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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení vlivu zakoupení obchodního podílu ve 

vybrané společnosti, čímž dochází k rozšíření konsolidačního celku, na ekonomickou 

situaci koncernu.  Před zhodnocením ekonomické situace rozšířeného konsolidačního 

celku je zanalyzována situace původního koncernu, stanovena hodnota nové dceřiné 

společnosti, resp. hodnota obchodního podílu, vybrána vhodná metoda konsolidace 

a sestavena nová konsolidovaná účetní závěrka. 

 

 

Abstract 

The master thesis is focused on impact assessment of business share purchase in order to 

enlarge consolidation group to the concern economical situation. Prior to economical 

situation evaluation, overall situation of the original concern is thoroughly analysed, 

value of new subsidiary company is determined, the most suitable consolidation method 

is chosen and new consolidated financial statement is compiled. 
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ÚVOD 

V současné době se u společností prosazuje tendence spojovat se s dalšími podniky, za 

účelem koncentrace majetku, kapitálu, schopností a dovedností, upevnění pozice na trhu 

nebo zvyšování konkurenční výhody a dalšími přínosy. Společnosti lze spojovat různými 

způsoby, z nichž ty, které souvisí s vlastnickými transakcemi, tvoří akvizice a fúze, se 

kterými úzce souvisí nutnost znát hodnotu podniku. Ke určení správné hodnoty podniku 

vede komplikovaný a zdlouhavý proces, který vyžaduje řadu relevantních informací, 

které je často obtížné získat. Východiskem je zpracování strategické a finanční analýzy, 

pomocí níž lze posoudit nejen finanční zdraví podniku, ale i jeho celkový stav, postavení 

na trhu a schopnost dlouhodobě přežít. 

Samotná diplomová práce se zabývá akvizicemi, a to kapitálovými akvizicemi, které 

představují situace, ve kterých dochází k převzetí kontroly jedné obchodní korporace nad 

druhou, čímž vzniká ekonomická skupina podniků v čele s mateřskou společností, a to 

při zachování právní subjektivity jednotlivých společností. Pro kapitálovou akvizici je 

charakteristické, že při splnění podmínek daných zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

může vzniknout povinnost konsolidace účetní závěrky. 

Konsolidovaná účetní závěrka slouží k agregaci individuálních účetních závěrek 

jednotlivých společností, čímž podává souhrnné informace o majetku, závazcích 

a hospodářských výsledcích podniků, které vystupují jako jeden celek. Informace 

o finanční situaci skupiny společností neslouží pouze akcionářům mateřské společnosti, 

ale i potenciálním investorům, bankám a dalším věřitelům. Přestože konsolidovaná účetní 

závěrka má větší vypovídací schopnost o finanční situaci skupiny podniků, nemůže být 

považována za náhradu individuálních účetních závěrek. 
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1 CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Primárním cílem diplomové práce je zhodnotit vliv zakoupení obchodního podílu ve 

vybrané společnosti na ekonomickou situaci konsolidačního celku pomocí vybraných 

ukazatelů finanční analýzy. Pro dosažení hlavního cíle je nutné stanovit hodnotu podniku, 

ze které bude vycházet kupní cena obchodního podílu, zvolit vhodnou metodu 

konsolidace a sestavit novou konsolidovanou účetní závěrku. 

Práce je rozdělena do tří částí, a to na část teoretickou, analytickou a návrhovou. První 

část práce definuje teoretická východiska týkající se spojování podniků, konsolidované 

účetní závěrky, ocenění podniku a zhodnocení finanční situace, k čemuž byla využita 

odborná literatura, aktuální právní předpisy i internetové stránky významných institucí. 

Analytická část práce zkoumá současný stav konsolidačního celku. Nejprve jsou uvedeny 

základní informace o mateřském podniku a jednotlivých dceřiných společnostech, 

následně je provedeno ekonomické zhodnocení konsolidačního celku za pomocí 

horizontální a vertikální analýzy a vybraných poměrových ukazatelů. 

Vlastní návrhy, činící stěžejní část práce, představují společnost, o níž dochází k rozšíření 

konsolidačního celku. Následuje strategická analýza, která zkoumá makroekonomické 

a mikroekonomické prostředí podniku, finanční analýza zaměřující se na zhodnocení 

finančního zdraví podniku a SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky 

podniku, příležitosti a hrozby. Tyto analýzy jsou nezbytné ke správnému stanovení 

hodnoty podniku, která vychází z předběžného ocenění pomocí analýzy a prognózy 

generátorů hodnoty. Pomocí ocenění podniku je stanovena kupní cena obchodního 

podílu. Následně je vybrána správná metoda konsolidace a popsány jednotlivé kroky 

vedoucí k sestavení nové konsolidované účetní závěrky. Závěrem je srovnáno 

ekonomické hospodaření původního a rozšířeného konsolidačního celku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická východiska práce vysvětlují klíčové pojmy, ze kterých vychází diplomová 

práce v dalších kapitolách. Nejprve jsou definovány pojmy související se spojováním 

podniků a konsolidací účetní závěrky. Následující část je zaměřena na problematiku 

stanovení hodnoty podniku a hodnocení ekonomické výkonnosti podniku. 

2.1 Spojování podniků 

Spojování podniků je, vedle rozdělování a změny právní formy, jednou z možností 

přeměn neboli transformací obchodních společností a družstev (1, s. 48). Spojování 

obchodních korporací, které je úzce propojeno s vlastnickými transakcemi, jenž mají vliv 

na vznik, zánik, respektive změnu vlastnické struktury, může probíhat fúzemi nebo 

akvizicemi (2, s. 11–12). 

Motivem pro spojování podniků je zejména vytvoření ekonomického celku, který bude 

mít vliv nejen na čistá aktiva, představující celková aktiva očištěná o závazky, ale 

i hospodářské operace připojené korporace (1, s. 48). „Důvodem ke spojování korporací 

je obvykle koncentrace kapitálu, majetku, pracovních schopností, dovedností 

a technologií, snaha o dosažení vyšší efektivnosti hospodaření, o získání lepšího 

postavení na trhu, konkurenčních výhod, lepší kapitálové vybavenosti, daňových úspor 

a optimalizace.“ (1, s. 48) 

Fúze 

Podstatou fúze je skutečnost, že se vždy alespoň jedna z obchodních korporací bez 

likvidace ruší a následně zaniká a zároveň vzniká nebo již existuje korporace, která je 

právním nástupcem, na kterého se převádí veškerá aktiva a pasiva rušícího se podniku 

(3, s. 113). 

Ke spojování podniků dochází formou sloučení nebo splynutí. Zatímco při fúzi sloučením 

dochází k převodu majetku a závazků jedné nebo více korporací, které se ruší bez 

likvidace a zanikají, na již existující společnost nebo družstvo, při fúzi splynutím dochází 

k zániku alespoň dvou obchodních korporací a převodu jejich aktiv a pasiv na nově 

vzniklou společnost, resp. družstvo (4, s. 7). 
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Obr. 1: Fúze sloučením (vlevo) a splynutím (vpravo) (zdroj: vlastní zpracování dle 4, s. 7) 

Při fúzi musí mít zanikající i nástupnické korporace stejnou právní formu, eventuálně 

může dojít k tzv. křížové fúzi neboli fúzi odlišných právních forem, avšak za podmínky, 

že se spojí pouze osobní obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní 

společnost) nebo kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost). U družstva platí, že se může účastnit fúze pouze s družstvem (3, s. 118). 

Akvizice 

Akvizice představuje proces získávání nebo nabývání. To znamená, že akvizicí lze nazvat 

nejen koupi majetku, ale i získání majetku jinou činností. V ekonomice se za akvizicí 

označuje proces, při kterém dochází ke spojení podniků, avšak na rozdíl od fúze 

nedochází automaticky k zániku některé z účastnících se korporací (5, s. 21). Akvizice 

může probíhat přátelsky, jestliže jednotliví účastníci s akvizicí plně souhlasí, anebo 

nepřátelsky, pokud souhlasí pouze vlastníci, avšak management ne (6, s. 6–7). 

Akvizice může mít dvě podoby, a to kapitálovou a majetkovou. Majetková akvizice 

označuje transakci, při které dochází k převodu majetku a závazků jedné společnosti na 

druhou. K převodu může dojít na úrovni celého podniku nebo pouze vybrané části, např. 

pobočky (5, s. 24). Korporacím se mění bilanční struktura, kdy aktiva a závazky koupené 

a kupující společnosti se sloučí, avšak právní subjektivita zůstane zachována. Podstatným 

rozdílem proti kapitálové akvizici je skutečnost, že ke koupi dochází přímo nákupem od 

prodávající společnosti na základě písemné smlouvy a jelikož nedochází k pořízení 

dlouhodobého finančního majetku, nevzniká ani skupina kapitálově propojených 

podniků, a tudíž ani povinnost konsolidace účetní závěrky (1, s. 58). 

Kapitálová akvizice naopak představuje situaci, kdy dochází ke koupi akcií, vlastnických 

podílů nebo účastí se záměrem získání podstatného nebo rozhodujícího vlivu a převzetí 

kontroly jedné obchodní korporace nad druhou. Tím vzniká kapitálově propojená, 

A
A

B
C

A

B
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ekonomická skupina podniků v čele s mateřskou společností, která ovládá veškeré 

dceřiné společnosti (5, s. 24). Jednotlivým korporacím zůstává ponechána právní 

subjektivita. To však neplatí např. pro obchodní, výrobní nebo finanční politiku 

společnosti, která se akvizicí propojí a zaměří na společné cíle celé skupiny (1, s. 49). 

Na rozdíl od majetkové akvizice může u kapitálové akvizice, při splnění podmínek 

stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzniknout povinnost konsolidace 

účetní závěrky (1, s. 49). 

2.2 Konsolidovaná účetní závěrka 

V české účetní legislativě je konsolidovaná účetní závěrka upravena zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který ji definuje takto: „Konsolidovanou účetní závěrkou 

se rozumí účetní závěrka sestavená a upravená metodami konsolidace.“ (7, § 22), 

vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 

jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českým účetním 

standardem pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (Českým účetním standardem pro podnikatele) 020 Konsolidovaná 

účetní závěrka, jehož cílem je definovat základní postupy týkající se konsolidace účetní 

závěrky tak, aby bylo dosaženo souladu mezi účetními metodami aplikovanými 

jednotlivými účetními jednotkami (8, s. 22). 

Konsolidovaná účetní závěrka má za cíl poskytovat informace o finanční situaci 

a výkonnosti skupiny podniků tím, že slučuje stav majetku, vlastních a cizích zdrojů, 

nákladů a výnosů jednotlivých právně samostatných, avšak obvykle kapitálově 

propojených, jednotek tak, jako by se jednalo o ekonomickou jednotku jedinou (8, s. 15). 

Hlavními uživateli informací nejsou pouze vlastníci mateřské společnosti, ale i např. 

věřitelé a potenciální investoři (9, s. 9). 

Aby informace, které konsolidovaná účetní závěrka uživatelům poskytuje, byly 

relevantní, musí být na počátku procesu konsolidace přesně a spolehlivě vymezena nejen 

skupina jednotek, která se konsolidace účastní, ale i vztahy mezi jednotlivými 

jednotkami. Taková skupina představuje tzv. konsolidační celek (8, s. 23).  
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2.2.1 Konsolidační celek a míra vlivu 

Konsolidační celek tvoří konsolidující účetní jednotka a konsolidované účetní jednotky. 

Konsolidující účetní jednotku reprezentuje obchodní korporace, která je ovládající 

osobou a má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku (7, § 22). Taková 

korporace se nazývá mateřskou společností. Konsolidovanými účetními jednotkami se 

rozumí všechny ovládané osoby neboli dceřiné společnosti, které mají povinnost podrobit 

se konsolidaci účetní závěrky (9, s. 10). 

Základem pro vymezení konsolidačního celku je stanovení míry vlivu na řízení jedné 

účetní jednotky druhou jednotkou. Pro účely konsolidace se rozlišuje rozhodující, 

podstatný a společný vliv (9, s. 12). Kromě toho lze rozlišovat vliv přímý a nepřímý. 

Zatímco přímým vlivem se rozumí uplatňování vlivu přímou kontrolou neboli 

vlastnictvím podílu v dané společnosti, nepřímý vliv je prosazován prostřednictvím 

jiného subjektu (10). 

Rozhodující vliv 

Rozhodující vliv úzce souvisí se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákonem o obchodních korporacích), který definuje, že takový vliv lze 

uplatňovat přímo nebo nepřímo ovládající osobou, kterou se rozumí osoba, která může 

jmenovat a odvolávat osoby, které jsou členy statutárního, resp. kontrolního orgánu 

a nakládá s podílem na hlasovacích právech alespoň ve výši 40 % všech hlasů v příslušné 

obchodní korporaci (11, § 74–75). 

Výjimkou je situace, kdy stejným anebo vyšším podílem disponuje jiná osoba nebo jiné 

osoby jednající ve shodě. Takovým jednáním se rozumí jednání několika osob, které 

nakládají hlasovacími právy za účelem prosazení rozhodujícího vlivu na řízení 

společnosti (11, § 75–78). 

Za ovládající osobu se taktéž považuje osoba, která vlastní podíl na hlasovacích právech, 

který činí alespoň 30 % všech hlasů, jestliže na posledních třech po sobě jdoucích 

jednáních představoval tento podíl více než polovinu hlasovacích práv všech přítomných 

osob (11, § 75). 
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Podstatný vliv 

Podstatným vlivem se rozumí takový vliv na řízení obchodní korporace, který není 

rozhodující ani společný a osoba, která vlastní podíl na hlasovacích právech disponuje 

nejméně 20 % všech hlasovacích práv. Obchodní korporace, ve které je podstatný vliv 

uplatňován, se nazývá přidruženou účetní jednotkou (7, § 22). 

Pro podstatný vliv je charakteristické, že nepředstavuje moc nad vybranou účetní 

jednotkou, avšak osoba se podílí na rozhodování o všech podstatných záležitostech, které 

se přidružené obchodní korporace týkají (12, s. 190). 

Společný vliv 

Společným vlivem je chápán vliv, kdy osoba, která je součástí konsolidačního celku, 

společně s alespoň jednou osobou, která součástí konsolidačního celku není, ovládají 

vybranou účetní jednotku, přičemž zároveň osoba, která společný vliv vykonává, 

samostatně nevykonává v dané jednotce rozhodující vliv. Obchodní korporace, ve které 

je takový vliv aplikován, se nazývá účetní jednotkou pod společným vlivem (7, § 22). 

Z výše uvedených skutečností lze shrnout, že jedna obchodní korporace může v dalších 

osobách uplatňovat různé typy vlivů, které lze demonstrovat na následujícím schématu. 

 

Obr. 2: Míra vlivu (zdroj: vlastní zpracování dle 10) 

Společnost A má ve společnosti B podíl na hlasovacích právech neboli míru vlivu 60 %, 

což značí, že společnost A má ve společnosti B rozhodující vliv, a zároveň společnost A 

je v pozici ovládající, mateřské společnosti a společnost B v pozici ovládané, dceřiné 

55 % 
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společnosti. Podnik C je charakteristickým příkladem podniku pod společným vlivem, 

jelikož je vlastněn dvěma společnostmi, které mají stejný vliv, který dohromady činí 

80 %. U společnosti E mohou nastat dvě situace, jelikož zde podnik A vlastní podíl ve 

výši 30 %, buď bude mít společnost A v podniku E rozhodující vliv, a to pokud na 

posledních třech po sobě jdoucích jednáních představoval tento podíl více než polovinu 

hlasovacích práv všech přítomných osob, nebo vliv podstatný. Pokud by společnost 

uplatňovala rozhodující vliv, uplatňovala by rozhodující vliv i ve společnosti F, kde činí 

míra vlivu 55 % a v podniku G, kde představuje míra vlivu 100 %. Pokud by však 

uplatňovala vliv podstatný, neuplatňovala by společnost A ve společnostech F a G vliv 

žádný, jelikož by byla míra vlivu nulová (10). 

2.2.2 Povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky 

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má konsolidující účetní jednotka, která 

představuje ovládající, mateřskou společnost, pokud nevykonává společný vliv a tvoří 

střední nebo velkou skupinu účetních jednotek. Malá skupina účetních jednotek má 

povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku pouze, pokud je některá z účetních 

jednotek tvořících skupinu subjektem veřejného zájmu (7, § 22–22a). 

Tab. 1: Kategorie účetních jednotek (zdroj: vlastní zpracování dle 7, § 1c) 

Účetní 

jednotka 

K rozvahovému dni 

a na konsolidovaném 

základě 

Netto aktiva 
Roční úhrn 

obratu 

Průměrný 

počet 

zaměstnanců 

Malá 

nepřekračuje alespoň 

dvě z uvedených 

kritérií 

100 mil. Kč 200 mil. Kč 50 

Střední 

nepřekračuje alespoň 

dvě z uvedených 

kritérií 

500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250 

Velká 

překračuje alespoň 

dvě z uvedených 

kritérií 

500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250 

Povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky nemá však pouze 

konsolidovaná neboli dceřiná společnost, která s mateřskou společností tvoří 

konsolidační celek, ale i účetní jednotka pod podstatným a společným vlivem, a to bez 

ohledu na její sídlo (9, s. 13). Těmto obchodním korporacím má konsolidující účetní 
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jednotka povinnost včas sdělit, že budou konsolidovány. Zároveň je informuje 

o vymezení konsolidačního celku a povinnosti poskytnutí potřebných dokumentů 

k sestavení konsolidační účetní závěrky (7, § 22b). 

Osvobození od konsolidace 

Konsolidující účetní jednotka nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, 

pokud je součástí konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky, která sestavuje 

konsolidovanou účetní závěrku dle práva členského státu Evropské unie a zároveň tato 

jiná konsolidující účetní jednotka vlastní všechny podíly, nebo alespoň 90 % podílů dané 

účetní jednotky a ostatní vlastníci souhlasí s nesestavením konsolidované účetní závěrky, 

anebo vlastní méně než 90 % podílů dané účetní jednotky a zároveň ostatní vlastníci držící 

alespoň 10% podíl v účetní jednotce nepožádali 6 měsíců před koncem účetního období 

o to, aby taková účetní závěrka sestavena byla (7, § 22aa). 

Vyloučení účetní jednotky z konsolidace 

V mimořádných a velmi výjimečných případech může být účetní jednotka vyloučena 

z konsolidačního celku, a to například v situaci, kdy bude nutné vynaložit nepřiměřeně 

vysoké náklady na to, aby konsolidovaná účetní závěrka mohla být sestavena, nebo by 

tak došlo ke zbytečnému zdržení. Do konsolidačního celku nemusí být jednotka zahrnuta, 

ani pokud jsou podíly v dané obchodní korporaci drženy pouze za účelem dalšího prodeje, 

nebo existují přísná a dlouhodobá omezení, která konsolidující účetní jednotce brání ve 

výkonu jejich práv týkajících se nakládání s majetkem nebo řízení společnosti nebo 

výkonu jednotného řízení. Obdobně se postupuje u účetních jednotek pod společným 

a podstatným vlivem (7, § 22a). 

Datum sestavení konsolidované účetní závěrky a délka účetního období 

„Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje ke konci rozvahového dne konsolidující 

účetní jednotky.“ (7, § 23) Ke stejnému okamžiku mají být sestaveny i účetní závěrky 

konsolidující účetní jednotky, konsolidovaných účetních jednotek a účetních jednotek 

pod společným vlivem. Doporučen je stejný okamžik sestavení i pro přidruženou účetní 

jednotku neboli jednotku pod podstatným vlivem (9, s. 15). 
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Pokud u konsolidovaných účetních jednotek a jednotek pod podstatným vlivem předchází 

rozvahový den poslední účetní závěrky o více než tři měsíce rozvahový den konsolidující 

účetní jednotky, musí tyto jednotky sestavit mezitímní účetní závěrku, která se stane 

součástí konsolidace (9, s. 15). Pokud předchází rozvahový den o méně než tři měsíce, je 

možné původní účetní závěrku zachovat, avšak s tím, že se zohlední významné události, 

které v rozmezí těchto rozvahových dní nastaly (13, § 63). 

Délka účetního období musí být při konsolidaci účetní závěrky stejná. Výjimka může 

nastat pouze, pokud dojde ke změně ve vymezení účetních jednotek, které mají povinnost 

podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky (7, § 23). 

2.2.3 Součásti konsolidované účetní závěrky 

Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Součástí 

mohou být i nepovinné výkazy, mezi které se řadí přehled o peněžních tocích a přehled 

o změnách vlastního kapitálu (13, § 64). Konsolidovaná účetní závěrka vychází 

z účetních závěrek a další dokumentů konsolidující účetní jednotky, konsolidovaných 

účetních jednotek a účetních jednotek pod společným a podstatným vlivem (13, § 64), 

Konsolidovaná rozvaha 

Konsolidovanou rozvahu tvoří nejméně položky, které se značí velkými písmeny latinské 

abecedy a římskými číslicemi. Výše aktiv, která se zachycuje v ocenění sníženém 

o opravné položky a oprávky, a pasiv se uvádí za běžné a minulé účetní období (9, s. 16). 

K rozvaze se připojí, a to podle použité metody konsolidace, následující položky: 

 kladný a záporný konsolidační rozdíl, 

 menšinový vlastní a základní kapitál, menšinové kapitálové fondy a fondy ze 

zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let, 

 menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období, 

 cenné papíry a podíly v ekvivalenci, 

 konsolidační rezervní fond a 

 podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (13, § 65). 
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Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty obsahuje, stejně jako konsolidovaná rozvaha, 

minimálně položky značící se velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. 

Výše nákladů a výnosů se uvádí za běžné a minulé účetní období (13, § 64–66). 

Dle použité metody konsolidace se výkaz zisku a ztrát doplní o: 

 zúčtování konsolidačního rozdílu, a to kladného v nákladových položkách 

a záporného ve výnosových položkách, 

 menšinové podíly na výsledku hospodaření a 

 podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (13, § 66). 

Příloha konsolidované účetní závěrky 

Konsolidující účetní jednotka má povinnost uvést v příloze účetní závěrky 

informace, které jsou stanovené v § 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví, neboli informace, které by uvedla, pokud by sestavovala individuální přílohu 

účetní závěrky. Současně musí být informace přizpůsobeny tak, aby se usnadnilo 

posouzení finanční situace podniků podléhajících konsolidaci jako celku (13, § 67). 

Zároveň konsolidující účetní jednotka uvede informace o účetních jednotkách, které se 

zahrnují do konsolidované účetní závěrky, a to konsolidovaných účetních jednotkách, 

které tvoří s konsolidující účetní jednotkou konsolidační celek nebo nejsou do 

konsolidačního celku zahrnuty z důvodu nevýznamnosti, přidružených účetních 

jednotkách a účetních jednotkách pod společným vlivem (13, § 67). 

Dále uvede způsob konsolidace, metody konsolidace, vysvětlení položek představujících 

kladný a záporný konsolidační rozdíl, a pokud byly vybrané položky konsolidované 

účetní závěrky původně vyjádřeny v cizí měně, způsob přepočtu na měnu, ve které byla 

sestavena konsolidovaná účetní závěrka (13, § 67).  
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2.2.4 Konsolidační pravidla a způsoby konsolidace 

Konsolidující účetní jednotka má povinnost vyhlásit konsolidační pravidla, na základě 

kterých konsolidované účetní jednotky upraví předkládané dokumenty potřebné pro 

sestavení konsolidované účetní závěrky. Pravidla definují především způsoby oceňování 

majetku a závazků a požadavky na informace, které konsolidované účetní jednotky 

předkládají, a to včetně termínu předložení. Taktéž jsou stanoveny termíny předložení 

konsolidovaných účetních závěrek nižších konsolidačních celků a termín sestavení 

konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek, pokud se sestavuje po jednotlivých 

úrovních (14). 

Z toho důvodu musí být jednoznačně definovaný způsob konsolidace, kterým může být 

přímá konsolidace nebo konsolidace po jednotlivých úrovních dílčích celků. Přímou 

konsolidací se konsolidují všechny účetní jednotky zároveň, bez využití konsolidovaných 

účetních závěrek, které by byly sestaveny za dílčí celky. Konsolidací po jednotlivých 

úrovních se rozumí sestavení konsolidovaných účetních závěrek za nižší celky, které 

následně vstupují do konsolidovaných účetních závěrek celků vyšších (13, § 63). 

2.2.5 Metody konsolidace 

Při sestavování konsolidované účetní závěrky má konsolidující účetní jednotka povinnost 

použít konsolidační metodu plné konsolidace, poměrné konsolidace, nebo konsolidace 

ekvivalencí (7, § 23). 

Metoda plné konsolidace 

Metoda plné konsolidace se aplikuje při konsolidaci účetních jednotek, ve kterých 

konsolidující účetní jednotka uplatňuje rozhodující vliv neboli u konsolidovaných 

účetních jednotek (9, s. 30). Všechna aktiva, pasiva, náklady i výnosy, které jsou součástí 

účetních závěrek konsolidovaných účetních jednotek se, po případném přetřídění, 

úpravách, či vyloučení, zařadí do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní 

jednotky, a to v plné výši (13, § 63). 

Proces konsolidace plnou metodou lze rozdělit do devíti etap. První etapou se rozumí 

přetřídění a úprava účetních závěrek ovládajících a ovládaných osob. Přetřízení probíhá 
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se zřetelem na doplněné položky a obsah konsolidované rozvahy a konsolidovaného 

výkazu zisku a ztráty. K úpravám dochází, pokud ovládané osoby uplatňují odlišné 

oceňovací principy od principů stanovených konsolidačními pravidly a významně by 

ovlivnily vybrané položky konsolidované účetní závěrky. Položky účetních závěrek 

ovládaných osob, které mají sídlo v zahraničí a vedou účetnictví v cizí měně, se 

přepočítají kursem platným ke dni sestavení konsolidované účetní závěrky (14). 

Druhá etapa se zaměřuje na úpravu ocenění aktiv a závazků v účetnictví ovládané osoby, 

a to v případě, že se zásadně liší od reálné hodnoty. Ocenění na reálnou hodnotu se 

provede při stanovení konsolidačního rozdílu, a to ke dni akvizice nebo ke dni, kdy se 

zvýší účast na základním kapitálu. Upravené položky se zahrnou do konsolidované účetní 

závěrky (14). „Pokud dojde u úpravám ocenění aktiv a závazků podle výše uvedeného, 

zároveň se provedou úpravy zachycující rozdíly z operací po dni akvizice nebo zvýšení 

účasti na vlastním kapitálu, které vyplývají ze zahrnování příslušných aktiv nebo 

zúčtování příslušných závazků na vrub nebo ve prospěch výsledku hospodaření ovládané 

osoby v ocenění těchto položek v účetnictví ovládané osoby a těmito operacemi 

vyjádřenými (oceněnými) v návaznosti na upravené ocenění příslušných položek aktiv 

a závazků pro potřeby konsolidace (14). 

Třetí etapou je sumarizace dat účetních závěrek ovládající a ovládaných osob. Ovládající 

osoba má povinnost sečíst přetříděná a upravená data vlastní účetní závěrky 

s přetříděnými a upravenými daty individuálních účetních závěrek ovládaných osob (14). 

Ve čtvrté etapě se vyloučí vzájemné operace mezi osobami, které tvoří konsolidační 

celek. V plné výši se vyloučí účetní operace, které nemají vliv na výsledek hospodaření, 

a to pohledávky a závazky a náklady a výnosy, které významně ovlivňují stav majetku, 

závazků a výsledkové položky v konsolidované účetní závěrce. Zároveň se vyloučí účetní 

operace, které ovlivňují výši výsledku hospodaření, a to například při: 

 nákupu a prodeji zásob, kdy se v konsolidované rozvaze a konsolidovaném 

výkazu zisku a ztráty opraví ocenění zásob a výnosy z prodeje zásob, 

 nákupu a prodeji dlouhodobého majetku, kdy se upraví výnosy z prodeje 

dlouhodobého majetku o rozdíl mezi prodejní cenou a zůstatkovou cenou 

u dodavatele a současně se upraví oprávky dlouhodobého majetku nebo 
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 přijetí, resp. vyplacení podílů na zisku, kdy se u přijatých výnosů z podílů na zisku 

sníží příslušná výnosová položka v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty 

a současně se v konsolidované rozvaze zvýší nerozdělený zisk minulých let nebo 

sníží neuhrazená ztráta minulých let (14). 

Pátou etapu představuje určení konsolidačního rozdílu, čímž se rozumí rozdíl mezi 

pořizovací cenou podílu ovládané osoby a oceněním podílu dle podílové účasti ovládající 

osoby na výši vlastního kapitálu vyjádřeném v reálné hodnotě, která je daná rozdílem 

mezi reálnou hodnotou celkových aktiv a cizích zdrojů ke dni akvizice nebo ke dni 

zvýšení účasti na základním kapitálu. Za den akvizice se pokládá den, od kterého začíná 

účinně ovládající osoba uplatňovat vliv nad ovládanou osobou (14). 

V šesté etapě se rozdělí vlastní kapitál v konsolidované rozvaze vyčleněním většinového 

podílu, který zahrnuje vlastní kapitál ovládající osoby a podíly ovládající osoby na 

vlastním kapitálu ovládaných osob, a oddělením menšinových podílů. Většinový podíl 

spolu s cennými papíry a podíly, jejichž emitentem je ovládaná osoba, se vyloučí 

z konsolidované rozvahy (14). 

Sedmou etapou se rozumí vykázání menšinového vlastního kapitálu v pasivech 

konsolidované rozvahy, kde se uvádí menšinové podíly na vlastním kapitálu ovládaných 

osob, které se dělí na podíly na základním kapitálu, kapitálových fondech a fondech ze 

zisku, nerozděleném výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného 

účetního období (14). 

V osmé etapě se rozdělí konsolidovaný výsledek hospodaření běžného období, který je 

součástí konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, a to v poměru na konsolidovaný 

výsledek hospodaření za účetní období vztahující se k ovládající osobě a menšinový podíl 

na konsolidovaném výsledku hospodaření za účetní období, který připadá na ostatní 

akcionáře a společníky ovládaných osob (14). 

V poslední, deváté etapě se vypořádají podíly se zpětnou vazbou dle charakteru jejich 

pořízení. Pokud jsou pořizovány za účelem krátkodobé držby se záměrem jejich prodeje, 

vykáží se v položce krátkodobého finančního majetku v aktivech konsolidované rozvahy. 

V případě, že jsou pořízeny se záměrem dlouhodobé držby, stávají se položkou snižující 
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základní kapitál ve výši jmenovité hodnoty. Případný rozdíl se vypořádá v položce 

kapitálových fondů konsolidované rozvahy a uvede se v příloze (14). 

Metoda konsolidace ekvivalencí 

Metoda konsolidace ekvivalencí se používá za předpokladu, že konsolidující účetní 

jednotka uplatňuje podstatný vliv v přidružené účetní jednotce (15, s. 375). Na rozdíl od 

metody plné konsolidace aktiva, pasiva, náklady a výnosy konsolidovaných jednotek 

nevstupují do konsolidované účetní závěrky v plné výši, ale projevují se pouze 

ve vybraných položkách (9, s. 31). Principem metody konsolidace ekvivalencí je 

přecenění cenných papírů emitovaných účetní jednotkou pod podstatným vlivem, 

poměrnou částí vlastního kapitálu a podílení se na výsledku hospodaření přidruženého 

podniku (15, s. 375). 

Postup konsolidace metodou ekvivalence lze rozdělit do několika fází. Na počátku se 

vyloučí pořizovací cena finanční investice, na kterou navazuje určení konsolidačního 

rozdílu, který se vypočítá stejně jako u metody plné konsolidace. Ve třetí fázi se vypočtou 

položky „Cenné papíry a podíly v ekvivalenci“, „Podíl na výsledku hospodaření 

v ekvivalenci“ a „Konsolidační rezervní fond“. Na závěr dochází k vyloučení vzájemných 

vztahů, které mají významný dopad na vlastní kapitál a výsledek hospodaření běžného 

účetního období účetní jednotky pod podstatným vlivem (9, s. 31). 

Pokud se konsolidace provádí po jednotlivých úrovních dílčích celků, určí se položka 

„Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ za vyšší dílčí celek pomocí podílu na 

výsledku hospodaření konsolidované účetní jednotky pod podstatným vlivem 

zachyceným v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty dílčího celku. Pokud se konsolidace 

provádí metodou přímou, převezme se přímo poměrná část na výsledku hospodaření 

přidružené účetní jednotky, která odpovídá podílové účasti účetní jednotky, která 

v daném podniku uplatňuje podstatný vliv (14). 

Metoda poměrné konsolidace 

Poměrná metoda konsolidace se užívá při konsolidaci účetních jednotek, ve kterých je 

uplatňován společný vliv. Položky aktiv, pasiv, nákladů a výnosů účetní jednotky pod 

společným vlivem jsou do konsolidované účetní závěrky zahrnuty obdobně jako 
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u metody plné konsolidace, avšak s tím rozdílem, že se zahrnují pouze v poměrné výši 

připadající na podíl konsolidující účetní jednotky (9, s. 32). 

Etapy konsolidace poměrnou metodou jsou podobné etapám aplikovaným při konsolidaci 

plnou metodou, avšak bez vyjádření menšinových podílů. K vyloučení vzájemných 

operací dochází v poměrné výši odpovídající příslušnému podílu konsolidující účetní 

jednotky (9, s. 32). 

2.2.6 Vybrané položky konsolidovaných účetních výkazů 

Aby bylo možné porozumět problematice jednotlivých metod konsolidace je nutné 

vymezit definice nových položek konsolidovaných účetních výkazů včetně způsobů 

jejich určení. 

Konsolidační rozdíl 

„Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidované účetní 

jednotky a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši 

vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných 

hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení 

(dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů).“ (14) 

Přecenění na reálnou hodnotu se provede k datu akvizice nebo ke dni zvýšení účasti však 

pouze v případě, že se k tomuto dni významně liší od účetní hodnoty aktiv a cizích 

závazků. Jelikož se přecenění nezahrnuje do individuálních účetních závěrek, je nutné, 

aby se neustále zobrazovalo jako konsolidační úprava v konsolidovaných účetních 

závěrkách. Pokud k přecenění jednotlivých položek dojde, je nutné provést úpravy těchto 

položek za účelem konsolidace i po dni akvizice (9, s. 19). 

Konsolidační rozdíl se počítá u všech metod konsolidace stejným způsobem, a to dle 

následujícího vzorce (9, s. 20): 

Konsolidační rozdíl = pořizovací cena – % podílu × vlastní kapitál 

Vzorec 1: Konsolidační rozdíl (9, s. 20) 
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Konsolidační rozdíl může nabývat kladných, záporných i nulových hodnot. Zatímco 

kladný konsolidační rozdíl značí, že konsolidující účetní jednotka zakoupila s podílem 

i schopnost konsolidované účetní jednotky produkovat zisk, záporný konsolidační rozdíl 

může vzniknout např. z důvodu špatné finanční situace účetní jednotky. Konsolidační 

rozdíl nulový vzniká v případě, že konsolidující účetní jednotka zakládá konsolidovanou 

účetní jednotku a vklad tak téměř vždy odpovídá podílu na vlastním kapitálu příslušné 

účetní jednotky (9, s. 21). 

Konsolidační rozdíl se odepisuje 20 let rovnoměrným způsobem, pokud neexistují 

důvody pro kratší dobu odpisování. Vybraná doba odpisování však nesmí porušovat 

princip věrného a poctivého obrazu účetnictví a musí být spolehlivě prokazatelná. Odpis 

konsolidačního rozdílu se stává součástí konsolidovaného výkazu zisku a ztráty (14). 

Menšinový vlastní kapitál 

Menšinový vlastní kapitál, který se vztahuje pouze k metodě plné konsolidace, se 

zobrazuje v pasivech konsolidované rozvahy, ve které se uvádějí menšinové podíly na 

vlastním kapitálu ovládaných osob v členění na menšinový základní kapitál, menšinové 

kapitálové fondy, menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené 

ztráty minulých let a menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období (10). 

Menšinové podíly v rozvaze lze vyjádřit následujícím způsobem, kde se do vzorce 

dosazuje upravený vlastní kapitál upravený o rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou 

k datu akvizice (9, s. 22):  

Menšinové podíly = (100 % – % podílu) × vlastní kapitál 

Vzorec 2: Menšinové podíly v rozvaze (9, s. 22) 

Ve výkazu zisku a ztráty se menšinové podíly zobrazují v položce „Menšinové podíly na 

výsledku hospodaření“, která odpovídá položce „Menšinový výsledek hospodaření 

běžného účetního období“ zobrazené v rozvaze. Položka „Menšinové podíly na výsledku 

hospodaření“ souvisí s výsledkem hospodaření za běžné účetní období (dále jen VH 

BÚO) ovládané osoby a lze vyjádřit dle následujícího vzorce (9, s. 22): 
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Menšinové podíly = (100 % – % podílu) × VH BÚO 

Vzorec 3: Menšinové podíly ve výkazu zisku a ztráty (9, s. 22) 

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci, které se stávají součástí konsolidované rozvahy, se 

vykazují pouze při aplikování metody konsolidace ekvivalencí. Položku lze určit pomocí 

následujícího vzorce, kde vlastní kapitál musí být upraven o reálnou hodnotu k datu 

akvizice (9, s. 22): 

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci = % podílu × vlastní kapitál 

Vzorec 4: Cenné papíry a podíly v ekvivalenci (9, s. 22) 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci, který se týká výsledku hospodaření 

běžného účetního období konsolidované účetní jednotky, se vztahuje pouze k metodě 

konsolidace ekvivalencí a stává se součástí konsolidované rozvahy i konsolidovaného 

výkazu zisku a ztráty. Položka lze vyjádřit následujícím vzorcem (9, s. 23): 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci = % podíl × VH BÚO 

Vzorec 5: Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (9, s. 23) 

Konsolidační rezervní fond 

Konsolidační rezervní fond tvoří akumulované podíly na výsledcích hospodaření 

v ekvivalencích minulých let účetních jednotek pod podstatným vlivem od data akvizice, 

tudíž se užívá pouze u metody konsolidace ekvivalencí. Konsolidační rezervní fond 

obsahuje i podíly konsolidované účetní jednotky pod podstatným vlivem, které se 

vztahují ke změnám v úhrnné výši ostatního vlastního kapitálu neboli vlastního kapitálu 

bez výsledku hospodaření příslušného období (14). 

Konsolidační rezervní fond lze určit dle následujícího vzorce, kde se vlastním kapitálem 

rozumí vlastní kapitál k datu akvizice (9, s. 23): 
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Konsolidační rezervní fond = % podílu × vlastní kapitál bez VH BÚO – vlastní kapitál 

Vzorec 6: Konsolidační rezervní fond (9, s. 23) 

2.3 Oceňování podniku 

Důvody k oceňování podniku mohou být velmi rozmanité, obecně se rozlišují podle toho, 

zda ocenění souvisí se změnou vlastnické struktury podniku, či nikoliv. Příčinami 

souvisejícími se změnou vlastnictví mohou být např. koupě nebo prodej podniku, 

případně jeho části, vstup na kapitálový trh, zvýšení, resp. snížení základního kapitálu, 

splynutí a sloučení podniků apod. Naopak k ocenění bez změny vlastnické struktury 

dochází např. v souvislosti se změnou právní formy, poskytováním úvěru, nebo sanací 

podniku (21, s. 137). 

U každého ocenění podniku je nezbytné, aby bylo jasně definováno, z jakého důvodu se 

ocenění zpracovává, jaká hodnota by měla být výsledkem ocenění a k jakému datu je 

příslušná hodnota platná (22, s. 43). 

Hodnota podniku závisí na budoucím užitku, který lze z držení podniku očekávat. Tento 

užitek může být vyjádřen v podobě finanční, nebo podobě, která nelze přímo finančně 

vyjádřit (např. společenské postavení). Při oceňování podniku se vychází pouze z užitku 

ve finančním vyjádření a hodnota podniku je stanovena očekávanými budoucími příjmy 

diskontovanými na současnou hodnotu. Jelikož nelze budoucí příjmy v dlouhodobém 

horizontu jednoznačně určit, ale pouze odhadovat, není hodnota podniku objektivní 

a jedná se pouze o odhad, který ovlivňuje zejména smýšlení autora ocenění (22, s. 24). 

Podnik může být oceňován v různých hladinách, a to hodnotě brutto, nebo hodnotě netto. 

Zatímco hodnota brutto představuje hodnotu podniku jako celku a zahrnuje hodnotu jak 

pro vlastníky, tak pro věřitele, hodnotou netto se rozumí pouze ocenění na úrovni 

vlastníků podniku (22, s. 19). 

2.3.1 Doporučený postup při oceňování podniku 

Na počátku je nutné nashromáždit vstupní data a potřebné informace, a to nejen ze 

samotného podniku, ale i okolního prostředí (23, s. 25). Na tuto etapu navazuje 

zpracování strategické a finanční analýzy podniku, která slouží ke zhodnocení celkového 
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stavu, postavení na trhu, konkurenceschopnosti, schopnosti dlouhodobě přežít a tvořit 

hodnotu. Následně se rozdělí aktiva podniku na provozně potřebná a nepotřebná, provede 

se analýza a prognóza generátorů hodnoty a orientační ocenění na základě generátorů 

hodnoty. Na základě předchozích kroků se sestaví finanční plán, zvolí se vhodná metoda 

ocenění a provedou se další kroky potřebné pro příslušnou metodu (22, s. 43–44). 

Strategická analýza 

Strategická analýza je klíčovou součástí oceňovacího procesu, jelikož vymezuje celkový 

výnosový potenciál oceňovaného podniku, který je ovlivňován vnějším a vnitřním 

potenciálem podniku. Zatímco vnější potenciál je dán příležitostmi a riziky, kterými 

disponuje prostředí, ve kterém se podnik pohybuje, vnitřní potenciál tvoří silné a slabé 

stránky podniku Výsledkem analýzy vnitřního a vnějšího prostředí je stanovení prognózy 

tržeb oceňovaného podniku (22, s. 74). 

Pro analýzu vnějšího neboli makroekonomického prostředí lze využít tzv. metodu 

SLEPTE, která vychází z minulého vývoje a slouží k predikci budoucí situace na 

relevantním trhu podniku. Metoda analyzuje šest faktorů, jejichž počáteční písmena tvoří 

název SLEPTE, a to sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické 

a ekologické faktory (58, s. 42). 

Sociální faktory vyplývají zejména z demografických faktorů (např. velikosti, struktury 

a věku obyvatelstva), sociálně-kulturních aspektů (např. životní úrovně) a vzdělání 

populace. Politické a legislativní faktory mohou být ovlivněny národní politikou 

i členstvím země v různých organizacích. Faktory se podniku dotýkají prostřednictvím, 

zákonů, nařízení a směrnic (např. daňových zákonů, antimonopolních zákonů, regulací 

exportu a importu) (57, s. 16–18). 

Ekonomické faktory vyplývají ze stavu národní a světové ekonomiky. Mezi podstatné 

ukazatele, které na podnik působí, patří makroekonomické ukazatele neboli fáze 

hospodářského cyklu, hrubý domácí produkt, úroková míra, míra inflace, měnová 

stabilita, směnný kurz, nezaměstnanost a další. Technologické faktory mohou významně 

ovlivnit úspěšnost podniku. Faktory tvoří podpora vlády v oblasti výzkumu a vývoje, 

úroveň technologií, nové technologie a rychlost zastarávání (57, s. 18–19). Ekologické 
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faktory se zaměřují zejména na ochranu životního prostředí, zpracování odpadů, recyklaci 

a obnovitelné zdroje energie (58, s. 48). 

Analýzou oborového prostředí podniku se zabývá Porterův model pěti sil, který vychází 

z předpokladu, že strategickou pozici společnosti v odvětví určuje pět základních faktorů, 

a to rivalita mezi stávající konkurencí, riziko vstupu nových konkurentů, vliv odběratelů 

a dodavatelů a hrozba substitutů (58, s. 49). 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty je ovlivněna počtem konkurentů v odvětví, 

diferenciací nabízených produktů a snahou získat lepší postavení na relevantním trhu, 

k čemuž se využívá např. cenová politika, kvalita produktu, propagace nebo výhodnější 

platební podmínky. Riziko vstupu nových konkurentů do odvětví závisí především na 

existenci vstupních bariér, kterými mohou být úspory z rozsahu, diferenciace výrobků, 

know-how, kapitálová náročnost, legislativa a další (58, s. 51–52). 

Vyjednávací síla dodavatelů úzce souvisí s výnosností podniku a závisí na tom, kolik 

dodavatelů se na příslušném trhu nachází, kolik existuje odběratelů a zda dodávaný 

produkt představuje pro odběratele významný vstup. Vyjednávací síla odběratelů 

představuje schopnost zákazníků ovlivnit cenu, kvalitu, servis či platební podmínky 

související s poptávaným produktem. Vyjednávací síla odběratelů roste, pokud existují 

substituty produktu a zákazník má možnost přejít k jinému dodavateli bez vzniku 

dodatečných nákladů. Hrozba substitutů současně omezuje ziskovost podniku, jelikož 

limituje ceny, za které podnik prodává své produkty (58, s. 50–51). 

Pro analýzu vnitřního prostředí slouží McKinesyho model 7S, který koumá sedm 

faktorů, jenž jsou mezi sebou vzájemně provázány, a to strategii, strukturu, systémy, styl 

práce vedení, spolupracovníky, schopnosti a sdílené hodnoty. Strategie vyjadřuje, jak 

podnik dosahuje své vize a reaguje na hrozby a příležitosti. Strukturou se rozumí 

organizační struktura v podniku, která zajišťuje rozdělení úloh, kompetencí a pravomocí. 

Systémy představují procedury, které slouží k řízení každodenní aktivity organizace. Patří 

sem informační systémy, komunikační a kontrolní systémy, systémy alokace zdrojů apod. 

(58, s. 73–74) 

Za spolupracovníky lze považovat lidské zdroje společnosti a jejich rozvoj, školení, 

motivace nebo chování vůči firmě. Schopnostmi se rozumějí odborné znalosti 
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a kompetence uvnitř podniku. Styl představuje postoj managementu k řízení a řešení 

problémů. Poslední faktor, sdílené hodnoty, odráží principy respektované pracovníky 

a dalšími bezprostředně zainteresovanými skupinami, které se podílí na úspěchu 

společnosti (58, s. 74–75). 

Finanční analýza 

Po důkladné strategické analýze lze přistoupit k analýze finanční, která je považována za 

nejdůležitější nástroj finančního řízení. V souvislosti s oceněním plní nejen funkci 

prověření finančního zdraví podniku, jelikož zkoumá minulost, současnost a zároveň 

predikuje budoucnost, ale současně tvoří základ pro finanční plán (22, s. 116). 

Jelikož se diplomová práce hodnocením finanční situace podniku nezabývá pouze 

v rámci ocenění podniku, je jednotlivým metodám finanční analýzy věnována samostatná 

kapitola „Ekonomické zhodnocení účetní závěrky“. 

SWOT analýza 

Na základě poznatků získaných strategickou analýzou, která hodnotí makroekonomické 

a mikroekonomické prostředí podniku, a finanční analýzou, která hodnotí finanční zdraví 

společnosti, lze vytvořit SWOT analýzu, která představuje přehled silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb podniku. Zatímco silné a slabé stránky vychází z analýzy 

vnitřního prostředí a finanční analýzy, příležitosti a hrozby jsou dány analýzou vnějšího 

prostředí (58, s. 84) 

Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná vychází z předpokladu, že podnik byl 

zřízen pro určité podnikatelské zaměření, k čemuž potřebuje pouze aktiva v určité 

velikosti a struktuře, a to včetně kapacitních rezerv. Tato aktiva se nazývají provozně 

potřebná neboli provozně nutná. Zbylá aktiva lze považovat za provozně nepotřebná. 

Současně by měly být vyřazeny výnosy a náklady, které se vztahují k nepotřebným 

aktivům. Nerozdělení provozního a neprovozního majetku spolu s výnosy a náklady by 

mohlo vést ke zkreslení výsledného ocenění, které by mohlo být podhodnocené, resp. 

nadhodnocené (22, s. 141–142). 
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Provozně nepotřebnými aktivy se nejčastěji rozumí krátkodobý finanční majetek, 

nadbytečné peněžní prostředky, dlouhodobý finanční majetek, který nemá přímou vazbu 

k základní činnosti podniku, a ostatní provozně nepotřebná aktiva, mezi které lze zařadit 

např. nemovitosti, které neslouží k hlavní činnosti podniku, pohledávky nesouvisející se 

základním účelem podniku, nepotřebné zásoby a nedobytné pohledávky (22, s. 143–145). 

Provozně nutný investovaný kapitál 

Po rozčlenění aktiv na provozně potřená a nepotřebná lze vyčíslit kapitál investovaný do 

provozně nutných aktiv. Provozně nutný investovaný kapitál lze určit součtem provozně 

potřebného dlouhodobého majetku a provozně potřebného pracovního kapitálu. Provozně 

nutný pracovní kapitál lze získat snížením oběžných aktiv o závazky, u kterých nelze 

přímo vyčíslit jejich náklady (např. úroky). Příkladem jsou závazky vůči dodavatelům, 

zaměstnancům, státu apod. Součástí pracovního kapitálu je obvykle i časové rozlišení 

aktiv, které se přičítá a časové rozlišení pasiv, které se odečítá (22, s. 146). 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Korigovaným provozním výsledkem hospodaření se rozumí výsledek hospodaření 

generovaný pouze provozně nutným investovaným kapitálem. Korigovaný výsledek 

hospodaření lze získat pomocí úprav provozního výsledku hospodaření o výnosy 

a náklady, které nesouvisí s hlavní činností společnosti. Typickým příkladem položek, 

které je nutné vyloučit, jsou tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, jejich 

zůstatková cena, odpisy provozně nepotřebného dlouhodobého majetku, jiné provozní 

výnosy a jiné provozní náklady. Naopak se přičítají výnosy z cenných papírů, které jsou 

součástí provozně nutného majetku, případně finanční náklady, které souvisí s provozně 

potřebným majetkem (22, s. 146–147). 

Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty představují souhrn několika podnikohospodářských veličin, které 

spolu určují hodnotu podniku. Pomocí analýzy generátorů hodnoty lze zjistit, zda podnik 

tvoří hodnotu, a které faktory ji významně ovlivňují. Prognóza generátorů hodnoty slouží 

jako základ finančního plánu, zejména plánu volných peněžních toků, na kterých je 
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hodnota podniku závislá. Generátory hodnoty tvoří zejména tržby a jejich růst, marže 

korigovaného provozního zisku, investice do pracovního kapitálu a dlouhodobého 

provozně nutného majetku, diskontní míra, způsob financování a doba, po kterou lze 

předpokládat generování pozitivního peněžního toku neboli doba existence podniku 

(22, s. 149–150). 

Predikce tržeb úzce souvisí se strategickou analýzou, ze které by budoucí tržby měly 

vycházet. Výsledky strategické analýzy nemusí být konečné, jelikož zohledňují pouze 

pravděpodobný vývoj tržních podmínek, ale může dojít k úpravě prognózy tržeb podle 

kapacitních možností podniku (22, s. 150). 

Druhý generátor hodnoty neboli provozní ziskovou marži lze určit jako poměr 

korigovaného provozního výsledku hospodaření (dále jen KPVH) před daní a odpisy 

a tržeb. Doporučuje se zpracovat dvě na sobě nezávislé prognózy ziskové marže, a to 

shora a zdola, a následně obě prognózy zkorigovat tak, aby došlo k vzájemnému sladění 

dosažených hodnot (22, s. 151). 

Provozní zisková marže =
KPVH před daní a odpisy

tržby
 

Vzorec 7: Provozní zisková marže (zdroj: 22, s. 151) 

Základním přístupem je stanovení ziskové marže shora. Přístup vychází z vývoje ziskové 

marže v minulosti a následného odvození vývoje v budoucnosti. Na počátku se určí za 

předchozí roky korigovaný výsledek hospodaření před daní a odpisy, ze kterého se 

procentně vyjádří zisková marže. Minulá zisková marže se podrobí analýze faktorů, které 

na ni působí, a to zejména v souladu s konkurenční pozicí podniku. Následně se určí 

faktory, které budou marži ovlivňovat v budoucnu, provede se odhad budoucí ziskové 

marže a dopočítá se korigovaný výsledek hospodaření před daní a odpisy v budoucích 

letech jako součin prognózovaných tržeb a odhadnuté ziskové marže (22, s. 151–152). 

V rámci prognózy ziskové marže zdola se nejprve sestaví prognóza hlavních nákladových 

položek (např. výkonová spotřeba, osobní náklady) formou podílů z tržeb. Prognóza se 

doplní o méně významné provozní nákladové položky, resp. výnosy, dopočítá 

se korigovaný provozní zisk pomocí rozdílu provozních výnosů a nákladů a stanoví se 

zisková marže (22, s. 153). 
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Třetí generátor hodnoty neboli provozně nutný pracovní kapitál, který je součástí 

provozně nutného investovaného kapitálu, se určí jako součet provozně nutných 

peněžních prostředků, zásob, pohledávek a časového rozlišení aktiv ponížený 

o neúročené závazky a časové rozlišení pasiv. Potřebnou výši peněžních prostředků lze 

určit pomocí ukazatele okamžité likvidity neboli likvidity 1. stupně. Při analýze 

a plánování zásob, pohledávek a závazků se nejprve provede analýza náročnosti výkonů 

na jednotlivé položky pracovního kapitálu v minulosti pomocí ukazatele doby obratu 

neboli poměru příslušné položky a denních tržeb. Následně se zjistí hlavní faktory 

ovlivňující vývoj jednotlivých položek pracovního kapitálu, predikuje se působení 

faktorů do budoucnosti a odhadne se vývoj náročnosti tržeb na položky pracovního 

kapitálu (22, s. 159–160). 

Analýza dalšího generátoru hodnoty, investic do dlouhodobého majetku, který je 

provozně nutný pro hlavní činnost podniku a je součástí provozně nutného investovaného 

kapitálu, je nejnáročnější částí analýzy generátorů hodnoty, jelikož se investice nevyvíjí 

plynule měly by být chápány v širším kontextu, který zahrnuje i investice do výzkumu a 

vývoje a investice do lidského kapitálu. Vhodným nástrojem je analýza minulosti 

doplněná o míru využití kapacit, a to především pro větší společnosti, jelikož lze odvodit 

závislost investičního majetku na výkonech společnosti. V současnosti existují tři 

přístupy k plánování investiční náročnosti: 

 globální přistup, který se využívá, pokud mají investice do dlouhodobého majetku 

průběžný vývoj (dlouhodobý majetek byl a stále je postupně a pravidelně 

nabýván, resp. obnovován). Přístup vychází z analýzy provozně potřebného 

dlouhodobého majetku ve vztahu k tržbám. Koeficient náročnosti tržeb na brutto 

investice lze určit v jednotlivých letech následovně (22, s. 162): 

Koeficient =
brutto investice do provozně nutného dlouhodobého majetku

tržby
 

Vzorec 8: Koeficient náročnosti tržeb na brutto investice (zdroj: 22, s. 162) 

 přístup podle hlavních položek, který vychází z investičních plánů podniku 

podložených analýzou efektivnosti jednotlivých investic (22, s. 163). 
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 přístup založený na odpisech, který vychází z předpokladu, že investice pod 

úrovní odpisů, které jsou propočteny ze starších historických cen, nebudou stačit 

k dlouhodobému přežití nebo dokonce růstu podniku (22, s. 163). 

Optimálním řešením pro plánování investic do dlouhodobého majetku je kombinace 

všech uvedených metod. Primární pro dlouhodobé přežití podniku je, aby byl podnik 

schopen vydělat na investice, které jsou nutné k jeho přežití (22, s. 164). 

Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Analýzy a prognóza generátorů hodnoty je východiskem k předběžnému odhadu hodnoty 

podniku na principu volných peněžních toků (dále jen FCF), které lze pro jednotlivé roky 

určit pomocí rozdílu korigovaného provozního zisku po dani a přírůstku pracovního 

kapitálu a dlouhodobého majetku neboli následující rovnice (22, s. 172): 

FCFt = Xt-1 × (1 + g) × rZPx × (1 - d) - Xt-1 × g × (kWC + kDMn) 

Vzorec 9: Volný peněžní tok (zdroj: 22, s. 172) 

kde Xt-1 – tržby za zboží a vlastní výrobky 

 t – rok 

g – tempo růstu tržeb 

 rZPx – provozní zisková marže z korigovaného výsledku hospodaření po odpisech 

 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 (22, s. 172) 

Hodnota podniku brutto 

Následný odhad výnosové hodnoty podniku jako celku lze určit pomocí následující 

rovnice, kde ik značí diskontní míru neboli kalkulovanou úrokovou míru (22, s. 172–173). 
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Hodnota podniku brutto =  
FCFt

ik - g
 

Vzorec 10: Hodnota podniku brutto (zdroj: vlastní zpracování dle 22, s. 173) 

Jako diskontní míra se užívá hodnota průměrných vážených nákladů na kapitál (tzv. 

WACC – Weighted Average Cost of Capital), která zahrnuje cenu za použití kapitálu 

akcionářů i věřitelů (23, s. 174). Výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál lze 

provést následovně (18, s. 249): 

WACC =
E

C
×re+

D

C
×rd×(1 t) 

Vzorec 11: Průměrné vážené náklady na kapitál (18, s. 249) 

kde E – vlastní kapitál 

 D – cizí kapitál 

 C – celkový investovaný kapitál 

 re – náklady na vlastní kapitál 

 rd – náklady na cizí kapitál 

 t – sazba daně z příjmů (18, s. 249) 

Náklady na vlastní kapitál podniku lze určit pomocí Stavebnicového modelu Ministerstva 

průmyslu a obchodu České republiky, který lze vyjádřit následujícím vzorcem (19): 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 +  𝑟𝐿𝐴 +  𝑟𝑝 +  𝑟𝐹𝑆 +  𝑟𝐹𝑆𝑇 

Vzorec 12: Náklady na vlastní kapitál (zdroj: 19) 

kde rf – bezriziková sazba 

 rLA – riziková přirážka za velikost podniku 

 rp – riziková přirážka za podnikatelské riziko 

 rFS – riziková přirážka za finanční stabilitu 

 rFST – riziková přirážka za finanční strukturu (19) 
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Bezrizikovou sazbou se rozumí výnos desetiletých státních dluhopisů emitovaných 

Českou národní bankou. Hodnoty bezrizikové sazby jsou zjišťovány v rámci finanční 

analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (32). 

Riziková přirážka za velikost podniku souvisí s úplatnými zdroji podniku (dále jen 

UZ), které představují součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. 

Podmínky jsou zobrazeny v následující tabulce (32). 

Tab. 2: Riziková přirážka za velikost podniku (zdroj: vlastní zpracování dle 31) 

Podmínka Riziková přirážka 

UZ ≤ 100 mil. Kč 5,00 % 

UZ ≥ 3 mld. Kč 0,00 % 

100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč 
(3 - UZ v mld. Kč)

2

168,2
 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko je spojena s ukazatelem obratu aktiv, který 

lze vyjádřit jako EBIT/aktiva. Podmínky jsou součástí následující tabulky, kde se X1 

rozumí poměr úplatných zdrojů (UZ) a celkových aktiv vynásobený úrokovou mírou (32). 

Tab. 3: Riziková přirážka za podnikatelské riziko (zdroj: vlastní zpracování dle 32) 

Podmínka Riziková přirážka 

EBIT/aktiva > X1 minimální hodnota v odvětví 

EBIT/aktiva < 0 10,00 % 

0 < EBIT/aktiva < X1 
(X1 - 

EBIT
celková aktiva

)
2

X1
2

× 0,1 

Riziková přirážka za finanční stabilitu definuje vztahy životnosti aktiv a pasiv a je 

vázána na běžnou likviditu (dále jen L3), přičemž podmínky jsou stanoveny v následující 

tabulce, kde XL1 a XL2 značí okamžitou a pohotovou likviditu odvětví (32). 

Tab. 4: Riziková přirážka za finanční stabilitu (zdroj: vlastní zpracování dle 32) 

Podmínka Riziková přirážka 

L3 ≤ XL1 10,00 % 

L3 ≥ XL2 0,00 % 

XL1 < L3 < XL2 
(XL2 - L3)

2

(XL2 - XL1)
2

× 0,1 
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Riziková přirážka za finanční strukturu je dána rozdílem nákladů na vlastní kapitál 

a průměrných vážených nákladů na kapitál. Pokud je riziková přirážka větší než 10 %, je 

nutné hodnotu omezit na 10 %. Jestliže podnik cizí úročený kapitál nemá, lze rizikovou 

přirážku považovat za nulovou a WACC se určí následující rovnicí (32): 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑓 +  𝑟𝐿𝐴 +  𝑟𝑝 +  𝑟𝐹𝑆 

Vzorec 13: WACC při nulové přirážce za finanční strukturu (zdroj: 32) 

Jestliže se určí průměrné vážené náklady na kapitál pomocí předchozího vzorce, lze 

vyjádřit náklady na vlastní kapitál následujícím vzorcem (32): 

re =
WACC +

CZ
Z

× UM × (
UZ
A

 - 
VK
A

)

UZ
A

 

Vzorec 14: Náklady vlastního kapitálu při nulové přirážce za finanční strukturu (zdroj: 32) 

kde WACC – průměrné vážené náklady na kapitál  

 CZ – čistý zisk 

 Z – zisk před zdaněním 

 UM – úroková míra 

 UZ – cizí úročené zdroje 

 A – celková aktiva (32) 

Hodnota podniku netto 

Od hodnoty brutto odečte hodnota cizího kapitálu k datu ocenění, čímž se dosáhne 

výsledné hodnoty, která představuje hodnotu vlastního kapitálu neboli hodnotu netto 

(22, s. 193). Postup je znázorněn v následující tabulce (22, s. 237): 

Tab. 5: Výsledná hodnota vlastního kapitálu podniku (zdroj: vlastní zpracován dle 22, s. 237) 

 Hodnota brutto 

 Hodnota úročeného cizího kapitálu ke dni ocenění 

+ Hodnota aktiv, která nejsou provozně nutná ke dni ocenění 

= Hodnota vlastního kapitálu podniku 
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2.3.2 Metody oceňování podniku 

Výběr vhodné metody oceňování podniku závisí na účelu, ke kterému ocenění slouží. 

Metody oceňování podniku se dělí do tří skupin, a to na metody založené na základě 

analýzy výnosů, metody založené na analýze trhu a metody založené na ocenění 

jednotlivých majetkových položek (22, s. 44). 

Metody založené na základě analýzy výnosů 

Metody založené na základě analýzy výnosů vychází ze skutečnosti, že hodnota podniku 

je dána užitkem pro držitele, který představují očekávané výnosy (23, s. 145). Ideálně by 

se měli očekávanými výnosy rozumět peněžní příjmy, které z oceňovaného podniku 

plynou jeho držiteli (22, s. 191). Podle toho, co se výnosy obecně rozumí, lze rozlišit 

několik výnosových metod, a to metodu diskontovaných peněžních toků, metodu 

kapitalizovaných čistých výnosů, kombinovanou výnosovou metodu a metodu 

ekonomické přidané hodnoty (22, s. 45). 

Metody založené na základě analýzy trhu 

Metody oceňování založené na základě analýzy trhu vychází z analýzy srovnatelných 

podniků, u kterých známe tržní hodnotu. Hodnota podniku se odhaduje pomocí 

vybraných ukazatelů, které nejčastěji představují zisk, tržby, nebo obrat u podniků, jehož 

akcie nejsou obchodovány na burze, nebo tržní přidaná hodnota, pokud se jedná o 

podniky, které na burze obchodují (21, s. 143). Rozlišit lze několik metod, a to ocenění 

na základě tržní kapitalizace, ocenění na základě srovnatelných podniků, ocenění na 

základě údajů o podnicích uváděných na burzu, ocenění na základě srovnatelných 

transakcí a ocenění na základě odvětvových multiplikátorů (22, s. 45). 

Metody založené na základě analýzy majetku 

Princip oceňování metodami založenými na základě analýzy majetku slouží ke zjištění 

majetkové podstaty. Majetková hodnota se odhaduje jako souhrn individuálně oceněných 

položek majetku očištěný o sumu individuálně oceněných položek závazků (22, s. 365). 

Jednotlivé metody se rozlišují podle toho, zda se předpokládá další existence podniku, či 

nikoliv, a dělí se na účetní hodnotu vlastního kapitálu na principu historických cen, 
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substanční hodnotu na principu nákladů znovupořízení, substanční hodnotu na principu 

úspory nákladů, majetkové ocenění na principu tržních hodnot a likvidační hodnotu 

(22, s. 45). 

2.4 Ekonomické zhodnocení účetní závěrky 

K ekonomickému zhodnocení účetní závěrky se využívá finanční analýza, která slouží ke 

komplexnímu vyhodnocení finanční situace podniku. Finanční analýza zjišťuje například 

ziskovost podniku, vhodnost kapitálové struktury, efektivní využití aktiv nebo schopnost 

splácet včas všechny závazky (16, s. 17). Zároveň představuje informace o minulosti 

i současnosti, tudíž poskytuje podklady pro kvalitní rozhodování o budoucím fungování 

podniku. Proto úzce souvisí s finančním řízením a je využívána managementem podniku 

(17, s. 9). Management podniku však není jediným uživatelem, k dalším uživatelům patří 

např. investoři, banky a ostatní věřitelé, obchodní partneři, mezi které patří odběratelé 

a dodavatelé, zaměstnanci, konkurence či stát (18, s. 48). 

Primárním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou výkazy tvořící účetní závěrku, 

mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a nepovinné výkazy tvořící přehled 

o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Významné informace přináší 

i výroční zpráva (18, 50–52). Mezi základní metody finanční analýzy se řadí horizontální 

a vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, která zahrnuje ukazatele rentability, 

likvidity, aktivity, zadluženosti a kapitálového trhu, analýza rozdílových ukazatelů, 

analýza soustav ukazatelů a nejrůznější matematicko-statistické metody a nestatistické 

metody (19). 

Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza trendů zkoumá vývoj absolutních ukazatelů v čase. 

Absolutními ukazateli se rozumí jednotlivé položky účetních výkazů neboli rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty, a to v absolutních i relevantních (procentních) změnách  

Vertikální analýza se zabývá procentním vyjádřením jednotlivých položek na celku, 

kterým se v případě rozvahy rozumí celková aktiva a celková pasiva a v případě výkazu 
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zisku a ztráty tržby, které obvykle tvoří součet tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

a tržeb za prodej zboží (17, s. 43). 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity zkoumají finanční stabilitu podniku neboli schopnost podniku přežít 

v krátkém období, jelikož vyjadřují schopnost podniku přeměnit aktiva na peněžní 

prostředky a hradit včas všechny splatné závazky (22, s. 122). Ukazatelé likvidity 

poměřují to, čím je možné platit, proti tomu, co je nutné zaplatit. Rozdělují se podle 

likvidnosti částí aktiv, které jsou součástí čitatele, na běžnou likviditu, pohotovou 

likviditu a okamžitou likviditu (20, s. 66–67). 

Ukazatel běžné likvidity neboli likvidity 3. stupně zobrazuje, kolikrát pokryjí oběžná 

aktiva krátkodobé závazky neboli jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud 

by v daném okamžiku proměnil všechna oběžná aktiva na hotovost. Vypovídací 

schopnost tohoto ukazatele je značně omezená, jelikož nepřihlíží ke struktuře oběžných 

aktiv z hlediska jejich likvidnosti. Finančně zdravý podnik by měl vykazovat běžnou 

likviditu v rozmezí 1,5 – 2,5 (17, s. 50). Hodnoty nižší než 1 jsou z hlediska finančního 

zdraví považovány za nepřijatelné. Běžnou likviditu lze určit následovně (19): 

Běžná likvidita =
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

Vzorec 15: Běžná likvidita (17, s. 55) 

Pohotová likvidita je označována jako likvidita 2. stupně a je založena na principu 

vyloučení nejméně likvidní části oběžných aktiv, a to zásob, které tvoří materiál, 

polotovary, nedokončená výroba a hotové výrobky. Optimální hodnoty se pohybují 

v intervalu 1 – 1,5 (19). Vyšší hodnoty jsou sice pro věřitele příznivější, avšak značí, že 

značný objem oběžných aktiv se nachází ve formě pohotových prostředků, které přináší 

minimální úrok nebo nepřináší žádný úrok, což vede k neefektivnímu využívání 

vložených prostředků a ovlivňování celkové výkonnosti podniku. Pohotovou likviditu lze 

určit pomocí následujícího vzorce (18, s. 104–105): 



 

42 

 

 

Pohotová likvidita =
oběžná aktiva  zásoby

krátkodobé závazky
 

Vzorec 16: Pohotová likvidita (18, s. 105) 

Do ukazatele okamžité likvidity neboli likvidity 1. stupně vstupují jen nejlikvidnější 

položky aktiv, které tvoří peníze v hotovosti a peníze na bankovních účtech, krátkodobé 

cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek. Všechny položky se 

nachází v rozvaze a lze je shrnout pod pojem krátkodobý finanční majetek. Doporučené 

hodnoty se pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5, vyšší hodnoty již značí špatné hospodaření 

s finančními prostředky. Výpočet okamžité likvidity lze provést pomocí následujícího 

vzorce (19): 

Okamžitá likvidita =
krátkodobý finanční majetek

krátkodobé závazky
 

Vzorec 17: Okamžitá likvidita (19) 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zkoumají dlouhodobou finanční stabilitu, určují vztah mezi 

vlastním kapitálem a cizími zdroji a slouží jako indikátory rizika, které s sebou podnik 

nese při dané finanční struktuře. Zadluženost nelze chápat pouze negativně, jelikož určitá 

výše zadlužení může být pro podnik užitečná z důvodu, že cizí kapitál je levnější než 

vlastní kapitál, což je dáno skutečností, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení 

podniku, protože se úrok stává součástí daňově uznatelných nákladů. Jedná se o tzv. 

daňový štít. Určitá míra zadluženosti může vést i k růstu rentability vlivem působení 

finanční páky (17, s. 64). 

Ukazatel celkové zadluženosti, často označován jako ukazatel věřitelského rizika, je 

základním ukazatelem zadluženosti. Představuje poměr cizích zdrojů neboli rezerv, 

krátkodobých a dlouhodobých závazků, a celkových aktiv. Obecně platí, že čím vyšších 

hodnot ukazatel dosahuje, tím vyšší je riziko věřitelů, kteří preferují spíše nižší hodnoty. 

Naopak vlastníci prosazují vyšší hodnoty, jelikož určitá zadluženost může vést ke zvýšení 

celkové rentability (19). Optimální výše je velmi individuální a liší se zejména odvětvím 
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podnikání. Řada literatury doporučuje hodnotu v intervalu 30 – 60 % (16, s. 88). 

Celkovou zadluženost lze vyjádřit následujícím vzorcem (20, s. 63–64): 

Celková zadluženost =
cizí zdroje

celková aktiva
 

Vzorec 18: Celková zadluženost (20, s. 64) 

Ukazatel úrokového krytí udává, jak je podnik schopen hradit nákladové úroky neboli 

kolikrát převyšuje zisk dosažený podnikem placené úroky. Ukazatel roven 1 značí, že na 

zaplacení úroků je potřeba celého zisku a na vlastníky podniku tak nepřipadne žádný zisk. 

Proto se za doporučenou hodnotu považuje alespoň ukazatel roven 3. Pokud je vysoká 

hodnota úrokového krytí i zisku, je pozitivní i vyšší celková zadluženost (19). Úrokové 

krytí lze určit následovně (17, s. 65): 

Úrokové krytí =
EBIT

nákladové úroky
 

Vzorec 19: Úrokové krytí (17, s. 65) 

Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje schopnost podniku zhodnocovat vložené prostředky (16, s. 100). 

Ukazatele rentability, často označované jako ukazatele ziskovosti, resp. návratnosti, 

poměřují zisk dosažený podnikáním k vybrané srovnávací základně a obecně udávají, 

jaká výše zisku připadá na jednu korunu jmenovatele, který tvoří zejména určitý druh 

kapitálu nebo tržeb (18, s. 98). Zisk objevující se v čitateli může mít několik podob, a to 

podobu zisku po zdanění (EAT – Earning After Taxes), zisku před zdaněním 

(EBT – Earning Before Taxes), nebo zisku před zdaněním a nákladovými úroky 

(EBIT – Earning Before Interests and Taxes), který v české účetní metodice odpovídá 

zhruba provoznímu výsledku hospodaření (19). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) je jedním z klíčových 

ukazatelů pro akcionáře, společníky a další investory, jelikož představuje, kolik zisku 

připadá na jednu korunu investovaného kapitálu vlastníkem společnosti (18, s. 99). 

Vlastníci tak zjišťují, zda jejich vložený kapitál přináší dostatečně vysoký výnos 

vzhledem k riziku, které v souvislosti s investicí podstupují. Proto by měla výsledná 
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hodnota převyšovat úroky, které by investoři získali dlouhodobými vklady. Rentabilita 

vlastního kapitálu se vypočítá podle následujícího vzorce (16, s. 102–103): 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = 
EAT

vlastní kapitál
 

Vzorec 20: Rentabilita vlastního kapitálu (16, s. 102) 

Rentabilita celkových aktiv (ROA – Return on Assets) vyjadřuje, jak efektivně je 

využíván celkový majetek společnosti bez ohledu na to, zda je financován z vlastních 

nebo cizích zdrojů (17, s. 53). Rentabilitu vloženého kapitálu lze vyjádřit následujícím 

vzorcem (19): 

Rentabilita aktiva (ROA) = 
EBIT

celková aktiva
 

Vzorec 21: Rentabilita aktiv (19) 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) vyjadřuje kolik zisku připadá na jednu korunu 

tržeb, které obvykle tvoří součet tržeb za prodej výrobků a služeb a tržeb za zboží. 

Rentabilitu tržeb lze určit následovně (18, s. 99–100): 

Rentabilita tržeb (ROS) = 
EBIT

tržby
 

Vzorec 22: Rentabilita tržeb (18, s. 100) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí schopnost podniku hospodařit s aktivy, resp. jednotlivými 

složkami aktiv. Jelikož současně zkoumají vliv daného hospodaření na výnosnost 

a likviditu, úzce souvisí s ukazateli rentability a likvidity (17, s. 60–61). 

Spojitost s ukazateli rentability je nejvíce patrná z ukazatele obratu aktiv, který 

vyjadřuje poměr tržeb k celkovým aktivům a udává, kolikrát se obrátí celková aktiva za 

jeden rok (17, s. 61). Obrat celkových aktiv lze určit pomocí následujícího vzorce (19): 
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Obrat  aktiv = 
tržby

celková aktiva
 

Vzorec 23: Obrat aktiv (19) 

Doba obratu pohledávek udává průměrnou dobu, za kterou společnost obdrží platbu od 

okamžiku poskytnutí obchodního úvěru svým odběratelům neboli dobu, po kterou je 

majetek společnosti vázán ve formě pohledávek. Dobu obratu pohledávek lze vyjádřit 

následujícím vzorcem (19): 

Doba obratu pohledávek = 
pohledávky z obchodních vztahů

denní tržby
 

Vzorec 24: Doba obratu pohledávek (19) 

Doba obratu závazků určuje průměrnou dobu, za kterou společnost hradí své závazky 

z obchodního styku neboli jak dlouho společnost odkládá platbu svým dodavatelům. 

Dobu obratu závazků lze určit následovně (19): 

Doba obratu závazků = 
závazky z obchodních vztahů

denní tržby
 

Vzorec 25: Doba obratu závazků (19) 

Souhrnné ukazatele 

Souhrnné ukazatele vyjadřují celkové finanční zdraví podniku pomocí jednoho čísla. 

Jejich vypovídací schopnost je však nižší, proto jsou vhodné zejména pro rychlé srovnání 

vybraných podniků nebo jako orientační podklad pro další hodnocení. Pro zjištění, zda je 

podnik finančně zdravý, je schopen dlouhodobě přežít, a je tak splněna podmínka pro 

využití výnosové metody ocenění, se využívají bankrotní modely (17, s. 70). 

Altmanův index finančního zdraví je stanoven jako součet pěti poměrových ukazatelů, 

kterým je přiřazena určitá váha. Pokud není společnost veřejně obchodovatelná na burze, 

je možné Altmanův model vyjádřit následující rovnicí (17, s. 73): 
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Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5 

Vzorec 26: Altmanův index finančního zdraví (zdroj: 17, s. 73) 

kde X1 – čistý pracovní kapitál/celková aktiva 

 X2 – nerozdělený výsledek hospodaření minulých let/celková aktiva 

 X3 – EBIT/celková aktiva 

 X4 – vlastní kapitál/cizí zdroje 

 X5 – tržby/celková aktiva (17, s. 23) 

Pokud je výsledek Altmanova indexu finančního zdraví větší než 2,9, jedná se o finančně 

zdravý podnik. Naopak hodnoty menší než 1,2 značí, že podnik může být ohrožen 

bankrotem. Hodnoty mezi 1,2 a 2,9 představují tzv. šedou zónu, která značí, že podnik 

nelze jednoznačně označit za zdravý, ani problémový (17, s. 23). 

Model IN05, který je modifikací Altmanova indexu finančního zdraví pro české 

podmínky vyvinutý Inkou a Ivanem Neumaierovými, predikuje bankrot a zároveň 

stanovuje, zda podnik tvoří hodnotu pro vlastníky. 

IN05 = 0,13 X1 + 0,04 X2 + 3,97 X3 + 0,21 X4 + 0,09 X5 

Vzorec 27: Index IN05 (zdroj: 19) 

kde X1 – celková aktiva/cizí zdroje 

 X2 – EBIT/nákladové úroky 

 X3 – EBIT/celková aktiva 

 X4 – výnosy/celková aktiva 

 X5 – oběžná aktiva/krátkodobé závazky (19) 

Jestliže index dosahuje hodnoty větší než 1,6, jedná se o podnik, který tvoří hodnotu pro 

vlastníky a není ohrožen bankrotem. Naopak hodnoty menší než 0,90 značí, že podnik 

spěje k bankrotu, a tudíž ani netvoří hodnotu pro vlastníky. Hodnoty mezi 0,90 a 1,6 řadí 

podnik do šedé zóny, ve které nelze jednoznačně určit, kam podnik spadá (19). 
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Index bankrotu byl vyvinut pro podniky zpracovatelského průmyslu v České republice 

Michalem Karasem a Máriou Režňákovou v roce 2013. Na rozdíl od předchozího 

modelu, nepracuje se šedou zónou. Index bankrotu lze vyjádřit pomocí následující 

rovnice (56): 

IB = -11,8356 (X1+ 0,9306)
-0,4949

 + 9,9934 (X
2 

+ 1,1965)
-1,4560

 + 10,9205 (X
3 

)
0,0765

 

Vzorec 28: Index bankrotu (zdroj: 56) 

kde X1 – obrat celkových aktiv (tržby/celková aktiva) 

 X2 – (oběžná aktiva – zásoby)/tržby 

 X3 – celková hodnota aktiv (56) 

Jestliže je index větší než 23,826, je podnik model vyhodnocen jako aktivní, v opačném 

případě je podnik považován za bankrotní (56). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Analýza současné situace podává základní informace o mateřské společnosti a dceřiných 

společnostech, které spolu tvoří konsolidační celek. V další části je provedeno 

ekonomické zhodnocení současné situace konsolidačního celku. 

3.1 Základní informace o společnosti 

Název:    ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. 

Identifikační číslo:  46900144 

Sídlo:     Šatov 404, 671 22 Šatov 

Právní forma:    akciová společnost 

Základní kapitál:  45 217 000 Kč 

Akcie: 45 217 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 1 000 Kč 

Předmět podnikání: Hostinská činnost 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 

 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 

Předmět činnosti:  Zemědělská výroba (26) 

 

Obr. 3: Logo společnosti (zdroj: 25) 
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Akciová společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. (dále jen mateřská společnost) se sídlem 

v Šatově nacházejícím se nedaleko od Znojma vznikla zápisem do obchodního rejstříku 

dne 4. května 1992 (24). Společnost patří ke stálicím moravského vinařství, svou velikostí 

a produkcí patří na českém trhu k podnikům střední velikosti, denně prodá 17 000 lahví 

a její produkce činí 3,5 % všech vín spotřebovaných v České republice (27). 

Společnost mnohokrát udávala a dosud udává trendy českému vinařství. Vyznačuje se 

tím, že rychle přijímá moderní světové trendy a současně ctí místní tradice. Podnik klade 

důraz na požadavky a důvěru zákazníků, kteří oceňují zejména stabilní kvalitu vín 

a široký sortiment výrobků, který zahrnuje nejen tradiční odrůdová vína, ale i suchá 

a polosuchá vína pozdních sběrů, vína kategorie výběr z hroznů a výběr z bobulí, ledová 

a slámová vína a šumivá vína neboli sekty. Výrobky každý rok získávají řadu 

významných tuzemských i mezinárodních ocenění (27). 

Společnost Znovín byla první společností, která v 90. letech zahájila výrobu tzv. řízeného 

kvašení a jako první zavedla dnes již běžnou zásilkovou službu. Aktivně propojila umění, 

víno a sport, spoluorganizovala několik vinařských výstav, zpracovává Vinařský 

turistický program a vdechla život Putování po archivních sklepích ZNOVÍNU 

ZNOJMO, a. s. a Putování po vinicích Znojemska, jejichž cílem je návštěvníkům ukázat 

krásy znojemské vinařské oblasti a vína, která společnost vyrábí (27). 

Konsolidační celek tvoří mateřská společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. spolu s třemi 

dceřinými společnostmi, kterými jsou Vinice Hustopeče s. r. o., Vinice Znovín, s. r. o. 

a Vinice Weinperky, a. s. (24). Konsolidační celek zobrazuje následující schéma: 

 

Obr. 4: Konsolidační celek (zdroj: vlastní zpracování dle 24) 

  

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

Vinice Hustopeče s. r. o.

(100 %)

Vinice Znovín, s. r. o.

(100 %)

Vinice Weinperky, a. s.

(100 %)
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Vinice Hustopeče s. r. o. 

Identifikační číslo:  25937421 

Sídlo:     Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  43 100 000 Kč 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 

Předmět činnosti:  Zemědělská výroba 

Obchodní podíl:  100 % 

Uplatňovaný vliv:  rozhodující 

Metoda konsolidace:  metoda plné konsolidace (24) 

Společnost Vinice Hustopeče s. r. o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 

28. dubna 2000. Je první dceřinou společností společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., 

kterou se stala ke dni 19. lednu 2011 (28). Nákup podílu znamenal získání vinohradů 

o rozloze 256 hektarů a rozšíření sortimentu výrobků. Ve vinicích v Hustopečské oblasti 

je vysazeno zejména Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Rulandské modré, 

Frankovka a Ryzlink vlašský (29). 

Vinice Znovín, s. r. o. 

Identifikační číslo:  25502868 

Sídlo:     Šatov 404, 671 22 Šatov 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  10 200 000 Kč 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 
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 Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní doprava 

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 

3,5 tuny včetně a nad 3,5 tuny 

Obchodní podíl:  100 % 

Uplatňovaný vliv:  rozhodující 

Metoda konsolidace:  metoda plné konsolidace (24) 

Společnost Vinice Znovín, s. r. o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 

20. červnu 1996 (30). Společnost vlastní vinice v oblasti Znojemska, a to například na 

viniční trati Dívčí vrch, která se nachází v blízkosti rakouských hranic a dosahuje rozlohy 

přibližně 52 hektarů. Hlavními odrůdami viniční tratě jsou Ryzlink rýnský, Chardonnay, 

Rulandské modré a Cabernet Sauvignon (31). Dceřinou společností společnosti ZNOVÍN 

ZNOJMO, a. s. se stala k 27. květnu 2011 (24). 

Vinice Weinperky, a. s. 

Identifikační číslo:  29380723 

Sídlo:     Šatov 404, 671 22 Šatov 

Právní forma:    akciová společnost 

Základní kapitál:  15 600 000 Kč 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 

Předmět činnosti: Zemědělská výroba 

Obchodní podíl:  100 % 

Uplatňovaný vliv:  rozhodující 

Metoda konsolidace:  metoda plné konsolidace (24) 

Společnost Vinice Weineperky, a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 

11. prosinci 2012. Třetí dceřinou společností společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. se 

stala ke dni 10. květnu 2013 (24). Podnik vlastní vinice v oblasti Znojemska, a to v obci 

Miroslav, kde se nachází viniční trať Weinperky. Výměra vinařské trati činí 103 hektarů. 
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Pěstují se zde především odrůdy Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, 

Rulandské bíle, Dornfelder, Tramín červený, Modrý Portugal a Frankova (31). 

3.2 Ekonomické zhodnocení současné situace konsolidačního celku 

V rámci ekonomického zhodnocení současné situace je nejprve provedena analýza aktiv, 

pasiv a výkazu zisku a ztráty pomocí horizontální a vertikální analýzy. Následně je 

provedena analýza likvidity, zadluženosti a rentability, a to za dvě po sobě jdoucí období 

neboli rok 2017 a 2018. Jednotlivé ukazatele jsou srovnány s hodnotami oborového 

průměru CZ–NACE 11 – Výroba nápojů. 

Analýza aktiv 

Analýza aktiv zahrnuje horizontální a vertikální analýzu majetkové struktury 

konsolidačního celku. Horizontální analýza aktiv sleduje vývoj jednotlivých položek 

majetku v čase, a to pomocí absolutních a relativních změn. Výsledky jsou zobrazeny 

v následující tabulce. 

Tab. 6: Horizontální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování dle 24) 

Aktiva 

Horizontální analýza 

2018/2017 

(tis. Kč) 

2018/2017 

(%) 

AKTIVA CELKEM 99 702 16,88 

Stálá aktiva 16 308 6,56 

Dlouhodobý nehmotný majetek -157 -5,06 

Dlouhodobý hmotný majetek 18 025 7,40 

Kladný konsolidační rozdíl -1 560 -92,20 

Oběžná aktiva 18 865 5,82 

Zásoby 20 612 12,37 

Krátkodobé pohledávky 14 566 52,98 

Peněžní prostředky -16 313 -12,55 

Časové rozlišení 64 529 354,50 

Celková aktiva konsolidačního celku vzrostla ve sledovaném období o 16,88 %, na což 

měl vliv zejména nárůst časového rozlišení, a to nákladů příštích období, jejichž relativní 

změna činila 363,87 % a absolutní změna 64 293 tis. Kč. Náklady příštích období 

ovlivnily časově rozlišené splátky nájemného, kdy mateřská společnost začala využívat 
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ke své činnosti dlouhodobý majetek (lahvovací linku) pořízený formou finančního 

leasingu. 

K významnému nárůstu došlo i u dlouhodobého hmotného majetku, na který měly vliv 

zejména investice do staveb. V roce 2017 byla započata a o rok později dokončena stavba 

skladovací dvoupodlažní haly, což zapříčinilo nárůst staveb o 16 496 tis. Kč neboli 

13,12 %. K dalším investicím došlo v oblasti pozemků a pěstitelských celků trvalých 

porostů, které vzrostly o 1 655 tis. Kč, což činí v relativním vyjádření 20,84 %. 

Meziročně se zvýšila i hodnota oběžných aktiv, což ovlivnil nejen nárůst nedokončené 

výroby a polotovarů, které vzrostly o 12 222 tis. Kč neboli 10,19 %, ale i výrobků, které 

vzrostly o 10 960 tis. Kč čili 35,66 %. Současně došlo ke zvýšení krátkodobých 

pohledávek z důvodu nárůstu daňových pohledávek za státem, které se v relativním 

vyjádření zvýšily o 520,70 % a absolutním vyjádření o 10 992 tis. Kč. 

Vertikální analýza aktiv zkoumá podíl jednotlivých položek majetku na celkových 

aktivech. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce níže. 

Tab. 7: Vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování dle 24) 

Aktiva 

Vertikální analýza 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 

Stálá aktiva 42,06 38,35 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,53 0,43 

Dlouhodobý hmotný majetek 41,25 37,90 

Kladný konsolidační rozdíl 0,29 0,02 

Oběžná aktiva 54,86 49,67 

Zásoby 28,21 27,12 

Krátkodobé pohledávky 4,65 6,09 

Peněžní prostředky 22,00 16,46 

Časové rozlišení 3,08 11,98 

Dominantní část celkových aktiv představují oběžná aktiva, což je typické pro kapitálově 

lehké společnosti. Na oběžném majetku mají největší podíl zásoby, a to nedokončená 

výroba a polotovary, jejichž vyšší stav je pro výrobní proces vína charakteristický, 

a výrobky. Druhou nejvýznamnější položkou oběžných aktiv jsou peněžní prostředky, 

které společnost drží na svých účtech. Krátkodobé pohledávky zahrnují zejména 
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pohledávky z obchodních vztahů, a ostatní pohledávky, na kterých se v roce 2018 

podstatně podílí daňové pohledávky za státem, které však činí pouze 0,36 % celkových 

aktiv. Dlouhodobé pohledávky konsolidační celek nevykazuje. 

Největší podíl na stálých aktivech má dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří především 

stavby a pozemky. Další významnou položkou jsou hmotné movité věci a jejich soubory. 

Dlouhodobý nehmotný majetek se na stálých aktivech podílí pouze nepatrně a je tvořen 

ostatními ocenitelnými právy a softwarem. Dlouhodobý finanční majetek není 

konsolidačním celkem evidován. 

Časové rozlišení představuje nejmenší podíl na celkových aktivech, a to i přesto, že se 

podíl v roce 2018 téměř zčtyřnásobil zahrnutím splátek finančního leasingu do nákladů 

příštích období. 

Analýza pasiv 

Analýza pasiv se skládá z horizontální a vertikální analýzy zdrojů financování 

konsolidačního celku. Horizontální analýza sleduje vývoj jednotlivých položek pasiv 

v čase formou absolutních a relativních změn. Dosažené výsledky jsou zobrazeny 

v následující tabulce. 

Tab. 8: Horizontální analýza (zdroj: vlastní zpracování dle 24) 

Pasiva 

Horizontální analýza 

2018/2017 

(tis. Kč) 

2018/2017 

(%) 

PASIVA CELKEM 99 702 16,88 

Vlastní kapitál 67 730 18,28 

Základní kapitál 0 0,00 

Ážio a kapitálové fondy 0 0,00 

Fondy ze zisku - 71 - 0,03 

Výsledek hospodaření minulých let 47 855 179,62 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 19 946 41,16 

Cizí zdroje 32 257 14,86 

Dlouhodobé závazky 45 179 192,27 

Krátkodobé závazky - 12 922 - 6,68 

Časové rozlišení 1 956 185,23 

Menšinový vlastní kapitál - 2 241 - 100,00 
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Pasiva konsolidačního celku ve sledovaném období vzrostla o 16,88 % neboli 

v absolutním vyjádření o 99 702 tis. Kč, na čemž se významně podílel jak nárůst vlastního 

kapitálu, tak nárůst cizích zdrojů. Nárůst vlastního kapitálu ovlivnil zejména nerozdělený 

zisk minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období. Nárůst 

nerozděleného zisku minulých let značí, že společnost uplatňuje strategii zadržování 

zisku pro případnou budoucí potřebu,  

Výši cizích zdrojů ovlivnily dlouhodobé závazky, a to závazky z obchodních vztahů, 

které se v meziročním období zvýšily v relativním vyjádření o 451,11 % a absolutním 

vyjádření o 45 093 tis. Kč. Nárůst dlouhodobých závazků značí silnou pozici společnosti 

vůči svým dodavatelům. Naopak krátkodobé závazky ve sledovaném období poklesly, 

a to zejména následkem snížení závazků ke společníkům z titulu splátek půjček. 

Z horizontální analýzy pasiv je patrné, že konsolidační celek neeviduje žádné závazky 

k úvěrovým institucím. 

Menšinový vlastní kapitál se v meziročním období snížil o 100,00 % neboli v absolutním 

vyjádření o 2 241 tis. Kč. Příčinou bylo nabytí zbývajícího obchodního podílu ve 

společnosti Vinice Weinperky, a. s., kde v roce 2017 mateřská společnost vlastnila 

obchodní podíl, který činil 89,74 %. 

Vertikální analýza pasiv zkoumá podíl jednotlivých položek zdrojů financování na 

celkových pasivech. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce níže. 

Tab. 9: Vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování dle 24) 

Pasiva 

Vertikální analýza 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 62,71 63,46 

Základní kapitál 7,65 6,55 

Ážio a kapitálové fondy 0,19 0,16 

Fondy ze zisku 42,15 36,06 

Výsledek hospodaření minulých let 4,51 10,79 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 8,20 9,91 

Cizí zdroje 36,73 36,10 

Dlouhodobé závazky 3,98 9,95 

Krátkodobé závazky 32,75 26,15 

Časové rozlišení 0,18 0,44 

Menšinový vlastní kapitál 0,38 0,00 
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Strukturu pasiv tvoří z podstatné části vlastní kapitál, který má na celkových pasivech 

téměř dvojnásobně vyšší podíl než cizí zdroje, což značí, že konsolidační celek hradí část 

svých oběžných aktiv z vlastních (dlouhodobých) zdrojů, a tudíž uplatňuje konzervativní 

strategii financování. Vlastní kapitál představují zejména fondy ze zisku, a to statutární 

a ostatní fondy. Společnost má zřízený statutární fond a sociální fond. Statutární fond 

slouží k případnému krytí ztrát společnosti, sociální fond se naplňuje za účelem 

stravování zaměstnanců. Dalšími významnými položkami jsou nerozdělený zisk 

minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období. Přestože se podíl 

nerozděleného zisku minulých let v roce 2018 zdvojnásobil, došlo k poklesu podílu 

statutárních a ostatních fondů, tudíž podíl vlastního kapitálu zůstal téměř neměnný. 

Cizí zdroje představují krátkodobé i dlouhodobé závazky. Podíl dlouhodobých závazků 

na cizích zdrojích se v roce 2018 téměř ztrojnásobil, což bylo způsobené nárůstem 

závazků z obchodních vztahů. Krátkodobé závazky tvoří především závazky ke 

společníkům a závazky z obchodních vztahů. 

Časové rozlišení se na celkových pasivech podílí pouze nepatrně, společnost eviduje 

výdaje příštích období i výnosy příštích období. Skutečnost, že mateřská společnost 

zakoupila v roce 2018 zbylý obchodní podíl ve společnosti Vinice Weinperky, a. s. 

potvrzuje nulový podíl menšinového vlastního kapitálu na celkových pasivech 

konsolidačního celku. 

Analýza výkazu zisku a ztráty 

Analýza výkazu zisku a ztráty zahrnuje horizontální a vertikální analýzu nákladů, výnosů 

a výsledku hospodaření. Horizontální analýza sleduje vývoj jednotlivých položek výkazu 

zisku a ztráty v čase. Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce.  
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Tab. 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (zdroj: vlastní zpracování dle 24) 

Výkaz zisku a ztráty 

Horizontální analýza 

2018/2017 

(tis. Kč) 

2018/2017 

(%) 

Tržby za prodej výrobků a služeb 15 938 5,41 

Tržby za prodej zboží 634 11,92 

Výkonová spotřeba 17 485 10,43 

- Náklady vynaložené na prodané zboží 189 4,12 

- Spotřeba materiálu a energie 22 754 25,37 

- Služby -5 458 -7,44 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -29 253 -498,77 

Aktivace -256 18,80 

Osobní náklady 6 993 14,04 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného majetku 

a dlouhodobého hmotného majetku – trvalé 
1 349 8,45 

Úpravy hodnot pohledávek -422 -281,33 

Ostatní provozní výnosy 1 175 7,80 

Ostatní provozní náklady 529 10,86 

Záporný konsolidační rozdíl 866 - 

Kladný konsolidační rozdíl -36 -2,26 

Provozní výsledek hospodaření 22 224 31,60 

Výnosové úroky a podobné výnosy 52 - 

Nákladové úroky a podobné náklady -402 -5,10 

Ostatní finanční výnosy -252 -74,56 

Ostatní finanční náklady -133 -11,23 

Finanční výsledek hospodaření 335 -3,84 

Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním 22 559 36,63 

Daň z příjmů 2 668 20,42 

Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění 19 891 41,00 

Menšinové podíly na výsledku hospodaření -55 -100,00 

Konsolidovaný výsledek hospodaření bez 

menšinových podílů 
19 946 41,16 

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní 

období 
19 891 41,00 

Čistý obrat za účetní období 17 547 5,57 

Tržby za prodej výrobků a služeb v meziročním období vzrostly 5,41 %, což v absolutním 

vyjádření značí nárůst o 15 938 tis. Kč. Současně vzrostla i výkonová spotřeba, na kterou 

měl vliv zejména nárůst spotřeby materiálu a energií. Růst osobních nákladů indikuje 

zvýšení mezd zaměstnanců, resp. nárůst počtu zaměstnanců. K nárůstu došlo i u trvalých 

úprav hodnot dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku, 

což úzce souvisí s investováním do dlouhodobého hmotného majetku, a to zejména do 

staveb. Tyto skutečnosti vedly k nárůstu provozního výsledku hospodaření, který vzrostl 
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o 31,60 % neboli 22 224 tis. Kč. I když finanční výsledek hospodaření dosáhl ve 

sledovaných letech záporných hodnot, konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní 

období má rostoucí tendenci, která v relativním vyjádření činí 41,00 % a absolutním 

vyjádření 19 891 tis. Kč. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty sleduje podíl jednotlivých položek nákladů, 

výnosů a výsledku hospodaření na součtu tržeb za prodej výrobků a služeb a tržeb za 

prodej zboží. Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (zdroj: vlastní zpracování dle 24) 

Výkaz zisku a ztráty 

Vertikální analýza 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

Tržby za prodej výrobků a služeb 98,23 98,12 

Tržby za prodej zboží 1,77 1,88 

Výkonová spotřeba 55,91 58,51 

- Náklady vynaložené na prodané zboží 1,53 1,51 

- Spotřeba materiálu a energie 29,92 35,55 

- Služby 24,46 21,45 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 1,96 -7,39 

Aktivace -0,45 -0,51 

Osobní náklady 16,62 17,96 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného majetku 

a dlouhodobého hmotného majetku – trvalé 
5,33 5,47 

Úpravy hodnot pohledávek 0,05 -0,09 

Ostatní provozní výnosy 5,03 5,14 

Ostatní provozní náklady 1,63 1,71 

Záporný konsolidační rozdíl 0,00 0,27 

Kladný konsolidační rozdíl 0,53 0,49 

Provozní výsledek hospodaření 23,46 29,26 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0,00 0,02 

Nákladové úroky a podobné náklady 2,63 2,37 

Ostatní finanční výnosy 0,11 0,03 

Ostatní finanční náklady 0,40 0,33 

Finanční výsledek hospodaření -2,91 -2,66 

Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním 20,55 26,60 

Daň z příjmů 4,36 4,98 

Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění 16,19 21,63 

Menšinové podíly na výsledku hospodaření 0,02 0,00 

Konsolidovaný výsledek hospodaření bez 

menšinových podílů 
16,17 21,63 

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní 

období 
16,19 21,63 

Čistý obrat za účetní období 105,14 105,18 
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Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že se konsolidační celek zaměřuje 

především na výrobu, jelikož podíl tržeb za prodej výrobků a služeb činil ve sledovaných 

letech více než 98 % celkových tržeb. Nejvýznamnější nákladovou položkou podílející 

se na tržbách je výkonová spotřeba, a to spotřeba materiálu a energií, která značí 

materiálovou a energetickou náročnost výroby. Další významnou položkou, která je 

součástí výkonové spotřeby, jsou služby, které představují outsourcované činnosti 

společnosti. Vysoký podíl na tržbách mají i osobní náklady tvořené především mzdovými 

náklady. 

Zatímco podíl provozního výsledku hospodaření na celkových tržbách činí v roce 2017 

23,46 % a v roce 2018 29,26 %, podíl finančního výsledku hospodaření je v obou letech 

záporný a v roce 2017 dosahuje - 2,91 % a o rok později - 2,66 %. To je způsobené 

zejména nákladovými úroky a podobnými náklady za ovládající nebo ovládanou osobou, 

které značí zaplacené úroky ze zápůjček poskytnutých ovládající osobou neboli 

akcionářem. Podíl konsolidovaného výsledku hospodaření za účetní období tak činí 

v roce 2017 16,19 % a v roce 2018 21,63 %. 

V roce 2017 byl ve výkazu zisku a ztráty zahrnut i menšinový podíl na výsledku 

hospodaření, jehož podíl na celkových tržbách činil zanedbatelných 0,02 %. 

V následujícím roce již konsolidační celek, z důvodu zakoupení obchodního podílu ve 

výši 100 % v dceřiné společnosti Vinice Weinperky, a. s., menšinové podíly nevykazuje. 

Analýza likvidity 

Analýza likvidity zkoumá běžnou likviditu, pohotovou likviditu i okamžitou likviditu 

konsolidačního celku. Dosažené výsledky včetně hodnot oborového průměru jsou 

zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 12: Analýza likvidity (zdroj: vlastní zpracování dle 24 a 32) 

Likvidita 2017 2018 

Běžná likvidita 
Konsolidační celek 1,67 1,90 

NACE 11 1,20 1,15 

Pohotová likvidita 
Konsolidační celek 0,81 0,86 

NACE 11 0,92 0,87 

Okamžitá likvidita 
Konsolidační celek 0,67 0,63 

NACE 11 0,22 0,27 
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Ukazatel běžné likvidity zobrazuje, kolikrát by oběžná aktiva pokryla krátkodobé 

závazky podniku, pokud by podnik proměnil všechna svá oběžná aktiva na hotovost. 

Běžná likvidita v meziročním období vzrostla a dosahuje vyšších hodnot než oborový 

průměr. 

Pohotová likvidita na rozdíl od běžné likvidity uvažuje s oběžnými aktivy očištěnými 

o hodnotu zásob neboli o nejméně likvidní část oběžných aktiv, což se významně 

projevuje u konsolidačního celku, který drží většinu oběžného majetku ve formě zásob 

a pohotová likvidita tak dosahuje polovičních hodnot likvidity běžné. Pohotová likvidita 

konsolidačního celku se v roce 2017 drží mírně pod hodnotou oborového průměru, v roce 

2018 jsou dosažené hodnoty vyrovnané. 

Ukazatel okamžité likvidity uvažuje pouze nejlikvidnější část oběžného majetku, a to 

krátkodobý finanční majetek, který u konsolidačního celku tvoří peněžní prostředky 

v pokladně a na bankovních účtech. Okamžitá likvidita dosahuje vyšších hodnot než 

oborový průměr, k mírnému snížení okamžité likvidity podniku došlo v roce 2018, kdy 

společnost vykazovala nižší peněžní prostředky. 

Z dosažených výsledku je patrné, že konsolidační celek dosahuje stabilních hodnot, tudíž 

by neměl mít problém s platební schopností a měl by být schopen včas dostát všem svým 

krátkodobým závazkům. 

Analýza zadluženosti 

Analýza zadluženosti nejprve zkoumá celkovou zadluženost konsolidačního celku ve 

srovnání s oborovým průměrem a následně úrokové krytí konsolidačního celku. 

Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 13: Analýza zadluženosti (zdroj: vlastní zpracování dle 24 a 32) 

Zadluženost 2017 2018 

Celková zadluženost 
Konsolidační celek (%) 36,73 36,10 

NACE 11 (%) 48,78 47,32 

Úrokové krytí Konsolidační celek 8,91 12,36 

Celková zadluženost představuje poměr cizích zdrojů a celkových aktiv. Konsolidační 

celek vykazuje nízké hodnoty zadlužení, a to i vůči oborovému průměru, jehož hodnoty 
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jsou o více než 10 % vyšší. To je způsobené vysokým podílem vlastního kapitálu na 

celkových pasivech podniku, což podporuje finanční stabilitu. 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát provozní výsledek hospodaření převyšuje 

nákladové úroky neboli jak je podnik schopen hradit nákladové úroky. Úrokové krytí 

konsolidačního celku dosahuje velmi dobrých hodnot, což je způsobené zejména tím, že 

podnik neeviduje žádné závazky k úvěrovým institucím, ale pouze závazky ke 

společníkům z titulu zápůjček, u kterých lze ze srovnání celkové zadluženosti a hodnoty 

úrokového krytí předpokládat nízké úrokové sazby. 

Analýza rentability 

Analýza rentability zahrnuje rentabilitu vlastního kapitálu (ROE), rentabilitu aktiv (ROA) 

a rentabilitu tržeb (ROS) konsolidačního celku. Dosažené výsledky jsou srovnány 

s oborovým průměrem. 

Tab. 14: Analýza rentability (zdroj: vlastní zpracování dle 24 a 32) 

Rentabilita 
2017 

(%) 

2018 

(%) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
Konsolidační celek 13,10 15,61 

NACE 11 15,10 17,90 

Rentabilita aktiv (ROA) 
Konsolidační celek 11,90 13,40 

NACE 11 10,22 11,90 

Rentabilita tržeb (ROS) 
Konsolidační celek 23,89 29,82 

NACE 11 15,79 16,30 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je významný zejména pro vlastníky podniku, 

jelikož udává, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu vlastníkem investovaného 

kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu ve sledovaném období vzrostla, což je způsobené 

nárůstem výsledku hospodaření. V obou letech dosahuje rentabilita mírně nižších hodnot 

než oborový průměr, což ovlivňuje zejména výše vlastního kapitálu. Zatímco 

konsolidační celek disponuje podílem vlastního kapitálu na celkových pasivech 

v rozmezí 62,71 % – 63,46 %, podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech konkurence 

činí 49,12 % – 50,54 %. 

Komplexnějším ukazatelem je ukazatel rentability aktiv, který udává výnosnost 

celkových aktiv vložených do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou aktiva 
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financována. Hodnota rentability aktiv meziročně vzrostla a v obou sledovaných 

obdobích byla vyšší než hodnota oborového průměru, což ovlivnil zejména nárůst 

provozního výsledku hospodaření. 

Významných hodnot dosáhla rentabilita tržeb, která udává, kolik zisku připadá na jednu 

korunu tržeb, a to zejména v roce 2018, kdy byla rentabilita tržeb téměř dvojnásobně 

vyšší než rentabilita oborového průměru. To způsobil zejména nárůst provozního 

výsledku hospodaření, na kterém se podstatně podílel nárůst tržeb za prodej výrobků 

a služeb. 

Shrnutí ekonomického zhodnocení současné situace konsolidačního celku 

Konsolidační celek vykazuje ve sledovaném období zdravé hodnoty, které se často 

nachází nad průměrnými hodnotami konkurence v oboru. Bilanční suma se meziročně 

zvýšila o více než čtvrtinu. Celek je financován zejména vlastními zdroji, což značí, že 

využívá konzervativní strategii financování, která přináší nízké finančního riziko, nízké 

hodnoty zadluženosti a vysoké hodnoty úrokového krytí, které značí, že podnik generuje 

dostatečně vysoký zisk na úhradu nákladových úroků. 

Zároveň podnik nedisponuje žádnými závazky k úvěrovým institucím. Nedostatkem 

konzervativní strategie financování je nižší hodnota rentability vlastního kapitálu, která 

je způsobená neefektivním využíváním cizích zdrojů. 

Rentabilita tržeb dosahuje téměř dvojnásobných hodnot oborového průměru, což je 

zapříčiněné nárůstem provozního výsledku hospodaření, který významně ovlivnil nárůst 

tržeb za prodej výrobků a služeb. Vyšších hodnot dosahuje i rentabilita aktiv. Pozitivně 

lze hodnotit hodnoty likvidity, které značí, že konsolidační celek nedrží nadbytečné 

prostředky a je schopen včas hradit všechny své splatné závazky, a to i přesto, že drží 

vekou část likvidních aktiv ve formě zásob. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhová část diplomové práce se zabývá situací, kdy se mateřská společnost ZNOVÍN 

ZNOJMO, a. s., která v současné době vlastní tři dceřiné společnosti, rozhodla 

pro rozšíření konsolidačního celku o společnost VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s., 

v níž hodlá zakoupit 60% obchodní podíl. Společnost od koupě obchodního podílu 

očekává rozšíření působnosti ve velkopavlovické podoblasti, získání nových vinic, které 

povedou k větší soběstačnosti, i rozšíření sortimentu o nové odrůdy a biovína. 

Nejprve je představena přikupovaná společnost VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s., 

v následující části je provedena strategická a finanční analýza podniku a stanovena 

hodnota společnosti pomocí analýzy a prognózy generátorů hodnoty. Závěrem je 

zpracována konsolidovaná účetní závěrka za konsolidační celek rozšířený o společnost 

VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s. a zhodnocen vliv přikoupené společnosti na 

ekonomickou situaci konsolidačního celku. 

4.1 Základní informace o nové společnosti 

Název:    VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s. 

Identifikační číslo:  26312999 

Sídlo:     Luční 858, 691 03 Rakvice 

Právní forma:    akciová společnost   

Předmět podnikání: Hostinská činnost 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 

 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin 

a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, 

ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných 

destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej 

kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (33) 
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Obr. 5: Logo společnosti (zdroj: 34) 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 4. února 1993, pod firmou 

VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s. se sídlem v Rakvicích je však známá až od roku 2003 

(33). Podnik se zabývá především vinohradnictvím a výrobou a prodejem tichých vín, 

obhospodařuje 125 ha vlastních vinic ve velkopavlovické a mikulovské podoblasti, 

z čehož 9 ha obhospodařuje v systému ekologického zemědělství za účelem výroby BIO 

vín a moštů (35). 

Téměř na 80 % plochy vinic se pěstují odrůdy pro produkci bílých vín. Tradiční odrůdy 

Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené doplňují Rulandské bílé, Chardonnay, Sauvignon, 

Sylvánské zelené, Rulandské šedé, Pálava a další. Modré odrůdy tvoří menšinový podíl. 

Společnost od počátku sbírá ocenění v řadě kategorií vinařských soutěží v České 

republice i zahraničí, vlastní certifikát Vinselekt Michlovský BIO. Roční produkce činí 

1,3 milionů lahví. Vína lze zakoupit prakticky ve všech segmentech trhu od gastronomie 

přes vinotéky až po maloobchody (35). 

4.2 Strategická analýza 

Strategická analýza představuje významný krok vedoucí ke stanovení hodnoty podniku. 

Nejprve je vymezen relevantní trh, následně faktory působící na makroekonomické 

a mikroekonomické prostředí podniku, k čemuž je využita SLEPTE analýza, Porterův 

model pěti sil a McKinseyho model 7S. 

4.2.1 Vymezení relevantního trhu 

Společnost působí v oblasti zpracovatelského průmyslu. Dle hlavního předmětu 

podnikání se k datu ocenění řadí do kategorie CZ–NACE 11 – Výroba nápojů, přesněji 

do kategorie CZ–NACE 11020 – Výroba vína z vinných hroznů. Kategorie zahrnuje 

výrobu vína a šumivého vína, výrobu vína s nízkým obsahem alkoholu nebo vína 
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nealkoholického a míchání, čištění a stáčení vína do lahví (42). Široké portfolio 

společnosti tvoří nejen tradiční odrůdy tichých vín, ale i nové odrůdy vyšlechtěné 

společností, nízkoalkoholická a nealkoholická vína, která se člení do několika 

produktových řad. Okrajovou část portfolia tvoří šumivá a perlivá vína (35). 

Společnost realizuje prodej zejména na území České republiky, což dokládá skutečnost, 

že většina tržeb společnosti je tvořena tržbami dosaženými v tuzemsku. Zastoupení tržeb 

v zahraničí má velmi nízký podíl na celkových tržbách. Společnost vyváží primárně na 

trhy Slovenska, dále Polska, Ruska, Belgie, Nizozemska a Lucemburska (35). 

Tab. 15: Vývoj tržeb společnosti v ČR a zahraničí (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Tržby 2014 2015 2016 2017 2018 

Tuzemsko 
tržby v tis. Kč 132 022 100 890 108 622 115 070 119 968 

% podíl 96,92 99,16 98,86 99,35 98,74 

Zahraničí 
tržby v tis. Kč 4 196 859 1 250 748 1 529 

% podíl 3,08 0,84 1,14 0,65 1,26 

Celkem tržby v tis. Kč 136 218 101 749 109 872 115 818 121 497 

Společnost dodává své produkty na celý trh České republiky. Výrobky lze nalézt ve všech 

obchodních řetězcích, specializovaných prodejnách i gastronomii. Zároveň má podnik 

v Rakvicích vlastní galerii vína, kde je možné všechen sortiment ochutnat a zakoupit 

a vlastní e-shop (35). Společnost tak nepůsobí pouze na určitém regionálním trhu a za 

relevantní trh z hlediska teritoria lze vymezit území celé České republiky. 

Odhad velikosti relevantního trhu lze vyjádřit v peněžních jednotkách pomocí násobku 

průměrné spotřeby vína na 1 obyvatele v Kč a počtu obyvatel České republiky. 

Tab. 16: Vymezení relevantního trhu v Kč (zdroj: vlastní zpracování dle 49, 52) 

Rok 

Spotřeba vína na 

1 obyvatele  

(Kč) 

Počet obyvatel 

v ČR 

Relevantní trh 

(Kč) 

Růst trhu 

(%) 

2011 538 10 505 445 5 651 929 410 - 

2012 562 10 516 125 5 910 062 250 4,57 

2013 592 10 512 419 6 223 352 048 5,30 

2014 594 10 538 275 6 259 735 350 0,58 

2015 630 10 553 843 6 648 921 090 6,22 

2016 677 10 578 820 7 161 861 140 7,71 

2017 864 10 610 055 9 167 087 520 28,00 

2018 890 10 649 800 9 478 322 000 3,40 
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Trh s vínem soustavně roste díky rostoucí spotřebě vína i demografickému vývoji. 

K nejvýznamnějšímu nárůstu došlo v roce 2017, který byl způsoben zejména nárůstem 

spotřeby vína na obyvatele zapříčiněném zvýšením cen vstupních surovin, kdy průměrné 

ceny bílých a modrých moštových hroznů dosáhly historického maxima, což se projevilo 

na růstu cen vína (53). 

Tab. 17: Spotřeba vína na 1 obyvatele v litrech (zdroj: vlastní zpracování dle 54) 

Spotřeba vína na 

1 obyvatele 

2011 

(l) 

2012 

(l) 

2013 

(l) 

2014 

(l) 

2015 

(l) 

2016 

(l) 

2017 

(l) 

2018 

(l) 

Víno 19,4 19,8 18,8 19,5 18,9 19,6 19,4 20,4 

Nárůst cen vína v roce 2017 je patrný i z tabulky, která zahrnuje spotřebu vína na 

1 obyvatele v litrech, jelikož značí, že zatímco spotřeba vína v peněžních jednotkách 

rostla, spotřeba vína v litrech mírně klesla. Na základě rostoucí demografické křivky 

České republiky i rostoucí spotřeby vína lze předpokládat, že trh bude v následujících 

obdobích dále růst. 

4.2.2 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza se zaměřuje na vnější neboli makroekonomické faktory, které na podnik 

působí. Faktory tvoří vlivy politické a legislativní, ekonomické, sociální, technologické 

a ekologické. 

Politické a legislativní faktory 

Politické a legislativní prostředí ovlivňuje významně oblast výroby vína specifickým 

zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, který se ve vinohradnické části 

zabývá zejména výsadbou vinné révy, klučením vinic a registrací vinic a v části vinařské 

způsobem výroby, distribucí vína a povinnostmi výrobců a příjemců vína (43). 

S vinařským zákonem úzce souvisí vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství a vyhláška č. 80/2018 Sb., kterou se 

stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí (45). 

Jelikož je Česká republika součástí Evropské unie, zahrnuje právní úprava i několik 

nařízení Evropské unie, a to nařízení Rady (ES) č. 1308/2013, které je základním 

nařízením pro celou oblast zemědělství, nařízení Komise (ES) č. 607/2009, o označování 
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vína, nařízení Komise (ES) č. 606/2009, o enologických postupech, nařízení Komise (ES) 

č. 436/2009, o registru vinic, hlášeních, průvodních dokladech při přepravě vína 

a evidenčních knihách a nařízení Komise (EU) č. 203/2012, o biovínu (44). 

Oblast vinařství a vinohradnictví může na svou činnost čerpat dotace a podpory 

z národních finančních prostředků i prostřednictvím dotací Evropské unie. Podporu 

z prostředků České republiky tvoří národní dotace vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, a to například na zavlažování vinic, podporu šlechtění révy vinné, podporu 

zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského 

průmyslu. Dále lze využít podpory z prostředků Vinařského fondu, který byl zřízen v roce 

2002 za účelem podpory marketingu vína, rozvoje vinařské turistiky a dalších akcí 

souvisejících s vinařskou tématikou a informovanosti veřejnosti o vinohradnictví 

a vinařství. Poslední národní podporou je podpora poskytovaná Podpůrným a garančním 

rolnickým a lesnickým fondem, a. s., jehož hlavní činností je poskytování dotací části 

úroků z úvěrů podnikatelských subjektů zejména v oblasti zemědělství, lesnictví, 

průmyslu a vodního hospodářství (45). 

Z prostředků Evropské unie lze získat podporu v rámci společné organizace trhu s vínem, 

a to na restrukturalizaci a přeměnu vinic a investice do nových zařízení pro výrobu 

vinařských produktů. V roce 2018 byla vyplacena podpora ve výši cca 109,5 mil. Kč. 

Druhou možností je podpora v rámci jednotné platby na plochu, která má za cíl umožnit 

pěstitelům stejnou výši podpory bez ohledu na pěstovanou surovinu. Poslední variantou 

je kombinovaná podpora z prostředků Evropské unie i České republiky v rámci Programu 

rozvoje venkova (45). 

Za formu státní podpory lze považovat i nulovou spotřební daň na tichá vína, která 

zvyšuje konkurenceschopnost tuzemských tichých vín, která dle studie zdanění spotřeby 

v České republice, provedené Institutem pro politiku a společnost, tvořila v roce 2018 

téměř 93 % celkového objemu vyprodukovaných vín a meziproduktů (48).  
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Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, které významně ovlivňují podnikatelské subjekty působící 

v oblasti výroby vína, patří hrubý domácí produkt, spotřeba domácností, míra inflace, 

nezaměstnanost a výše mezd. 

Tab. 18: Meziroční vývoj HDP v České republice (zdroj: vlastní zpracování dle 47) 

Ukazatelé 
2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

2015 

(%) 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

Meziroční vývoj reálného 

HDP 
1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,5 4,4 2,9 

Růst spotřeby domácností 0,3 -1,5 0,7 1,8 3,7 3,6 4,3 3,2 

Míra nezaměstnanosti 6,7 7,0 7,0 6,1 5,1 4,0 2,9 2,2 

Růst průměrné nominální 

mzdy 
2,5 2,5 -0,1 2,9 3,2 4,4 6,2 8,1 

Míra inflace 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 

Česká republika se k datu ocenění nachází v období konjunktury. Za rok 2018 došlo 

k nárůstu reálného HDP o 2,9 %. Nejvýznamnějším růstovým činitelem byla domácí 

poptávka, kdy vyšší spotřeba domácností, která je klíčovým faktorem ovlivňujícím daný 

trh, jelikož vyjadřuje výdaje domácností vynaložené na nákup spotřebních statků, byla 

podpořena jak růstem zaměstnanosti, tak růstem mezd.  Dle predikcí HDP lze očekávat 

převažující vliv daných faktorů i v následujících obdobích, které se projeví na 

meziročním růstu HDP v roce 2019 a 2020 (46). 

Příznivý vývoj ekonomiky vedl k růstu zaměstnanosti, kdy míra celkové zaměstnanosti 

překročila 75 %, čímž dosáhla nejvyšší hodnoty v historii České republiky. Zároveň se 

snížila míra nezaměstnanosti na 2,2 %. Tato hodnota představuje nejnižší míru 

nezaměstnanosti v rámci Evropské unie. Predikce míry nezaměstnanosti pro rok 2019 

a 2020 zůstává na úrovni 2,2 %, jelikož další pokles míry nezaměstnanosti je vzhledem 

k extrémně nízké hodnotě nepravděpodobný (47). 

V roce 2018 zároveň významně stoupala nabídka volných pracovních míst, která 

převýšila počet nezaměstnaných a vytvářela tlak na růst mezd. Průměrná měsíční mzda 

meziročně vzrostla o 8,1 % na 31 885 Kč. Z hlediska odvětvové struktury došlo 

k meziročnímu nárůstu nominální mzdy ve zpracovatelském průmyslu o 7,4 % na 

31 717 Kč, což bylo méně, než činil průměr za celou Českou republiku. Dle predikce, 
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kdy se v budoucnu očekává zpomalení růstu počtu zaměstnanců i jejich průměrné mzdy, 

průměrné mzdy v ČR v roce 2019 vzrostou o 7,3 % a v roce 2020 o 5,7 % (47). 

Vývoj na trhu práce ovlivňuje nejen spotřebu domácností a HDP, ale i míru inflace. Nízká 

míra nezaměstnanosti spolu s vysokým počtem volných pracovních míst vedla k nárůstu 

jednotkových nákladů na práci. Míra inflace v roce 2018 dosáhla třetí nejvyšší hodnoty 

ze sledovaných let. V roce 2019 lze očekávat nárůst inflace až k tříprocentní hranici (47). 

Sociální faktory 

Populace České republiky dlouhodobě roste. Dle statistických dat Českého statistického 

úřadu počet obyvatel České republiky k 31. prosinci 2018 činil 10 649 800. Na růst počtu 

obyvatel měla vliv nejen přirozená změna, ale především zahraniční migrace. Do České 

republiky se v roce 2018 přistěhovalo 58 148 osob (49). 

Tab. 19: Počet a věkové složení obyvatel (zdroj: vlastní zpracování dle 50) 

Rok Celkový počet obyvatel 
Počet obyvatel dle věku 

0–14 let 15–64 let 65 let a více 

2011 10 505 445 1 541 241 7 262 768 1 701 436 

2012 10 516 125 1 560 296 7 188 211 1 767 618 

2013 10 512 419 1 577 455 7 109 420 1 825 544 

2014 10 538 275 1 601 045 7 056 824 1 880 406 

2015 10 553 843 1 623 716 6 997 715 1 932 412 

2016 10 578 820 1 647 755 6 942 623 1 988 922 

2017 10 610 055 1 670 677 6 899 195 2 040 183 

2018 10 649 800 1 693 060 6 870 123 2 086 617 

Největší nárůst obyvatel je registrován u věkové skupiny 65 let a více. K nárůstu dochází 

i u populace mezi 0–14 lety, naopak počet obyvatel v produktivním věku15–64 let, který 

představuje práceschopnou část obyvatelstva, klesá. V souladu početní převahy seniorů 

nad dětmi a současným snižováním počtu produktivních obyvatel dochází k procesu 

stárnutí populace. Průměrný věk obyvatel České republiky dosáhl v roce 2018 42,3 let 

(49). Rostoucí populace znamená pro podnik příležitost k rozvoji podnikání, a to nejen 

možností získání potenciálních zákazníků, ale i pracovníků. 

Hledání nových zaměstnanců by pro společnost nemělo být překážkou ani vzhledem 

k tomu, v jaké lokalitě se podnik nachází. Na Jižní Moravě se nachází Střední vinařská 
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škola s širokou nabídkou oborů zaměřených na zemědělství a Mendelova univerzita 

s oborem Vinohradnictví a vinařství, o které se zajímá stále více lidí. Absolventi mohou 

být nápomoci například na pozicích sklepmistrů při výrobě vína, vinohradnických 

techniků, poradců nebo obchodníků s vínem (51). 

Technologické faktory 

Technologické faktory, související nejen s pěstováním vinné révy, ale i sběrem, 

zpracováním, lahvováním a skladováním, významně ovlivňují konkurenceschopnost 

podniku. Vinaři vychází z přesvědčení, že nejlepší vína mohou vzniknout pouze 

z nejlepších hroznů. Proto se provádí laboratorní rozbory hroznů, sleduje se jejich 

cukernatost, kyseliny, pH. Někteří vinaři instalují ve vinicích meteorologické stanice, 

které sledují srážky, vlhkost vzduchu, sluneční svit a další údaje, které se pomocí softwaru 

přenáší do podniku a pomáhají predikovat případný vznik škod na úrodě. Využívají se 

automatizované systémy, které napomáhají nejen při sběru, ale i samotné výrobě. Víno 

se uchovává v nerezových nádobách. Výjimkou jsou dubové sudy typu barrique, které se 

využívají ke zrání vína. Barrique dodá vínu specifickou chuť i vůni. Do popředí se 

dostává šlechtění nových odrůd vinné révy za účelem získání vyšší odolnosti vůči 

nepříznivému počasí, chorobám a škůdcům (35). 

Ekologické faktory 

Obor vinohradnictví a vinařství je ovlivněn ekologickým trendem, kdy se stále více 

propagují moderní technologie šetrné k životnímu prostředí a zvyšuje se poptávka po 

produktech ekologického zemědělství. Víno vyrobené dle zásad ekologického 

zemědělství musí být vyrobeno z hroznů pocházejících z ekologických vinic a je 

kontrolované zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Výroba 

ekologického vína neboli biovína se řídí nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se 

stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé 

zemědělské produkty, nařízením Komise (ES) č. 606/2009 a nařízením Komise (EU) 

č. 203/2012, které stanovuje pravidla pro ekologickou produkci vína.  
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4.2.3 Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza pěti sil zkoumá pět klíčových faktorů, které ovlivňují atraktivitu 

příslušného odvětví. Faktory tvoří rivalita mezi stávajícími konkurenty, hrozba vstupu 

nových konkurentů, vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů a hrozba substitutů. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Trh s vínem je v současnosti vysoce konkurenční, což je způsobené nejen množstvím 

konkurentů, ale i řadou diferencovaných produktů. V odvětví se nachází nejen velké 

a střední podniky, ale i malá rodinná vinařství. Přestože je největším producentem vín 

v České republice společnost Bohemia Sekt, s. r. o., zaměřuje se především na výrobu 

sektů, tudíž není přímým konkurentem společnosti Vinselekt Michlovský, a. s., jejíž 

prioritou je výroba tichých vín. Společnost Bohemia Sekt je však mateřskou společností 

několika dceřiných společností nacházejících se ve vinařské oblasti Morava, které se 

zaměřují na výrobu tichých vín, a které lze samostatně považovat za přímé konkurenty. 

Největší konkurenti společnosti Vinselekt Michlovský, a. s. jsou zobrazeny v následující 

tabulce. 

Tab. 20: Hlavní konkurenti společnosti Vinselekt Michlovský, a. s. (zdroj: vlastní zpracování dle 55) 

Pořadí Název společnosti 
Tržby 

(EUR) 

1. Vinařství Mutěnice, s. r. o. 19 822 

2. Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. 13 651 

3. Znovín Znojmo, a. s. 13 116 

4. Vinium, a. s. 11 916 

5. České vinařské závody, a. s. 11 284 

6. Chậteau Valtice – Vinné sklepy Valtice, a s. 11 172 

7. Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo 7 016 

8. Vinofol, s. r. o. 6 988 

9. Vinařství Krist, s. r. o. 5 831 

10. Vinný dům, s. r. o. 5 397 

11. Vinselekt Michlovský, a. s. 5 303 

Tuzemská produkce v současnosti pokryje maximálně 40 % roční spotřeby vína v České 

republice (53), tudíž nejsou konkurenty pouze tuzemští vinaři, ale i vinaři ze zahraničí, 

kteří dováží víno do České republiky. 
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Tab. 21: Vývoj obchodní bilance s vínem v ČR (zdroj: vlastní zpracování dle 53) 

Ukazatele 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Import 

(mil. Kč) 
-3 563 -3 685 - 4 170 -3 933 -4 137 -4 256 -4 756 -5 339 

Export 

(mil. Kč) 
550 553 811 702 547 427 435 415 

Rozdíl 

(mil. Kč) 
-3 013 -3 132 -3 359 -3 231 -3 590 -3 829 -4 321 -4 924 

Záporné saldo zahraničního obchodu s vínem se ve sledovaném období zvyšuje, což je 

způsobené rostoucím dovozem. V roce 2018 bylo dovezeno víno v nejvyšší hodnotě ze 

sledovaných let, zatímco vývoz dosáhl hodnoty nejnižší. Přibližně 85 % objemu 

dovezeného vína bylo dodáno z členských států EU, a to Maďarska, Itálie, Španělska, 

Slovenska a Francie. Z nečlenských zemí především z Moldavska, Chile a JAR (53). 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví závisí na bariérách, které brání vstupu na 

trh. V současné době je velkou překážkou získání vinohradů potřebných pro pěstování 

vína, pokud nemá podnik v úmyslu hrozny pouze zkupovat. Nejen že ze současného 

produkčního potenciálu, který činí téměř 18,7 tis. ha, je přibližně 18,1 tis. ha 

obhospodařovaných, ale i výsadba nových vinohradů musí splňovat určitá pravidla. Dle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, je možné povolit v členském 

státě nové výsadby vinic o ploše rovnající se 1 % plochy vinic osázených moštovými 

odrůdami k 31. červenci předchozího roku. V roce 2018 byla stanovená kvóta pro 

přidělení povolení pro novou výsadbu ve výši 178 ha. 

S tím se úzce pojí kapitálová náročnost, která může mít velmi podstatný vliv na odrazení 

konkurentů ke vstupu do odvětví. Podniky musí vlastnit moderní zařízení, jejichž pořízení 

je velmi nákladné. Nejedná se jen o zařízení ke zpracování sklizených hroznů, ale 

i technologie potřebné pro samotnou sklizeň nebo skladování zpracovaného vína. Další 

překážkou mohou být úspory z rozsahu. Stávající velké společnosti, které vyrábí velký 

objem produkce, mohou využívat úspory z rozsahu, neboť se zvyšováním produkce jejich 

náklady na jednotku produkce klesají. Takové výhody se menším začínajícím podnikům 

bude dosahovat velmi těžko. Nové společnosti si musí navíc zajistit odbyt svých výrobků, 

což může vyžadovat značné investice do propagace. Stávající podniky již své loajální 
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zákazníky mají. Poslední překážkou bránící vstupu na trh je know-how. Každý podnik 

využívá své vlastní zkušenosti a know-how při výrobě vína, které může přinášet velkou 

konkurenční výhodu. 

Investice do vinařství může být značně riziková, což je způsobené především tím, že 

sklizeň probíhá jedenkrát ročně a existuje spousta nepředvídatelných faktorů, které 

mohou úrodu poškodit nebo úplně zničit. Z těchto důvodů lze označit hrozbu vstupu 

potenciálních konkurentů za poměrně nízkou. 

Hrozba substitutů 

Víno nemá dokonalý substitut. Jelikož se řadí mezi alkoholické nápoje, lze za nejbližší 

substituty považovat pouze pivo nebo lihoviny. Dle tabulky spotřeby alkoholických 

nápojů na 1 obyvatele má největší zastoupení na celkové spotřebě pivo, následně víno 

a poslední je spotřeba lihovin. 

Tab. 22: Spotřeba alkoholických nápojů na 1 obyvatele (zdroj: vlastní zpracování dle 54) 

Spotřeba 
2011 

(l) 

2012 

(l) 

2013 

(l) 

2014 

(l) 

2015 

(l) 

2016 

(l) 

2017 

(l) 

2018 

(l) 

Alkoholické nápoje 168,8 175,2 172,3 173,3 172,4 173,5 170,6 172,5 

Víno 19,4 19,8 18,8 19,5 18,9 19,6 19,4 20,4 

Lihoviny 6,9 6,7 6,5 6,7 6,9 7,0 6,9 7,0 

Pivo 142,5 148,6 147,0 147,0 146,6 146,9 144,3 145,2 

Spotřeba alkoholických nápojů v jednotlivých letech mírně kolísá, avšak v žádném roce 

nedochází k výrazným výkyvům, a to ani u vína, piva, či lihovin. V roce 2018 došlo 

k nárůstu spotřeby alkoholických nápojů na 1 obyvatele především díky zvýšené spotřebě 

vína a piva, tudíž nehrozí, že by víno mohlo být výrazně nahrazeno některým ze svých 

stávajících substitutů. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů vstupních surovin nelze považovat za příliš vysokou. 

Vinselekt Michlovský využívá k výrobě především moštové hrozny získané z 125 ha 

vlastních vinic, tudíž není odkázán na pěstitele vinné révy. Další hrozny společnost 

nakupuje zejména od dlouhodobých smluvních dodavatelů ze znojemské a slovácké 
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podoblasti, kteří se přizpůsobují požadavkům společnosti tak, aby byla zajištěna 

požadovaná kvalita hroznů. 

Příležitostně jsou nakupovány hrozny i od ostatních dodavatelů, kde je společnost 

vystavena riziku kolísavé ceny moštových hroznů. Průměrná cena moštových hroznů se 

v roce 2018 pohybovala kolem 19 Kč/kg (53). Vyšší vyjednávací síla je zaznamenána 

u společností, které dodávají lahve, uzávěry a další obalový materiál, chemické přísady 

a látky nutné pro výrobu vína. V současnosti se společnost snaží uzavírat smlouvy tak, 

aby byly výhodně pro obě smluvní strany. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla odběratelů je poměrně vysoká, jelikož na trhu existuje nejen velké 

množství konkurentů, ale i nabízených produktů. Po dobu působení si společnost 

Vinselekt Michlovský vytvořila stálou skupinu odběratelů, kterou se snaží i nadále 

udržovat. Většinu roční produkce, tvořící 70 %, prodá v obchodních řetězcích, zbylých 

30 % v gastronomii (restauracích, kavárnách, barech) a vinotékách. 

Velké obchodní řetězce se snaží na podniky vyvíjet velký tlak a tím snižovat ceny. 

Společnost se proto rozhodla rozprostřít své produkty mezi více řetězců (např. Tesco, 

Albert). Každý z nich má odlišné požadavky, tudíž vyrábí pro jednotlivé řetězce odlišné 

víno, případně přizpůsobí etikety. Specifické požadavky mají často i v gastronomii, kde 

vyžadují spíše víceletá vína, která mají potenciál pro archivaci. 

4.2.4 McKinseyho model 7S 

McKinseyho model 7S zkoumá faktory působící na vnitřní neboli mikroekonomické 

prostředí podniku, a to strategii, strukturu, systém řízení, styl vedení, spolupracovníky, 

schopnosti a sdílené hodnoty. 

Strategie 

Podnik je orientován zejména na náročného zákazníka, kterého se snaží oslovit vysokou 

kvalitou jakostních přívlastkových vín. K výrobě používá nejmodernější technologie 

a postupy v součinnosti s tradicí a zachováním podstaty vína včetně aromatických látek, 
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zaměřuje se na inovace a kreativitu, s čímž úzce souvisí vznik vlastní šlechtitelské stanice 

věnující se získávání nových odrůd, které jsou využívány převážně k výrobě biovína, 

nebo výroba moderních nízkoalkoholických a nealkoholických vín. To vše se projevuje 

na četných vítězstvích ve vinařských národních i mezinárodních soutěžích (33, 35). 

Výhledovou strategií společnosti je zvyšování kvality produktů, udržení stávajících 

odběratelů, vyhledání nových zákazníků především z řad velkých obchodních řetězců 

a zvýšení produktivity práce a úspor nákladů zavedením dalších nových technologií do 

výroby vína (33, 35). 

Struktura 

Ve společnosti je uplatňována liniová organizační struktura. Vrchol organizační struktury 

reprezentuje generální ředitel, který je současně jediným vlastníkem společnosti, 

doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. Pod generálním ředitelem se nachází jednotlivé úseky 

rozdělené dle činností, které tvoří úsek obchodní, ekonomický a finanční, výrobní 

a agronomický, v čele s řediteli. Na vedoucích pozicích jednotlivých úseků se nachází 

vysoce kvalifikovaní pracovníci s letitými zkušenostmi (33). 

Systém řízení 

Hlavním systémem, který podnik využívá, je HELIOS Orange. Systém pokrývá všechny 

procesy požadované vinařskými a vinohradnickými společnostmi přes oblast 

vinohradnictví, výkup hroznů, výrobu, lahvování, expedici, obchod a kalkulace. Pro 

elektronickou výměnu dokladů (objednávek, faktur, dodacích listů, logistických dokladů 

a dalších) využívá systém ORiON EDI, který slouží k bezpapírové koordinaci nákupů 

i prodeje pomocí dokladů v elektronické formě. Pro laboratorní zkoušky vína společnost 

využívá vlastní vinařskou laboratoř (35). 

Styl vedení 

Ve společnosti je uplatňován demokratický styl vedení, což znamená, že přestože má 

majitel podniku při závěrečném rozhodování hlavní slovo, kooperuje s ostatními 

zaměstnanci. Ti mají prostor k vyjádření vlastních názorů a připomínek souvisejících 

s danou problematikou a současně plnou podporu v inovativních myšlenkách (35).  



 

76 

 

 

Spolupracovníci 

Společnost disponuje na vedoucích pozicích vysoce kvalifikovanými zaměstnanci 

s dlouholetými zkušenostmi, které podporuje formou školení a dalšího vzdělávání. 

Vztahy mezi zaměstnanci jsou ovlivněny velikostí podniku, kde se jednotliví pracovníci 

setkávají v rámci běžného provozu, vzájemně se znají a na pracovišti panuje přátelská 

atmosféra. To se projevuje na nízké fluktuaci zaměstnanců, kdy si společnost udržuje 

stále asi 55 pracovníků (33). 

Schopnosti 

Odborné znalosti jednotlivých pracovníků, které se odvíjí od úseku, ve kterém působí, 

jsou v podniku nepostradatelné. Samotný vlastník společnosti patří k předním českým 

odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění vinné révy. Je průkopníkem 

zavádění nových technologií a poznatků do praxe a propagátorem ekologického 

pěstování révy vinné. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni, aby byly schopni precizně 

vykonávat svou pracovní činnost (35). 

Sdílené hodnoty 

Prioritou společnosti je výroba kvalitních jakostních přívlastkových vín přátelskou cestou 

k přírodě, která přispívají k budování dobrého jména společnosti. Podnik je zastáncem 

názoru, že kvalita vína se rodí ve vinohradech, tudíž péče o ně patří ke klíčovým 

činnostem společnosti, jelikož pouze zdravé a vyzrálé hrozny mohou být základem 

kvalitního vína. Podnik si zakládá na ekologických postupech, tradičních hodnotách, 

dlouholetých zkušenostech, ale i využívání nejmodernějších technologií (35). 

4.3 Finanční analýza 

Finanční analýza pomocí vybraných metod hodnotí finanční zdraví podniku za pět po 

sobě jdoucích období, které předchází datu ocenění. Nejprve je provedena analýza 

absolutních ukazatelů, následuje analýza poměrových ukazatelů, kde jsou dosažené 

hodnoty srovnány s oborovým průměrem CZ–NACE 11 – Výroba nápojů, a analýza 

souhrnných ukazatelů. 
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4.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů se skládá z horizontální analýzy a vertikální analýzy 

účetních výkazů společnosti, a to rozvahy a výkazu zisku a ztráty, za období 2014–2018. 

Zatímco horizontální analýza sleduje vývoj jednotlivých položek výkazů v čase, 

vertikální analýza zkoumá strukturu výkazů vztaženou k určité veličině. 

Analýza aktiv 

Analýza aktiv zahrnuje horizontální a vertikální analýzu majetkové struktury společnosti. 

Horizontální analýza aktiv sleduje vývoj jednotlivých položek majetku v čase. Změny 

v absolutním a relativním vyjádření jsou zobrazeny v následujících tabulkách. 

Tab. 23: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Aktiva 
2015/2014 

(tis. Kč) 

2016/2015 

(tis. Kč) 

2017/2016 

(tis. Kč) 

2018/2017 

(tis. Kč) 

AKTIVA CELKEM -10 222 25 245 - 3 574 6 918 

Stálá aktiva -21 809 13 312 -6 062 -4 609 

Dlouhodobý nehmotný majetek -72 103 -11 -10 

Dlouhodobý hmotný majetek -21 733 13 388 -6 051 -4 599 

Dlouhodobý finanční majetek -4 -179 0 0 

Oběžná aktiva 11 728 12 151 2 667 11 780 

Zásoby 16 263 4 936 -3 192 11 806 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 8 978 176 

Krátkodobé pohledávky -4 186 6 723 -3 048 57 

Peněžní prostředky -349 492 -71 -259 

Časové rozlišení -141 -218 -179 -253 

Tab. 24: Horizontální analýza aktiv v % (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Aktiva 
2015/2014 

(%) 

2016/2015 

(%) 

2017/2016 

(%) 

2018/2017 

(%) 

AKTIVA CELKEM -4,19 10,80 -1,38 2,71 

Stálá aktiva -15,55 11,24 -4,60 -3,67 

Dlouhodobý nehmotný majetek -100,00 - -10,68 -10,87 

Dlouhodobý hmotný majetek -15,52 11,32 -4,60 -3,66 

Dlouhodobý finanční majetek -2,19 -100,00 - - 

Oběžná aktiva 11,44 10,64 2,11 9,13 

Zásoby 19,69 4,99 -3,08 11,74 

Dlouhodobé pohledávky - - - 1,96 

Krátkodobé pohledávky -23,00 47,96 -14,70 0,32 

Peněžní prostředky -20,12 35,50 -3,78 -14,33 

Časové rozlišení -11,65 -20,39 -21,03 -37,65 
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Přestože dochází ke kolísavému vývoji bilanční sumy, za celkové sledované období 

bilanční suma vzrostla. K nárůstu došlo zejména v meziročním období 2015–2016, což 

ovlivnily investice do dlouhodobého hmotného majetku, a to do nové prodejny Cash and 

Carry, lisu a systému řízeného kvašení vín. V dalších meziročních obdobích stálá aktiva 

klesala, což zapříčinil především pokles hmotných movitých věcí a jejich souborů. Pokles 

stálých aktiv byl zmírněn investicemi do nové příjezdové cesty s parkovištěm. 

Dlouhodobý nehmotný majetek, který tvoří pouze software, je v současné době téměř 

plně odepsán. Klesající vývoj značí, že společnost do softwaru příliš neinvestuje. 

Zatímco stálá aktiva klesala, oběžná aktiva měla rostoucí trend. K největšímu nárůstu 

došlo u zásob, a to nedokončené výroby a polotovarů, které představují rozpracované 

víno. Krátkodobé pohledávky měly kolísavý vývoj, k největšímu nárůstu došlo 

v meziročním období 2015–2016, na což měl vliv zejména nárůst pohledávek 

z obchodních vztahů a jiných pohledávek. V následujícím období byla většina jiných 

pohledávek uhrazena, což mělo za následek meziroční pokles pohledávek o 14,70 %. 

Vertikální analýza zkoumá podíl jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech. 

Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 25: Vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Aktiva 
2014 

(%) 

2015 

(%) 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Stálá aktiva 57,49 50,56 50,87 49,21 46,16 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,03 0,00 0,04 0,04 0,03 

Dlouhodobý hmotný majetek 57,38 50,60 50,83 49,18 46,13 

Dlouhodobý finanční majetek 0,07 0,08 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 42,02 48,87 48,80 50,53 53,68 

Zásoby 33,85 42,28 40,07 39,38 42,84 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 3,51 3,49 

Krátkodobé pohledávky 7,46 6,00 8,01 6,93 6,76 

Peněžní prostředky 0,71 0,59 0,73 0,71 0,59 

Časové rozlišení 0,50 0,46 0,33 0,26 0,16 

Zatímco na počátku sledovaných let dominovala celkovým aktivům stálá aktiva, která 

představovala 57,49% podíl, postupem času se stálá aktiva s oběžnými aktivy vyrovnala. 

V současnosti představují největší podíl na celkových aktivech, a to 53,68 %, oběžná 

aktiva. To je způsobené především poklesem dlouhodobého hmotného majetku 
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následkem nízkých investic. Dlouhodobý hmotný majetek tvoří zejména hmotné movité 

věci a jejich soubory a stavby. Dlouhodobý finanční majetek byl v rozvaze vykazován 

pouze do roku 2015, kdy společnost vlastnila obchodní podíl ve společnosti 

Viniculture, s. r. o., který v roce 2016 prodala. 

Oběžná aktiva jsou tvořena z podstatné části zásobami, a to nedokončenou výrobou 

a polotovary, což je pro výrobu vína charakteristické například z důvodu, že rozvaha 

společnosti je sestavována k 31. prosinci neboli několik měsíců po vinobraní a víno tak 

zůstává k tomuto dni rozpracované. Druhou položkou, která se nejvíce podílí na 

zásobách, jsou hotové výrobky. Krátkodobé pohledávky tvoří především pohledávky 

z obchodních vztahů. Nejméně se na oběžných aktivech podílí peněžní prostředky, jejichž 

podíl činí méně než 1 %. 

Analýza pasiv 

Analýza pasiv se skládá z horizontální a vertikální analýzy zdrojů financování 

společnosti. Horizontální analýza sleduje vývoj jednotlivých položek pasiv v čase formou 

absolutních a relativních změn. Dosažené výsledky jsou zobrazeny v následujících 

tabulkách. 

Tab. 26: Horizontální analýza pasiv v tis. Kč (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Pasiva 
2015/2014 

(tis. Kč) 

2016/2015 

(tis. Kč) 

2017/2016 

(tis. Kč) 

2018/2017 

(tis. Kč) 

PASIVA CELKEM -10 222 25 245 -3 574 6 918 

Vlastní kapitál 7 432 8 324 6 318 5 773 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Ážio a kapitálové fondy -4 21 0 0 

Fondy ze zisku 355 372 415 316 

VH minulých let 6 742 7 065 7 887 6 002 

VH běžného účetního období 339 866 -1 984 -545 

Cizí zdroje -17 510 16 957 -10 200 1 373 

Rezervy -2 580 801 145 -23 

Dlouhodobé závazky -15 515 13 254 -6 783 -6 775 

Krátkodobé závazky 585 2 902 -4 562 9 171 

Časové rozlišení -144 -36 308 -228 
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Tab. 27: Horizontální analýza pasiv v % (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Pasiva 
2015/2014 

(%) 

2016/2015 

(%) 

2017/2016 

(%) 

2018/2017 

(%) 

PASIVA CELKEM -4,19 10,80 -1,38 2,71 

Vlastní kapitál 5,66 6,00 4,29 3,76 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ážio a kapitálové fondy 23,53 -100,00 - - 

Fondy ze zisku 6,63 6,52 6,83 4,87 

VH minulých let 12,67 11,78 11,77 8,01 

VH běžného účetního období 4,78 11,65 -23,90 -8,63 

Cizí zdroje -15,58 17,87 -9,12 1,35 

Rezervy -100,00 - 18,10 -2,43 

Dlouhodobé závazky -44,90 69,62 -21,01 -26,56 

Krátkodobé závazky 0,78 3,83 -5,79 12,36 

Časové rozlišení -69,90 -58,06 1 184,62 -68,26 

Vývoj celkových pasiv je shodný s vývojem celkových aktiv, na což měly během 

analyzovaného období vliv zejména cizí zdroje, které se výrazně snížily v meziročním 

období 2014–2015 z důvodu poklesu dlouhodobých závazků. Výši dlouhodobých 

závazků ovlivnily zejména závazky k úvěrovým institucím, které díky splátkám 

v meziročním období klesly o 13 312 tis. Kč neboli 58,80 %. Společnost čerpala úvěr se 

splatností delší než 1 rok z důvodu investic do dlouhodobého hmotného majetku, a to 

nové zpracovatelské haly. V následujícím meziročním období začala společnost čerpat 

další úvěr za účelem investování do nové prodejny. V období 2016–2017 a 2017–2018 

docházelo pouze ke splátkám úvěrů, což výrazně snížilo hodnotu dlouhodobých závazků. 

U krátkodobých závazků došlo k výraznějším změnám až v období 2016–2017, kdy 

krátkodobé závazky meziročně klesly o 4 562 tis. Kč, a v meziročním období 2017–2018, 

kdy naopak vzrostly o 9 171 tis. Kč. Hlavní příčinou byly závazky z obchodních vztahů, 

jejichž pokles v období 2016–2017 souvisel s nižšími hodnotami zásob. V následujícím 

období zásoby výrazně vzrostly, což se opět projevilo na výši závazků z obchodních 

vztahů. Vlastní kapitál společnosti měl ve sledovaných letech pozitivní vývoj. 

K největšímu nárůstu došlo v meziročním období 2015–2016, a to o 8 324 tis. Kč neboli 

6 %. Na každoroční nárůst vlastního kapitálu měl vliv zejména nárůst výsledku 

hospodaření minulých let, který tvoří nerozdělený zisk minulých let, což značí, že 

společnost zadržuje zisk. Výsledek hospodaření běžného účetního období se do roku 2016 

postupně zvyšoval, v roce 2017 a 2018 naopak klesal. 
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Vertikální analýza zkoumá podíl jednotlivých položek pasiv na celkových pasivech. 

Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 28: Vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Pasiva 
2014 

(%) 

2015 

(%) 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 53,85 59,39 56,81 60,08 60,70 

Základní kapitál 26,95 28,12 25,38 25,74 25,06 

Ážio a kapitálové fondy -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 

Fondy ze zisku 2,19 2,44 2,35 2,54 2,60 

VH minulých let 21,81 25,65 25,88 29,33 30,84 

VH běžného účetního období 2,91 3,18 3,21 2,47 2,20 

Cizí zdroje 46,06 40,59 43,18 39,79 39,26 

Rezervy 1,06 0,00 0,31 0,37 0,35 

Dlouhodobé závazky 14,16 8,14 12,47 9,99 7,14 

Krátkodobé závazky 30,84 32,44 30,40 29,04 31,77 

Časové rozlišení 0,08 0,03 0,01 0,13 0,04 

Celkovým pasivům dominuje vlastní kapitál, jehož podíl se ve sledovaných letech 

postupně zvyšuje. Zatímco v roce 2014 činil podíl vlastního kapitálu 53,85 %, 

v posledním sledovaném roce 60,70 %. K opačnému vývoji dochází u cizích zdrojů, 

jejichž podíl nejprve činil 46,06 % a v roce 2018 už pouze 39,26 %. Na vlastním kapitálu 

se podílí zejména výsledek hospodaření minulých let neboli nerozdělený zisk minulých 

let a základní kapitál, který činí 65 750 tis. Kč a ve sledovaných letech zůstává neměnný. 

Součástí vlastního kapitálu jsou i fondy ze zisku, které představuje rezervní fond zřízený 

za účelem krytí ztrát společnosti. 

Na cizích zdrojích se výrazně podílí krátkodobé závazky, které tvoří zejména závazky 

k úvěrovým institucím a závazky z obchodních vztahů. Společnost disponuje dvěma 

revolvingovými úvěry, které byly poskytnuty na financování zásob a každoročně se 

obnovují. I na dlouhodobých závazcích se nejvíce podílí závazky k úvěrovým institucím, 

a to z důvodu čerpání dlouhodobých úvěrů za účelem investic do dlouhodobého 

hmotného majetku. Nejmenší podíl na cizích zdrojích vykazují rezervy, které jsou 

tvořeny výhradně ostatními rezervami. Tyto rezervy vznikaly v roce 2014 a 2015 za 

účelem krytí ztrát z prodeje vyřazeného majetku a v roce 2017 a 2018 na nevyčerpanou 

dovolenou zaměstnanců. 
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

Analýza výkazu zisku a ztráty zahrnuje horizontální a vertikální analýzu nákladů, výnosů 

a výsledku hospodaření. Horizontální analýza sleduje vývoj jednotlivých položek výkazu 

zisku a ztráty v čase. Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 29: Horizontální analýza VZZ v tis. Kč (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Výkaz zisku a ztráty 
2015/2014 

(tis. Kč) 

2016/2015 

(tis. Kč) 

2017/2016 

(tis. Kč) 

2018/2017 

(tis. Kč) 

Tržby za prodej výrobků a služeb -33 859 8 448 5 173 4 103 

Tržby za prodej zboží -610 -325 773 1 576 

Výkonová spotřeba -2 447 -4 673 -5 906 20 284 

- Náklady na prodané zboží -439 -130 748 1 522 

- Spotřeba materiálu a energie 2 736 -4 628 -8 736 17 224 

- Služby -4 744 85 2 082 1 438 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
-30 970 8 647 10 707 -15 898 

Aktivace 595 -133 262 -25 

Osobní náklady 435 222 3 128 1 203 

Úpravy hodnot DNM a DHM – 

trvalé 
702 355 2 479 485 

Úpravy hodnot DNM a DHM – 

dočasné 
94 0 -398 398 

Úpravy hodnot zásob -644 1 682 11 -96 

Úpravy hodnot pohledávek -58 -180 -231 924 

Ostatní provozní výnosy -243 -519 1 647 461 

Ostatní provozní náklady -2 204 439 804 -1 111 

Provozní výsledek hospodaření -215 1 245 -3 263 -24 

Výnosy z DFM – podíly 0 200 -200 0 

Náklady na prodané podíly 0 200 -200 0 

Výnosové úroky a podobné 

výnosy 
0 3 174 -1 

Nákladové úroky a podobné 

náklady 
-207 -162 -253 318 

Ostatní finanční výnosy 71 -55 366 -355 

Ostatní finanční náklady -193 91 -87 52 

Finanční výsledek hospodaření 471 19 880 -726 

VH před zdaněním 256 1 264 -2 383 -750 

Daň z příjmů -103 418 -399 -205 

VH po zdanění 339 866 -1 984 -545 

VH za účetní období 339 866 -1 984 -545 

Čistý obrat za účetní období -34 641 7 752 7 933 5 784 
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Tab. 30: Horizontální analýza VZZ v % (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Výkaz zisku a ztráty 
2015/2014 

(%) 

2016/2015 

(%) 

2017/2016 

(%) 

2018/2017 

(%) 

Tržby za prodej výrobků a služeb -25,09 8,36 4,72 3,58 

Tržby za prodej zboží -48,45 -50,08 238,58 143,66 

Výkonová spotřeba -3,23 -6,37 -8,60 32,31 

- Náklady na prodané zboží -51,83 -31,86 269,06 148,34 

- Spotřeba materiálu a energie 5,34 -8,58 -17,71 42,42 

- Služby -19,99 0,45 10,92 6,80 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -203,32 -54,94 -150,99 -439,66 

Aktivace -70,25 52,78 -68,05 20,33 

Osobní náklady 2,29 1,14 15,89 5,27 

Úpravy hodnot DNM a DHM – 

trvalé 
6,14 2,92 19,84 3,24 

Úpravy hodnot DNM a DHM – 

dočasné 
-100,00 - - -100,00 

Úpravy hodnot zásob -93,33 3 656,52 0,64 -5,52 

Úpravy hodnot pohledávek -30,69 -137,40 471,43 -330,00 

Ostatní provozní výnosy -21,50 -58,51 447,55 22,80 

Ostatní provozní náklady -44,65 16,07 25,35 -27,95 

Provozní výsledek hospodaření -1,96 11,58 -27,21 -0,27 

Výnosy z DFM – podíly - - -100,00 - 

Náklady na prodané podíly - - -100,00 - 

Výnosové úroky a podobné 

výnosy 
- - 5 800,00 -0,56 

Nákladové úroky a podobné 

náklady 
-12,01 -10,68 -18,67 28,86 

Ostatní finanční výnosy 1 183,33 -71,43 1 663,64 -91,49 

Ostatní finanční náklady -48,25 43,96 -29,19 24,64 

Finanční výsledek hospodaření -22,24 -1,15 -54,05 97,06 

VH před zdaněním 2,89 13,89 -22,99 -9,40 

Daň z příjmů -5,90 25,43 -19,35 -12,33 

VH po zdanění 4,78 11,65 -23,90 -8,63 

VH za účetní období 4,78 11,65 -23,90 -8,63 

Čistý obrat za účetní období -25,22 7,55 7,18 4,89 

Tržby za prodej výrobků a služeb v meziročním období 2014–2015 klesly o 25,09 %, což 

v absolutním vyjádření činí 33 859 tis. Kč. V následujících letech měly tržby za prodej 

výrobků a služeb již pozitivní vývoj. Výkonová spotřeba měla do roku 2017 tendenci 

klesat, což v meziročním období 2014–2015 ovlivnil zejména pokles služeb, 

a v následujících letech pokles spotřeby materiálu a energií. 



 

84 

 

 

Opačná situace nastala v meziročním období 2017–2018, kdy výkonová spotřeba vzrostla 

o 20 284 tis. Kč neboli 32,31 %. Hlavní příčinou byl nárůst spotřeby materiálu a energií 

zapříčiněný růstem cen vstupních surovin. Výrazný nárůst výkonové spotřeby, který byl 

rychlejší než nárůst příslušných tržeb, způsobil, že společnost v roce 2018 dosáhla 

nejnižšího provozního výsledku hospodaření ze sledovaných let. 

Růst osobních nákladů, který je nejvýraznější v meziročním období 2016–2017, kdy se 

průměrný mzda ve společnosti zvýšila z 21 969 Kč na 24 950 Kč, značí zvýšení mezd 

zaměstnanců, jelikož průměrný počet zaměstnanců zůstává neměnný a stále činí 

55 zaměstnanců. Tato skutečnost se projevila na poklesu provozního výsledku 

hospodaření, který se v daném období snížil o 3 263 tis. Kč neboli 27,21 %. 

Trvalé úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, které vzrostly 

zejména v meziročním období 2016–2017 souvisí s investicemi do dlouhodobého 

hmotného majetku. Úpravy hodnot zásob značí, že společnost tvoří opravné položky 

k nepotřebným a nepoužitelným zásobám. Úpravy hodnot pohledávek zahrnují 

nesplacené pohledávky, které společnost považuje za pochybné. 

Finanční výsledek hospodaření dosahuje ve všech sledovaných letech záporných hodnot, 

na čemž se významně podílí nákladové úroky, které vznikly v souvislosti s čerpáním 

bankovních úvěrů. Přestože se finanční ztráta do roku 2017 snižovala, v roce 2018 naopak 

vzrostla, a to z důvodu poklesu ostatních finančních výnosů zahrnujících kurzové zisky 

a nárůstu úrokových sazeb, které ovlivnily výši nákladových úroků. Tyto skutečnosti 

ovlivnily výši výsledku hospodaření před zdaněním, který měl do roku 2016 příznivý 

vývoj a od roku 2017 postupně klesal. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty sleduje podíl jednotlivých položek nákladů, 

výnosů a výsledku hospodaření na součtu tržeb za prodej výrobků a služeb a tržeb za 

prodej zboží. Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce.  
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Tab. 31: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Výkaz zisku a ztráty 
2014 

(%) 

2015 

(%) 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

Tržby za prodej výrobků a služeb 99,08 99,36 99,71 99,05 97,80 

Tržby za prodej zboží 0,92 0,64 0,29 0,95 2,20 

Výkonová spotřeba 55,65 72,10 65,52 54,21 68,37 

- Náklady na prodané zboží 0,62 0,40 0,25 0,89 2,10 

- Spotřeba materiálu a energie 37,61 53,04 44,91 35,06 47,60 

- Služby 17,42 18,66 17,36 18,27 18,60 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 11,80 -15,47 -6,45 3,12 -10,11 

Aktivace -0,62 -0,25 -0,35 -0,11 -0,12 

Osobní náklady 13,97 19,13 17,92 19,70 19,77 

Úpravy hodnot DNM a DHM – trvalé 8,40 11,93 11,37 12,93 12,72 

Úpravy hodnot DNM a DHM –

dočasné 
-0,07 0,00 0,00 -0,34 0,00 

Úpravy hodnot zásob 0,51 0,05 1,57 1,50 1,35 

Úpravy hodnot pohledávek 0,14 0,13 -0,04 -0,24 0,53 

Ostatní provozní výnosy 0,83 0,87 0,33 1,74 2,04 

Ostatní provozní náklady 3,62 2,69 2,89 3,43 2,36 

Provozní výsledek hospodaření 8,05 10,56 10,91 7,54 7,16 

Výnosy z DFM – podíly 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 

Náklady na prodané podíly 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,15 0,14 

Nákladové úroky a podobné náklady 1,27 1,49 1,23 0,95 1,17 

Ostatní finanční výnosy 0,00 0,08 0,02 0,34 0,03 

Ostatní finanční náklady 0,29 0,20 0,27 0,18 0,22 

Finanční výsledek hospodaření -1,55 -1,62 -1,48 -0,65 -1,21 

VH před zdaněním 6,49 8,94 9,43 6,89 5,95 

Daň z příjmů 1,28 1,62 1,88 1,44 1,20 

VH po zdanění 5,21 7,31 7,56 5,46 4,75 

VH za účetní období 5,21 7,31 7,56 5,46 4,75 

Čistý obrat za účetní období 100,83 100,95 100,54 102,23 102,21 

Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že se společnost zaměřuje především 

na výrobu, jelikož podíl tržeb za prodej výrobků a služeb činil ve sledovaných letech 

téměř 100 % součtu tržeb za prodej výrobků a služeb a tržeb za zboží.  Tržby za zboží 

nepředstavují více než 1 % celkových tržeb s výjimkou roku 2018, kdy tyto tržby činily 

2,20 % celkových tržeb. 

Nákladová položka, která se nejvíce podílí na celkových tržbách, je jednoznačně 

výkonová spotřeba, a to spotřeba materiálu a energií, která činí ve všech sledovaných 

letech více než 50 % celkové hodnoty tržeb. Další významnou položkou tvořící 

výkonovou spotřebu jsou služby, které představují outsourcované činnosti společnosti, 
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a to zejména přepravné, opravy, nájemné, reklama a propagace. Vysoký podíl na tržbách 

mají i osobní náklady, které představují zejména mzdové náklady. 

Zatímco podíl provozního výsledku hospodaření na celkových tržbách v prvních 

obdobích roste, od roku 2017 klesá, což je způsobené poklesem hodnoty provozního 

výsledku hospodaření z důvodu růstu výkonové spotřeby a osobních nákladů. Podíl 

finančního výsledku hospodaření je ve všech sledovaných letech záporný, což zapříčinily 

nákladové úroky vzniklé v souvislosti s čerpáním krátkodobých a dlouhodobých úvěrů. 

4.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů zachycuje vztahy mezi vybranými položkami účetních 

výkazů pomocí vybraných ukazatelů likvidity, zadluženosti, rentability a aktivity. 

Analýza je provedena za roky 2014–2018. Dosažené hodnoty jsou srovnány s oborovým 

průměrem CZ–NACE 11 – Výroba nápojů. 

Analýza likvidity 

Analýza likvidity se zabývá běžnou, pohotovou a okamžitou likviditou společnosti, která 

vyjadřuje platební schopnost podniku neboli schopnost podniku hradit krátkodobé 

závazky. Dosažené výsledky, spolu s hodnotami oborového průměru, jsou zobrazeny 

v následující tabulce. 

Tab. 32: Analýza likvidity (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 
Podnik 1,36 1,51 1,61 1,62 1,58 

NACE 11 1,30 1,08 1,19 1,20 1,15 

Pohotová likvidita 
Podnik 0,26 0,20 0,29 0,26 0,23 

NACE 11 0,90 0,78 0,89 0,92 0,87 

Okamžitá likvidita 
Podnik 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

NACE 11 0,32 0,25 0,29 0,22 0,27 
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Graf 1: Běžná likvidita (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Ukazatel běžné likvidity neboli likvidity 3. stupně udává, kolikrát by oběžná aktiva 

pokryla krátkodobé závazky podniku, pokud by podnik všechna oběžná aktiva přeměnil 

na hotovost. Běžná likvidita, která ve sledovaném období dosahuje relativně konstantních 

hodnot pohybujících se na dolní hranici doporučených hodnot, které činí 1,5 – 2,5, 

současně dosahuje ve všech letech vyšších hodnot než oborový průměr. 

 

Graf 2: Pohotová likvidita (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Pohotová likvidita, na rozdíl od běžné likvidity, neuvažuje v čitateli s hodnotou nejméně 

likvidní části oběžných aktiv, a to zásob. Z grafu jsou patrné výrazné rozdíly likvidity 

společnosti a oborového průměru. Hodnoty společnosti činí přibližně třetinové hodnoty 

oboru, což je způsobené zejména tím, že podnik drží většinu oběžného majetku ve formě 

zásob. Vysoký podíl zásob na oběžných aktivech je pro podniky zabývající se výrobou 

vína charakteristický, jelikož vinobraní probíhá pouze několik měsíců přede dnem, ke 

kterému se sestavují účetní výkazy společnosti. 
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Graf 3: Okamžitá likvidita (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Ukazatel okamžité likvidity uvažuje v čitateli pouze nejlikvidnější část oběžného 

majetku, a to krátkodobý finanční majetek, který tvoří peněžní prostředky v pokladně a na 

bankovních účtech. Přestože je okamžitá likvidita společnosti ve sledovaných letech 

stabilní a drží se na hodnotě 0,02, dosahuje likvidita velmi nízkých hodnot ve srovnání 

s oborovým průměrem. Z dosažených hodnot je patrné, že si podnik nedrží na bankovních 

účtech, resp. v pokladně, dostatečnou rezervu peněžních prostředků, což by v budoucnu 

mohlo vést k tomu, že by podnik nemusel být schopen dostát svým splatným závazkům. 

Analýza zadluženosti 

Analýza zadluženosti zkoumá dlouhodobou stabilitu společnosti pomocí celkové 

zadluženosti společnosti, která je srovnána s oborovým průměrem, a úrokového krytí 

podniku. Dosažené výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 33: Analýza zadluženosti (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Zadluženost 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 
Podnik (%) 45,00 40,59 42,87 39,62 38,91 

NACE 11 (%) 55,97 44,02 42,43 48,78 47,32 

Úrokové krytí Podnik 6,36 7,08 8,85 7,92 6,13 
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Graf 4: Celková zadluženost (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Celková zadluženost poměřuje cizí zdroje očištěné o hodnotu rezerv s celkovými aktivy 

společnosti. Zatímco hodnoty oborového průměru kolísají, celková zadluženost podniku, 

s výjimkou roku 2016, klesá, což úzce souvisí s nárůstem vlastního kapitálu, a tudíž 

i nárůstem celkových pasiv, resp. aktiv. Nižší hodnoty zadluženosti představují nižší 

riziko pro věřitele. 

S celkovou zadlužeností úzce souvisí ukazatel úrokového krytí, který udává, kolikrát 

provozní výsledek hospodaření převyšuje nákladové úroky. Úrokové krytí podniku 

dosahuje velmi dobrých hodnot, které výrazně převyšují doporučené hodnoty. Klesající 

hodnoty celkové zadluženosti spolu s vysokými hodnotami úrokového krytí hovoří ve 

prospěch finanční stability podniku. 

Analýza rentability 

Analýza rentability zkoumá rentabilitu vlastního kapitálu (ROE), rentabilitu aktiv (ROA) 

a rentabilitu tržeb (ROS) společnosti ve srovnání s oborovým průměrem. Výsledky jsou 

zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 34: Analýza rentability (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Rentabilita 
2014 

(%) 

2015 

(%) 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

Rentabilita aktiv 
Podnik 4,49 4,60 4,63 3,42 3,32 

NACE 11 5,41 8,60 10,04 10,22 11,78 

Rentabilita tržeb 
Podnik 8,05 10,56 10,91 7,54 7,16 

NACE 11 8,22 12,85 14,83 15,79 16,30 

Rentabilita vlastního kapitálu 
Podnik 5,40 5,36 5,64 4,12 3,62 

NACE 11 4,72 11,93 14,80 15,10 17,90 
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Graf 5. Rentabilita aktiv (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Ukazatel rentability aktiv udává výnosnost celkových aktiv investovaných do podnikání 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou aktiva financována. Hodnoty rentability aktiv 

společnosti a oborového průměru jsou velmi rozdílné, zatímco hodnoty oborové průměru 

výrazně rostou, hodnoty společnosti rostou mírnějším tempem, a to pouze do roku 2016. 

V následujících obdobích hodnoty klesají, což je způsobené klesajícím provozním 

výsledkem hospodaření. 

 

Graf 6: Rentabilita tržeb (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Rentabilita tržeb udává, kolik zisku připadá na jednu korunu tržeb. Hodnoty rentability 

tržeb oboru ve sledovaných letech rostou, zatímco hodnoty společnosti rostou opět pouze 

do roku 2016 a v následujících letech klesají. Vývoj hodnot ve vztahu k oboru značně 

připomíná vývoj ukazatele rentability aktiv, tudíž se může z hlediska pyramidového 

rozkladu jednat o faktor, který má na rentabilitu aktiv významný vliv. Přestože tržby 

v roce 2017 i 2018 rostly, provozní výsledek hospodaření klesal, a to v roce 2017 

především kvůli nárůstu průměrné mzdy a s tím souvisejících mzdových nákladů 

a vyšších odpisů dlouhodobého hmotného majetku v důsledku investic do stálých aktiv, 
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a v roce 2018 z důvodu nárůstu výkonové spotřeby vlivem zvýšené spotřeby materiálu 

a energií. Následkem toho došlo k poklesu rentability tržeb. 

 

Graf 7: Rentabilita vlastního kapitálu (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je významný zejména pro vlastníky podniku, 

jelikož udává, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu vlastníkem investovaného 

kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu společnosti roste až do roku 2016, v posledních 

dvou letech mírně klesá. Hodnoty společnosti jsou srovnatelné s oborovým průměrem 

pouze v roce 2014, v následujících letech rentabilita vlastního kapitálu oboru dosahuje 

výrazně vyšších hodnot. Nízké hodnoty podniku jsou zapříčiněny výší výsledku 

hospodaření po zdanění. 

Analýza řízení aktiv 

Poslední analýzou, která je součástí analýzy poměrových ukazatelů, je analýza řízení 

aktiv, která měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Nejprve se analyzuje 

obrat celkových aktiv, který dle pyramidového rozkladu úzce souvisí s rentabilitou aktiv 

a rentabilitou tržeb, a následně doba obratu pohledávek a závazků. 

Tab. 35: Analýza řízení aktiv (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Řízení aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat aktiv 
Podnik 0,56 0,44 0,42 0,45 0,46 

NACE 11 1,53 1,55 1,42 1,36 1,27 

Doba obratu pohledávek Podnik 41,52 44,43 44,67 46,16 39,50 

Doba obratu závazků Podnik 57,47 91,69 84,99 67,88 95,55 
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Graf 8: Obrat aktiv (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Ukazatel obratu aktiv vyjadřuje, jak efektivně společnost hospodaří s celkovými aktivy 

bez ohledu na zdroj jejich financování neboli kolik tržeb připadá na jednotku aktiv. Obrat 

aktiv podniku dosahuje ve sledovaných letech stabilních hodnot, avšak dosahuje výrazně 

nižších hodnot než oborový průměr. Stabilní hodnoty potvrzují, že na kolísavý vývoj 

rentability aktiv nemá příliš vliv samotný obrat aktiv, nýbrž zejména rentabilita tržeb, 

kterou ovlivňuje nízká hodnota provozního výsledku hospodaření v jednotlivých letech. 

 

Graf 9: Doba obratu pohledávek a závazků (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

U doby obratu pohledávek a doby obratu závazků z obchodních vztahů je využíván 

systém dřívější splatnosti pohledávek. To je pro společnost výhodné, jelikož může 

následně využít peněžní prostředky získané od odběratelů k úhradě svých závazků. 

Zatímco doba obratu pohledávek činí v průměru 44 dní, doba obratu závazků činí 

průměrně 80 dní.  
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4.3.3  Souhrnné ukazatele 

Analýza soustav ukazatelů zkoumá vzájemné vztahy mezi jednotlivými ukazateli 

a diagnostikuje finanční zdraví celé společnosti. K tomu je využit Altmanův index 

finančního zdraví, Index IN05 a Index bankrotu. 

Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index finančního zdraví je bankrotním modelem, který slouží jako doplňující 

ukazatel finanční analýzy, jelikož hodnotí finanční situaci podniku a schopnost podniku 

dlouhodobě přežít. 

Tab. 36: Altmanův index finančního zdraví (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Ukazatel Váha 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 čistý pracovní kapitál/aktiva 0,717 0,11 0,16 0,18 0,18 0,18 

X2 nerozdělený zisk/aktiva 0,847 0,22 0,26 0,26 0,29 0,31 

X3 EBIT/aktiva 3,107 6,36 7,08 8,85 7,92 6,13 

X4 vlastní kapitál/cizí zdroje 0,420 1,17 1,46 1,32 1,51 1,55 

X5 tržby/aktiva 0,998 0,56 0,44 0,42 0,45 0,46 

Z   21,07 23,40 28,82 26,07 20,55 

Z dosažených výsledků jednoznačně vyplývá, že podnik dosahuje ve všech sledovaných 

letech nadprůměrně vysokých hodnot, a tudíž lze společnost považovat za finančně 

zdravou a neohroženou bankrotem. Nejvyšší váhu má ukazatel X3, který současně 

dosahuje ve sledovaných letech nejvyšších hodnot. Ukazatel představuje poměr 

provozního výsledku hospodaření a celkových aktiv neboli rentabilitu aktiv. Zatímco do 

roku 2016 rentabilita aktiv roste, od roku 2017 rentabilita aktiv klesá v důsledku nižšího 

provozního výsledku hospodaření. 

Index IN05 

Index IN05, který je modifikací Altmanova indexu finančního zdraví vhodnou pro české 

podmínky, hodnotí spolu s finančním zdravím podniku a hrozícím rizikem bankrotu 

i schopnost podniku tvořit hodnotu pro vlastníky. 
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Tab. 37: Index IN05 (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

Ukazatel Váha 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 aktiva/cizí zdroje 0,13 2,17 2,46 2,32 2,51 2,55 

X2 EBIT/nákladové úroky 0,04 6,36 7,08 8,85 7,92 6,13 

X3 EBIT/aktiva 3,97 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 

X4 výnosy/aktiva 0,21 0,56 0,44 0,42 0,45 0,46 

X5 oběžná aktiva/krátkodobé závazky 0,09 1,36 1,51 1,61 1,74 1,69 

IN   0,95 1,01 1,07 1,03 0,96 

Podle modelu IN05 se podnik po celé období pohybuje v šedé zóně, tudíž nelze 

jednoznačně říci, zda je podnik finančně zdravý a tvoří hodnotu pro své vlastníky, nebo 

ne. Hodnotu indexu nejvíce ovlivňuje ukazatel X1 neboli podíl celkových aktiv a cizích 

zdrojů, který s výjimkou poklesu v roce 2016, který byl způsobený nárůstem 

dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, mírně roste, a ukazatel X2 neboli podíl 

provozního výsledku hospodaření a nákladových úroků. 

Index bankrotu 

Posledním souhrnným ukazatelem je Index bankrotu, který je bankrotním modelem 

vyvinutým pro podniky zpracovatelského průmyslu v České republice. 

Ukazatel Koeficient 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 -11,8356 0,56 0,44 0,42 0,45 0,46 

X2 9,9934 0,15 0,15 0,21 0,25 0,23 

X3 10,9205 244 008 233 786 259 031 255 457 262 375 

IB  25,00 24,46 24,25 24,08 24,24 

Model vychází ze tří ukazatelů, a to ukazatele X1, který představuje poměr tržeb a aktiv, 

ukazatele X2, který je poměrem oběžných aktiv očištěných o hodnotu zásob a tržeb, 

a ukazatele X3, jenž činí hodnotu celkových aktiv v české měně. Index bankrotu řadí 

podnik ve všech sledovaných letech mezi společnosti aktivní neboli společnosti 

neohrožené bankrotem. 

4.3.4 Shrnutí finanční analýzy 

Přestože ve sledovaném období dochází ke kolísaní bilanční sumy, za celkové období 

bilanční suma vzrostla. Nárůst celkových aktiv byl zapříčiněn zejména investicemi do 
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dlouhodobého hmotného majetku a nárůstem zásob. Z analýzy pasiv vyplývá, že největší 

podíl na celkových pasivech má vlastní kapitál, společnost zadržuje zisk a uplatňuje 

konzervativní strategii financování, která spolu s klesající celkovou zadlužeností 

a vysokými hodnotami úrokového krytí značí nízké finanční riziko a podporuje 

dlouhodobou stabilitu podniku. 

Tržby za prodej výrobků a služeb dosáhly nejvyšší hodnoty v roce 2014. V roce 2015 

o čtvrtinu klesly, následně meziročně rostly, avšak na hodnotu roku 2014 již nedosáhly. 

Naopak výkonová spotřeba měla až do roku 2017 tendenci klesat. Situace se změnila 

v následujícím roce, kdy výkonová spotřeba vzrostla v důsledku nárůstu spotřeby 

materiálu a energií. 

Ve prospěch krátkodobé finanční stability hovoří hodnoty běžné likvidity, které se 

pohybují nad oborovým průměrem. Společnost má však většinu oběžných aktiv vázanou 

ve formě zásob, a to z důvodu dlouhého výrobního cyklu. Tato skutečnost se projevuje 

na hodnotách pohotové likvidity a zejména okamžité likvidity, která se nachází pod 

průměrnými hodnotami odvětví. Nízké hodnoty likvidity 1. stupně značí, že by podnik 

nemusel být schopen dostát svým splatným závazkům pouze z prostředků, které má 

bezprostředně k dispozici. Krátkodobou finanční stabilitu podnik podporuje 

i uplatňováním systému dřívější splatnosti pohledávek než závazků. Zatímco doba obratu 

pohledávek činí v průměru 44 dní, doba obratu závazků je téměř dvojnásobná. 

Ukazatele rentability mají rostoucí charakter do roku 2016, naopak v roce 2017 a 2018 

klesají, a to v důsledku klesajícího provozního výsledku hospodaření, resp. výsledku 

hospodaření po zdanění, příčinou rostoucí výkonové spotřeby, a to spotřeby materiálu 

a energií, kterou ovlivňují ceny vstupních surovin, rostoucími osobními náklady a odpisy 

v důsledku investic do stálých aktiv. 

Přestože model IN05 řadí podnik do šedé zóny nevyhraněných výsledků, Altmanův index 

finančního zdraví i Index bankrotu hodnotí podnik jako finančně zdravý, tudíž 

neohrožený bankrotem.  



 

96 

 

 

4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza představuje přehled nejvýznamnějších vnitřních a vnějších faktorů, které 

podle strategické a finanční analýzy působí na společnost Vinselekt Michlovský, a. s. 

Zatímco vnitřní faktory tvoří silné a slabé stránky podniku, vnější faktory představují jeho 

příležitosti a hrozby. 

Silné stránky 

 český podnik s dobrým jménem a dlouholetou tradicí 

 vlastní zázemí, podniková prodejna a e-shop 

 nízká zadluženost 

 vlastní vinice a šlechtitelská stanice 

 široké portfolio výrobků 

 vysoká kvalita produktů 

 ocenění výrobků na vinařských soutěžích 

 částečná ekologická produkce s BIO certifikací 

 odborná kvalifikace majitele a vedoucích pracovníků 

 zavádění moderních technologií 

Slabé stránky 

 závislost na obchodních řetězcích 

 vázanost finančních prostředků v zásobách a s tím související nízké hodnoty 

pohotové a okamžité likvidity 

 nízké hodnoty rentability aktiv a vlastního kapitálu 

 nutnost příkupu hroznů 

Příležitosti 

 růst spotřeby vína na obyvatele 

 demografický vývoj 

 proniknutí na zahraniční trhy 

 rozšíření ekologické produkce a sortimentu BIO výrobků 
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 dotační programy a finanční podpora ČR i EU 

 diferencovanost produktů 

 nové technologie a postupy 

 nákup dalších vinic 

Hrozby 

 růst cen vstupů 

 silná konkurence v odvětví 

 vyjednávací síla odběratelů 

 import vín ze zahraničí 

 rizikovost podnikání související s přírodními podmínkami a dalšími externími 

vlivy působícími na podniky v odvětví 

Z provedené analýzy vyplývá, že silné stránky podniku jednoznačně převažují nad 

stránkami slabými. Jako podnik s dobrým jménem, řadou ocenění a dlouholetou tradicí 

na tuzemském trhu může zákazníkům nabídnout kvalitní a široké portfolio výrobků, a to 

včetně BIO výrobků. Současně převažují příležitosti nad hrozbami, tudíž lze na základě 

výsledku strategické a finanční analýzy předpokládat neomezené trvání podniku 

Vinselekt Michlovský, a. s. (tzv. going concern). 

4.5 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

Nezbytným krokem vedoucím ke správnému stanovení hodnoty podniku je rozdělení 

majetku na provozně potřebný, který slouží k vykonávání hlavní činnosti podniku, 

a provozně nepotřebný. Obdobně je nutné vyloučit náklady a výnosy, které s provozně 

nepotřebnými aktivy souvisí. Příslušnými úpravami lze získat korigovaný provozní 

výsledek hospodaření (dále jen KPVH), který plyne pouze z provozně nutného majetku.  
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Tab. 38: Provozně nutný investovaný kapitál (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

 
2014 

(tis. Kč) 

2015 

(tis. Kč) 

2016 

(tis. Kč) 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

Dlouhodobý nehmotný majetek 72 0 103 92 82 

Dlouhodobý hmotný majetek 140 019 118 286 131 674 125 623 121 024 

Dlouhodobý majetek provozně 

nutný 
140 091 118 286 131 777 125 715 121 106 

Zásoby 82 586 98 849 103 785 100 593 112 399 

Pohledávky 18 203 14 017 20 740 17 692 17 749 

Časové rozlišení aktiv 1 210 1 069 851 672 419 

Krátkodobé závazky 30 381 34 396 34 128 27 775 39 611 

Dlouhodobé závazky 11 913 9 710 8 491 7 656 6 159 

Časové rozlišení pasiv 206 62 26 334 106 

Peníze v rozvaze 1 735 1 386 1 878 1 807 1 548 

Likvidita 0,06 0,04 0,06 0,07 0,04 

Provozně nutná likvidita 0,06 0,04 0,06 0,07 0,04 

Provozně nutné peníze 1 735 1 386 1 878 1 807 1 548 

Pracovní kapitál provozně 

nutný 
61 234 71 153 84 609 84 999 86 239 

Investovaný kapitál provozně 

nutný 
201 325 189 439 216 386 210 714 207 345 

Z dlouhodobého majetku byl vyloučen dlouhodobý finanční majetek. Společnost 

vlastnila obchodní podíl ve společnosti Viniculture, s. r. o., která ve sledovaných letech 

nevyvíjela žádnou ekonomickou činnost, tudíž lze dlouhodobý finanční majetek 

považovat za provozně nepotřebný. V roce 2016 došlo k převodu obchodního podílu.  

Zároveň byly z pohledávek v roce 2017 a 2018 vyjmuty dlouhodobé pohledávky z titulu 

půjčky fyzické osobě. Krátkodobé a dlouhodobé závazky byly očištěny o závazky 

k úvěrovým institucím, které představují úročené zdroje financování. 

Pro určení provozně nutné likvidity byla srovnána likvidita podniku s likviditou odvětí 

CZ-NACE 11 – Výroba nápojů, která byla vypočtena jako průměr okamžité likvidity 

odvětví za posledních pět let a činí 0,27. Protože likvidita podniku ve všech minulých 

obdobích dosahovala výrazně nižších hodnot, byla hodnota likvidity zachována jako 

provozně nutná likvidita. To znamená, že i peněžní prostředky vykázané v rozvaze 

představují ve všech sledovaných letech provozně nutné peněžní prostředky. 

Zatímco provozně nutný dlouhodobý majetek představuje součet dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku, provozně nutný pracovní kapitál činí rozdíl součtu 
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zásob, pohledávek, časového rozlišení aktiv a provozně nutných peněžních prostředků 

a součtu krátkodobých závazků a časového rozlišení pasiv. Provozně nutný investovaný 

kapitál představuje součet dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu v provozně 

nutném rozsahu. 

Tab. 39: Korigovaný provozní výsledek hospodaření (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38, 39) 

 
2014 

(tis. Kč) 

2015 

(tis. Kč) 

2016 

(tis. Kč) 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

Provozní výsledek hospodaření 10 962 10 747 11 992 8 729 8 705 

Vyloučení výsledku 

hospodaření z prodeje majetku 
213 2 623 85 -207 -195 

Korigovaný provozní výsledek 

hospodaření 
11 175 13 370 12 077 8 522 8 510 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření představuje provozní výsledek hospodaření 

očištěný o výsledek hospodaření z prodeje majetku, který je dán rozdílem tržeb 

a zůstatkových cen vztahujících se k prodanému materiálu a dlouhodobému majetku. 

4.6 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Analýza generátorů hodnoty zkoumá faktory, které mají významný dopad na výslednou 

hodnotu podniku. S výjimkou analýzy tržeb budou jednotlivé faktory zkoumány za čtyři 

roky předcházející datu ocenění podniku neboli období 2015–2018, kdy tržby podniku 

vykazovaly rostoucí trend. Z analýzy následně vychází prognóza generátorů hodnoty, 

která je sestavena na období čtyř let následujících po datu ocenění podniku. 

4.6.1 Prognóza tržeb 

Východiskem pro sestavní analýzy a prognózy generátorů hodnoty jsou tržby a jejich 

prognóza do budoucna, jejíž přesnost ovlivňuje nejen ostatní generátory hodnoty, ale 

i kvalitu celého ocenění podniku. Nejprve je nutné provést analýzu a prognózu tržeb 

relevantního trhu, a až následně samotného podniku.  
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Prognóza tržeb relevantního trhu 

Prognóza tržeb relevantního trhu byla stanovena pomocí metody časových řad, jejímž 

východiskem je časová řada historických tržeb odvětví CZ–NACE 11 – Výroba nápojů, 

která je zobrazena v následující tabulce. 

Tab. 40: Tržby relevantního trhu (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 40, 41) 

 Rok 
Tržby relevantního trhu 

(tis. Kč) 
Index růstu tržeb relevantního trhu 

2010 47 804 769 - 

2011 50 263 555 1,05143 

2012 50 984 806 1,01435 

2013 52 400 966 1,02778 

2014 53 524 198 1,02144 

2015 55 095 954 1,02937 

2016 54 783 394 0,99433 

2017 54 795 362 1,00022 

2018 59 988 705 1,09478 

Průměr - 1,02921 

Pro analýzu časových řad byly vybrány tři trendové funkce, a to lineární, exponenciální, 

a parabolická. Každá časová řada byla nejprve proložena spojnicí trendu, následně byl 

určen index determinace. Pro další výpočty byla zvolena lineární funkce, jejíž index 

determinace činil 0,89663. Dosažená hodnota značí, že lineární trend vysvětluje téměř 

90 % dat. Výběr lineární funkce podpořil rovněž minimální rozdíl plynoucí z porovnání 

skutečného indexu růstu tržeb relevantního trhu s indexem relevantního trhu dle lineární 

funkce, který činil asi 0,62 %. 

Tab. 41: Porovnání indexu růstu tržeb relevantního trhu (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 40, 41) 

Rok Skutečný index růstu tržeb Index růstu tržeb dle lineární funkce 

2010 - - 

2011 1,05143 1,02498 

2012 1,01435 1,02437 

2013 1,02778 1,02379 

2014 1,02144 1,02324 

2015 1,02937 1,02271 

2016 0,99433 1,02221 

2017 1,00022 1,02172 

2018 1,09478 1,02126 

Průměr 1,02921 1,02304 

Rozdíl 0,00617 
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Z lineární rovnice y = 1 210 388,81667 x – 2 384 429 553,54444, kde x představuje 

jednotlivé roky a y tržby relevantního trhu, byla sestavena prognóza tržeb odvětví, která 

je součástí následující tabulky. 

Tab. 42: Prognóza tržeb relevantního trhu (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 40, 41) 

Prognóza 2019 2020 2021 2022 

Tržby trhu (tis. Kč) 59 345 467 60 555 856 61 766 245 62 976 634 

Index růstu trhu 0,98928 1,02040 1,01999 1,01960 

Průměr 1,01231 

Lineární trend uvažuje o růstu tržeb relevantního trhu do budoucna, avšak s výjimkou 

roku 2019, kdy se meziročně tržby mírně sníží z 59 988 705 tis. Kč na 59 345 467 tis. Kč. 

To je způsobené tím, že zatímco skutečné tržby relevantního trhu v meziročním období 

2017–2018 skokově vzrostly, tržby dle lineárního trendu vychází z postupného nárůstu. 

Prognóza tržeb podniku 

Budoucí tržby podniku jsou determinovány růstem tržeb relevantního trhu a vývojem 

tržního podílu podniku na celkových tržbách příslušného trhu. Následující tabulka 

zobrazuje vývoj tržeb trhu, tržního podílu podniku a tržeb podniku za roky 2010–2018. 

Tab. 43: Vývoj tržního podílu a tržeb podniku (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Rok 
Tržby trhu 

(tis. Kč) 

Index 

růstu 

tržeb trhu 

Tržní 

podíl 

(%) 

Index růstu 

tržního 

podílu 

Tržby 

podniku 

(tis. Kč) 

Index 

růstu tržeb 

podniku 

2010 47 804 769 - 0,27 - 130 445 - 

2011 50 263 555 1,05143 0,25 0,91272 125 183 0,95966 

2012 50 984 806 1,01435 0,26 1,03330 131 208 1,04813 

2013 52 400 966 1,02778 0,23 0,90936 122 629 0,93462 

2014 53 524 198 1,02144 0,25 1,08750 136 218 1,11081 

2015 55 095 954 1,02937 0,18 0,72565 101 749 0,74696 

2016 54 783 394 0,99433 0,20 1,08599 109 872 1,07983 

2017 54 795 362 1,00022 0,20 1,05389 115 818 1,05412 

2018 59 988 705 1,09478 0,20 0,95822 121 497 1,04903 

Průměr - 1,02921 - - - 0,99790 

Tržní podíl měl do roku 2015 kolísavý vývoj, což úzce souvisí s proměnlivou výší 

celkových tržeb podniku. Od roku 2016 se společnosti daří udržovat podíl ve výši 0,20 %, 
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proto bude i v predikci tržeb podniku uvažováno s tržním podílem na stejné úrovni. 

Prognóza tržeb podniku je zobrazena v následující tabulce. 

Tab. 44: Prognóza tržeb podniku (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Prognóza 2019 2020 2021 2022 

Tržby trhu (tis. Kč) 59 345 467 60 555 856 61 766 245 62 976 634 

Index růstu trhu 0,98928 1,02040 1,01999 1,01960 

Tržní podíl (%) 0,20 0,20 0,20 0,20 

Index růstu tržního podílu 1,01058 1,01058 1,01058 1,01058 

Tržby podniku (tis. Kč) 121 466 125 255 129 111 133 034 

Index růstu tržeb podniku 0,99975 1,03119 1,03078 1,03039 

Průměr 1,02303 

Prognóza tržeb podniku předpokládá s růstem tržeb podniku do budoucna Výjimkou je 

rok 2019, kdy se očekává, že důsledkem mírného poklesu tržeb relevantního trhu dojde 

při zachování tržního podílu na úrovni 0,20 % k nepatrnému poklesu tržeb podniku. 

4.6.2 Prognóza ziskové marže 

Druhým generátorem hodnoty je zisková marže, kterou lze určit dvěma způsoby, a to 

shora a zdola, přičemž by mělo být dosažené shodného výsledku. Zisková marže shora se 

určí pomocí podílu korigovaného provozního výsledku hospodaření před uplatněním 

odpisů a tržeb. 

Tab. 45: Zisková marže za minulost shora (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 2015 2016 2017 2018 

KPVH před odpisy (tis. Kč) 25 509 24 571 23 495 23 968 

Zisková marže shora (%) 25,07 22,36 20,29 19,73 

Průměr 21,86 

Prognóza ziskové marže shora vychází z korigovaného provozního výsledku hospodaření 

před uplatněním odpisů a tržeb s přihlédnutím k vývoji všech faktorů, které na ziskovou 

marži působí. 

Tab. 46: Prognóza ziskové marže shora (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 2019 2020 2021 2022 

KPVH před odpisy (tis. Kč) 29 400 30 317 31 250 32 199 

Zisková marže shora (%) 24,20 24,20 24,20 24,20 

Průměr (%) 24,20 
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Při výpočtu ziskové marže zdola je nutné zohlednit hlavní provozní nákladové položky 

spolu s méně významnými položkami provozních nákladů a výnosů, a to prostřednictvím 

podílu příslušných nákladových, resp. výnosových položek na celkových tržbách 

společnosti. V tomto případě se korigovaný provozní výsledek hospodaření určí jako 

rozdíl provozních výnosů a provozních nákladů. Následně se vypočítá zisková marže jako 

podíl korigovaného provozního výsledku hospodaření a celkových tržeb. Stanovení 

provozní ziskové marže za minulé období je součástí následující tabulky. 

Tab. 47: Zisková marže za minulost zdola (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 2015 2016 2017 2018 

Výkony (tis. Kč) 101 749 109 872 115 818 121 497 

Podíl na tržbách (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba (tis. Kč) 73 364 68 691 62 785 83 069 

Podíl na tržbách (%) 72,10 62,52 54,21 68,37 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti (tis. Kč) 
-15 738 -7 091 3 616 -12 282 

Podíl na tržbách (%) -15,47 -6,45 3,12 -10,11 

Aktivace (tis. Kč) -252 -385 -123 -148 

Podíl na tržbách (%) -0,25 -0,35 -0,11 -0,12 

Osobní náklady (tis. Kč) 19 467 19 689 22 817 24 020 

Podíl na tržbách (%) 19,13 17,92 19,70 19,77 

Ostatní provozní položky (tis. Kč) -601 4 397 3 228 2 870 

Podíl na tržbách (%) -0,59 4,00 2,79 2,36 

KPVH před odpisy (tis. Kč) 25 509 24 571 23 495 23 968 

Zisková marže zdola (%) 25,07 22,36 20,29 19,73 

Přestože výkony společnosti v minulých letech rostly, zisková marže, vlivem klesajícího 

korigovaného výsledku hospodaření před odpisy, klesala. Klesající korigovaný výsledek 

hospodaření před odpisy nejprve ovlivnily rostoucí osobní náklady spolu s ostatními 

provozními položkami, které zahrnují dočasné úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku, úpravy hodnot zásob a pohledávek a ostatní provozní náklady 

a výnosy, které nebyly vyloučeny v rámci kapitoly zabývající se rozdělením aktiv na 

provozně potřebná a nepotřebná. 

V roce 2017 navíc společnost vykazovala kladnou hodnotu změny stavu zásob vlastní 

činnosti. Přestože v roce 2018 výrazně vzrostla výkonová spotřeba, korigovaný výsledek 

hospodaření před odpisy mírně vzrostl, což bylo způsobené nárůstem výkonů i zápornou 

hodnotou změny stavu zásob vlastní činnosti. 
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Dosažené hodnoty jsou východiskem pro prognózu jednotlivých nákladových 

a výnosových položek, korigovaného provozního výsledku hospodaření před odpisy 

a ziskové marže do budoucna. Prognózu jednotlivých položek zobrazuje následující 

tabulka. 

Tab. 48: Prognóza ziskové marže zdola (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 2019 2020 2021 2022 

Výkony (tis. Kč) 121 466 125 255 129 111 133 034 

Podíl na tržbách (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba (tis. Kč) 77 658 80 080 82 545 85 053 

Podíl na tržbách (%) 63,93 63,93 63,93 63,93 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti (tis. Kč) 
-12 969 -13 373 -13 785 -14 204 

Podíl na tržbách (%) -10,68 -10,68 -10,68 -10,68 

Aktivace (tis. Kč) -251 -259 -267 -275 

Podíl na tržbách (%) -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 

Osobní náklady (tis. Kč) 24 014 24 763 25 525 26 301 

Podíl na tržbách (%) 19,77 19,77 19,77 19,77 

Ostatní provozní položky (tis. Kč) 3 614 3 727 3 842 3 959 

Podíl na tržbách (%) 2,98 2,98 2,98 2,98 

KPVH před odpisy (tis. Kč) 29 400 30 317 31 250 32 199 

Zisková marže zdola (%) 24,20 24,20 24,20 24,20 

Budoucí nákladové položky byly stanoveny geometrickým průměrem minulých podílů 

příslušných položek na tržbách. Výjimku tvoří změny stavu zásob vlastní činnosti, 

aktivace a ostatní provozní položky, u kterých byly v minulosti vykazovány i záporné 

hodnoty, proto byl pro jejich prognózu zvolen průměr aritmetický. 

Při výpočtu budoucích osobních nákladů bylo vycházeno ze skutečnosti, že ve všech 

minulých letech osobní náklady rostly, tudíž lze predikovat, že budou osobní náklady 

nadále růst. Proto budoucí podíl osobních nákladů vychází z podílu osobních nákladů na 

tržbách v roce 2018. Korekci bylo nutné provést z důvodu nízké hodnoty geometrického 

průměru, jehož následkem by došlo k výraznému poklesu osobních nákladů. 

Výsledky výpočtu ziskové marže metodou shora i zdola se v minulých i predikovaných 

letech shodují. Zatímco v minulosti činila průměrná zisková marže 21,86 %, v budoucnu 

je predikována zisková marže ve výši 24,20 %.  



 

105 

 

 

4.6.3 Investice do pracovního kapitálu 

Dalším generátorem hodnoty jsou investice do pracovního kapitálu, který lze určit 

pomocí rozdílu součtu zásob, pohledávek, peněžních prostředků a ostatních aktiv, 

a součtu neúročených závazků a ostatních pasiv. Přitom jsou všechny položky započítány 

pouze v provozně nutném rozsahu. Výchozím krokem vedoucím k prognóze příslušných 

položek pracovního kapitálu je vyjádření jejich doby obratu v minulých letech, které je 

součástí následující tabulky. 

Tab. 49: Doba obratu vybraných položek v minulosti (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 
2015 

(dny) 

2016 

(dny) 

2017 

(dny) 

2018 

(dny) 

Zásoby 349,74 340,06 312,68 333,04 

Pohledávky 49,59 67,96 54,99 52,59 

Krátkodobé závazky 121,70 111,82 86,33 117,37 

Dlouhodobé závazky 34,36 27,82 23,80 18,25 

Doby obratu pro predikované období byly stanoveny pomocí geometrického průměru 

minulých hodnot. Pouze u krátkodobých závazků byla při výpočtech vynechána doba 

obratu za rok 2017, která se výrazně liší od hodnot vykázaných v ostatních letech. Nižší 

hodnotu ovlivnil zejména meziroční pokles krátkodobých závazků z obchodních vztahů. 

Jelikož se doba obratu dlouhodobých závazků meziročně zkracuje, je v budoucích letech 

uvažována na úrovni hodnoty roku 2018. 

Tab. 50: Doba obratu vybraných položek v budoucnosti (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 
2019 

(dny) 

2020 

(dny) 

2021 

(dny) 

2022 

(dny) 

Zásoby 322,70 322,70 322,70 322,70 

Pohledávky 52,35 52,35 52,35 52,35 

Krátkodobé závazky 116,89 116,89 116,89 116,89 

Dlouhodobé závazky 18,25 18,25 18,25 18,25 

Následně je nutné stanovit provozně potřebnou výši peněžních prostředků, a to jako 

součin provozně nutné likvidity a krátkodobých závazků. Provozně nutné peněžní 

prostředky pro minulé roky byly stanoveny při rozdělení aktiv na provozně potřebná 

a nepotřebná. Současně byl určen průměr okamžité likvidity odvětví na úrovni 0,27. 
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Tab. 51: Provozně nutné peněžní prostředky v minulosti (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 2015 2016 2017 2018 

Provozně nutná likvidita 0,04 0,06 0,07 0,04 

Provozně nutné peníze (tis. Kč) 1 386 1 878 1 807 1 548 

Jelikož likvidity odvětví společnost v žádném z minulého roku nedosáhla v důsledku 

udržování nízké hladiny peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech, je 

provozně nutná likvidita v budoucích letech určena jako průměr provozně nutné likvidity 

minulých let. 

Tab. 52: Predikce provozně nutné likvidity (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 2019 2020 2021 2022 

Provozně nutná likvidita 0,05 0,05 0,05 0,05 

Posledním krokem je stanovení upraveného pracovníku kapitálu. Výpočet čistého 

pracovního kapitálu (dále jen ČPK) za minulé období je součástí následující tabulky. 

Tab. 53: Upravený pracovní kapitál za minulost (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 
2015 

(tis. Kč) 

2016 

(tis. Kč) 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

Zásoby 98 849 103 785 100 593 112 399 

Pohledávky 14 017 20 740 17 692 17 749 

Provozně nutné peníze 1 386 1 878 1 807 1 548 

Časové rozlišení aktiv 1 069 851 672 419 

Dlouhodobé závazky 9 710 8 491 7 656 6 159 

Krátkodobé závazky 34 396 34 128 27 775 39 611 

Časové rozlišení pasiv 62 26 334 106 

Upravený pracovní kapitál 71 153 84 609 84 999 86 239 

Koeficient náročnosti růstu 

tržeb na růstu ČPK (%) 
76,39 

Upravený pracovní kapitál dosahuje ve sledovaných letech kladných hodnot a současně 

neustále roste. Vývoj čistého pracovního kapitálu ovlivňuje zejména růst zásob 

a pohledávek a výše krátkodobých závazků, která s výjimkou roku 2018 klesá. Koeficient 

náročnosti růstu tržeb na růst čistého pracovního kapitálu činí 76,39 %. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty pro budoucí období. Zatímco hodnota zásob, 

pohledávek, dlouhodobých a krátkodobých závazků vychází z prognózy doby obratu 
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jednotlivých položek, konstantní hodnota časového rozlišení aktiv a pasiv je převzata 

z rozvahy sestavené k 31. prosinci 2018. 

Tab. 54: Predikce upraveného pracovního kapitálu (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 
2019 

(tis. Kč) 

2020 

(tis. Kč) 

2021 

(tis. Kč) 

2022 

(tis. Kč) 

Zásoby 108 880 112 277 115 733 119 249 

Pohledávky 17 662 18 213 18 773 19 344 

Provozně nutné peníze 1 922 1 982 2 043 2 105 

Časové rozlišení aktiv 419 419 419 419 

Dlouhodobé závazky 6 157 6 350 6 545 6 744 

Krátkodobé závazky 39 440 40 671 41 922 43 196 

Časové rozlišení pasiv 106 106 106 106 

Upravený pracovní kapitál 83 179 85 764 88 395 91 071 

Koeficient náročnosti růstu 

tržeb na růstu ČPK (%) 
41,88 

Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst čistého pracovního kapitálu v predikovaných 

letech činí 41,88 %. Rozdíl proti koeficientu náročnosti růstu tržeb na růst čistého 

pracovního kapitálu za minulé období je důsledkem způsobu výpočtu tohoto ukazatele. 

Zatímco v predikovaných letech dochází k pozvolnému nárůstu upraveného pracovního 

kapitálu, v minulosti je koeficient výrazně ovlivněný nízkou hodnotou upraveného 

pracovního kapitálu za rok 2015, který je způsobený nízkými hodnotami zásob 

a pohledávek a současně vyššími krátkodobými závazky. 

4.6.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Další generátor hodnot představují investice do provozně nutného dlouhodobého 

majetku. Plánování investiční činnosti je velmi náročné, jelikož se investice nevyvíjí 

plynule, avšak investice jsou nezbytně nutnou podmínkou pro konkurenceschopnost 

podniku. 

Prvním krokem vedoucím k prognóze investic do dlouhodobého majetku byla analýza 

investic minulého období, ze které vychází koeficient investiční náročnosti růstu tržeb na 

jednotlivé majetkové položky, kterými se rozumí dlouhodobý nehmotný majetek, stavby 

a hmotné movité věci a jejich soubory. Koeficient investiční náročnosti byl určen jako 

podíl přírůstku tržeb za minulé období, který činil 19 748 tis. Kč, a investic v netto 

hodnotě. 
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Tab. 55: Minulá investiční náročnost – DNM (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
2015 

(tis. Kč) 

2016 

(tis. Kč) 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

Stav majetku ke konci roku 0 103 92 82 

Odpisy - 0 13 12 

Investice netto - 103 -11 -10 

Investice brutto - 103 2 2 

Investiční náročnost růstu tržeb 

za minulé období (%) 
0,42 

Z tabulky je patrné, že společnost příliš do dlouhodobého nehmotného majetku 

neinvestuje, a to z důvodu, že má příslušný majetek zajištěný prostřednictvím 

outscouringu. Proto bude v následujících letech uvažováno pouze s odpisy stávajícího 

softwaru a nebudou předpokládány další investice do nehmotného majetku. 

Tab. 56: Minulá náročnost investic – stavby (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

Stavby 
2015 

(tis. Kč) 

2016 

(tis. Kč) 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

Stav majetku ke konci roku 54 944 66 439 65 285 66 636 

Odpisy - 6 031 8 347 8 192 

Investice netto - 11 495 -1 154 1 351 

Investice brutto - 17 526 7 193 9 543 

Investiční náročnost růstu tržeb 

za minulé období (%) 
59,21 

Investiční náročnost růstu tržeb na stavby činila 59,21 %. Ve sledovaných letech 

společnost investovala zejména do nové prodejny Cash and Carry, zpracovatelské haly 

a technického zhodnocení staveb. Jelikož v budoucím období podnik zamýšlí investovat 

především do staveb, které nesouvisí s hlavní činností podniku, a koeficient náročnosti 

růstu tržeb za minulé období dosahoval u konkurenčních společností záporných hodnot, 

byl proveden odhad investic do provozně nutných staveb na úrovni 1 500 tis. Kč. 

Tab. 57: Minulá náročnost investic – HMV a jejich soubory (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

Hmotné movité věci a jejich 

soubory 

2015 

(tis. Kč) 

2016 

(tis. Kč) 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

Stav majetku ke konci roku 58 876 52 637 57 806 52 579 

Odpisy - 6 463 6 613 7 254 

Investice netto - -6 239 5 169 -5 227 

Investice brutto - 224 11 782 2 027 

Investiční náročnost růstu tržeb 

za minulé období (%) 
-31,89 
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Jelikož koeficient investiční náročnosti růstu tržeb na hmotné movité věci a jejich soubory 

dosahuje za minulé období záporné hodnoty, byl stejný výpočet proveden u dvou 

konkurenčních společností, a to společnosti Gotberg, a. s., kde koeficient činil 

6,00 % a společnosti Réva Rakvice, s. r. o., kde koeficient dosáhl 17,48 %. 

Zprůměrováním obou hodnot byl získán koeficient investiční náročnosti růstu tržeb 

11,74 %, který byl použit pro další výpočty. 

Tab. 58: Odhad investic netto v budoucím období (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 
Investice netto v budoucím období 

(tis. Kč) 

Stavby 1 500 

Hmotné movité věci a jejich soubory 1 354 

Celkem 2 854 

Do budoucích let jsou plánovány investice do dlouhodobého hmotného majetku 

v celkové výši 2 854 tis. Kč. Společnost v dlouhodobém hmotném majetku eviduje 

i pozemky, jejichž hodnota, která činí 1 809 tis. Kč, se v minulém období neměnila. Proto 

nejsou plánovány investice do oblasti pozemků ani v budoucnu a jejich hodnota se projeví 

pouze v rámci zůstatkové hodnoty v následující tabulce, která zobrazuje souhrn 

plánovaných odpisů, zůstatkových hodnot a celkových investic do dlouhodobého majetku 

v budoucích letech. 

Tab. 59: Plán dlouhodobého majetku, investic a odpisů (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 
2018 

(tis. Kč) 

2019 

(tis. Kč) 

2020 

(tis. Kč) 

2021 

(tis. Kč) 

2022 

(tis. Kč) 

Odpisy 15 458 15 458 16 503 17 634 18 857 

Zůstatková hodnota 121 106 121 808 122 509 123 211 123 912 

Celkové investice netto - 714 714 714 714 

Celkové investice brutto - 16 160 17 205 18 335 19 559 

Celková hodnota odpisů zahrnuje odpisy staveb a hmotných movitých věcí a jejich 

souborů, zůstatková hodnota je dána součtem zůstatkové hodnoty staveb, hmotných 

movitých věcí a jejich souborů a pozemků. Celkové investice netto představují odhad 

celkových investic do dlouhodobého hmotného majetku za predikované období. Investice 

netto jsou rozděleny rovnoměrně do jednotlivých let. Celkové investice brutto jsou dány 

součtem celkových investic v netto hodnotě a odpisů. 
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4.6.5 Předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty 

Na základě vypočtených generátorů hodnoty z předchozí kapitoly lze provést předběžné 

ocenění společnosti Vinselekt Michlovský, a. s., které bude výchozím krokem vedoucím 

k plánování hodnoty, za kterou společnost Znovín Znojmo, a. s. daný podnik přikoupí. 

Před samotným předběžným oceněním je nutné určit ziskovou marži po odpisech a dani. 

Tab. 60: Zisková marže po odpisech a dani (zdroj: vlastní zpracování dle 33, 36, 37, 38) 

 
2019 

(%) 

2020 

(%) 

2021 

(%) 

2022 

(%) 

Zisková marže před odpisy 24,20 24,20 24,20 24,20 

Podíl odpisů na tržbách 12,73 13,18 13,66 14,17 

Zisková marže po odpisech 11,48 11,03 10,55 10,03 

Daňová sazba 20,16 19,71 19,71 19,71 

Zisková marže po odpisech a dani 9,21 8,85 8,47 8,05 

Průměr ziskové marže po odpisech a dani 8,65 

Průměrná zisková marže po odpisech a dani činí 8,65 %. Průměrná náročnost růstu tržeb 

na investice netto do dlouhodobého majetku tvoří 24,32 % a průměrná náročnost růstu 

tržeb na investice do pracovního kapitálu 41,88 %. Vysoká hodnota náročnosti růstu tržeb 

na růst pracovního kapitálu je způsobena zejména dlouhou dobou obratu zásob, která 

ovlivňuje výši predikovaných zásob. 

Dalším nezbytným krokem vedoucím ke stanovení předběžné hodnoty podniku je určení 

diskontní míry. Kalkulovaná úroková míra (WACC) byla učena prostřednictvím 

stavebnicového modelu dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro stanovení 

průměrných vážených nákladů na kapitál bylo nutné nejprve stanovit náklady na vlastní 

kapitál, který tvoří bezriziková výnosová míra a rizikové přirážky. 

Tab. 61: Náklady na vlastní kapitál (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33) 

 % 

Bezriziková výnosová míra 1,98 

Riziková přirážka za finanční stabilitu 0,00 

Riziková přirážka za velikost podniku 4,60 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku 2,62 

Riziková přirážka za finanční strukturu 1,95 

Náklady na vlastní kapitál 11,15 
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Náklady na vlastní kapitál činí 11,15 %. Bezriziková výnosová míra vychází z průměrné 

výnosnosti desetiletých státních dluhopisů, která činí 1,98 %. Riziková přirážka za 

finanční stabilitu závisí na běžné likviditě podniku. Běžná likvidita podniku je vyšší než 

oborový průměr pohotové likvidity, proto je přirážka za finanční stabilitu nulová. 

Riziková přirážka za velikost podniku závisí na velikosti úplatných zdrojů podniku. 

Jelikož jsou úplatné zdroje podniku vyšší než 100 mil. Kč, ale menší než 3 mld. Kč, byla 

přirážka za velikost podniku určena pomocí vzorce, který je součástí teoretických 

východisek diplomové práce. Přirážka činí 4,60 %. 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku závisí na hodnotě ukazatele produkční 

síly neboli poměru provozního výsledku hospodaření a celkových aktiv. Jelikož je tato 

hodnota vyšší než součin podílu úplatných zdrojů na celkových aktivech a úrokové míry 

za cizí kapitál, je hodnota odvozena od minimální hodnoty odvětví, která činí 2,62 %. 

Protože společnost eviduje i cizí úročený kapitál, byla přirážka za finanční strukturu 

určena jako rozdíl nákladů na vlastní kapitál a průměrných nákladů na kapitál. 

Po přičtení rizikové přirážky za finanční strukturu k nákladům na vlastní kapitál bylo 

možné určit konečnou kalkulovanou úrokovou míru představující průměrné vážené 

náklady na kapitál pomocí následujícího vzorce: 

WACC = 

159 256
262 375

 × 0,1115 + 
5 773
7 231

 × (
215 576
262 375

 - 
159 256
262 375

)

215 576
262375

 = 8,70 % 

Vzorec 29: Kalkulovaná úroková míra (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33) 

Posledním nezbytným krokem vedoucím ke stanovení předběžné hodnoty podniku je 

určení tempa růstu tržeb pomocí průměru predikovaných tržeb Předběžné ocenění 

podniku Vinselekt Michlovský, a. s. na základě generátorů hodnoty zobrazuje tabulka na 

následující straně.  
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Tab. 62: Předběžné ocenění podniku (zdroj: vlastní zpracování dle 32, 33, 36, 37, 38) 

 Hodnota 

Tempo růstu tržeb (%) 2,30 

Zisková marže po odpisech a dani (%) 8,65 

Náročnost růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku (%) 24,32 

Náročnost růstu tržeb na růst pracovního kapitálu (%) 41,88 

Náročnost růstu tržeb na celkové netto investice (%) 66,20 

Kalkulovaná úroková míra (WACC) (%) 8,70 

Hodnota podniku brutto (tis. Kč) 139 026 

Hodnota úročeného cizího kapitálu k datu ocenění (tis. Kč) 56 320 

Hodnota nepotřebného majetku k datu ocenění (tis. Kč) 9 154 

Hodnota podniku netto (tis. Kč) 91 860 

Brutto hodnota podniku dle předběžného ocenění činí 139 026 tis. Kč. Po přičtení 

hodnoty nepotřebného majetku a odečtení hodnoty úročeného cizího kapitálu k datu 

ocenění lze získat výslednou hodnotu podniku netto ve výši 91 860 tis. Kč. 

4.7 Sestavení nové konsolidované účetní závěrky 

Jelikož se společnost Znovín Znojmo, a. s. rozhodla rozšířit konsolidační celek koupí 

60% obchodního podílu ve společnosti Vinselekt Michlovský, a. s. k 1. srpnu 2018, 

přičemž vycházela z výsledného ocenění podniku, byla částka, za kterou byl obchodní 

podíl odkoupen, stanovena jako součin 60 %  a výsledné netto hodnoty podniku, který 

činí 55 116 tis. Kč. Obchodní podíl je od okamžiku koupě využíván k uplatňování 

hlasovacích práv ve výši 60 %, čímž jsou splněny podmínky pro uplatňování 

rozhodujícího vlivu v dceřiné společnosti. Proto je nutné, aby přikoupení podílu bylo 

zohledněno v konsolidovaných účetních výkazech, a to za pomocí plné metody 

konsolidace. 

Před samotným aplikováním plné metody konsolidace je potřebné, aby důsledkem 

rozšíření konsolidačního celku o společnost Vinselekt Michlovský, a. s. došlo 

v konsolidované rozvaze k navýšení dlouhodobého finančního majetku o hodnotu 

přikoupeného podílu neboli 55 116 tis. Kč a současně odlivu peněžních prostředků ve 

stejné výši. Ke korekci dochází pouze na straně aktiv, zatímco struktura pasiv zůstává 

neměnná. Upravená aktiva, ze kterých bude vycházeno při dalších výpočtech, jsou 

součástí následující tabulky.  
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Tab. 63: Upravená aktiva (zdroj: vlastní zpracování dle 24) 

 
Původní rozvaha 

(tis. Kč) 

Úpravy 

(tis. Kč) 

Rozvaha po úpravách 

(tis. Kč) 

AKTIVA CELKEM 690 511  690 511 

Stálá aktiva 264 813  319 929 

DNM 2 945  2 945 

DHM 261 736  261 736 

DFM 0 55 116 55 116 

Konsolidační rozdíl (kladný) 132  132 

Oběžná aktiva 342 966  287 850 

Zásoby 187 266  187 266 

Pohledávky 42 059  42 059 

Peněžní prostředky 113 641 -55 116 58 525 

Časové rozlišení 82 732  82 732 

Jelikož dochází k navýšení dlouhodobého finančního majetku a poklesu peněžních 

prostředků o stejnou hodnotu, nedochází ke změně výše aktiv, ale pouze ke změně 

struktury aktiv. 

Konsolidační rozdíl 

Po příslušných úpravách je nutné vyčíslit konsolidační rozdíl, k čemuž je potřeba znát 

hodnotu vlastního kapitálu k datu akvizice neboli k datu, ke kterému mateřská společnost 

nabyla rozhodující vliv v dceřiné společnosti. Vlastní kapitál ke dni akvizice tvoří 

základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek 

hospodaření běžného účetního období k datu akvizice. Z vlastního kapitálu ke dni 

akvizice se následně určí podíl mateřské společnosti na vlastním kapitálu dceřiné 

společnosti, který se porovná s účetní hodnotou podílu, čímž vznikne konsolidační rozdíl. 

Tab. 64: Konsolidační rozdíl (zdroj: vlastní zpracování dle 33) 

 
Hodnota 

(tis. Kč) 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 773 

Výsledek hospodaření ke dni akvizice 3 368 

Výsledek hospodaření po dni akvizice 2 405 

Vlastní kapitál ke dni akvizice 156 851 

Podíl mateřského podniku na vlastním kapitálu dceřiného podniku 94 110 

Účetní hodnota podílu 55 116 

Konsolidační rozdíl -38 994 

Odpis konsolidačního rozdílu 1 950 
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Konsolidační rozdíl dosáhl záporné hodnoty, a to z důvodu, že podíl mateřského podniku 

na vlastním kapitálu dceřiného podniku dosahuje vyšší hodnoty než účetní hodnota 

obchodního podílu. Rozdíl bude odepisován rovnoměrným způsobem po dobu 20 let. 

Nová konsolidovaná rozvaha 

Po předchozích úpravách konsolidovaných aktiv a stanovení konsolidačního rozdílu lze 

přistoupit k plné metodě konsolidace. V následujících tabulkách jsou zobrazeny úpravy 

vedoucí k nové konsolidované rozvaze. Samostatně je zpracována tabulka pro celková 

aktiva a celková pasiva. 

Zatímco první sloupec představují hodnoty upravených aktiv původní konsolidované 

rozvahy, druhý sloupec tvoří položky z rozvahy nové dceřiné společnosti. Třetí sloupec 

zobrazuje nutné úpravy, které souvisí s aplikováním plné metody konsolidace. Ve 

čtvrtém sloupci jsou zobrazeny odpisy záporného konsolidačního rozdílu. Výsledné 

hodnoty, které tvoří novou konsolidovanou rozvahu, resp. konsolidovaná celková aktiva, 

jsou součástí posledního sloupce. Nová konsolidovaná aktiva lze získat součtem 

jednotlivých řádků tabulky. Kontrolu výpočtů lze provést pomocí porovnání celkových 

aktiv se sumou stálých aktiv, oběžných aktiv a časového rozlišení. 

Tab. 65: Nová konsolidovaná rozvaha – aktiva (zdroj: vlastní zpracování dle 24, 33) 

 

Původní 

rozvaha 

(tis. Kč) 

Rozvaha 

dceřiné 

společnosti 

(tis. Kč) 

Úpravy 

(tis. Kč) 

Odpisy 

(tis. Kč) 

Konsolidace 

(tis. Kč) 

AKTIVA CELKEM 690 511 262 375 -94 110 1 950 860 725 

Stálá aktiva 319 929 121 106 -94 110 1 950 348 874 

DNM 2 945 82   3 027 

DHM 261 736 121 024   382 760 

DFM 55 116 0 -55 116  0 

Konsolidační rozdíl 

kladný 
132 0   132 

Konsolidační rozdíl 

záporný 
0 0 -38 994 1 950 -37 045 

Oběžná aktiva 287 850 140 850   428 700 

Zásoby 187 266 112 399   299 665 

Pohledávky 42 059 26 903   68 962 

Peněžní prostředky 58 525 1 548   60 073 

Časové rozlišení 82 732 419   83 151 
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V rámci celkových aktiv došlo k úpravám pouze u stálých aktiv, kde byl první upraven 

dlouhodobý finanční majetek, ze kterého bylo nutné vyloučit účetní hodnotu nabytého 

podílu v dceřiné společnosti, která činí 91 860 tis. Kč. Následně došlo k rozšíření stálých 

aktiv o záporný konsolidační rozdíl v hodnotě 64 991 tis. Kč, který byl současně upraven 

o odpis ve výši 3 250 tis. Kč. 

Tabulka zobrazující celková pasiva, která se nachází na následující straně, se opět skládá 

z několika sloupců, kde hodnoty v prvním sloupci představují data z původní 

konsolidované rozvahy a druhý sloupec tvoří pasiva dceřiné společnosti. Další dva 

sloupce se zabývají nezbytnými úpravami souvisejícími s plnou metodou konsolidace. 

Sloupce jsou rozděleny na úpravy týkající se většinového podílu, který činí 60 %, 

a menšinového podílu ve výši 40 %. 

Pátý sloupec představují odpisy konsolidačního rozdílu, které ovlivňují výši výsledku 

hospodaření běžného účetního období. Poslední sloupec činí nová konsolidovaná 

rozvaha, resp. konsolidovaná strana pasiv, kterou lze získat součtem jednotlivých řádků. 

Správnost výpočtů lze ověřit pomocí shodnosti celkových pasiv a sumy vlastního 

kapitálu, cizích zdrojů a časového rozlišení. 
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Tab. 66: Nová konsolidovaná rozvaha – pasiva (zdroj: vlastní zpracování dle 24, 33) 

 

Původní 

rozvaha 

(tis. Kč) 

Rozvaha 

dceřiné 

společnosti 

(tis. Kč) 

Většinový 

podíl 

(tis. Kč) 

Menšinový 

podíl 

(tis. Kč) 

Odpisy 

(tis. Kč) 

Konsolidace 

(tis. Kč) 

PASIVA CELKEM 690 511 262 375 -94 110 0 1 950 860 725 

Vlastní kapitál 438 228 159 256 -94 110 -63 702  441 621 

Základní kapitál 45 217 65 750 -39 450 -26 300  45 217 

Ážio a kapitálové fondy 1 135 0 0 0  1 135 

Fondy ze zisku 248 969 6 811 -4 087 -2 724  248 969 

Výsledek hospodaření minulých let 74 497 80 922 -48 553 -32 369  74 497 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
68 410 5 773 -2 021 -2 309 1 950 71 803 

Cizí zdroje 249 271 103 013    352 284 

Rezervy 0 923    923 

Dlouhodobé závazky 68 677 18 734    87 411 

Krátkodobé závazky 180 594 83 356    263 950 

Časové rozlišení 3 012 106    3 118 

Menšinový vlastní kapitál 0 0  63 702  63 702 

Menšinový základní kapitál 0 0  26 300  26 300 

Menšinové fondy ze zisku 0 0  2 724  2 724 

Menšinový výsledek hospodaření 

minulých let 
0 0  32 369  32 369 

Menšinový výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
0 0  2 309  2 309 
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V pasivech došlo k více úpravám. Nejprve byl vyloučen v rámci většinového podílu 

vlastní kapitál dceřiné společnosti, který tvoří základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek 

hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období k datu 

akvizice, jehož výše byla určena již při výpočtech konsolidačního rozdílu. Všechny tyto 

položky byly vyloučeny v 60% procentní výši. 

Následně došlo k vyloučení menšinových podílů, které byly určeny obdobným 

způsobem, a to vynásobením jednotlivých položek vlastního kapitálu 40 %. Při výpočtu 

menšinového podílu na výsledku hospodaření běžného účetního období bylo opět 

vycházeno z výsledku hospodaření běžného účetního období k datu akvizice. Současně 

byl výsledek hospodaření běžného účetního období zvýšen o odpis záporného 

konsolidačního rozdílu, který činí 1 950 tis. Kč. 

Na závěr byly vyloučené menšinové podíly v kladných hodnotách vykázány v nových 

položkách konsolidovaných pasiv týkajících se menšinového vlastního kapitálu. 

Kontrolou rovnosti celkových aktiv a pasiv byla zjištěna nová bilanční suma ve výši 

860 725 tis. Kč. 

Nový konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

Posledním krokem je vytvoření nového konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, který je 

součástí následující tabulky. Tabulka se skládá z několika sloupců, kde v prvním sloupci 

jsou zobrazena data z původního konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, druhý sloupec 

představují hodnoty výkazu zisku a ztráty dceřiné společnosti, třetí a čtvrtý sloupec činí 

příslušné úpravy související s většinovými a menšinovými podíly a pátý sloupec odpisy 

konsolidačního rozdílu. Poslední sloupec tvoří nový konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

získaný součtem jednotlivých řádků tabulky.
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Tab. 67: Nový konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (zdroj: vlastní zpracování dle 24, 33) 

 
Původní VZZ 

(tis. Kč) 

VZZ dceřiné 

společnosti 

(tis. Kč) 

Většinový 

podíl 

(tis. Kč) 

Menšinový 

podíl 

(tis. Kč) 

Odpisy 

(tis. Kč) 

Konsolidace 

(tis. Kč) 

Tržby za prodej výrobků a služeb 310 331 118 824    429 155 

Tržby za prodej zboží 5 951 2 673    8 624 

Výkonová spotřeba 185 058 83 069    268 127 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -23 388 -12 282    -35 670 

Aktivace -1 618 -148    -1 766 

Osobní náklady 56 798 24 020    80 818 

Úprava hodnot v provozní oblasti 17 037 17 745    34 782 

Ostatní provozní výnosy 16 246 2 476    18 722 

Ostatní provozní náklady 5 401 2 864    8 265 

Zúčtování – kladný konsolidační rozdíl 1 560 0    1 560 

Zúčtování – záporný konsolidační 

rozdíl 
866 0   1 950 2 816 

Provozní výsledek hospodaření 92 546 8 705   1 950 103 201 

Finanční výsledek hospodaření -8 400 -1 474    -9 874 

Konsolidovaný VH před zdaněním 84 146 7 231   1 950 93 327 

Daň z příjmů 15 736 1 458    17 194 

Konsolidovaný VH po zdanění 68 410 5 773 -2 021  1 950 74 112 

Menšinové podíly na VH 0 0  2 309  2 309 

Konsolidovaný výsledek hospodaření 

bez menšinových podílů 
68 410 5 773 -2 021 -2 309 1 950 71 803 

Konsolidovaný výsledek hospodaření 

za účetní období 
68 410 5 773 -2 021  1 950 74 112 
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Ve výkazu zisku a ztráty došlo k navýšení provozního výsledku hospodaření formou 

zúčtování záporného konsolidačního rozdílu, který činí odpis konsolidačního rozdílu. 

Současně byl konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění upraven o výsledek 

hospodaření dceřiné společnosti k datu akvizice ve výši 2 021 tis. Kč neboli výsledek 

hospodaření, na který neměla mateřská společnost žádný vliv. Po příslušných úpravách 

činí konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění 74 112 tis. Kč. 

V následujícím kroku byl ve výkazu zisku a ztráty vyčíslen menšinový podíl na výsledku 

hospodaření, který činí 2 309 tis. Kč. O tento podíl byl očištěn konsolidovaný výsledek 

hospodaření bez menšinových podílů. Kontrolu správnosti výpočtů lze provést pomocí 

rovnosti výsledku hospodaření běžného účetního období vykázaného v pasivech rozvahy, 

který dosahuje totožné výše, a to 71 803 tis. Kč. Konsolidovaný výsledek hospodaření za 

účetní období činí 74 112 tis. Kč. 

4.8 Zhodnocení ekonomické situace rozšířeného konsolidačního celku 

Součástí následující kapitoly je zhodnocení ekonomické situace rozšířeného 

konsolidačního celku o společnost Vinselekt Michlovský, a. s. pomocí srovnání původní 

a nové konsolidované účetní závěrky (dále jen KÚZ), k čemuž jsou využity vybrané 

ukazatele finanční analýzy, které byly aplikovány v kapitole zabývající se ekonomickým 

zhodnocením původního konsolidačního celku. Nejprve je provedena vertikální analýza 

a zhodnoceny absolutní rozdíly mezi jednotlivými položkami původní a nové 

konsolidované účetní závěrky. Následně je provedena analýza pomocí poměrových 

ukazatelů likvidity, zadluženosti a rentability. 

Analýza aktiv 

Analýza aktiv zkoumá majetkovou strukturu konsolidačního celku formou vertikální 

analýzy, která v prvních čtyřech sloupcích zkoumá podíl jednotlivých položek majetku 

na celkových aktivech, a pomocí absolutních rozdílů mezi aktivy vykázanými v původní 

a nové konsolidované účetní závěrce. Výsledky jsou součástí tabulky na následující 

straně.  
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Tab. 68: Analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování dle 24, 33) 

Aktiva 
Původní KÚZ Nová KÚZ Rozdíl 

(tis. Kč) tis. Kč % tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM 690 511 100,00 860 725 100,00 170 214 

Stálá aktiva 264 813 38,35 348 874 40,53 84 061 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
2 945 0,43 3 027 0,35 82 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
261 736 37,90 382 760 44,47 121 024 

Kladný konsolidační rozdíl 132 0,02 132 0,02 0 

Záporný konsolidační rozdíl 0 0,00 -37 045 -4,30 -37 045 

Oběžná aktiva 342 966 49,67 428 700 49,81 85 734 

Zásoby 187 266 27,12 299 665 34,82 112 399 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00 9 154 1,06 9 154 

Krátkodobé pohledávky 42 059 6,09 59 808 6,95 17 749 

Peněžní prostředky 113 641 16,46 60 073 6,98 -53 568 

Časové rozlišení 82 732 11,98 83 151 9,66 419 

Vlivem rozšíření konsolidačního celku celková aktiva vzrostla o 170 214 tis. Kč. Na 

celkových aktivech se podílí z poloviny oběžná aktiva, které tvoří zejména zásoby, a to 

nedokončená výroba a polotovary. Zásoby vlivem rozšíření konsolidačního celku 

vzrostly o 112 399 tis. Kč. Významný nárůst zaznamenal i dlouhodobý majetek, který se 

na celkových aktivech podílí asi z 40 %, a to vlivem dlouhodobého hmotného majetku, 

který tvoří zejména stavby, jejichž hodnota vzrostla o 66 636 tis. Kč a hmotné movité 

věci a jejich soubory, které se zvýšily o 52 579 tis. Kč. 

Zatímco většina majetkových položek vzrostla, pořízení obchodního podílů se výrazně 

projevilo na peněžních prostředcích, které se snížily o 53 568 tis. Kč. Pokles nezmírnil 

ani přírůstek peněžních prostředků dceřiné společnosti, která si drží peněžní prostředky 

na velmi nízké úrovni. Současně v konsolidovaných aktivech přibyla položka záporného 

konsolidačního rozdílu ve výši 37 045 tis. Kč. 

Analýza pasiv 

Analýza pasiv zkoumá zdroje financování konsolidačního celku, a to pomocí vertikální 

analýzy, která v prvních čtyřech sloupcích zkoumá podíl jednotlivých položek pasiv na 

celkových zdrojích financování, a formou absolutních rozdílů mezi pasivy v původní 

konsolidované účetní závěrce a nové konsolidované účetní závěrce. Výsledky analýzy 

jsou součástí následující tabulky.  
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Tab. 69: Analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování dle 24, 33) 

Pasiva 
Původní KÚZ Nová KÚZ Rozdíl 

(tis. Kč) tis. Kč % tis. Kč % 

PASIVA CELKEM 690 511 100,00 860 725 100,00 170 214 

Vlastní kapitál 438 228 63,46 441 621 51,31 3 393 

Základní kapitál 45 217 6,55 45 217 5,25 0 

Ážio a kapitálové fondy 1 135 0,16 1 135 0,13 0 

Fondy ze zisku 248 969 36,06 248 969 28,93 0 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
74 497 10,79 74 497 8,66 0 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
68 410 9,91 71 803 8,34 3 393 

Cizí zdroje 249 271 36,10 352 284 40,93 103 013 

Rezervy 0 0,00 923 0,11 923 

Dlouhodobé závazky 68 677 9,95 87 411 10,16 18 734 

Krátkodobé závazky 180 594 26,15 263 950 30,67 83 356 

Časové rozlišení 3 012 0,44 3 118 0,36 106 

Menšinový vlastní kapitál 0 0,00 63 702 7,40 63 702 

Menšinový základní kapitál 0 0,00 26 300 3,06 26 300 

Menšinové fondy ze zisku 0 0,00 2 274 0,32 2 724 

Menšinový výsledek 

hospodaření minulých let 
0 0,00 32 369 3,76 32 369 

Menšinový VH běžného 

účetního období 
0 0,00 2 309 0,27 2 309 

Celková pasiva, obdobně jako celková aktiva, vlivem rozšíření konsolidačního celku 

vzrostla o 170 214 tis. Kč. Zatímco na původních pasivech se z 63,46 % podílel vlastní 

kapitál a cizí zdroje činily pouze 36,10 %, podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech 

v nové konsolidované účetní závěrce klesl na 51,31 % a cizí zdroje vzrostly na 40,93 %. 

To je způsobené zejména tím, že zatímco vlastní kapitál vzrostl pouze 3 393 tis. Kč 

důsledkem nárůstu výsledku hospodaření běžného účetního období, cizí zdroje se zvýšily 

o 103 013 tis. Kč. Nárůst cizích zdrojů zapříčinil především nárůst krátkodobých 

závazků, a to závazků k úvěrovým institucím ve výši 43 745 tis. Kč, které původní 

konsolidovaná rozvaha neevidovala, a závazků z obchodních vztahů o 32 246 tis. Kč. 

Závazky k úvěrovým institucím ovlivnily i výši dlouhodobých závazků. 

Současně v pasivech vznikly nové položky týkající se menšinového vlastního kapitálu, 

který v původní konsolidované účetní závěrce nebyl evidován. Menšinový vlastní kapitál 

činí 63 702 tis. Kč, na čemž se podílí zejména menšinový výsledek hospodaření minulých 

let a menšinový základ kapitál. 
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

Analýza výkazu zisku a ztráty zahrnuje vertikální analýzu, která zkoumá podíl nákladů 

výnosů a výsledků hospodaření na celkových tržbách, které představují tržby za prodej 

výrobků a služeb a tržby za prodej zboží. Současně jsou sledovány absolutní rozdíly mezi 

jednotlivými položkami vykázanými v původním a novém konsolidovaném výkazu zisku 

a ztráty. Dosažené výsledky jsou součástí následující tabulky. 

Tab. 70: Analýza výkazu zisku a ztráty (zdroj: vlastní zpracování dle 24, 33) 

Pasiva 
Původní KÚZ Nová KÚZ Rozdíl 

(tis. Kč) tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby za prodej výrobků 

a služeb 
310 331 98,12 429 155 98,03 118 824 

Tržby za prodej zboží 5 951 1,88 8 624 1,97 2 673 

Výkonová spotřeba 185 058 58,51 268 127 61,25 83 069 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
-23 388 -7,39 -35 670 -8,15 -12 282 

Aktivace -1 618 -0,51 -1 766 -0,40 -148 

Osobní náklady 56 798 17,96 80 818 18,46 24 020 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 
17 037 5,39 34 782 7,95 17 745 

Ostatní provozní výnosy 16 246 5,14 18 722 4,28 2 476 

Ostatní provozní náklady 5 401 1,71 8 265 1,89 2 864 

Zúčtování kladného 

konsolidačního rozdílu 
1 560 0,49 1 560 0,36 0 

Zúčtování záporného 

konsolidačního rozdílu 
866 0,27 2 816 0,64 1 950 

Provozní výsledek 

hospodaření 
92 546 29,26 103 201 23,57 10 655 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-8 400 -2,66 -9 874 -2,26 -1 474 

Konsolidovaný výsledek 

hospodaření před zdaněním 
84 146 26,60 93 327 21,32 9 181 

Daň z příjmů 15 736 4,98 17 194 3,93 1 458 

Konsolidovaný výsledek 

hospodaření po zdanění 
68 410 21,63 74 112 16,93 5 702 

Menšinové podíly na 

výsledku hospodaření 
0 0,00 2 309 0,53 2 309 

Konsolidovaný VH bez 

menšinových podílů 
68 410 21,63 71 803 16,40 3 393 

Konsolidovaný VH 

za účetní období 
68 410 21,63 74 112 16,93 5 702 
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Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že více než 98 % celkových tržeb 

tvoří tržby za prodané výrobky a služby, které rozšířením konsolidačního celku vzrostly 

o 118 824 tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položkou zůstává výkonová spotřeba, 

která vzrostla o 83 069 tis. Kč, a to zejména důsledkem nárůstu spotřeby materiálu 

a energií o 57 828 tis. Kč a nárůstu služeb o 22 593 tis. Kč. Druhou nákladovou položku, 

která se nejvíce podílí na celkových tržbách, představují osobní náklady, které vzrostly 

o 24 020 tis. Kč. Úpravy hodnot v provozní oblasti se koupí obchodního podílu v dceřiné 

společnosti zdvojnásobily, což ovlivnil především nárůst trvalých úprav hodnot 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 15 458 tis. Kč. 

Důsledkem předchozích změn provozní výsledek hospodaření vzrostl o 10 655 tis. Kč. 

Naopak se zvýšila finanční ztráta o 1 474 tis. Kč vlivem ostatních nákladových úroků 

a podobných nákladů. Důsledkem těchto událostí vzrostl výsledek hospodaření před 

zdaněním o 9 181 tis. Kč a výsledek hospodaření po zdanění tak činí po úpravě o výsledek 

hospodaření dceřiné společnosti k datu akvizice připadající na většinový podíl 

74 112 tis. Kč. Menšinové podíly činí 2 309 tis. Kč. 

Analýza likvidity 

Analýza likvidity zkoumá běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu. Dosažené výsledky 

původního i nového konsolidačního celku jsou součástí následující tabulky. 

Tab. 71: Ukazatele likvidity (zdroj: vlastní zpracování dle 24, 33) 

Likvidita 2018 

Běžná likvidita 
Původní konsolidační celek 1,90 

Nový konsolidační celek 1,62 

Pohotová likvidita 
Původní konsolidační celek 0,86 

Nový konsolidační celek 0,49 

Okamžitá likvidita 
Původní konsolidační celek 0,63 

Nový konsolidační celek 0,23 

Jelikož došlo důsledkem rozšíření konsolidačního celku k odlivu peněžních prostředků, 

projevila se tato skutečnost i na výši likvidity. Ačkoliv běžná likvidita mírně klesla, stále 

dosahuje vyšších hodnot než oborový průměr, který v roce 2018 činí 1,15. Téměř 

třetinových hodnot běžné likvidity dosahuje pohotová likvidita, což je způsobené tím, že 

vylučuje nejméně likvidní část oběžných aktiv, a to zásob, které se nejvíce podílí na 
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oběžných aktivech původního i nového konsolidačního celku. Ukazatel okamžité 

likvidity, který uvažuje pouze s peněžními prostředky v pokladně a na bankovních účtech 

taktéž klesl. Avšak okamžitá likvidita se stále pohybuje v doporučených hodnotách a je 

blízká hodnotě oborového průměru ve výši 0,27. 

Dosažené hodnoty značí, že zakoupení obchodního podílu v dceřiné společnosti 

neohrožuje platební schopnost konsolidačního celku, tudíž by i nadále měl být schopen 

včas hradit všechny své krátkodobé závazky. 

Analýza zadluženosti 

Analýza zadluženosti zkoumá dva ukazatele, a to nejprve celkovou zadluženost 

původního a nového konsolidačního celku a následně úrokové krytí. Dosažené výsledky 

jsou součástí následující tabulky. 

Tab. 72: Ukazatele zadluženosti (zdroj: vlastní zpracování dle 24, 33) 

Zadluženost 2018 

Celková zadluženost 
Původní konsolidační celek (%) 36,10 

Nový konsolidační celek (%) 40,93 

Úrokové krytí 
Původní konsolidační celek 12,36 

Nový konsolidační celek 11,59 

Celková zadluženost, která je dána poměrem cizích zdrojů a celkových aktiv, vlivem 

rozšíření konsolidačního celku mírně vzrostla, avšak stále dosahuje nižší hodnoty než 

oborový průměr, který činí 47,32 %. Nárůst je způsobený zejména tím, že zatímco vlastní 

kapitál vzrostl pouze o 3 393 tis. Kč, cizí zdroje vzrostly o 103 013 tis. Kč. Naopak 

ukazatel úrokového krytí, který udává, kolikrát provozní výsledek hospodaření převyšuje 

nákladové úroky, nepatrně klesl. Úrokové krytí nového konsolidačního celku stále 

dosahuje nadprůměrných hodnot. Výše celkové zadluženosti spolu s hodnotou úrokového 

krytí podporuje dlouhodobou finanční stabilitu konsolidačního celku. 

Analýza rentability 

Analýza rentability zkoumá rentabilitu vlastního kapitálu, rentabilitu aktiv a rentabilitu 

tržeb původního a nového konsolidačního celku. Výsledky jsou součástí následující 

tabulky. 
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Tab. 73: Ukazatele rentability (zdroj: vlastní zpracování dle 24, 33) 

Rentabilita 
2018 

(%) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
Původní konsolidační celek 15,61 

Nový konsolidační celek 16,78 

Rentabilita aktiv (ROA) 
Původní konsolidační celek 13,40 

Nový konsolidační celek 11,99 

Rentabilita tržeb (ROS) 
Původní konsolidační celek 29,26 

Nový konsolidační celek 23,57 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu, jenž udává, kolik čistého zisku připadá na jednu 

korunu vlastníkem investovaného kapitálu, zakoupením obchodního podílu v dceřiné 

společnosti vzrostl, což bylo způsobené tím, že konsolidovaný výsledek hospodaření po 

zdanění vzrostl více než vlastní kapitál společnosti. Současně se rentabilita nového 

konsolidačního celku více přiblížila oborovému průměru, který činí 17,90 %. 

Naopak rentabilita aktiv, která udává výnosnost celkových aktiv vložených do podnikání, 

mírně klesla důsledkem toho, že zatímco provozní výsledek hospodaření vzrostl 

o 10 655 tis. Kč, aktiva se rozšířením konsolidačního celku zvýšila o 170 214 tis. Kč. 

Rentabilita aktiv je téměř totožná s oborovým průměrem, který činí 11,90 %. 

Stejně tak došlo k poklesu rentability tržeb, která udává, kolik zisku připadá na jednu 

korunu tržeb. Pokles rentability zapříčinil provozní výsledek hospodaření, který vzrostl 

o 10 655 tis Kč, zatímco tržby se zvýšily o 121 497 tis. Kč. Přesto rentabilita tržeb stále 

dosahuje výrazně vyšších hodnot než oborový průměr, který činí 16,30 %. 

Shrnutí vlivu rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci 

Rozšířený konsolidační celek vykazuje finančně zdravé hodnoty, které se často nachází 

nad průměrnými hodnotami odvětví. Bilanční suma vzrostla o 20 %. Zatímco nárůst 

celkových aktiv zapříčinil zejména nárůst dlouhodobého hmotného majetku a zásob, 

celková pasiva ovlivnily především cizí zdroje, a to krátkodobé závazky, které tvoří 

především závazky k úvěrovým institucím a závazky z obchodních vztahů. I přes nárůst 

cizích zdrojů je dominantním zdrojem financování vlastní kapitál. 

Přestože došlo k nárůstu cizích zdrojů, čímž se mírně zvýšila celková zadluženost 

konsolidačního celku, hodnoty stále nedosahují oborového průměru, a spolu s vysokými 
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hodnotami úrokového krytí podporují finanční stabilitu. Nárůst cizích zdrojů při téměř 

neměnném vlastním kapitálu zapříčinil i nárůst rentability vlastního kapitálu. Naopak 

došlo k mírnému poklesu rentability aktiv a rentability tržeb důsledkem mírnějšího 

nárůstu provozního výsledku hospodaření oproti aktivům a celkovým tržbám. Přesto 

rentabilita tržeb dosahuje téměř dvojnásobných hodnot oborového průměru a rentabilita 

aktiv je s oborovým průměrem téměř totožná. 

K mírnému poklesu došlo u hodnot likvidity, a to důsledkem odlivu peněžních prostředků 

koupí obchodního podílu v dceřiné společnosti. Přesto lze výši jednotlivých likvidit 

hodnotit pozitivně, jelikož konsolidační celek nedrží nadbytečné prostředky a současně 

je schopen včas hradit všechny své splatné závazky.  

Rozšíření konsolidačního celku o společnost Vinselekt Michlovský, a. s. lze hodnotit 

pozitivně nejen pro ekonomickou situaci konsolidačního celku, ale i pro jeho další vývoj. 

Mateřská společnost zakoupením podílu nejen rozšíří působnost ve velkopavlovické 

podoblasti, ale získá i větší soběstačnost nabytím dalších vinic a v neposlední řadě rozšíří 

sortiment o kvalitní nové odrůdy, biovína a nealkoholická vína. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv zakoupení obchodního podílu ve 

vybrané společnosti na ekonomickou situaci konsolidačního celku pomocí vybraných 

ukazatelů finanční analýzy. Pro splnění primárního cíle bylo nutné splnit cíle dílčí.  

Podstatným krokem, před zakoupením obchodního podílu, bylo určení hodnoty podniku, 

ze které bylo vycházeno při stanovení hodnoty obchodního podílu. Ke správnému 

stanovení hodnoty podniku bylo nutné zpracovat strategickou analýzu, která se zabývá 

vnějším a vnitřním prostředím podniku, a finanční analýzu, která zkoumá finanční zdraví 

společnosti. Výsledkem obou analýz bylo sestavení SWOT analýzy, která zhodnotila 

silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby, na základě čehož byla vysloven 

předpoklad trvalého pokračování podniku, který je nezbytný pro výnosové ocenění. 

Stanovením hodnoty podniku pomocí předběžného ocenění na základě generátorů 

hodnoty, resp. hodnoty obchodního podílu bylo možné přejít k rozšíření konsolidačního 

celku, které vedlo k určení vhodné metody konsolidace, kterou byla plná metoda 

konsolidace, a sestavení nové konsolidované účetní závěrky. Na závěr byla zhodnocena 

ekonomická situace konsolidačního celku před přikoupením podílu v dceřiné společnosti 

a po přikoupení, a to za pomoci vybraných ukazatelů finanční analýzy, které byly 

současně srovnány s průměrnými hodnotami odvětví. 

Rozšíření konsolidačního celku lze hodnotit pozitivně. Konsolidační celek vykazuje 

hodnoty finančně zdravé společnosti, současně se hodnotí často nachází nad oborovým 

průměrem. Celku vzrostla bilanční suma, současně se zvýšily tržby a rentabilita vlastního 

kapitálu. Rentabilita tržeb dosahuje téměř dvojnásobných hodnot oborového průměru. 

Přestože mírně klesly hodnoty likvidity, celek si před koupí obchodního podílu držel 

dostatečnou rezervu, tudíž nedošlo k ohrožení platební schopnosti. Finanční stabilitu 

podporují i hodnoty celkové zadluženosti a úrokového krytí, které dosahuje 

několikanásobně vyšší hodnoty, než činí doporučená hodnota. 
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I 

 

Příloha 1: Konsolidovaná rozvaha společnosti Znovín Znojmo, a. s. 

  
Konsolidovaná rozvaha 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

  AKTIVA CELKEM 590 809 690 511 

B. Stálá aktiva 248 505 264 813 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 102 2 945 

B. I. 2. Ocenitelná práva 3 102 2 945 

B. I. 2. 1. Software 57 204 

B. I. 2. 2. Ostatní ocenitelná práva 3 045 2 741 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 243 711 261 736 

B. II. 1 Pozemky a stavby 170 116 189 667 

B. II. 1. 1. Pozemky 44 370 47 425 

B. II. 1. 2. Stavby 125 746 142 242 

B. II. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 40 486 38 334 

B. II. 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 11 629 10 752 

B. II. 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8 867 10 522 

B. II. 4. 1. Pěstitelské celky trvalých porostů 7 941 9 596 

B. II. 4. 3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 926 926 

B. II. 5. Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 12 613 12 461 

B. II. 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 137 

B. II. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 12 613 12 324 

B. IV. 1. Kladný konsolidační rozdíl 1 692 132 

C. Oběžná aktiva 324 101 342 966 

C. I. Zásoby 166 654 187 266 

C. I. 1. Materiál 14 542 11 569 

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 119 949 132 171 

C. I. 3. Výrobky a zboží 32 163 43 526 

C. I. 3. 1. Výrobky 30 738 41 698 

C. I. 3. 2. Zboží 1 425 1 828 

C. II. Pohledávky 27 493 42 059 

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 27 493 42 059 

C. II. 2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 19 550 23 173 

C. II. 2. 4. Pohledávky – ostatní 7 943 18 886 

C. II. 2. 4. 3. Stát – daňové pohledávky 2 111 13 103 

C. II. 2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 135 556 

C. II. 2. 4. 5. Dohadné účty aktivní 4 667 5 119 

C. II. 2. 4. 6. Jiné pohledávky 30 108 

C. IV. Peněžní prostředky 129 954 113 641 

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 505 559 

C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 129 449 113 082 

D. Časové rozlišení 18 203 82 732 

D. I. 1. Náklady příštích období 17 669 81 962 

D. I. 3. Příjmy příštích období 534 770 

 

 

 

 



 

II 

 

  
Konsolidovaná rozvaha 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

  PASIVA CELKEM 590 809 690 511 

A. Vlastní kapitál 370 498 438 228 

A. I. Základní kapitál 45 217 45 217 

A. I. 1. Základní kapitál 45 217 45 217 

A. II. Ážio a kapitálové fondy 1 135 1 135 

A. II. 2. Kapitálové fondy 1 135 1 135 

A. II. 2. 1. Ostatní kapitálové fondy 1 135 1 135 

A. III. Fondy ze zisku 249 040 248 969 

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 9 044 9 044 

A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 239 996 239 925 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 26 642 74 497 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let 26 642 74 497 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 48 464 68 410 

X. Cizí zdroje 217 014 249 271 

C. Závazky 217 014 249 271 

C. I. Dlouhodobé závazky 23 498 68 677 

C. I. 4. Závazky z obchodních vztahů 9 996 55 089 

C. I. 8. Odložený daňový závazek 4 392 4 799 

C. I. 9. Závazky – ostatní 9 110 8 789 

C. I. 9. 3. Jiné závazky 9 110 8 789 

C. II. Krátkodobé závazky 193 516 180 594 

C. II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 229 326 

C. II. 4. Závazky z obchodních vztahů 43 286 50 789 

C. II. 8. Závazky – ostatní 150 001 129 479 

C. II. 8. 1. Závazky ke společníkům 110 800 92 800 

C. II. 8. 2. Krátkodobé finanční výpomoci 24 000 24 000 

C. II. 8. 3. Závazky k zaměstnancům 2 391 2 575 

C. II. 8. 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 312 1 403 

C. II. 8. 5. Stát – daňové závazky a dotace 5 545 2 468 

C. II. 8. 6. Dohadné účty pasivní 492 1 001 

C. II. 8. 7. Jiné závazky 5 461 5 232 

D. Časové rozlišení 1 056 3 012 

D. I. 1. Výdaje příštích období 1 036 2 981 

D. I. 2. Výnosy příštích období 20 31 

E. Menšinový vlastní kapitál 2 241 0 

E. I. Menšinový základní kapitál 1 559 0 

E. III. Menšinové fondy ze zisku včetně VH minulých let 587 0 

E. IV. Menšinový VH běžného účetního období 55 0 

  



 

III 

 

Příloha 2: Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty společnosti Znovín Znojmo, a. s. 

  
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

2017 2018 

  (tis. Kč) (tis. Kč) 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 294 393 310 331 

II. Tržby za prodej zboží 5 317 5 951 

A. Výkonová spotřeba 167 573 185 058 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 591 4 780 

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 89 671 112 425 

A. 3. Služby 73 311 67 853 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 5 865 -23 388 

C. Aktivace -1 362 -1 618 

D. Osobní náklady 49 805 56 798 

D. 1. Mzdové náklady 37 640 42 983 

D. 2. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní 

náklady 
12 165 13 815 

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 588 13 222 

D. 2. 2. Ostatní náklady 577 593 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 16 110 17 037 

E. 1. Úpravy hodnot DNM a DHM 15 960 17 309 

E. 1. 1. Úpravy hodnot DNM a DHM – trvalé 15 960 17 309 

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 150 -272 

III. Ostatní provozní výnosy 15 071 16 246 

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 3 487 3 371 

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 239 238 

III. 3. Jiné provozní výnosy 11 345 12 637 

F. Ostatní provozní náklady 4 872 5 401 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 884 1 267 

F. 2. Prodaný materiál 193 102 

F. 3. Daně a poplatky 2 534 2 577 

F. 5. Jiné provozní náklady 1 261 1 455 

  Záporný konsolidační rozdíl 0 866 

  Kladný konsolidační rozdíl 1 596 1 560 

* Provozní výsledek hospodaření 70 322 92 546 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 52 

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0 52 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 7 889 7 487 

J. 1. 
Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
7 867 7 476 

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 22 11 

VII. Ostatní finanční výnosy 338 86 

K. Ostatní finanční náklady 1 184 1 051 

* Finanční výsledek hospodaření -8 735 -8 400 

** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním 61 587 84 146 

L. Daň z příjmů 13 068 15 736 

L. 1. Daň z příjmů splatná 12 731 15 329 

L. 2. Daň z příjmů odložená 337 407 

** Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění 48 519 68 410 

  Menšinové podíly na výsledku hospodaření 55 0 

*** Konsolidovaný výsledek hospodaření bez menšinových podílů 48 464 68 410 

*** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období 48 519 68 410 

* Čistý obrat za účetní období 315 119 332 666 



 

IV 

 

Příloha 3: Rozvaha společnosti Vinselekt Michlovský, a. s. 

  Rozvaha 
2014 

(tis. Kč) 

2015 

(tis. Kč) 

2016 

(tis. Kč) 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

  AKTIVA CELKEM 244 008 233 786 259 031 255 457 262 375 

B. Stálá aktiva 140 274 118 465 131 777 125 715 121 106 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 72 0 103 92 82 

B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje 67 0 0 0 0 

B. I. 2. Ocenitelná práva 5 0 103 92 82 

B. I. 2. 1. Software 5 0 103 92 82 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 140 019 118 286 131 674 125 623 121 024 

B. II. 1 Pozemky a stavby 64 620 56 753 68 248 67 094 68 445 

B. II. 1. 1. Pozemky 1 809 1 809 1 809 1 809 1 809 

B. II. 1. 2. Stavby 62 811 54 944 66 439 65 285 66 636 

B. II. 2. 
Hmotné movité věci a jejich 

soubory 
73 030 58 876 52 637 57 806 52 579 

B. II. 5. 
Poskytnuté zálohy na DHM a 

nedokončený DHM 
2 369 2 657 789 723 0 

B. II. 5. 1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
0 0 781 524 0 

B. II. 5. 2. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
2 369 2 657 8 199 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 183 179 0 0 0 

B. III. 1. 
Podíly – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
183 179 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 102 524 114 252 126 403 129 070 140 850 

C. I. Zásoby 82 586 98 849 103 785 100 593 112 399 

C. I. 1. Materiál 7 131 5 587 5 856 5 756 5 600 

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 66 115 79 968 81 071 79 686 93 163 

C. I. 3. Výrobky a zboží 9 340 13 294 16 858 15 151 13 636 

C. I. 3. 1. Výrobky 7 973 12 392 15 875 13 869 12 812 

C. I. 3. 2. Zboží 1 367 902 983 1 282 824 

C. II. Pohledávky 18 203 14 017 20 740 26 670 26 903 

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 8 978 9 154 

C. II. 1. 5. Pohledávky – ostatní 0 0 0 8 978 9 154 

C. II. 1. 5. 4. Jiné pohledávky 0 0 0 8 978 9 154 

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 18 203 14 017 20 740 17 692 17 749 

C. II. 2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 15 710 12 557 13 634 14 851 13 332 

C. II. 2. 2. 
Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
1 639 0 0 1 170 2 024 

C. II. 2. 4. Pohledávky – ostatní 854 1 460 7 106 1 671 2 393 

C. II. 2. 4. 3. Stát – daňové pohledávky 20 755 50 637 692 

C. II. 2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 405 383 427 233 937 

C. II. 2. 4. 5. Dohadné účty aktivní 311 264 352 572 650 

C. II. 2. 4. 6. Jiné pohledávky 118 58 6 277 229 114 

C. IV. Peněžní prostředky 1 735 1 386 1 878 1 807 1 548 

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 789 585 579 1 275 344 

C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 946 801 1 299 532 1 204 

D. Časové rozlišení 1 210 1 069 851 672 419 

D. I. 1. Náklady příštích období 1 210 1 069 851 672 419 

  



 

V 

 

  Rozvaha 
2014 

(tis. Kč) 

2015 

(tis. Kč) 

2016 

(tis. Kč) 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

 PASIVA CELKEM 244 008 233 786 259 031 255 457 262 375 

A. Vlastní kapitál 131 409 138 841 147 165 153 483 159 256 

A. I. Základní kapitál 65 750 65 750 65 750 65 750 65 750 

A. I. 1. Základní kapitál 65 750 65 750 65 750 65 750 65 750 

A. II. Ážio a kapitálové fondy -17 -21 0 0 0 

A. II. 2 Kapitálové fondy -17 -21 0 0 0 

A. II. 2. 2. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
-17 -21 0 0 0 

A. III. Fondy ze zisku 5 353 5 708 6 080 6 495 6 811 

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 5 353 5 708 6 080 6 495 6 811 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 53 226 59 968 67 033 74 920 80 922 

A. IV. 1. 
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená 

ztráta minulých let 
53 226 59 968 67 033 74 920 80 922 

A. V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
7 097 7 436 8 302 6 318 5 773 

X. Cizí zdroje 112 393 94 883 111 840 101 640 103 013 

B. Rezervy 2 580 0 801 946 923 

B. 4. Ostatní rezervy 2580 0 801 946 923 

C. Závazky 109 813 94 883 111 039 100 694 102 090 

C. I. Dlouhodobé závazky 34 553 19 038 32 292 25 509 18 734 

C. I. 2. Závazky k úvěrovým institucím 22 640 9 328 23 801 17 853 12 575 

C. I. 4. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 28 0 

C. I. 8. Odložený daňový závazek 10 203 9 324 7 933 6 758 5 472 

C. I. 9. Závazky – ostatní 1 710 386 558 1 870 687 

C. I. 9. 3. Jiné závazky 1 710 386 558 1 870 687 

C. II. Krátkodobé závazky 75 260 75 845 78 747 74 185 83 356 

C. II. 2. Závazky k úvěrovým institucím 44 879 41 449 44 619 46 410 43 745 

C. II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 168 142 111 97 67 

C. II. 4. Závazky z obchodních vztahů 21 747 25 915 25 940 21 837 32 246 

C. II. 6. 
Závazky – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
750 3 311 2 650 750 2 800 

C. II. 8. Závazky – ostatní 7 716 5 028 5 427 5 091 4 498 

C. II. 8. 3. Závazky k zaměstnancům 829 909 1 031 1 108 1 248 

C. II. 8. 4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
467 509 584 628 726 

C. II. 8. 5. Stát – daňové závazky a dotace 2 584 1 911 2 518 979 552 

C. II. 8. 6. Dohadné účty pasivní 1 099 357 482 545 769 

C. II. 8. 7. Jiné závazky 2 737 1 342 812 1 831 1 203 

D. Časové rozlišení 206 62 26 334 106 

D. I. 1. Výdaje příštích období 177 52 19 33 104 

D. I. 2. Výnosy příštích období 29 10 7 3 2 

  



 

VI 

 

Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty společnosti Vinselekt Michlovský, a. s. 

  Výkaz zisku a ztráty 
2014 

(tis. Kč) 

2015 

(tis. Kč) 

2016 

(tis. Kč) 

2017 

(tis. Kč) 

2018 

(tis. Kč) 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 134 959 101 100 109 548 114 721 118 824 

II. Tržby za prodej zboží 1 259 649 324 1 097 2 673 

A. Výkonová spotřeba 75 811 73 364 68 691 62 785 83 069 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 847 408 278 1 026 2 548 

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 51 232 53 968 49 340 40 604 57 828 

A. 3. Služby 23 732 18 988 19 073 21 155 22 593 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 15 232 -15 738 -7 091 3 616 -12 282 

C. Aktivace -847 -252 -385 -123 -148 

D. Osobní náklady 19 032 19 467 19 689 22 817 24 020 

D. 1. Mzdové náklady 13 865 14 096 14 313 16 497 17 289 

D. 2. Náklady na SZ a ZP a ostatní náklady 5 167 5 371 5 376 6 320 6 731 

D. 2. 1. 
Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění 
4 666 4 757 4 762 5 514 5 788 

D. 2. 2. Ostatní náklady 501 614 614 806 943 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 12 222 12 316 14 173 16 034 17 745 

E. 1. Úpravy hodnot DNM a DHM 11 343 12 139 12 494 14 575 15 458 

E. 1. 1. Úpravy hodnot DNM a DHM – trvalé 11 437 12 139 12 494 14 973 15 458 

E. 1. 2. Úpravy hodnot DNM a DHM – dočasné -94 0 0 -398 0 

E. 2. Úprava hodnot zásob 690 46 1 728 1 739 1 643 

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 189 131 -49 -280 644 

III. Ostatní provozní výnosy 1 130 887 368 2 015 2 476 

III. 1. Tržby z prodaného DM 320 512 73 108 81 

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 52 50 27 714 803 

III. 3. Jiné provozní výnosy 758 325 268 1 193 1 592 

F. Ostatní provozní náklady 4 936 2 732 3 171 3 975 2 864 

F. 1. Zůstatková cena DM 367 3 080 48 142 0 

F. 2. Prodaný materiál 218 105 137 473 689 

F. 3. Daně a poplatky 1 022 1 345 1 394 1 366 1 246 

F. 4. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 
2 580 -2 580 801 145 -23 

F. 5. Jiné provozní náklady 749 782 791 1 849 952 

* Provozní výsledek hospodaření 10 962 10 747 11 992 8 729 8 705 

IV. Výnosy z DFM – podíly 0 0 200 0 0 

IV. I. 
Výnosy z podílů – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 200 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 200 0 0 

V. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 3 177 176 

V. 2. Ostatní výnos. úroky a podobné výnosy 0 0 3 177 176 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 1 724 1 517 1 355 1 102 1 420 

J. 2. Ostatní nákl. úroky a podobné náklady 1 724 1 517 1 355 1 102 1 420 

VII. Ostatní finanční výnosy 6 77 22 388 33 

K. Ostatní finanční náklady 400 207 298 211 263 

* Finanční výsledek hospodaření -2 118 -1 647 -1 628 -748 -1 474 

** Výsledek hospodaření před zdaněním 8 844 9 100 10 364 7 981 7 231 

L. Daň z příjmů 1 747 1 644 2 062 1 663 1 458 

L. 1. Daň z příjmů splatná 2 125 2 543 3 453 2 838 2 744 

L. 2. Daň z příjmů odložená -378 -879 -1 391 -1 175 -1 286 

** Výsledek hospodaření po zdanění 7 097 7 436 8 302 6 318 5 773 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 7 097 7 436 8 302 6 318 5 773 

* Čistý obrat za účetní období 137 354 102 713 110 465 118 398 124 182 

 


