347 865 373 102 -25 237 -6,76 

Oběžná aktiva 1 106 623 1 052 129 54 494 5,18 

Zásoby 599 156 562 392 36 764 6,54 

Pohledávky 454 111 453 596 515 0,11 

Peněžní prostředky 53 355 36 141 17 214 47,63 

Časové rozlišení aktiv 8 589 6 574 2 015 30,65 

 

Celková aktiva meziročně nezaznamenala výraznější změnu, což lze vyčíst 

z procentuální změny, která se rovná 1,2 %, k největší změně došlo u dlouhodobého 

majetku. V položkách patřících do dlouhodobého majetku zaznamenal největší nárůst 

v procentuálním vyjádření dlouhodobý finanční majetek, a to více jak 130 %, což má za 

příčinu především zvýšení položky ,,Podíly – ovládaná osoba“, která se týká společností 

nezahrnutých do konsolidace z důvodu nevýznamnosti. Největší absolutní změna byla 

zaznamenána u dlouhodobého hmotného majetku, kdy společnost modernizovala své 

zařízení, rostly však i oprávky k dlouhodobému majetku, v konečném důsledku to 

znamenalo snížení o cca 9 %. V oběžných aktivech došlo k navýšení peněžních 
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prostředků, a to téměř o 48 %, skupina navýšila rovněž své zásoby, což souvisí 

s rostoucími tržbami za vlastní výrobky a služby.   

Tab.  2: Horizontální analýza pasiv za rok 2018 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy  

Položka 2018 2017 
ABSOLUTNÍ 

ZMĚNA 

% 

ZMĚNA 

PASIVA CELKEM 2 134 532 2 160 476 -25 944 -1,20 

Vlastní kapitál 267 032 242 285 24 747 10,21 

Základní kapitál 2 000 2 000 0 0,00 

Ážio a kapitálové fondy 475 268 445 654 29 614 6,65 

Fondy ze zisku 1 148 1 139 9 0,79 

Konsolidovaný VH minulých let -256 635 -265 000 8 365 -3,16 

Konsolidovaný VH bez 

menšinových podílů 45 251 58 492 -13 241 -22,64 

Konsolidovaný VH za účetní 

období 45 251 58 492 -13 241 -22,64 

Cizí zdroje 1 831 158 1 875 251 -44 093 -2,35 

Rezervy 12 541 18 973 -6 432 -33,90 

Závazky 1 818 617 1 856 278 -37 661 -2,03 

Dlouhodobé závazky 997 307 1 058 656 -61 349 -5,79 

Krátkodobé závazky 821 310 797 622 23 688 2,97 

Časové rozlišení pasiv 10 234 18 139 -7 905 -43,58 

Menšinový vlastní kapitál 26 107 24 801 1 306 5,27 

 

Celková pasiva samozřejmě zaznamenala stejnou změnu jako celková aktiva, 

v procentuálním vyjádření k největší změně došlo u časového rozlišení pasiv, kde lze 

vidět snížení této položky o více jak 43 %, v absolutním vyjádření to však není tak 

velká hodnota, jako u ostatních položek. Ve skupině vlastního kapitálu zaznamenal 

největší změnu konsolidovaný VH za účetní období, který klesl o více jak 22 %, 

konsolidační celek tedy dosáhl oproti předešlému roku nižšího výsledku hospodaření. 

Naopak se zvýšila položka zahrnující ážio a kapitálové fondy. U většiny dceřiných 

společností došlo ke snížení položky oceňovacích rozdílů z přecenění majetku                

a závazků, u společnosti Rückl Crystal a. s. naopak došlo ke znatelnému zvýšení 

ostatních kapitálových fondů a nešlo o oceňovací rozdíly. Pravděpodobně tak byly do 

podniku vloženy kapitálové peněžní či nepeněžní vklady, které nebyly vkladateli určeny 

ke zvýšení základního kapitálu účetní jednotky. Ke vkladu mimo základní kapitál 

pravděpodobně došlo i u některé další dceřiné společnosti, která však dosud 

nezveřejnila své výkazy. V konečném důsledku vedly uvedené skutečnosti ke 
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zmiňovanému navýšení položky ážio a kapitálové fondy v konsolidované rozvaze.          

U konsolidovaného VH minulých let došlo k uhrazení části ztráty, které společnost 

dosáhla v minulých letech. Z položek spadajících pod cizí zdroje největší změnu 

zaznamenaly rezervy, u nichž došlo k čerpání. Z přílohy k účetní závěrce jsem zjistila, 

že tato položka je tvořena na nevybranou dovolenou, zaměstnanecké požitky nebo 

odměny managementu. Díky čerpání rezervy tak nevznikly další náklady a nedošlo 

k ještě většímu snížení výsledku hospodaření. Část dlouhodobých závazků se podařilo 

společnosti splatit, naopak krátkodobé závazky se o necelá 3 % zvýšily.  
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Tab.  3: Horizontální analýza VZZ za rok 2018 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

Položka 2018 2017 
ABSOLUTNÍ 

ZMĚNA 

% 

ZMĚNA 

Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb 2 124 723 1 838 946 285 777 15,54 

Tržby za prodej zboží 110 631 60 281 50 350 83,53 

Výkonová spotřeba 1 490 937 1 202 049 288 888 24,03 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 80 202 65 939 14 263 21,63 

Aktivace 25 362 22 685 2 677 11,80 

Osobní náklady 604 503 548 566 55 937 10,20 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 131 938 134 928 -2 990 -2,22 

Zúčtování záporného 

konsolidačního rozdílu 2 321 2 321 0 0,00 

Zúčtování kladného 

konsolidačního rozdílu 27 558 27 558 0 0,00 

Ostatní provozní výnosy 48 556 66 857 -18 301 -27,37 

Ostatní provozní náklady 68 174 79 697 -11 523 -14,46 

Konsolidovaný provozní 

výsledek hospodaření 68 685 64 231 4 454 6,93 

Konsolidovaný finanční 

výsledek hospodaření -18 627 10 180 -28 807 -282,98 

Konsolidovaný výsledek 

hospodaření před zdaněním 50 058 74 412 -24 354 -32,73 

Daň z příjmů 10 668 20 256 -9 588 -47,33 

Konsolidovaný výsledek 

hospodaření po zdanění 39 390 54 156 -14 766 -27,27 

Konsolidovaný výsledek 

hospodaření za úč. období 

bez podílu ekvivalence 39 390 54 156 -14 766 -27,27 

Z toho: výsledek 

hospodaření za běžné období 

bez menšinových podílů 45 251 58 492 -13 241 -22,64 

 

Analyzované skupině podniků se podařilo navýšit tržby z prodeje vlastních výrobků       

a služeb i tržby za prodej zboží, ty vzrostly o více než 83 %, v absolutním vyjádření to  

však znamená mnohem menší částku než v případě tržeb za vlastní výrobky a služby. 

Zvýšení těchto položek mělo vliv na výkonovou spotřebu, která rovněž vzrostla, 

především spotřeba materiálu a energie. Zřejmě došlo k rozšíření počtu zaměstnanců, 

což se dá dovozovat z rostoucích osobních nákladů. Ostatní provozní náklady sice 

poklesly, zároveň však poklesly i ostatní provozní výnosy, a to ve větší míře než 
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zmiňované náklady. V konečném úhrnu konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 

vzrostl o necelých 7 %. Výrazný procentuální pokles lze sledovat u konsolidovaného 

finančního výsledku hospodaření, kde společnost dosáhla oproti předešlému roku ztráty, 

příčinou je pokles ostatních finančních výnosů a zároveň růst ostatních finančních 

nákladů a velký rozdíl oproti předešlému roku zaznamenala i položka výnosových 

úroků. Výše uvedené skutečnosti měly za následek snížení konsolidovaného výsledku 

hospodaření před zdaněním cca o 33 %.  

Vertikální analýza 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vertikální analýzy vybrané skupiny podniků. 

Základnou jsou v případě rozvahy celková aktiva a pasiva, v případě výkazu zisku                   

a ztráty tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.  

Tab.  4: Vertikální analýza aktiv za rok 2018 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

Položka % z Aktiv 

AKTIVA CELKEM 2 134 532 100,00    

Dlouhodobý majetek 1 019 321 47,75    

Dlouhodobý nehmotný majetek 31 488 1,48    

Dlouhodobý hmotný majetek 633 536 29,68    

Dlouhodobý finanční majetek 6 431 0,30    

Kladný konsolidační rozdíl 347 865 16,30    

Oběžná aktiva 1 106 623 51,84    

Zásoby 599 156 28,07    

Pohledávky 454 111 21,27    

Peněžní prostředky 53 355 2,50    

Časové rozlišení aktiv 8 589 0,40    

 

Vertikální analýza poukazuje na to, že poměr dlouhodobého majetku a oběžných aktiv se 

téměř rovná. Poměr dlouhodobého majetku k celkovým aktivům je cca 48 %, poměr 

oběžných aktiv pak 52 %, z toho důvodu bych neoznačila společnost ani jako kapitálově 

lehkou, ani jako kapitálově těžkou. V dlouhodobém majetku tvoří největší část 

dlouhodobý hmotný majetek, konkrétně to jsou pozemky a stavby, takže výroba je 

náročná na výrobní a skladovací prostory. Z oběžných aktiv mají nejvyšší procentuální 

část zásoby a pohledávky, které jsou tvořeny především krátkodobými pohledávkami. Ve 

srovnání s oborovým průměrem stanoveným Ministerstvem průmyslu a obchodu se 
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skupina, co se týče dlouhodobého majetku, pohybuje lehce nad oborovým průměrem, 

který se pohyboval na konci roku 2018 okolo 45 %. Naopak lehce pod oborovým 

průměrem je v porovnání oběžných aktiv, kde se průměr pohyboval okolo 54 %, stejně 

tak u pohledávek, jejichž oborová hodnota byla na úrovni cca 23 %.  

Tab.  5: Vertikální analýza pasiv za rok 2018 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

Položka % z Pasiv 

PASIVA CELKEM 2 134 532 100,00 

Vlastní kapitál 267 032 12,51 

Základní kapitál 2 000 0,09 

Ážio a kapitálové fondy 475 268 22,27 

Fondy ze zisku 1 148 0,05 

Konsolidovaný VH minulých let -256 635 -12,02 

Konsolidovaný VH bez menšinových podílů 45 251 2,12 

Konsolidovaný VH za účetní období 45 251 2,12 

Cizí zdroje 1 831 158 85,79 

Rezervy 12 541 0,59 

Závazky 1 818 617 85,20 

Dlouhodobé závazky 997 307 46,72 

Krátkodobé závazky 821 310 38,48 

Časové rozlišení pasiv 10 234 0,48 

Menšinový vlastní kapitál 26 107 1,22 

 

Z tabulky analyzující pasiva lze odvodit, že skupina podniků je z velké části financována 

cizími zdroji, které tvoří více jak 85 %. Největší položku pak tvoří závazky, zejména ty 

dlouhodobé, přičemž ke konci analyzovaného roku tvořily tuto položku skoro z poloviny 

dlouhodobé bankovní úvěry. Položka menšinového kapitálu je odrazem podílu na 

základním kapitálu, kapitálovém fondu, nerozděleném zisku minulých let a výsledku 

hospodaření běžného účetní období připadajícího na menšinové vlastníky, z celkových 

pasiv se tedy jedná o malý podíl. Velký rozdíl je vidět při srovnání dosažených hodnot 

s oborovým průměrem, kdy hodnota vlastního kapitálu se pohybuje v průměru okolo      

50 %, u cizích zdrojů pak kolem 48 %.  
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Tab.  6:Vertikální analýza VZZ za rok 2018 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

Položka 
% 

z Tržeb 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 2 124 723 100,00 

Tržby za prodej zboží 110 631 5,21 

Výkonová spotřeba 1 490 937 70,17 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 80 202 3,77 

Aktivace 25 362 1,19 

Osobní náklady 604 503 28,45 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 131 938 6,21 

Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu 2 321 0,11 

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 27 558 1,30 

Ostatní provozní výnosy 48 556 2,29 

Ostatní provozní náklady 68 174 3,21 

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 68 685 3,23 

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření -18 627 -0,88 

Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním 50 058 2,36 

Daň z příjmů 10 668 0,50 

Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění 39 390 1,85 

Konsolidovaný výsledek hospodaření za úč. období 

bez podílu ekvivalence 39 390 1,85 

Z toho: výsledek hospodaření za běžné období bez 

menšinových podílů 45 251 2,13 

 

Nejvyšší položkou ve výkazu zisku a ztrát je výkonová spotřeba, která tvoří více jak          

70 % tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. Na této položce má největší podíl 

spotřeba materiálu a energie, která tvoří téměř polovinu celé výkonové spotřeby. Druhou 

největší položkou jsou osobní náklady tvořící bezmála 30 % uvedených tržeb, dá se 

odhadovat, že skupina podniků vyplácí vysoké mzdy, protože uvedené procento je vyšší 

než oborový průměr stanovený MPO. Tržby za prodej zboží tvoří oproti tržbám z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, dá se říci, zanedbatelnou část. V porovnání s oborovým 

průměrem se skupina podniků nachází pod průměrem, co se týče výkonové spotřeby, kde 

průměr je okolo 77 %. Naopak oborový průměr převyšuje v položce osobních nákladů, 

tam je hodnota stanovena okolo 15 %.  
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Rentabilita tržeb  

Ukazatel zaznamenal oproti minulému roku pokles. Zvýšila se sice hodnota položek 

v čitateli i jmenovateli, ale tržby vzrostly ve větší míře než EBIT. Zároveň růst tržeb 

znamenal i růst výkonové spotřeby, z čehož pramení nízké zvýšení EBIT. Každá získaná 

koruna přináší skupině podniků cca 3 % zisku. Společnost dosahuje ve srovnání 

s oborovým průměrem stanoveným Ministerstvem průmyslu i obchodu horšího výsledku, 

když se oborový průměr na konci roku 2018 pohyboval kolem 4 %. 

Tab.  7: Rentabilita tržeb za rok 2017 a 2018 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

 Položka 2017 2018 

EBIT 64 231 68 685 

Tržby 1 899 227 2 235 354 

ROS 3,38 % 3,07 % 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Dosažený výsledek za letošní rok je nižší než za rok předcházející. I tento ukazatel byl 

ovlivněn především nižším výsledkem hospodaření po zdanění, zatím co vlastní kapitál 

vzrostl. Každá koruna vlastního kapitálu přináší analyzované skupině podniků bezmála 

15 % zisku. Co se týče srovnání, společnost vysoce převyšuje oborový průměr, který se 

pohyboval na konci roku kolem 5 %.  

Tab.  8: ROE za rok 2017 a 2018 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované účetní závěrky 

Položka 2017 2018 

EAT 58 492 45 251 

Vlastní kapitál 242 285 267 032 

ROE 24,14 % 16,95 % 

 

Rentabilita aktiv  

Ukazatel vyjadřující celkovou efektivnost zaznamenal růst, a to díky nárůstu EBIT, 

přičemž celková aktiva ve stejném čase klesla. Dosažená hodnota se pohybuje pod 

oborovým průměrem, který byl stanoven v hodnotě pohybující se kolem 4,5 %.                     

Po porovnání je tedy zřejmé, že podobné podniky využívají svá aktiva efektivněji.  
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Tab.  9: ROA za rok 2017 a 2018 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

Položka 2017 2018 

EBIT 64 231 68 685 

Celková aktiva  2 160 476 2 134 532 

ROA 2,97 % 3,22 % 

 

Celková zadluženost 

Skupina podniků dosahuje vysoké zadluženosti, když v obou letech dosáhla více jak 85% 

zadlužení, znamená to vysoké riziko pro investory. Největší položku cizích zdrojů tvoří 

dlouhodobé závazky, o čemž již bylo zmíněno u vertikální analýzy pasiv. Doplňkový 

ukazatel k celkové zadluženosti, tedy koeficient samofinancování, se o něco zvýšil. Platí 

však, že skupina podniků používá pro financování ve velké míře cizí zdroje.  

 

Tab.  10: Celková zadluženost za rok 2017 a 2018 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

Položka 2017 2018 

Cizí zdroje 1 875 251 1 831 158 

Celková aktiva 2 160 476 2 134 532 

Celková zadluženost 86,80 % 85,79 % 

 

 
Tab.  11: Koeficient samofinancování za rok 2017 a 2018 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

Položka 2017 2018 

Vlastní kapitál 242 285 267 032 

Celková aktiva 2 160 476 2 134 532 

Koeficient samofinancování 
11,21 % 12,51 % 

 

Běžná likvidita 

Skupina podniků oproti minulému roku dosáhla zvýšení oběžných aktiv, ale i 

krátkodobých závazků. I když nedosahuje doporučených hodnot, je jim relativně blízko 

a se splacením závazků by neměla mít problém. Blíží se i k oborovému průměru, který 

dosahoval na konci roku 2018 hodnoty 1,46. 

 

 



58 

 

Tab.  12: Běžná likvidita za rok 2018 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

Položka 2017 2018 

Oběžná aktiva 1 052 129 1 106 623 

Krátkodobé závazky 797 622 821 310 

Běžná likvidita 1,32 1,35 

 

Ukazatele VK ve skupině  

Ukazatele kvóta VK ve skupině a kvóta VK matky ve skupině se meziročně zvýšily, dá 

se říci, zanedbatelně. Je zřejmé, že menšinový vlastní kapitál tvoří minimální hodnotu – 

cca 1,2 % v obou období. Dosažené hodnoty ukazují, že podnik rozhodně není finančně 

nezávislý, protože aktiva jsou z vlastního kapitálu tvořena přibližně ze 12, resp. 14 %.  

Tab.  13: Ukazatele VK ve skupině 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované výroční zprávy 

Ukazatel 2017 2018 

Kvóta VK ve skupině 12,36% 13,73% 

Kvóta VK matky ve skupině 11,21% 12,51% 

Podíl VK mateřské společnosti 110,24% 109,78% 

 

Celkové zhodnocení 

Tržby se v jednotlivých letech zvyšují, zároveň je zachován poměr růstu výkonové 

spotřeby k tržbám, jak lze vidět v přiloženém grafu č. 1. K poklesu došlo u dvou ze tří 

ukazatelů rentabilit, což je negativní, vysoké provozní náklady se silně odráží na EAT              

i EBIT. V provozních nákladech zaznamenaly velký nárůst osobní náklady, sice došlo ke 

snížení ostatních provozních nákladů, zároveň však poklesly ve větší míře i ostatní 

provozní výnosy. Do EAT se negativně promítl ztrátový konsolidovaný provozní 

výsledek hospodaření. Celková zadluženost dosahuje vysokého procenta, na výsledcích 

se stále projevuje kritický rok 2016, kdy došlo k velkému propadu investičních aktivit. 

V porovnání s oborovým průměrem je vybraná skupina podniků v drtivé většině 

porovnávaných ukazatelů pozadu oproti společnostem působícím ve stejném oboru.  

Na základě posouzení ekonomické situace původního konsolidačního celku je patrné, že 

celek nevykazuje stabilní hodnoty. Původní skupina podniků by se primárně měla zaměřit 

na efektivní řízení svých nákladů, což má vliv na rentabilitu. Cílem konsolidačního celku, 
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jak vyplývá ze závěrečné zprávy za rok 2018, je růst tržního podílu, diverzifikace                  

a upevnění silného postavení na trhu. Možností, jak uvedeného dosáhnout, je kapitálové 

spojení se společností, která na trhu působí, což zároveň splní i cíl v podobě uskutečnění 

dalších akvizic. Spojením s podnikem, který vykazuje stabilní hodnoty, by poté došlo            

i k vylepšení ekonomické situace celého holdingu. 
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Graf 1: Vývoj tržeb a výkonové spotřeby Wikov Industry a. s. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konsolidované účetní závěrky 
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4 OCENĚNÍ OBCHODNÍHO PODÍLU ZVOLENOU 

METODOU 

V následující kapitole bude nejprve představena společnost, u které dojde k pořízení 

účasti společností WIKOV Industry a. s., konkrétně se jedná o podnik T. E. A. TECHNIK 

s. r. o. V další části pak bude přikupovaný podnik oceněn a dojde k vyčíslení jeho 

předběžné netto hodnoty.  

4.1  Představení společnosti T. E. A. TECHNIK s. r. o.  

Společnost T. E. A. TECHNIK s. r. o. má poměrně krátkou historii, letos slaví 20 let od 

svého založení. Specializuje se na dodávky technických komponentů pro lineární vedení, 

pohony a převody. V oblasti lineárních posuvů dodává lineární vedení značek LinRoL ®, 

ALUROL, HEPCO, Dual-Vee ®, HIWIN ® (teatechnik.cz, 2020).  

Díky širokému sortimentu nabízí svým zákazníkům pohodlný nákup u jednoho 

dodavatele. Navíc poskytuje ke každému sortimentu poradenskou činnost, včetně návrhů 

technických řešení pohonů a posuvů. Cílem společnosti je spokojený zákazník                        

a oboustranně výhodná obchodní spolupráce založená na vzájemné důvěře. 

(teatechnik.cz, 2020). Pro porovnání s oborovým průměrem jsem tento podnik zařadila 

do skupiny  Velkoobchod, kromě motorových vozidel. 

 

 

 

                                            Obr.  4: Logo T. E. A. TECHNIK s. r. o. (teatechnik.cz, 2020) 

 

 

Ekonomická situace společnosti  

Jak lze vidět na níže uvedených grafech, vybraná společnost v rámci své podnikatelské 

činnosti dosahuje prosperujících výsledků. Celkové tržby rostou, stejně jako výsledek 

hospodaření po zdanění, který zvláště v minulém roce zaznamenal větší přírůstek. 

Důvodem je nárůst tržeb v daném roce a udržení výkonové spotřeby na stávající hodnotě, 
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což mělo za příčinu růst provozního výsledku hospodaření, tato skutečnost se poté 

promítla do konečného výsledku hospodaření po zdanění.   

 

 

                             Graf 2: Tržby T. E. A. Technik s. r. o.   

                             Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy  

 

 

                             Graf 3: Výsledek hospodaření T. E. A. Technik s. r. o.  

                             Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 

 

Vertikální analýza aktiv 

Na základě údajů z následující tabulky bych tuto společnost rovněž neoznačila ani jako 

kapitálově lehkou, ani jako kapitálově těžkou, protože rozdíl mezi stálými a oběžnými 

aktivy je pouze 5 %. Ze stálých aktiv tvoří největší položku dlouhodobý hmotný majetek, 

kde mají nejvyšší podíl stavby, takže prodej zboží je náročný na skladovací prostory.            

U oběžného majetku tvoří nejvyšší procento peněžní prostředky, naopak zásoby tvoří 
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necelých 12 %, společnost v nich tedy neváže zbytečně vysoké peněžní prostředky, 

oborový průměr dle MPO byl 20 %. Drží však příliš vysoké peněžní prostředky 

v pokladně a na účtech, což lze vyvodit z porovnání s oborovým průměrem, který se 

pohyboval na konci roku 2018 okolo 6,4 %. Podnik by mohl tyto finance využít 

efektivněji, například k investičním příležitostem.  

 

Tab.  14: Vertikální analýza aktiv T. E. A. TECHNIK s. r. o.  za rok 2018 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 

Položka % z Aktiv 

AKTIVA CELKEM 66 188 100,00 

Stálá aktiva 31 245 47,21 

Dlouhodobý hmotný majetek 29 532 44,62 

Pozemky a stavby  29 376 44,38 

Hmotné věci a jejich soubory 156 0,24 

Dlouhodobý finanční majetek 1 713 2,59 

Oběžná aktiva 34 943 52,79 

Zásoby 7 712 11,65 

Pohledávky 4 708 7,11 

Peněžní prostředky 22 523 34,03 

 

Vertikální analýza pasiv 

K financování svých aktiv využívá vybraný podnik především vlastní zdroje, což lze 

vyčíst z tabulky znázorňující vertikální analýzu pasiv, kde vlastní kapitál tvoří téměř        

71 % v poměru k celkovým pasivům a zřetelně tak převyšuje cizí zdroje. Druhou nejvyšší 

položkou je výsledek hospodaření minulých let, z čehož lze usoudit, že zisk je zadržován 

pro budoucí potřebu. Cizí zdroje jsou tvořeny hlavně ze závazků, konkrétně je to závazek 

k úvěrovým institucím spadající do dlouhodobých závazků. Při porovnání s oborovým 

průměrem si vede společnost lépe, cizí zdroje mají oborovou hodnotu cca o 30 % vyšší.  
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Tab.  15: Vertikální analýza pasiv T. E. A. TECHNIK s. r. o.  za rok 2018 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 

Položka % z Pasiv 

PASIVA CELKEM 66 188 100,00 

Vlastní kapitál 46 896 70,85 

Základní kapitál 500 0,76 

Fondy ze zisku  50 0,08 

Výsledek hospodaření minulých let  35 691 53,92 

Výsledek hospodaření běžného úč. období 10 655 16,10 

Cizí zdroje 19 136 28,91 

Závazky 19 136 28,91 

Dlouhodobé závazky 14 892 22,50 

Krátkodobé závazky 4 244 6,41 

Časové rozlišení pasiv 156 0,24 

 

Vertikální analýza zisku a ztráty 

V přiložené tabulce č. 16 můžeme vidět, že nejvyšší položku tvoří při 63 % výkonová 

spotřeba, především pak náklady vynaložené na prodané zboží. Osobní náklady tvoří cca 

15 % podílu k tržbám z prodeje zboží, oborový průměr se pohyboval kolem 4 %, 

společnost tak oproti oborově stejným podnikům pravděpodobně vyplácí vyšší mzdy. 

Vysokého procenta dosáhly dále všechny typy výsledku hospodaření, kromě finančního 

výsledku. Zbylé tři výrazně předčily oborový průměr, když dosahovaly hodnot 

pohybujících se okolo 20 %. Finanční výsledek hospodaření je ztrátový a společnost si 

v tomto ohledu naopak vede hůře než podniky působící ve stejném oboru, oborový 

průměr měl hodnotu 0,61 %. 
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Tab.  16: Vertikální analýza VZZ T. E. A. TECHNIK s. r. o.  za rok 2018 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 

Položka % z Tržeb 

Tržby z prodeje zboží 54 928 100,00 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 2 082 3,79 

Výkonová spotřeba 34 392 62,61 

Osobní náklady 7 868 14,32 

Úprava hodnot v provozní oblasti 1 271 2,31 

Ostatní provozní výnosy 156 0,28 

Ostatní provozní náklady 147 0,27 

Provozní výsledek hospodaření 13 488 24,56 

Výnosové úroky 10 0,02 

Úpravy hodnot a rezervy  -21 -0,04 

Nákladové úroky a podobné náklady 227 0,41 

Ostatní finanční výnosy 187 0,34 

Ostatní finanční náklady 312 0,57 

Finanční výsledek hospodaření  -321 -0,58 

Výsledek hospodaření před zdaněním 13 167 23,97 

Daň z příjmů 2 512 4,57 

Výsledek hospodaření po zdanění  10 655 19,40 

 

Poměrové ukazatele 

Pokud porovnáme vybrané ukazatele s oborovým průměrem, což lze sledovat na tabulce 

umístěné níže, pak je zřejmé, že vybraný podnik všechny tyto hodnoty stanovené 

Ministerstvem průmyslu i obchodu vysoko přesahuje. Navíc se mu podařilo ukazatele 

oproti předešlému roku zvýšit, pokud se jedná o celkovou zadluženost, tam se hodnota 

snížila, k financování aktiv jsou využívány především vlastní zdroje. T. E. A. Technik     

s. r. o. je velice rentabilní, což je pro původní konsolidační celek příznivé s ohledem na 

to, že nedosahoval odpovídajících rentabilit, takže by mělo po kapitálovém spojení dojít 

k jejich vylepšení. Co lze společnosti vytknout, je příliš vysoká likvidita, jak již bylo 

zmiňováno u vertikální analýzy aktiv. Její navýšení oproti minulému roku je způsobeno 

zvýšením oběžných aktiv, přičemž krátkodobé závazky větší nárůst nezaznamenaly. 

Zásoby se zvýšily úměrně ke zvýšení tržeb za zboží, k většímu zvýšení došlo u peněžních 

prostředků. Podnik by mohl finance držené v pokladně a na účtech využít efektivněji.  
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Tab.  17: Srovnání ukazatelů T. E. A. TECHNIK s. r. o.  s oborovým průměrem 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 

Ukazatel 

T. E. A. Technik 
Oborový 

průměr 
2017 2018 

Běžná likvidita 6,76 9,41 1,51 

ROS 21,50% 23,66% 2,97% 

ROE 22,49% 22,72% 11,18% 

ROA 19,20% 20,38% 6,94% 

Celková zadluženost 34,70% 28,91% 53,76% 

Koeficient samofinancování 65,10% 70,85% 45,17% 

 

4.2  Ocenění obchodního podílu společnosti  

Ocenění obchodního podílu společnosti T.E.A. TECHNIK, s. r. o. bude provedeno na 

základě předběžného ocenění pomocí generátorů hodnoty. 

Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná  

Nejprve je třeba rozdělit majetek podniku na provozně potřebná aktiva, která souvisí 

s jeho hlavní činností a provozně nepotřebná aktiva. Jako dlouhodobý majetek 

provozně nutný je brán pouze dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný 

majetek společnost k datu sestavení účetní závěrky nevlastní. Hodnota pracovního 

kapitálu provozně nutného je výsledkem součtu zásob, pohledávek a ostatních aktiv, 

dále pak odečtením krátkodobých neúročených závazků, ostatních pasiv a nakonec 

přičtením provozně nutných peněz. Provozně nutné peníze byly získány vynásobením 

provozně nutné likvidity a krátkodobých neúročených závazků. Z důvodu vysoké 

likvidity, které společnost dosahuje, došlo při určování provozně nutné likvidity k jejímu 

snížení na oborový průměr. Po sečtení již uvedených dvou položek – provozně nutného 

dlouhodobého majetku a provozně nutného pracovního kapitálu – byla vyčíslena celková 

výše provozně nutného investovaného kapitálu.  
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Tab. 18: Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 

Položka 2014  2015  2016  2017  2018  

Dlouhodobý majetek provozně 

nutný  7 052 7 615 26 682 30 681 29 532 

Pracovní kapitál provozně 

nutný 7 033 5 769 5 079 6 778 8 784 

Investovaný kapitál provozně 

nutný  14 085 14 007 31 398 37 459 38 316 

 

Prognóza tržeb  

Prognóza tržeb byla stanovena na základě průměrného tempa růstu minulých let. 

V analyzovaných letech tržby nejprve klesaly, v posledních dvou pak rostly, průměrné 

tempo růstu tak bylo 0,84 %, s kterým je kalkulováno i směrem do budoucna.  

 

Tab.  19: Prognóza tržeb společnosti T. E. A. TECHNIK, s. r. o. – minulost 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 

Položka 2014  2015  2016  2017  2018  

Roční tempo růstu   -1,63% -8,39% 8,77% 5,48% 

Průměrné tempo růstu  0,84% 

Tržby 53 130 52 264 47 877 52 074 54 928 

 

Tab.  20: Prognóza tržeb společnosti T. E. A. TECHNIK, s. r. o. - budoucnost 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 

Položka 2019 2020 2021 

Tržby (tis. Kč) 55 389 55 855 56 324 

Průměrné tempo růstu 0,84% 

 

Prognóza ziskové marže a pracovního kapitálu  

Pro prognózování ziskové marže byla využita metoda shora, je to tedy podíl 

korigovaného provozního zisku před odpisy a tržeb. KPVH je provozní výsledek 

hospodaření, z kterého byly vyloučeny tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu 

upravené o zůstatkovou cenu a následně byl navýšen o odpisy. Z níže umístěné tabulky 

lze vidět, že zisková marže je prognózována ve výši 22,38 %, což je průměrná marže 

z minulých let.  
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Upravený pracovní kapitál je součtem zásob, pohledávek, provozně nutných peněžních 

prostředků a časového rozlišení aktiv, od kterého se následně odečtou neúročené 

krátkodobé závazky a časové rozlišení pasiv. Z dosažených hodnot byl následně 

vypočítán koeficient náročnosti, který je výsledkem podílu přírůstku upraveného 

pracovního kapitálu za analyzované roky a přírůstku tržeb za stejné roky. Při prognóze 

byly využity hodnot doby obratu, u zásob, pohledávek i závazků bylo počítáno se stejnou 

dobou obratu jako v roce 2018. Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního 

kapitálu pro budoucí roky vyšel nižší než za minulost.  

 

Tab.  21: Prognóza ziskové marže a pracovního kapitálu T. E. A. TECHNIK, s. r. o. - minulost 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

KPVH (tis. Kč) 11 408 9 563 10 195 12 438 14 759 

Zisková marže 21,47 % 18,30 % 21,29 % 23,89 % 26,87 % 

Upravený PK (tis. Kč) 7 067 5 769 5 079 6 778 8 784 

 

Tab.  22: Prognóza ziskové marže a pracovního kapitálu T. E. A. TECHNIK, s. r. o. - budoucnost 

Zdroj: Vlastní  

Položka 2019 2020 2021 

Korigovaný PVH (tis. Kč) 12 398 12 502 12 607 

Zisková marže před odpisy a daní 22,38% 22,38% 22,38% 

Upravený pracovní kapitál (tis. Kč) 8 803 8 871 8 941 

 

Odhad investic pro budoucí období 

K prognóze investic pro následující období byl využit odhad podle minulého koeficientu 

náročnosti. Společnost neinvestovala do dlouhodobého nehmotného majetku, do 

hmotných movitých věcí velmi málo. Investiční koeficient z minulosti je tak tvořen 

především investicí do staveb, kdy byla postavena nová administrativní budova. Obdobně 

velká investice v následujících letech nebyla uvažována, pro lepší odhad bylo provedeno 

porovnání investic s konkurenty – TROMA spol. s r.o. a Ložiska Vilím, s. r. o., na základě 

průměru jejich investic byl stanoven pro budoucí roky investiční koeficient ve výši cca 

2,4 %. Celkové investice brutto tedy byly odhadovány na 4 022 tis. Kč, po sestavení 

plánu dlouhodobého majetku, investic a odpisů vychází plánované netto investice ve výši           
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74 tis. Kč. Celkové investice brutto jsou výsledkem vynásobení odhadovaného 

koeficientu náročnosti pro budoucí období a součtem tržeb za roky 2019 – 2021.  

Tab.  23: Odhad investic pro budoucí období společnosti T. E. A. TECHNIK, s. r. o.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 

Položka Hodnota 

Investice minulý koeficient 12,4% 

Celkové investice brutto do DM (tis. Kč) 4022 

Celkové investice netto do DM (tis. Kč) 74 

 

Předběžné ocenění  

Na základě předchozích výpočtů bylo provedeno předběžné ocenění dané společnosti 

s využitím tempa růstu tržeb, ziskové marže, průměrné náročnosti růstu tržeb na investice 

do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu a odhadované diskontní míry.  

Zisková marže po odpisech a dani byla získána odečtením podílu odpisů na tržbách od 

ziskové marže před odpisy a daní a dále pak odečtením daně, z výsledků pro budoucí 

období poté byla stanovena průměrná zisková marže, která byla využita v konečném 

výpočtu. Náročnost růstu tržeb na růst pracovního kapitálu byla porovnána s konkurencí, 

pro předběžné ocenění byl zvolen průměrný výsledek konkurenčních podniků (viz. 

příloha práce). Náročnost růstu tržeb na investice netto byla získána z podílu celkových 

plánovaných netto investic za budoucí období a přírůstku tržeb za stejné období. Pro 

výpočet kalkulované úrokové míry byl využit stavebnicový model MPO, postup je 

uveden níže. Od hodnoty brutto byly odečteny krátkodobé úvěry a přičtena hodnota 

neprovozního majetku, která se skládá z peněz nad rámec nutných a dlouhodobého 

finančního majetku, čímž bylo dosaženo konečné netto hodnoty podniku ve výši          

76 294 tis. Kč, která bude využita v následné konsolidaci.  

 

 

 

 

 



69 

 

Tab.  24: Předběžné ocenění T. E. A. TECHNIK, s. r. o.  

Zdroj: Vlastní zpracování  

Generátor hodnoty Označení Hodnota 

Tempo růstu tržeb g 0,83% 

Zisková marže po odpisech a po dani rZPx 16,22% 

Náročnost růstu tržeb na:     

    - růst pracovního kapitálu kWC 20,10% 

    - růst dlouhodobého majetku kDMn 5,27% 

    - investice netto celkem   25,37% 

Kalkulovaná úroková míra (WACC) ik 13,93% 

Hodnota podniku brutto (v tis. Kč) Hb 67 714 

Hodnota úročeného CK k datu ocenění (v tis. Kč)   14 892 

Hodnota neprovozního majetku k datu ocenění (v tis. Kč)   23 472 

Hodnota podniku netto (v tis. Kč)   76 294 

 

Výpočet hodnoty brutto:  

 

𝐻𝑏 =  
54 928 × (1 + 0,1622) × 0,1622 − 54 928 × 0,0083 × 0,2537

0,1393 − 0,0083
= 67 714 𝑡𝑖𝑠. 

Výpočet WACC 

Hodnota WACC byla kalkulována na základě konsolidovaných výkazů společnosti 

Wikov Industry, a. s. Konečné procento je součtem předchozích složek, výpočty vychází 

z podmínek uvedených v teoretické části a jsou uvedeny jako příloha práce.  

Tab.  25: Výpočet WACC  

Zdroj: Vlastní zpracování  

Složka Hodnota 

Bezriziková výnosová míra 2,10% 

Přirážka za velikost firmy 2,13% 

Přirážka za podnikatelskou stabilitu – rps 3,82% 

Přirážka za finanční stabilitu 5,88% 

WACC 13,93% 
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5 SESTAVENÍ NOVÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKY  

Před tím, než dojde k samotnému sestavení nové konsolidované účetní závěrky, je třeba 

vypočíst konsolidační rozdíl a provést úpravu původních konsolidovaných účetních 

výkazů. Poté již dojde k sestavení nové konsolidované účetní závěrky Wikov Industry    

a. s. rozšířenou o přikoupený 60% podíl ve společnosti T. E. A. TECHNIK, s. r. o.  

5.1  Konsolidační rozdíl 

Konsolidační rozdíl je stanoven k datu získání vlivu v dceřiné společnosti, tedy ke dni     

1. července 2018. V níže uvedené tabulce je uveden postup výpočtu konsolidačního 

rozdílu, Wikov Industry a. s. přikupuje 60 % obchodního podílu, pořizovací částka tedy 

tvoří 60 % z celkové částky ocenění – 45 776,40 tis. Kč.  

Celkový výsledek hospodaření dosažený společností T. E. A. TECHNIK, s. r. o. je 

rozdělen dle data akvizice, v tomto případě, protože k akvizici došlo 1.7., na polovinu. 

Vlastní kapitál ke dni akvizice je výsledkem součtu položek, který vlastní kapitál 

zahrnuje, tedy – základního kapitálu, ážia a kapitálových fondů, fondů ze zisku, výsledku 

hospodaření minulých let a výsledku hospodaření ke dni akvizice – tzv. předakvizičního 

výsledku hospodaření. Vlastní kapitál je poté vynásoben procentuálním vyjádřením výše 

přikupovaného podílu, v tomto případě 60 %, součin se pak rovná hodnotě podílu na VK 

ke dni akvizice. S dosaženými hodnotami získáme konsolidační rozdíl, který je rozdílem 

částek pořizovací ceny podílu a hodnoty podílu na VK ke dni akvizice.  

Konsolidační rozdíl nabývá kladných hodnot, doba odepisování se řídí dle účetního 

standardu č. 20, odepisovat se tedy bude po dobu 20ti let. V prvním roce dojde pouze 

k polovičnímu odpisu, a to od data akvizice, jeho výše je 520,883 tis. Kč. Konsolidační 

rozdíl spolu s odpisem vstupuje do nově sestavované konsolidované účetní závěrky.  
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Tab.  26: Výpočet konsolidačního rozdílu (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy T. E. A. TECHNIK, s. r. o.  

Položka Částka 

Celkový VH 10 655,00 

VH ke dni akvizice (1.7.) 5 327,5 

VH po dni akvizice  5 327,5 

VK ke dni akvizice  41 568,5 

Přikupovaný podíl  60% 

Hodnota podílu na VK ke dni akvizice 24 941,10 

Pořizovací cena podílu 45 776,40 

Konsolidační rozdíl  20 835,30 

Odpis KR 520,883 

Odpis KR v dalších letech  1 041,765 

 

5.2  Úprava původních konsolidovaných účetních výkazů 

Před sestavením rozšířené konsolidované účetní závěrky je třeba původní výkazy upravit 

o změny, které toto rozšíření vyvolá. Společnost Wikov Industry a. s. koupila 60% 

obchodní podíl ve společnosti T. E. A. TECHNIK s. r. o., jehož hodnota byla vyčíslena 

na 45 776 tis. Kč. Protože Wikov Industry a. s. nedisponuje příliš velkou sumou 

peněžních prostředků, bylo rozhodnuto o financování z cizích zdrojů, došlo proto 

k navýšení dlouhodobých závazků, kde předpokládám navýšení dlouhodobých 

bankovních úvěrů. Po přikoupení podílu dojde zároveň k navýšení dlouhodobého 

finančního majetku.  

Změny jsou zobrazeny v níže upravené rozvaze. Ke změně došlo jak ve struktuře aktiv, 

tak ve struktuře pasiv. Protože se v obou případech jednalo o navýšení položek, zvýšila 

se i bilanční suma celé rozvahy.  
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Tab.  27: Upravená rozvaha původního konsolidačního celku (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Upravená rozvaha 
Původní 

rozvaha 
Úpravy 

Po 

úpravách 

AKTIVA CELKEM  2 134 531   2 180 307 

Dlouhodobý majetek 1 019 320   1 065 096 

Dlouhodobý nehmotný majetek 31 488   31 488 

Dlouhodobý hmotný majetek 633 536   633 536 

Dlouhodobý finanční majetek 6 431 45 776 52 207 

Kladný konsolidační rozdíl 347 865   347 865 

Oběžná aktiva 1 106 622   1 106 622 

Zásoby 599 156   599 156 

Pohledávky 454 111   454 111 

Peněžní prostředky 53 355   53 355 

Časové rozlišení aktiv 8 589   8 589 

PASIVA CELKEM  2 134 531   2 180 307 

Vlastní kapitál 267 032   267 032 

Cizí zdroje 1 831 158 45 776 1 876 934 

Časové rozlišení pasiv 10 234   10 234 

Menšinový vlastní kapitál  26 107   26 107 

 

5.3  Nová konsolidovaná účetní závěrka  

Díky získání 60% podílu ve společnosti T. E. A. TECHNIK s. r. o. bude uplatňován 

společností Wikov Industry. a. s. ve zmiňovaném podniku rozhodující vliv, z čehož 

plyne, že bude použitá plná metoda konsolidace. Nová konsolidovaná účetní závěrka 

bude sestavena z upravených konsolidovaných účetních výkazů původního 

konsolidačního celku a individuální účetní závěrky T. E. A. TECHNIK s. r. o. Účetní 

výkazy jsou standardně zveřejňovány v celých Kč, proto i při následném sestavení 

konsolidované účetní závěrky budou hodnoty takto uvedeny.  

Aktiva konsolidované rozvahy 

Z důvodu uplatňování plné metody konsolidace jsou do konsolidované rozvahy 

zahrnovány všechny položky společnosti T. E. A. TECHNIK s. r. o., která se tedy stává 

dceřinou společností. V níže uvedené tabulce je zobrazena strana aktiv konsolidované 

rozvahy, která obsahuje následující sloupce – upravená aktiva v hodnotě netto původního 
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konsolidačního celku po nákupu obchodního podílu, aktiva v hodnotě netto individuální 

účetní závěrky dceřiné společnosti, sloupec s provedenými úpravami nezbytnými pro 

sestavení nové konsolidované účetní závěrky, odpis konsolidačního rozdílu a poslední 

sloupec zobrazuje novou konsolidaci aktiv.  

Aktiva je nutné upravit vyloučením hodnoty pořizovaného obchodního podílu v dceřiné 

společnosti, jedná se o 45 776 tis. Kč a znamená to snížení dlouhodobého finančního 

majetku o uvedenou částku. Dále je třeba do rozvahy zahrnout vypočtený kladný 

konsolidační rozdíl ve výši 20 835 tis. Kč, dojde k navýšení položky konsolidačního 

rozdílu, zároveň však musí být proveden odpis, který byl stanoven v prvním roce na      

521 tis. Kč.  
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         Tab.  28: Konsolidovaná rozvaha po rozšíření – aktiva (v tis. Kč) 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

AKTIVA 
Rozvaha pův. 

celku 

T. E. A. - 

Technik 
Úpravy Odpis Konsolidace 

AKTIVA CELKEM 2 180 307 66 188 -24 941 -521 2 221 033 

Dlouhodobý majetek  1 065 096 31 245 -24 941 -521 1 070 879 

DNM 31 488 0     31 488 

DHM 633 536 29532     663 068 

DFM 52 207 1 713 -45 776   8 144 

Kladný konsolidační rozdíl 347 865 0 20 835 -521 368 179 

Oběžná aktiva 1 106 622 34 943     1 141 565 

Zásoby 599 156 7 712     606 868 

Pohledávky 454 111 4 708     458 819 

Peněžní prostředky 53 355 22 523     75 878 

Časové rozlišení aktiv 8 589 0     8 589 
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Pasiva konsolidované rozvahy 

Na straně pasiv jsou třeba k sestavení konsolidované rozvahy vyčlenit většinové                           

a menšinové podíly, které jsou součástí rozvahy z důvodu, že nedošlo ke koupi celého 

obchodního podílu, ale pouze jeho části. V níže uvedené tabulce zobrazující pasivní 

stranu konsolidované rozvahy mají první dva sloupce stejný význam jako v případě strany 

aktiv, následují sloupce vyjadřující zmiňované většinové a menšinové podíly, sloupec 

s odpisy upravující výsledek hospodaření a sloupec obsahující hodnoty pasiv nově 

sestavené konsolidované rozvahy.  

Nejprve je třeba vyloučit vlastní kapitál dceřiné společnosti. Sloupec většinových podílů 

obsahuje 60 % celkové hodnoty jednotlivých položek vlastního kapitálu podniku T. E. A. 

TECHNIK s. r. o., kromě výsledku hospodaření za účetní období. Menšinové podíly pak 

obsahují 40 % celkového hodnoty ze všech položek vlastního kapitálu - základního 

kapitálu, ážia a kapitálových fondů, fondů ze zisku, výsledku hospodařeni minulých let            

a výsledku hospodaření za účetní období. Výsledek hospodaření za účetní období má 

v případě většinových podílů svůj individuální způsob výpočtu, většinové podíly jsou ve 

výši 60 % z předakvizičního výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření za účetní 

období je následně snížen o hodnotu odpisu v prvním roce. Položky vlastního kapitálu 

jsou nejdříve vyloučeny, ale následně jsou přičteny v jednotlivých položkách 

menšinového vlastního kapitálu. 

Správnost sestavení nové konsolidované účetní závěrky po rozšíření o přikoupený podíl 

ve společnosti T. E. A. TECHNIK s. r. o. si lze ověřit v porovnání aktiv a pasiv, kdy se 

celkové sumy obou stran rozvahy rovnají.  

Přikoupení podílu v dceřiné společnosti má za účel pouze diverzifikaci portfolia, mezi 

uvedenými společnostmi neproběhly vzájemné transakce, proto nedochází k vylučování 

vzájemných vztahů.  
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             Tab.  29: Konsolidovaná rozvaha po rozšíření – pasiva (v tis. Kč) 

             Zdroj: Vlastní zpracování  

 

PASIVA 
Rozvaha 

pův. celku 

T. E. A. 

- 

Technik 

Většinové 

podíly 

Menšinové 

podíly 
Odpis Konsolidace 

PASIVA CELKEM 2 180 307 66 188 -24 941 0 -521 2 221 033 

Vlastní kapitál  267 032 46 896 -24 941 -18 758 -521 269 708 

Základní kapitál 2 000 500 -300 -200   2 000 

Ážio a kapitálové fondy 475 268 0       475 268 

Fondy ze zisku 1 148 50 -30 -20   1 148 

VH minulých let -256 635 35 691 -21 415 -14 276   -256 635 

VH za účetní období bez men.podílů 45 251 10 655 -3 197 -4 262 -521 47 927 

Cizí zdroje 1 876 934 19 136       1 896 070 

Rezervy 12 541         12 541 

Závazky 1 864 393 19 136       1 883 529 

Dlouhodobé závazky 1 043 083 14 892       1 057 975 

Krátkodobé závazky 821 310 4 244       825 554 

Časové rozlišení pasiv 10 234 156       10 390 

Menšinový vlastní kapitál 26 107     18758   44 865 

Menšinový základní kapitál 473     200   673 

Menšinové kapitálové fondy 19 532         19 532 

Menšinové fondy ze zisku 11 963     14296   26 259 

Menšinový výsledek hospodaření -5 861     4262   -1 599 
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Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty má podobný obsah sloupců jako pasiva s tím 

rozdílem, že místo většinových podílů je uveden předakviziční podíl.  

V níže uvedené tabulce zobrazující konsolidovaný výkaz zisku a ztráty se jedna z úprav 

týká právě sloupce, který se věnuje předakvizičnímu podílu. Položka výsledku 

hospodaření za účetní období je snížena o předakviziční podíl, na který neměla společnost 

vliv. Dále je tato položka snížena i o menšinové podíly, které jsou však následně přičteny 

k menšinovým podílům na výsledku hospodaření. K úplnému výpočtu konsolidovaného 

výsledku hospodaření za účetní období je třeba ještě do výkazu zisku a ztráty zahrnout 

odpis konsolidačního rozdílu, který výsledek hospodaření za účetní období snižuje.  

Správnost sestavení konsolidovaného výkazu zisku a ztráty si lze ověřit porovnáním 

částky konsolidovaného výsledku hospodaření za účetní období ve výsledovce a rozvaze, 

obě hodnoty se rovnají, takže sestavení proběhlo správně.  
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         Tab.  30: Výkaz zisku a ztrát po rozšíření (v tis. Kč) 

         Zdroj: Vlastní zpracování  

Položka 
VZZ               

pův. celku 

T. E. A. 

- 

Technik 

Předakviziční 

podíl 

Menšinové 

podíly 
Odpis Konsolidace 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 2 124 723 2 082       2 126 805 

Tržby za prodej zboží 110 631 54 928       165 559 

Výkonová spotřeba 1 490 937 34 392       1 525 329 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 80 202         80 202 

Aktivace 25 362         25 362 

Osobní náklady 604 503 7 868       612 371 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 131 938 1 271       133 209 

Ostatní provozní výnosy 48 556 156       48 712 

Ostatní provozní náklady 68 174 147       68 321 

Konsolidovaný provozní VH 68 685 13 488       82 173 

Výnosové úroky a podobné výnosy 215 10       225 

Nákladové úroky a podobné náklady 22 242 227       22 469 

Ostatní finanční výnosy 35 923 187       36 110 

Ostatní finanční náklady 32 523 312       32 835 

Konsolidovaný finanční VH -18 627 -321       -18 948 

Konsolidovaný VH před zdaněním 50 058 13 167       63 225 

Daň z příjmu  10 668 2 512       13 180 

Konsolidovaný VH po zdanění 39 390 10 655       50 045 

KVH za účetní období bez 

menšinových podílů 45251 10655 -3 197 -4 262 -521 47 927 

Menšinový podíl na VH -5 861 0   4 262   -1 599 
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6 ZHODNOCENÍ DOPADU ZMĚNY ROZSAHU 

KONSOLIDAČNÍHO CELKU NA EKONOMICKOU 

SITUACI ZVOLENÉHO KONCERNU  

V této kapitole bude zhodnocen dopad rozšíření konsolidovaného celku Wikov Industry 

a. s. o společnost T. E. A. TECHNIK s. r. o. Proběhne srovnání konsolidovaných účetních 

závěrek před a po rozšíření a srovnání poměrových ukazatelů.  

Srovnání účetních výkazů  

Aktiva konsolidačního celku po jeho rozšíření vzrostla, a to cca o 4 %, jak lze vidět 

v přiložené tabulce č. 31. V dlouhodobém majetku došlo k nejvyššímu nárůstu v položce 

dlouhodobého hmotného majetku, téměř 100 % z nabyté částky tvoří stavby.                                     

U dlouhodobého nehmotného majetku ke změně nedošlo, protože k datu sestavení účetní 

závěrky dceřiná společnost žádný nevlastní. Vzrostla rovněž oběžná aktiva, největší 

přísun zaznamenaly peněžní prostředky. 

Tab.  31: Srovnání aktiv rozvahy (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování  

AKTIVA 
Rozvaha 

původního celku 

Rozvaha po 

rozšíření 
Rozdíl 

AKTIVA CELKEM 2 134 531 2 221 033 86 502 

Dlouhodobý majetek  1 019 320 1 070 879 51 559 

DNM 31 488 31 488 0 

DHM 633 536 663 068 29 532 

DFM 6 431 8 144 1 713 

Kladný konsolidační rozdíl 347 865 368 179 20 314 

Oběžná aktiva 1 106 622 1 141 565 34 943 

Zásoby 599 156 606 868 7 712 

Pohledávky 454 111 458 819 4 708 

Peněžní prostředky 53 355 75 878 22 523 

Časové rozlišení aktiv 8 589 8 589 0 

 

Pasiva po rozšíření rovněž vzrostla o cca 4 %, i na této straně rozvahy došlo buď 

k navýšení jednotlivých položek nebo zůstaly na stejné hodnotě. Největší nárůst lze v níže 

uvedené tabulce sledovat v cizích zdrojích, a to v závazcích, konkrétně dlouhodobých, 
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kdy většinu nabývané hodnoty tvoří úvěr, který společnost čerpala v rámci zaplacení 

částky za přikoupený podíl. Nárůst menšinového vlastního kapitálu je způsoben držením 

menšinových podílů v dceřiné společnosti, u kterých došlo k jejich vyloučení při 

sestavení nové konsolidované účetní závěrky. Výsledek hospodaření za účetní období 

vzrostl o cca 6 %. 

 

Tab.  32: Srovnání pasiv rozvahy (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování  

PASIVA 
Rozvaha původního 

celku 

Rozvaha po 

rozšíření  
Rozdíl 

PASIVA CELKEM 2 134 531 2 221 033 86 502 

Vlastní kapitál  267 032 269 708 2 676 

Základní kapitál 2 000 2 000 0 

Ážio a kapitálové fondy 475 268 475 268 0 

Fondy ze zisku 1 148 1 148 0 

Konsolidovaný VH minulých let -256 635 -256 635 0 

VH za účetní období bez 

menšinových podílů 45 251 47 927 2 676 

Cizí zdroje 1 831 158 1 896 070 64 912 

Rezervy 12 541 12 541 0 

Závazky 1 818 617 1 883 529 64 912 

Dlouhodobé závazky 997 307 1 057 975 60 668 

Krátkodobé závazky 821 310 825 554 4 244 

Časové rozlišení pasiv 10 234 10 390 156 

Menšinový vlastní kapitál 26 107 44 865 18 758 

Menšinový základní kapitál 473 673 200 

Menšinové kapitálové fondy 19 532 19 532 0 

Menšinové fondy ze zisku a 

nerozdělený VH minulých let 11 963 26 259 14 296 

Menšinový výsledek hospodaření -5 861 -1 599 4 262 

 

Z porovnání konsolidovaného výkazu zisku a ztrát plyne, že celkové tržby vzrostly             

o cca 2,5 %. K nárůstu došlo především u tržeb za prodej zboží, a to z důvodu, že dceřiná 

společnost se soustředí především na prodej zboží. Výkonová spotřeba vzrostla o 2,3 %. 

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření se navýšil, zatímco u finančního výsledku 

hospodaření došlo k prohloubení ztráty, protože i dceřiná společnost vykazovala tento 

výsledek hospodaření v záporných hodnotách. Celkový konsolidovaný výsledek 

hospodaření za běžné účetní období pak vzrostl o necelých 6 %.  
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Tab.  33: Srovnání VZZ (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

VZZ 

VZZ 

původního 

celku  

VZZ po 

rozšíření  
Rozdíl 

TRŽBY CELKEM 2 235 354 2 292 364 57 010 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 2 124 723 2 126 805 2 082 

Tržby za prodej zboží 110 631 165 559 54 928 

Výkonová spotřeba 1 490 937 1 525 329 34 392 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 80 202 80 202 0 

Aktivace 25 362 25 362 0 

Osobní náklady 604 503 612 371 7 868 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 131 938 133 209 1 271 

Ostatní provozní výnosy 48 556 48 712 156 

Ostatní provozní náklady 68 174 68 321 147 

Konsolidovaný provozní VH 68 685 82 173 13 488 

Výnosové úroky a podobné výnosy 215 225 10 

Nákladové úroky a podobné náklady 22 242 22 469 227 

Ostatní finanční výnosy 35 923 36 110 187 

Ostatní finanční náklady 32 523 32 835 312 

Konsolidovaný finanční VH -18 627 -18 948 -321 

Konsolidovaný VH před zdaněním 50 058 63 225 13 167 

Daň z příjmu  10 668 13 180 2 512 

Konsolidovaný VH po zdanění 39 390 50 045 10 655 

KVH za účetní období bez 

menšinových pod. 45 251 47 927 2 676 

Menšinový podíl na VH -5 861 -1 599 4 262 

 

Srovnání na základě poměrových ukazatelů 

Ke srovnání jsou využity stejné poměrové ukazatele jako tomu bylo při analyzování 

ekonomické situace původního konsolidačního celku.  

Ukazatel ROE je vypočítán z konsolidovaného výsledku hospodaření za účetní období 

bez menšinových podílů. U ukazatelů ROS a ROA jsem použila postup zobrazený 

v následující tabulce. Provozní výsledek hospodaření dceřiné společnosti jsem rozdělila 

na PVH ke dni akvizice a po dni akvizice. Protože den akvizice je stanoven na 1.7., byl 

provozní výsledek hospodaření rozdělen na polovinu, následně jsem vyloučila většinové 

i menšinové podíly, většinový podíl tvoří 60 % z PVH ke dni akvizice, menšinový pak 

40 % z celkového provozního výsledku hospodaření. Po odečtení většinových                            
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a menšinových podílů byla získána hodnota, která byla přičtena ke konsolidovanému 

provoznímu výsledku hospodaření původního konsolidačního celku. Výsledný provozní 

výsledek hospodaření vstupuje do výpočtu uvedených rentabilit.  

Tab.  34: Výpočet PVH (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Položka Hodnota 

Provozní výsledek hospodaření 13 488 

PVH ke dni akvizice 6 744 

PVH po dni akvizice 6 744 

Vyloučení PVH ke dni akvizice (60 %) 4 046 

Menšinové podíly (40 %) 5 395 

PVH po odečtení  4 046 

Konsolidovaný provozní VH původní 

celek 68 685 

PVH  72 731 

 

U všech rentabilit došlo k jejich navýšení, nejvíce u ukazatele rentability vlastního 

kapitálu, u rentability tržeb a aktiv jsou rozdíly menší.  

Po rozšíření tedy dojde k efektivnějšímu využití majetku, rovněž rentabilita tržeb bude 

vyšší, provozní výsledek hospodaření se rovněž zvýšil, což znamená, že budou lépe 

řízeny náklady s ním související. Ke zlepšení dojde i u výnosnosti vlastního kapitálu. 

Rentabilita tržeb a aktiv se více přiblíží k oborovým průměrům, než tomu bylo u původní 

KÚZ, rentabilita vlastního kapitálu mnohonásobně převyšovala oborový průměr již 

v předešlém uskupení.  

Tab.  35: Srovnání rentabilit  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita Původní KÚZ Nová KÚZ 

ROS 3,07% 3,17% 

ROE 16,95% 17,77% 

ROA 3,22% 3,27% 

 

Celková zadluženost klesla zanedbatelně, což je z toho důvodu, že společnost financovala 

koupi obchodního podílu čerpáním dlouhodobého úvěru. Aktiva vzrostla více než cizí 

zdroje, ale při vzájemném srovnání pouze o 0,5 %. Dceřiná společnost využívá 
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k financování ve větší míře vlastní zdroje, i proto nedošlo k navýšení celkové 

zadluženosti. V případě koupi obchodního podílu za finanční prostředky v pokladně a na 

účtech by došlo k většímu snížení tohoto ukazatele. Nedošlo tedy k žádné výraznější 

změně a zadluženost je i nadále vysoko nad oborovým průměrem. Doplňkový ukazatel 

samofinancování rovněž klesl, vlastní kapitál totiž vzrostl pouze o 1 %, při nárůstu aktiv 

o 4 %. Stále tak platí, že financování probíhá výhradně cizími zdroji.  

 

Tab.  36: Srovnání zadluženosti  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zadluženost Původní KÚZ Nová KÚZ 

Celková zadluženost 85,79% 85,37% 

Koeficient samofinancování 12,51% 12,14% 

 

U likvidity došlo k navýšení běžné likvidity, což souvisí i s tím, že byly k financování 

využity cizí zdroje a v rámci peněžních prostředků se to nepromítlo. Díky zlepšení se tato 

likvidita o 0,3 přiblížila k oborovému průměru.  

 

Tab.  37: Srovnání likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Likvidita Původní KÚZ Nová KÚZ 

Běžná likvidita 1,35 1,38 

 

I u ukazatelů analyzujících VK ve skupině lze vidět změny. Kvóta VK ke skupině 

vzrostla, zatímco podíl VK matky ve skupině se snížil. Podíl menšinového kapitálu na 

VK nepatrně vzrostl, a to na 2,02 %. I zde platí, že konsolidační celek nepatří mezi 

finančně nezávislé, naopak financuje svá aktiva převážně z cizích zdrojů.  

 

Tab.  38: Ukazatele vlastního kapitálu ve skupině  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel Původní KÚZ Nová KÚZ 

Kvóta VK ve skupině 13,73% 14,16% 

Kvóta matky ve skupině 12,51% 12,14% 

Podíl VK matky ve skupině 109,78% 116,62% 
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Celkové zhodnocení  

Na základě dosažených výpočtů lze zhodnotit rozšíření původního konsolidačního celku 

o společnost T. E. A. TECHNIK s. r. o. jako přínosné pro celkovou ekonomickou situaci.  

V konsolidované rozvaze došlo k navýšení bilanční sumy, a to zejména díky zvýšení 

dlouhodobého majetku a cizích zdrojů. Nárůst cizích zdrojů sice není pro společnost 

příznivý, ale vzhledem k tomu, že dceřiná společnost financuje svá aktiva především 

z vlastních zdrojů a má nízkou hodnotu zadlužení, v konečném důsledku to nemělo vliv 

na ukazatel celkové zadluženosti. V konsolidovaném výkazu zisku a ztrát se zvýšily tržby 

více než náklady ovlivňující provozní výsledek hospodaření, což mělo v konečném 

důsledku vliv i na konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění.  

Zvýšení zisku souvisí s vylepšením poměrových ukazatelů, zisk se zvýšil ve větším 

poměru než další položky vstupující do výpočtu rentabilit. Dochází tedy k větší ziskovosti 

konsolidačního celku, což bylo po vyhodnocení jeho ekonomické situace žádoucí. 

Důvodem je i efektivní řízení nákladů dceřiné společnosti, které ovlivňuje provozní 

výsledek hospodaření a tím i konečný zisk.  Likvidita se přiblížila k oborovému průměru 

a byla vylepšena platební schopnost podniku. 

Z výše uvedených důvodů tedy rozšíření konsolidačního celku o společnost T. E. A. 

TECHNIK s. r. o. považuji za příznivé z hlediska ekonomického dopadu na původní 

seskupení, přestože změny ve výsledcích nejsou příliš velké. Rozšířením navíc dojde 

k upevnění pozice na trhu a také ke splnění cíle v podobě další akvizice, jak bylo uvedeno 

ve výroční zprávě Wikov Industry, a. s. 
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ZÁVĚR  

Diplomová práce se zabývala problematikou konsolidované účetní závěrky. Řešila 

rozšíření konsolidačního celku dle platné české legislativy a jeho dopad na celkovou 

ekonomickou situaci vybraného koncernu.  

Cílem práce bylo posoudit dopad rozšíření konkrétního konsolidačního celku, kterým byl 

Wikov Industry a. s., jež nabyl obchodní podíl ve společnosti T. E. A. TECHNIK s. r. o. 

Za účelem dosažení cíle bylo provedeno ocenění přikupovaného obchodního podílu. 

Následovala úprava konsolidovaných účetních výkazů původního konsolidačního celku, 

což bylo využito při sestavení nových konsolidovaných účetních výkazů po rozšíření                     

o zmiňovanou společnost. Nově vzniklé výkazy byly dále podkladem pro zhodnocení 

vlivu rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci celého koncernu.  

První část práce se věnovala teoretickým východiskům, jako je spojování podniků, 

legislativa nebo konsolidace účetní závěrky, která byla klíčovým východiskem pro celou 

práci. Dále zde byla řešena problematika oceňování podniků a popsány vybrané 

ukazatele, kterými došlo ke zhodnocení ekonomická situace koncernu před a po koupi 

obchodního podílu.  

Ve druhé části byl představen konsolidační celek Wikov Industry a. s. a zhodnocena jeho 

ekonomická situace na základě původních konsolidovaných účetních výkazů. Dále byl 

představen podnik, u něhož dojde k přikoupení obchodního podílu – T. E. A. TECHNIK 

s. r. o., zhodnocení jeho ekonomické situace a předběžné ocenění tohoto podniku pomocí 

generátorů hodnoty. Po provedení nezbytných úprav původní konsolidované účetní 

závěrky, ke kterým došlo přikoupením obchodního podílu, byly sestaveny nové 

konsolidované výkazy. Na jejich základě bylo provedeno zhodnocení dopadu rozšíření 

koncernu na jeho ekonomickou situaci pomocí stejných ukazatelů, jako před rozšířením.  

Rozšířením konsolidačního celku o společnost T. E. A. TECHNIK s. r. o. došlo ke 

zlepšení ukazatelů hodnotící jeho ekonomickou situaci, což je pozitivní, i když k příliš 

velkým změnám v dosažených hodnotách nedošlo. Díky koupi obchodního podílu ve 

společnosti T. E. A. Technik s. r. o. se koncernu WIKOV Industry a. s. také podaří upevnit 

postavení na trhu.  
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Příloha  8: Výpočet WACC  

Bezriziková výnosová míra 2,10% 

      

Přirážka za velikost firmy 2,13% 

Vlastní kapitál 267032 

Bankovní úvěry krátkodobé 410863 

Bankovní úvěry dlouhodobé 430508 

Cizí zdroje celkem  841371 

Celkový zpoplatněný kapitál (tis. Kč) 1,108403 
 

Přirážka za podnikatelskou stabilitu - rps 3,82% 

EBIT/A 3,22% 

        2017 2018 

Bankovní úvěry 
dlouhodobé 548045 430508 

Bankovní úvěry 
krátkodobé  401404 410863 

Úvěry celkem  949449 841371 

Nákladové úroky 18267 22242 

Úroková míra 1,92% 2,64% 

Průměr úrokové 
míry 2,28% 

rd 1,85% 
 

Přirážka za finanční stabilitu 5,88% 

Oběžná aktiva/krátkodobé závazky 1,35 

Průměr v průmyslu (XL) 1,46 

 

 


