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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky. Práce je 

zaměřena na zahrnutí nové, přidružené jednotky do konsolidace, při použití 

ekvivalenční metody a následné posouzení výkonosti nově vzniklé skupiny oproti 

původnímu konsolidačnímu celku. V jednotlivých kapitolách diplomové práce jsou 

popsány a rozebrány zejména principy, postupy a metody konsolidace účetní závěrky. 

V praktické části jsou interpretovány a analyzovány výsledky konsolidované účetní 

závěrky. Poslední část práce tvoří návrhy na zlepšení k zvýšení výkonnosti skupiny 

podniků. 

 

ABSTRACT 

This master thesis deals with the issue of consolidated financial statement. It is focused 

on incorporating of a new subsidiary item into the consolidation using the equivalent 

method. Subsequently, the performance of the newly formed group is assessed in 

comparison with the original consolidation unit. Throughout the theoretical part 

chapters, all significant principles, procedures and methods of the financial statement 

consolidation are described and analyzed. In practical part, the results of the 

consolidated financial statement are inerpreted and analyzed. The very last part of the 

thesis contains proposals to improve and increase effectivity of the group of companies. 
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ÚVOD 

V souvislosti s rozvojem ekonomiky a podnikatelských aktivit, mezinárodního obchodu 

a stále většího pohybu kapitálu, dochází čím dál častěji ke vzniku kapitálově 

propojených podniků. Procesy spojování podniků, které vedou k tzv. prorůstání 

podniků, se v dnešní době uskutečňují bez ohledu na hranice států. Podnikové 

kombinace se vytváří zejména na základě kapitálových akvizic. Konsolidovaná účetní 

závěrka pak vzniká implikací požadavků vlastníků a dalších skupin uživatelů na 

souhrnné informace o finanční situaci celé skupiny podniků. Vedle investorů, kteří 

vložili své prostředky do investujících podniků, jsou dalšími uživateli konsolidovaných 

účetních výkazů také partneři, věřitelé, banky či finanční analytici.   

 

Termín konsolidace obecně znamená spojení či sjednocení dílčích částí v jeden celek. 

V účetnictví se konkrétně jedná o agregaci individuálních účetních výkazů jednoho 

konsolidujícího podniku a jednoho či více konsolidovaných podniků do souhrnného 

dokumentu za celou skupinu podniků. Konsolidovaná účetní závěrka je poměrně mladá 

disciplína, která se u nás i v ostatních vyspělých státech rozvíjí teprve v posledních 

desetiletích a je tedy možné očekávat její další formování.  

 

Konsolidované účetní výkazy jsou souborem informací o skupině podniků a slouží 

k uspokojování informačních potřeb. Zobrazují finanční situaci podnikových kombinací 

a poskytují podrobný přehled určitého ekonomického celku. Tyto účetní výkazy 

podléhají povinnému auditu a ve vypovídací schopnosti za skupinu podniků se dají 

považovat za rozhodující. V této souvislosti mají pak přednost před výkazy 

individuálními. Samotné sestavení konsolidovaných účetních výkazů vyžaduje vysokou 

míru odbornosti a kvalifikovaného přístupu. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zahrnout nový přidružený podnik do konsolidačního pole 

a sestavit novou konsolidovanou účetní závěrku. Následně pak posoudit dopad 

začlenění nového podniku na finanční výkonnost nově vzniklé skupiny podniků.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části této diplomové práce budou popsány a vysvětleny postupy a metody 

konsolidace, obsah a forma konsolidované účetní závěrky a vybrané ekonomické 

ukazatele finanční analýzy konsolidovaných účetních výkazů. 

1.1 Konsolidovaná účetní závěrka 

Konsolidované účetní výkazy jsou dokumenty, sestavené na bázi individuálních 

účetních výkazů kapitálově propojených společností – účetní závěrka za konsolidovaný 

celek (skupinu podniků) (Hvoždarová aj., 2009). Mají informovat o finanční pozici celé 

skupiny podniků, jakoby se jednalo o jeden ekonomický celek. Tyto výkazy jsou 

souborem informací, určený k uspokojování potřeb vlastníků mateřského podniku i 

menšinových akcionářů. Podávají informace o tom, co znamenají souhrnné položky 

jako finanční investice do dceřiných či přidružených podniků, účasti ve společných 

podnicích aj., vykazované v rozvaze mateřského podniku a mající podobu podílových 

cenných papírů. Podniky ve skupině jsou samostatné právnické subjekty, sestavují své 

vlastní účetní výkazy a mateřský podnik k tomu navíc sestavuje konsolidované výkazy 

za celou skupinu, a to tak, jakoby šlo o jeden velký podnik (Kovanicová, 2003, s. 364-

367). 

1.1.1 Legislativní úprava 

Konsolidovaná účetní závěrka je upravena českými právními předpisy i mezinárodními 

účetními standardy. V této diplomové práci jsou teoretická východiska aplikována na 

družstvo, které není emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském 

regulovaném trhu a ani dobrovolně nepoužívá mezinárodních účetních standardů. 

Budeme tedy vycházet pouze z české právní úpravy.  

 

Česká legislativní úprava 

Tuzemská legislativa upravuje konsolidovanou účetní závěrku následujícími přepisy: 

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

obchodních korporacích) - §71 - §91 podnikatelská seskupení, 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - §22 - §23b, 
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 Vyhláška 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 – §62 - §67,  

 Český účetní standard pro podnikatele č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka. 

1.1.2 Význam konsolidované účetní závěrky 

Konsolidovaná účetní závěrka má podávat věrný a poctivý obraz o finanční situaci 

skupiny podniků. Uvažujme-li situaci zakládání podniku D, se základním kapitálem 10 

mil. Kč. Podnik M má v podniku D kapitálovou účast stejnou jako podíl na hlasovacích 

právech a zisku 70%. Ve své rozvaze tedy eviduje finanční investici ve výši 7 mil. Kč. 

Za několik období má podnik D kumulované zisky z minulých let ve výši 20 mil. Kč. 

Podnik M má ale ve své individuální účetní závěrce finanční investici stále ve výši 7 

mil. Kč, přestože tato investice představuje 70% na celém vlastním kapitálu společnosti 

D (tj. 21 mil. Kč), nikoliv pouze na základním kapitálu (Harna, 1996). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že kapitálová propojení mají velmi často významný dopad na 

hodnocení podniku, který je držitelem podílů, vznikly požadavky na podrobnější 

informace o těchto účastech. Z těchto důvodů byly vyvinuty metody pro sestavení 

konsolidované účetní závěrky, která tyto informace poskytuje (Harna, 1996). 

1.1.3 Vymezení základních pojmů 

Tento oddíl je soustředěn na vymezení pojmů související s problematikou 

konsolidované účetní závěrky, kdy orientace mezi nimi, je nezbytná pro správné 

postupy a metody konsolidace.  

 

Konsolidovaná účetní závěrka 

§22 odst. 1. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví říká: ,,Konsolidovanou účetní závěrkou 

se rozumí účetní závěrka sestavená a upravená metodami konsolidace.“  

§22 odst. 7. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví dále stanoví: ,,Konsolidovaná účetní 

závěrka musí být sestavena tak, aby podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 

a finanční situace konsolidačního celku, účetních jednotek pod společným vlivem a 

přidružených účetních jednotek“. 
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Konsolidující účetní jednotka 

Účetní jednotka, která je obchodní společností a má povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku, za podmínek účetního zákona a souvisejících předpisů je konsolidující 

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

 

Konsolidovaná účetní jednotka 

Účetní jednotka, která je povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky, je 

konsolidovaná účetní jednotka (§22 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

 

Ovládající osoba 

Ovládající osoba je osoba, která může vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv 

na řízení nebo provozování jiné korporace (§74 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích). 

 

Ovládaná osoba 

Ovládaná osoba je osoba, ve které je uplatňován rozhodující vliv a je tedy ovládaná 

ovládající osobou (§74 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). 

 

Mateřská společnost 

Obchodní korporace, která vykonává rozhodující vliv v jiné společnosti a je tedy 

ovládající osobou, je obchodní korporace mateřská (§74 Zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích). 

 

Dceřiná společnost 

Obchodní korporace, ve které je vykonáván rozhodující vliv a je tedy ovládanou 

osobou, je obchodní korporace dceřiná (§74 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích). 

 

Přidružený podnik 

Přidružený podnik je osoba, ve které konsolidující jednotka vykonává podstatný vliv 

(§22 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 
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Účetní jednotka pod společným vlivem 

Účetní jednotka pod společným vlivem je osoba, ve které konsolidující nebo 

konsolidovaná účetní jednotka vykonává společný vliv (§22 Zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví). 

 

Konsolidační celek 

Konsolidační celek je tvořen konsolidující účetní jednotkou, která je ovládající osobou, 

s výjimkou ovládajících osob vykonávajících společný vliv a konsolidovanými účetními 

jednotkami, které jsou ovládanými osobami, s výjimkou ovládaných osob, ve kterých je 

vykonáván společný vliv (§22 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Pojem 

,,konsolidační celek“ je specifickým pojmem českých předpisů. Mezinárodní účetní 

standardy ani 7. direktiva jej nepoužívají (Harna, 2002). 

 

1.2 Povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky 

V ČR má obecně povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku konsolidující účetní 

jednotka. Do konsolidované účetní závěrky zahrnuje konsolidované účetní jednotky, 

které s konsolidující účetní jednotkou tvoří konsolidační celek a účetní jednotky pod 

společným vlivem a účetní jednotky přidružené, pokud se bude sestavovat 

konsolidovaná účetní závěrka (§62 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.). 

 

Konsolidující účetní jednotka je povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud 

společně s konsolidovanými účetními jednotkami, na základě svých posledních účetních 

závěrek, splnily alespoň dvě z těchto kritérií: 

 aktiva celkem činí více než 350 mil. Kč, 

 roční úhrn čistého obratu činí více než 700 mil. Kč, 

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí více než 250 

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

 

Konsolidující účetní jednotka není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku 

v případě, že k podání věrného a poctivého obrazu konsolidačního celku postačuje 

účetní závěrka individuální a to proto, že konsolidující účetní jednotka ovládá pouze 
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konsolidované účetní jednotky, které jsou jednotlivě i v úhrnu nevýznamné (§22a 

Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

 

1.3 Výjimky z povinnosti zahrnutí podniku do konsolidace 

Povinnost zahrnout do konsolidace podnik, ve kterém konsolidující podnik uplatňuje 

vliv, je omezena řadou výjimek, které lze, ale není nutno využít (Harna, 1996). 

 

Kritérium významnosti 

Konsolidující účetní jednotka rozhoduje sama o tom, zda konkrétní účetní jednotku 

zahrne do konsolidace či nikoliv, přitom je odpovědna za poskytnutí věrného a 

poctivého obrazu předmětu účetnictví za skupinu podniků. Základním limitem je dolní 

hranice uplatňovaného vlivu alespoň 20% hlasovacích práv. Uvedený limit však není 

jediným kritériem. Existují situace, kdy je mateřský podnik zbaven povinnosti zahrnout 

podnik do konsolidačního celku přesto, že zde uplatňuje rozhodující nebo podstatný 

vliv. Jestliže mateřský podnik s miliardovým majetkem a mnohamiliardovým ročním 

ziskem ovládá podnik se statisícovým majetkem a ziskem v řádech deseti tisíců, pak 

zahrnutí takovéhoto podniku je nevýznamné. Do konsolidace nemusí být zahrnuty 

účetní jednotky, jejichž podíl v rámci skupiny je jednotlivě i v úhrnu nevýznamný 

(Harna, 1996).  

 

Uplatnění rozhodovacích práv 

V případě, že dlouhodobá omezení významně brání konsolidující účetní jednotce 

v uplatňování svých vlastnických a rozhodovacích práv, zejména při nakládání 

s majetkem či řízení, jsou takovéto podniky osvobozeny od povinnosti zahrnutí do 

konsolidace (Harna, 1996). 

 

Nedostupnost informací 

Do konsolidace nemusí být zahrnuty podniky, u nichž by byly náklady na získání 

informací nutných pro konsolidaci neúměrně vysoké, nebo pokud u podniků nelze 

potřebné informace zajistit bez značného zpoždění (Harna, 1996). 
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Uplatnění vlivu 

Výjimka z povinnosti zahrnout dceřiný nebo přidružený podnik do konsolidace se 

vztahuje také na podniky, pokud jsou akcie či vlastnické podíly v nich, pořízeny 

výhradně za účelem obchodování s nimi (Harna, 1996). 

 

1.4 Obecná pravidla konsolidace 

Konsolidovanou účetní závěrku sestavuje mateřský podnik za skupinu kapitálově 

provázaných podniků, jako by šlo o jeden subjekt. Při sestavování je třeba agregovat 

data z jednotlivých individuálních účetních výkazů společností vstupujících do 

konsolidace a eliminovat vzájemné vztahy uvnitř skupiny. 

1.4.1 Základní obsah a forma 

Konsolidovaná účetní závěrka má formu odpovídající individuální účetní závěrce: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 příloha 

(§64 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.). 

 

Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje za příslušné účetní období k datu řádné 

účetní závěrky konsolidující účetní jednotky (Čl. 7. 1. ČÚS pro podnikatele č. 020 

Konsolidovaná účetní závěrka). 

1.4.2 Rozdíl konsolidovaných a individuálních účetních výkazů 

Konsolidované účetní výkazy v tuzemských podmínkách mají svá specifika. Jsou 

chápány jako doplňující informace k individuálním výkazům mateřského podniku.  

Úpravu pojetí těchto výkazů lze vymezit následujícími charakteristikami: 

 nejsou používány pro daňové účely (skupina podniků jako celek není daňovým 

subjektem), 

 nedotýkají se vztahů věřitelů vůči jednotlivému podniku jako samostatné 

právnické osoby, 

 nejsou východiskem pro rozdělování ani přerozdělování zisku, o příslušných 

úpravách a operacích se neúčtuje (Kovanicová, 2003). 
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1.5 Vymezení míry vlivu 

Při úvahách o tom, jaké metody konsolidace použít a jak postupovat při vymezení 

konsolidačního celku, je rozhodující tzv. míra vlivu. Jedná se o vliv jako uplatňovanou 

kontrolu jednoho právního subjektem v jiném, tedy vyjádření podílu na rozhodování 

mateřského podniku v podniku, do kterého investoval, nikoliv podíl na základním 

kapitálu investované společnosti. Podílem na rozhodování se rozumí velikost práva 

mateřské společnosti zejména na získávání informací, stanovovaní cílů a úkolů, 

kontrolu jejich plnění, obecně rozhodovat o záležitostech koncepčních, rozvojových, 

investičních a vlastnických. Míru vlivu je tedy nutno odlišovat od podílu na základním 

kapitálu, tyto dvě veličiny totiž mohou, ale nemusí být totožné (Kovanicová, 2003, s. 

367-368). 

 

Získat vliv v jiném subjektu je možno dosáhnout: 

 získáním podílu na základním kapitálu, který přináší i podíl na hlasovacích 

právech (přímo), 

 získáním podílu na hlasovacích právech prostřednictvím podílu v podniku, který 

uplatňuje vliv v dalším podniku (nepřímo), 

 dohodou o hlasovacích právech, odlišných od podílu na základním kapitálu. 

Jedná se například o vlastnictví prioritních akcií, kdy majitel omezí svá 

hlasovací práva kompenzací nárokem na vyšší dividendy, 

 jinými dohodami, kterými je založena velikost vlivu na jiný subjekt. Takovou 

dohodou může být sjednané právo na jmenování vedení podniku bez ohledu na 

výši skutečného vkladu a tím uplatňovat rozhodující vliv (Harna, 1996). 

 

Z uvedeného plyne, že pro posouzení vlivu je dominantní velikost práva na řízení 

(kontrola), která může, ale nemusí záviset na velkosti podílu vlastníka na základním 

kapitálu (Harna, 1996). 
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1.5.1 Rozhodující vliv 

Rozhodující vliv je tehdy, jestliže je investující osoba většinovým společníkem nebo 

disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody s jiným společníkem nebo může 

prosadit jmenování či odvolání většiny osob ze statutárního orgánu, kontrolního orgánu 

nebo osoby v obdobném postavení. O rozhodující vliv se jedná, pokud investující osoba 

disponuje alespoň 40% hlasovacích práv na jiné osobě, není-li prokázáno, že někdo jiný 

disponuje stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv (§75 Zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích). 

1.5.2 Podstatný vliv 

Podstatným vlivem se rozumí vliv, který není rozhodující ani společný. Jde o významný 

vliv na řízení jiného podniku, s vyvratitelnou podmínkou dispozice alespoň 20% 

hlasovacích práv (§22 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

1.5.3 Společný vliv 

Společný vliv je takový, kdy osoba v konsolidačním celku spolu s osobou stojící mimo 

konsolidační celek, ovládají jinou osobu. Zároveň platí, že osoba vykonávající společný 

vliv samostatně nevykonává rozhodující vliv v této jiné osobě (§22 Zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví). 

 

Přehled vztahů mezi jednotlivými subjekty je graficky znázorněn obrázkem 1, kde 

procenta vyjadřují podíly na hlasovacích právech. 

 

 

Obr. 1: Vymezení míry vlivu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Společnost X uplatňuje rozhodující vliv ve společnosti A, je ovládající osoba a 

mateřský podnik, společnost A je ovládaná osoba a podnik dceřiný. Společnost X 

uplatňuje podstatný vliv ve společnosti B. X je investující společnost, B je investovaná 

společnost a podnik přidružený. Společnost X uplatňuje se Z společný vliv ve 

společnosti C. C je pak jednotka pod společným vlivem. 

 

Přímý a nepřímý vliv 

Přímý vliv je v jiném subjektu vykonáván přímou účastí. Nepřímý vliv je uplatňován 

prostřednictvím jiného subjektu. Přímý a nepřímý vliv je prezentován obrázkem 2. 

 

Obr. 2: Přímý a nepřímý vliv (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Společnost A uplatňuje ve společnosti B 

15% přímý vliv a 30% nepřímý vliv. 

Celkový uplatňovaný vliv v B je 45%. 

 

Společnost A uplatňuje 80% přímý vliv 

ve společnosti C. 

 

Společnost C uplatňuje 30% přímý vliv 

ve společnosti B.  

 

1.6 Metody konsolidace 

Sestavení konsolidované účetní závěrky je možno provést třemi základními metodami. 

Výběr metody není náhodný, nýbrž závisí na míře vlivu mateřské společnosti 

v konkrétním konsolidovaném podniku. 

1.6.1 Ekvivalenční metoda 

Ekvivalenční metoda se použije v případě podstatného vlivu. Jedná se o konsolidační 

metodu, která spočívá v ocenění účasti konsolidující účetní jednotky na účetní jednotce 

přidružené ve výši podílu na vlastním kapitálu (§63 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.). 

Z hlediska majetkové struktury dochází k úpravě hodnoty podílů konsolidujícího 
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podniku a z hlediska výsledku hospodaření nás zajímá podíl na vytvořeném výsledku 

hospodaření v příslušném účetním období. Tato metoda naopak nepřináší informace o 

celkovém majetku, ani struktuře aktiv a pasiv, ať v poměrné či celkové hodnotě (Fireš a 

Harna, 1997). 

1.6.2 Metoda plné konsolidace  

Metoda plné konsolidace se použije v případě rozhodujícího vlivu. Tato metoda 

zahrnuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetních závěrek konsolidovaných 

účetních jednotek do účetních závěrek konsolidujících účetní jednotky v plné výši (§63 

Vyhlášky č. 500/2002 Sb.). To znamená, že při aplikaci této metody nás zajímá nejen 

podíl na dosažených výsledcích dceřiného podniku, ale celkové výsledky, včetně 

celkového pohledu na strukturu jeho aktiv a pasiv. Tato metoda odpovídá základní 

myšlence konsolidace – sestavení účetní závěrky za konsolidační celek, jako by šlo o 

jeden podnik (Fireš a Harna, 1997).  

1.6.3 Poměrná metoda 

Tato metoda je kompromisem mezi výše uvedenými metodami. Použije se při zahrnutí 

účetní jednotky pod společným vlivem. Metoda zahrnuje položky rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty účetních jednotek pod společným vlivem do rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty konsolidující účetní jednotky v poměrné výši odpovídající podílu na základním 

kapitálu (§63 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Na rozdíl od ekvivalenční metody, kde nás 

zajímala pouze úprava jedné složky majetku – finančních investic, jsou u poměrné 

metody do konsolidované účetní závěrky vtahovány všechny složky majetku podniku 

pod společným vlivem (Fireš a Harna, 1997). 

 

1.7 Postup při konsolidaci účetní závěrky 

Proces sestavování konsolidované účetní závěrky je charakteristický řadou specifických 

úkonů a činností a odlišuje se od procesu sestavování individuální účetní závěrky. 

Základní etapy můžeme vymezit následovně: 

 

1) Vymezení konsolidačního celku, zjištění vazeb a uplatňovaných vlivů, 

posouzení zahrnutí jednotlivých subjektů do skupiny, zvážení možnosti 
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uplatnění výjimek. Zjištění a testování limitů pro povinnost sestavení 

konsolidované účetní závěrky. 

2) Přetřízení a úprava individuálních účetních závěrek a sladění účetních metod 

uvnitř skupiny. 

3) Výpočet konsolidačního rozdílu. 

4) Přiřazení jednotlivých položek individuálních účetních výkazů do výkazů 

konsolidujícího podniku v rozsahu odpovídajícím příslušné metodě konsolidace. 

5) Vyloučení vzájemných vztahů v rozsahu odpovídajícím metodě konsolidace. 

6) Agregace upravených údajů jednotlivých subjektů a sestavení konsolidovaných 

účetních výkazů a přílohy ke konsolidované účetní závěrce (Fireš a Harna, 

1997). 

 

1.8 Konsolidační rozdíl 

Konsolidační rozdíl je položka, která je třeba vyčíslit před dalšími konsolidačními 

úpravami při zahrnutí podniku do konsolidace. Konsolidační rozdíl je nutno vyjádřit bez 

ohledu na uplatňovanou konsolidační metodu. Při výpočtu se bere v úvahu velikost 

vlastnického podílu, nikoliv podíl na hlasovacích právech (Fireš a Harna, 1997, s. 206-

207).  

 

ČÚS č. 020 definuje konsolidační rozdíl v čl. 4.2.5. jako „rozdíl mezi pořizovací cenou 

podílů konsolidovaného podniku a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující 

účetní jednotky ve 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 účasti (dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů). Za den 

akvizice se považuje den, od něhož začíná ovládající osoba uplatňovat příslušný vliv.“ 

 

Podstatou konsolidačního rozdílu je vyjádření podílu na výsledku hospodaření za běžné 

účetní období, ve kterém uplatňoval konsolidující podnik příslušný vliv. Tento podíl na 

výsledku hospodaření je nutno odlišit od rozdílu ceny pořízení podílu a skutečnou 

hodnotou podílu (Fireš a Harna, 1997). 
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1.8.1 Výpočet a zachycení konsolidačního rozdílu 

Jestliže je v účetním období poprvé zahrnován do konsolidace určitý podnik, je třeba 

vyjádřit konsolidační rozdíl jako rozdíl mezi hodnotou příslušné finanční investice a 

skutečnou hodnotou zahrnovaného podniku. Za tuto skutečnou hodnotu považujeme 

vlastní kapitál k danému okamžiku po případných úpravách a propočtech (Fireš a 

Harna, 1997). Postup výpočtu konsolidačního rozdílu lze rozdělit do následujících 

kroků: 

 

1) Vyčíslení vlastního kapitálu konsolidovaného podniku očištěného o výsledek 

hospodaření běžného období ke dni akvizice. 

2) Výpočet podílu na očistěném vlastním kapitálu konsolidovaného podniku. 

3) Výpočet konsolidačního rozdílu jako rozdílu mezi hodnotou podílu (skutečně 

zaplacenou cenou) a jeho účetní hodnotou. 

 

V případě, že konsolidační rozdíl vychází v kladných hodnotách, pak jej označujeme 

jako aktivní konsolidační rozdíl. Jestliže vychází v hodnotách záporných, jedná se o 

pasivní konsolidační rozdíl. Pokud neexistují důvody pro kratší dobu odepisování, 

odepisuje se 20 let rovnoměrným odpisem. Konsolidační rozdíl se zúčtovává do 

položky zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu nebo zúčtování záporného 

konsolidačního rozdílu na vrub nákladů resp. ve prospěch výnosů z běžné činnosti. 

Odpisy konsolidačního rozdílu se vykazují ve zvláštní položce konsolidovaného výkazu 

zisku a ztráty (Čl. 4.2.5. ČÚS pro podnikatele č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka). 

1.8.2 Kladný konsolidační rozdíl 

Kladný konsolidační rozdíl představuje navýšení aktiv oproti výši skutečného podílu na 

vlastním kapitálu. Představuje aktivum, které byl ochoten vynaložit investující podnik 

navíc oproti účetní hodnotě podílu. Znamená to tedy, že podíl na vlastním kapitálu 

dceřiného či přidruženého podniku byl pořízen za vyšší cenu, než je jeho příslušná 

účetní hodnota. Předpokládá se, že byl pořízen v očekávání budoucích zisků. S kladným 

konsolidačním rozdílem se pracuje jako s nehmotným majetkem a je odepisován do 

nákladů (Fireš a Harna, 1997, s. 207-208).  
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1.8.3 Záporný konsolidační rozdíl 

Záporný konsolidační rozdíl představuje pasivum, které ušetřil investující podnik při 

pořízení příslušné finanční investice. Jde tedy o situaci, kdy podnik nakoupil příslušný 

podíl na vlastním kapitálu investovaného podniku levněji, než činí jeho příslušná účetní 

hodnota. Předpokládá se, že pořízená investice může být po určitou dobu ztrátová. 

Záporný konsolidační rozdíl se odepisuje obdobně jako aktivní konsolidační rozdíl, 

tentokrát ovšem do výnosů (Fireš a Harna, 1997, s.207-208). 

1.9 Plná metoda konsolidace 

Plná metoda konsolidace je považována za základní metodu, která vychází z obecné 

definice konsolidace a používá se v případě uplatňování rozhodujícího vlivu v jiném 

podniku – v podniku dceřiném. Tato metoda dává pohled na ekonomické výsledky a 

finanční situaci skupiny podniků, jakoby šlo o jediný podnik. To znamená, že 

k jednotlivým položkám účetních výkazů mateřského podniku jsou agregovány v plné 

výši příslušné položky dceřiných podniků. Zahrnutí jednotlivých položek v plné výši 

bez ohledu na výši vlastnického podílu je z hlediska tohoto podílu řešeno vyčleněním 

tzv. menšinových podílů. Ty vyjadřují podíly ostatních společníků na vlastním 

kapitálu dceřiné společnosti v konsolidované účetní závěrce (Fireš a Harna, 1997, 

s.199-258). 

1.9.1 Menšinové podíly 

Menšinové podíly se vyčleňují z vlastního kapitálu a dosaženého zisku dceřiného 

podniku a představují část, která odpovídá podílu ostatních držitelů cenných papírů 

v dceřiném podniku.   

 

Menšinové podíly se rozčleňují v konsolidované rozvaze na položky: 

 menšinový vlastní kapitál,  

 menšinový základní kapitál, 

 menšinové kapitálové fondy, 

 menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty 

minulých let, 

 menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období  

(§65 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.). 
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Menšinový výsledek hospodaření je i položkou konsolidovaného výkazu zisků a ztrát. 

Důležité je, že při rozdělení vlastního kapitálu se vychází z podílu na základním 

kapitálu, nikoliv podílu na hlasovacích právech. Je třeba si také uvědomit, že pojem 

menšinový je odvozen od uplatňovaného vlivu a je globálním označením. Nemusí vždy 

kvantitativně znamenat menší vlastnický podíl ostatních podílníků (Fireš a Harna, 

1997). 

1.9.2 Postupové kroky při konsolidaci plnou metodou 

Jednotlivé postupové kroky pro konsolidaci plnou metodou lze rozdělit do následujících 

bodů: 

1) Podle potřeby se provede přetřízení a úprava položek individuálních účetních 

závěrek konsolidovaných podniků a jedná-li se o první zahrnutí podniku do 

konsolidace, vyčíslí se konsolidační rozdíl. V dalších krocích se upravuje účetní 

závěrka mateřského podniku. 

2) Do rozvahy a výkazu zisku a ztráty mateřského podniku se agregují příslušné 

položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty dceřiných podniků v plné výši. 

3) Vyloučí se účetní případy, které vyjadřují vzájemné vztahy mezi podniky 

konsolidačního celku a cenné papíry včetně účastí se zpětnou vazbou. 

4) Do konsolidované rozvahy se zahrne aktivní, případně pasivní konsolidační 

rozdíl. Do dalších let se přenáší jeho zůstatková hodnota. 

5) Z rozvahy mateřského podniku se vyloučí cenné papíry, jejichž emitentem jsou 

dceřiné podniky v zaúčtované výši (popřípadě se vyloučí i příslušné opravné 

položky). Vyloučí se odpovídající složky vlastního kapitálu dceřiných 

společností ve výši odpovídající prvnímu roku konsolidace ve vazbě na 

vypočtený konsolidační rozdíl. 

6) Do konsolidované rozvahy a výkazu zisku a ztráty se vyjádří zvláštní položky 

rozděleného vlastního kapitálu a hospodářského výsledku dceřiných podniků na 

podíly připadající mateřskému podniku a menšinové podíly. 

7) V návaznosti na princip kontinuity jsou do konsolidované rozvahy přeneseny 

příslušné dopady z úprav předcházejících období. 

8) Provede se roční odpis a tedy snížení konsolidačního rozdílu v rozvaze a z toho 

plynoucí snížení nebo zvýšení výsledku hospodaření běžného období.  
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9) Úpravy provedené výše se promítnou do úpravy příslušných položek nákladů a 

výnosů v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty.  Vypočtený konsolidovaný 

výsledek hospodaření se rozdělí na ,,Hospodářský výsledek běžného účetního 

období bez menšinových podílů“ a ,,Menšinový hospodářský výsledek běžného 

účetního období“ (Fireš a Harna, 1997). 

 

1.10  Ekvivalenční metoda 

Ekvivalenční metoda je založena na uplatňování podstatného vlivu v jiném podniku. 

Tato metoda se tedy použije při zahrnutí přidružené účetní jednotky do konsolidace. 

V úvahu se přitom berou i potenciální hlasovací práva (např. zaměnitelné dluhopisy, 

opce na akcie apod.), které jsou v současnosti vykonatelné či zaměnitelné. Potenciální 

hlasovací práva se však zohledňují pouze při posuzování míry vlivu, při samotné 

aplikaci ekvivalenční metody se zohledňují jen existující podíly. Do konsolidované 

účetní závěrky musí být zahrnuty podíly ze všech přidružených podniků. Výjimkou jsou 

však podíly držené výhradně k prodeji. Investor může získat podíly v přidruženém 

podniku buď založením společnosti s jiným investorem, nebo koupí podílů v už 

existující společnosti (Farkaš, 2013, s. 197-203). 

1.10.1 Existence podstatného vlivu 

Podstatný vliv se prokazuje následujícími způsoby: 

 zastoupením v představenstvu nebo jiném řídícím orgánu přidružené společnosti, 

 účastí na rozhodování v zásadních otázkách vedení společnosti, 

 existencí významných transakcí mezi společníkem a přidruženým podnikem, 

 výměnou řídících pracovníků, 

 poskytováním podstatných odborných informací  

(Farkaš, 2013). 

 

Podstata metody ekvivalence spočívá v zahrnutí podílů přidružené společnosti do 

konsolidované účetní závěrky v jejich výši, k datu akvizice – tj. datu, kdy byla nabyta 

práva podstatného vlivu, a v pořizovací ceně. Do pořizovací ceny podílů se zahrnují i 

náklady související s pořízením finanční investice (např. služby právníků, investičních 

bankéřů, auditorů, ocenění podílů apod.). Na rozdíl od plné metody konsolidace, kde se 
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do konsolidované účetní závěrky agregovaly veškeré pohledávky, závazky, náklady a 

výnosy dceřiné společnosti v plné výši, u ekvivalenční metody se upravuje v rozvaze 

dlouhodobý finanční majetek, položka dlouhodobé cenné papíry, podíly a investice a 

vzniká nová položka cenné papíry v ekvivalenci (Farkaš, 2013, s. 200-206). 

 

Přestože zákon o účetnictví ukládá konsolidovaným účetním jednotkám povinnost 

poskytnout konsolidujícímu podniku potřebné informace pro sestavení konsolidované 

účetní závěrky, v praxi vzniká často problém se získáváním údajů o přidruženém 

podniku. Na rozdíl od dceřiných společností, které podnik ovládá, je zde vykonávaný 

,,jen“ podstatný vliv. Přitom je nutné, aby konsolidující podnik použil aktuální účetní 

závěrku přidruženého podniku, sestavenou ke stejnému datu a podle stejných účetních 

zásad a metod (Farkaš, 2013, s. 203-204).  

1.10.2  Postupné získávání podílů 

V praxi dochází k situacím, kdy investující podnik nabývá podíly postupně, tedy 

podstatný vliv získává postupně, nikoliv naráz. Například: 

 přikoupí další podíly ve společnosti, kde předtím vykonával nepodstatný vliv, 

 nastanou okolnosti, které vedou k nabytí podstatného vlivu bez dalšího 

přikoupení podílů. 

Naopak může dojít i k tomu, že investující podnik zvýší svůj podíl ve společnosti, aniž 

by se zvýšila míra jeho vlivu nebo prodá část podílů, aniž by svůj vliv ztratil (Farkaš, 

2013, s. 209-210). 

1.10.3  Postupové kroky při konsolidaci ekvivalencí 

Jednotlivé postupové kroky úpravy údajů účetní jednotky uplatňující podstatný vliv, lze 

rozdělit do následujících bodů: 

1) Podle potřeby se provede přetřídění a úprava položek individuálních účetních 

závěrek konsolidovaných podniků a jedná-li se o první zahrnutí podniku do 

konsolidace, vyčíslí se konsolidační rozdíl včetně jeho odpisu. 

2) Z rozvahy konsolidující účetní jednotky se vyloučí podíly, jejichž emitentem je 

přidružený podnik. Vytvoří se nová rozvahová položka ,,Cenné papíry a podíly 

v ekvivalenci“. Tato položka se ocení ve výši podílu na vlastním kapitálu 

přidruženého podniku. 
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3) Vypořádá se případný rozdíl mezi oceněním podílů tak, že se vykáže: 

 podílová část výsledku hospodaření přidruženého podniku v samostatné 

položce konsolidovaného výkazu zisku a ztráty „Podíl na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci“ a samostatné rozvahové položce ,,Podíl na 

výsledku hospodaření v ekvivalenci“, 

 v konsolidované rozvaze samostatná položka ,,Konsolidační rezervní 

fond“, kde se akumulují podíly na výsledcích hospodaření v ekvivalenci 

minulých let ode dne jejich akvizice.  

4) Vyčíslí se položka ,,Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ týkající se 

výsledku hospodaření za běžné období. Její výše se zjistí jako součin podílu a 

skutečně dosaženého výsledku hospodaření za období ode dne akvizice do 

konce účetního období, v dalších letech jako součin podílu a výsledku 

hospodaření za běžné období. 

5) Dividendy, podíly na zisku, které obdržely konsolidující účetní jednotky od 

konsolidovaných, se vyloučí z výkazu zisku a ztráty a zvýší se o ně položka 

konsolidovaného rezervního fondu. 

6) Vyloučí se vzájemné vztahy a vnitropodnikové transakce, které mají významný 

dopad na hodnotu kapitálu a výsledku hospodaření, čímž se anulují případné 

manipulace řídících orgánů. 

7) Příslušné výše uvedené úpravy se promítají do konsolidovaného výkazu zisku a 

ztráty  

(Čl. 4.2.5. ČÚS pro podnikatele č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka). 

1.11  Vylučování vzájemných vztahů 

Z pohledu konsolidované účetní závěrky, která se sestavuje za skupinu podniků, jakoby 

šlo o podnik jediný, je nutné vyloučit všechny zúčtované vzájemné operace v rámci 

skupiny. Tím se anulují případné záměrné manipulace řídících orgánů těchto podniků. 

Jedná se nejen o operace mezi mateřským a dceřiným podnikem, ale o všechny operace 

mezi jednotlivými konsolidovanými podniky. Tyto operace znamenaly původně 

z hlediska individuálních účetních závěrek operace externí, z hlediska konsolidované 

účetní závěrky se z nich však staly operace interní. Účetní případy týkající se 

vzájemných vztahů mohou mít dopad na jednotlivé složky majetku, zdrojů, případně 
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výsledek hospodaření. To znamená, že některé vyloučení vzájemných vztahů bude mít 

dopad pouze na rozvahu nebo výkaz zisku a ztráty, jiné na rozvahu i výsledovku 

(Fireš.a Harna, 1997, s. 298-299).  

1.11.1 Účetní případy bez vlivu na výsledek hospodaření: 

 vzájemné pohledávky a závazky, 

 cenné papíry se zpětnou vazbou, 

 vzájemné dodávky výrobků a služeb a ostatní plnění, které byli u příjemce plně 

spotřebovány  

(Fireš a Harna, 1997). 

1.11.2 Účetní případy s vlivem na výši výsledku hospodaření: 

 vzájemné plně nespotřebované dodávky (nákup a prodej dlouhodobého majetku, 

zásob), 

 přijaté a vyplacené dividendy (podíly na zisku), 

 dary, 

 ostatní vzájemně související případy zúčtované na ostatní účty aktiv a pasiv 

(Fireš a Harna, 1997, s. 299-300). 

 

1.12  Konsolidované účetní výkazy 

Povinou součástí konsolidované účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

příloha k účetní závěrce. 

1.12.1  Konsolidovaná rozvaha 

Do konsolidované rozvahy se uvede výše aktiv v ocenění sníženém o opravné položky a 

oprávky za běžné účetní období a minulé účetní období. Výše pasiv se taky uvádí za 

běžné i minulé účetní období. Podle použité konsolidační metody se dále rozvaha doplní 

o položky: 

 kladný konsolidační rozdíl, 

 záporný konsolidační rozdíl, 

 menšinový vlastní kapitál, 

 menšinový základní kapitál, 
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 menšinové kapitálové fondy, 

 menšinové 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, 

 podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 

(§65 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.). 

1.12.2  Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

Do konsolidovaného výkazu zisku a ztráty se uvede výše nákladů a výnosů za běžné i 

minulé účetní období. Podle použité konsolidační metody se dále výkaz zisku a ztráty 

doplní o položky: 

 zúčtování kladného konsolidačního rozdílu v nákladových položkách, 

 zúčtování záporného konsolidačního rozdílu ve výnosových položkách, 

 menšinové podíly na výsledku hospodaření, 

 podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 

 (§66 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.). 

 

1.13  Finanční analýza 

Finanční analýza je metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, umožňuje 

nejen odhalovat působení jednotlivých faktorů, ale také odhadovat budoucí vývoj. 

Analýza vývoje ekonomických ukazatelů a hodnocení finanční výkonnosti je nezbytnou 

součástí efektivního řízení podniku. V dnešním tvrdém konkurenčním prostředí může 

zdravě fungovat pouze podnik, který pečlivě zkoumá a kvalitně hodnotí svou finanční 

situaci. Každý podnik by měl znát příčiny své úspěšnosti i neúspěšnosti, aby mohl 

zavčasu ovlivňovat faktory vedoucí k jeho prosperitě. Finanční analýza rozebírá a 

zpracovává informace z účetnictví pomocí nejrůznějších metod a na základě získaných 

dat hodnotí finanční zdraví podniku. Nezbytnou součástí finanční analýzy je při 

odhalení nedostatků a nežádoucích stavů navržení způsobů na jejich řešení. Výsledky 
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finanční analýzy mohou sloužit k efektivnějšímu řízení podniku, tvoření finančních 

plánů a strategií, rozhodování o investicích nebo financování projektů (Sedláček, 2009).  

1.13.1  Analýza individuální účetní závěrky 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Přinášejí odpovědi na 

různé otázky související s finančním zdravím firmy. Finanční analýza pracuje 

s ukazateli, kterými jsou položky z individuálních účetních výkazů a údaje z dalších 

zdrojů, nebo čísla z nich odvozená. Je důležité si uvědomit, že u finančních analýz 

sehrává nejdůležitější roli časové hledisko. Je proto nutné rozlišovat stavové a tokové 

veličiny. Z analytického hlediska je pak tedy nezbytné vytvářet kvalitní podkladové 

zdroje, neboť jen tak můžeme dosáhnout objektivních výsledků. Čím méně informací 

budeme mít, tím více nepřesností se může při interpretaci výsledků objevit (Růčková, 

2010, s. 11-41). 

1.13.2  Analýza konsolidované účetní závěrky 

Už z faktu, že analýzou lze podrobit samostatný podnik nebo skupinu podniků, lze 

vyvodit existence rozdílů mezi analýzou informací individuálního podniku a analýzou 

informací skupiny podniků. Je třeba si však uvědomit, že existují společné principy, 

které by měly všeobecně platit a je nutné je aplikovat jak při analyzování individuálních 

podniků, tak při analýze podniků tvořící skupinu. Jedná se zejména o tyto hlediska: 

 kvalita účetních informací, 

 stabilita účetní politiky, 

 relevantnost tržní ceny, 

 prognózování, 

 konzervatismus 

(Hvoždarová aj., 2012). 

  

Uplatňování společných principů má ovšem své limity. Ty jsou reprezentovány právě 

existencí rozdílů mezi analýzou skupiny podniků a podniku jako jednotlivce. Prvním 

rozdílem je množství a odlišnost zdrojů informací a rozsah analýzy. Pro analýzu 

skupiny konsolidovaných podniků jsou potřebné nejen individuální účetní závěrky 

jednotlivých společností a účetní závěrka konsolidovaná. Je potřeba analyzovat další 

informace jako právní, daňové, marketingové, posoudit hlediska konkurenční, cenové, 
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makroekonomické, informačních technologií, různé prognózy, odborné propočty či 

regulační podmínky odvětví, kde skupina podniků působí (Hvoždarová aj., 2012). 

 

Druhým významným rozdílem je odlišnost metod a postupů analýzy. Při analýze 

informací o konsolidované skupině podniků je kladen důraz na orientaci v převážné 

míře na kvalitu informací, ekonomické zhodnocení souvislostí a vzájemných vztahů, 

zkoumání trendů a úvah na předpokládaný vývoj veličin (Hvoždarová aj., 2012). 

 

Další významná odlišnost vychází z rozdílnosti identifikace a aplikace ukazatelů, 

které jsou při analýze přednostně používány. Při analýze individuální účetní závěrky je 

nejčastěji hodnocena struktura majetku a kapitálu, počítají se různé ekonomické 

ukazatele. Tyto výsledky se pak standardně hodnotí v čase, prostoru a porovnávají 

s ideálními hodnotami. Analýza konsolidované účetní závěrky je složitější v tom, že je 

nutné zejména identifikovat a ohodnotit co nejvíce možných kvalitativních 

identifikátorů, které byly uplatněny při sestavení účetní závěrky. Zde při analýze je 

nutné klást větší důraz i na nefinanční a kvalitativní ukazatele a dbát na jejich 

rovnocenné postavení. Pro kvalitní finanční analýzu je v tomto případě důležitý výpočet 

ukazatelů takovým způsobem, aby bylo odstraněno zkreslení vzniklé aplikací nástrojů 

účetní politiky (Hvoždarová aj., 2012). 

 

Výše uvedené rozdíly mezi analýzou individuální a konsolidované účetní závěrky, jsou 

zapříčiněny následujícími faktory: 

1) Mezi mateřskou společností a konsolidovanými podniky existují 

vnitropodnikové dohody, které umožňují mateřské společnosti, s ohledem na 

míru a intenzitu vykonávaného vlivu, zasahovat do jí investovaných podniků. 

Z výše uvedeného vyplývá, že mateřský podnik může záměrně ovlivňovat jak 

pozitivně, tak i negativně vykazování účetní závěrky podniků ve skupině. 

Vzhledem k možnosti významného zkreslení ukazatelů může pak dojít ke 

snížení informační hodnoty.  

2) Je nutné zjišťovat možná skrytá rizika, jejichž existence se může v konečném 

důsledku promítnout jako úbytek užitků konsolidovaného celku. Tyto rizika 

pramení z finančních efektů vzniklých vylučováním vzájemných 
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vnitropodnikových transakcí. Právě při transakcích v rámci skupiny mohou 

takováto rizika vznikat (např. daňové). 

3) Ve skupině může existovat synergický efekt, který lze finančně vyjádřit, ale 

v účetnictví vykazovaný není. Existence synergie v rámci skupiny způsobuje 

neporovnatelnost výsledků individuálních podniků ve skupině s těmi, které 

nejsou součástí skupiny. Může se jednat jak o konkurenční výhody, tak o rizika 

(např. působení v různých částech světa, rozmanitost činností, nižší cena 

pracovní síly). 

4)  Jedinečnost každé skupiny a existence ekonomické nehomogennosti skupin 

způsobuje prakticky nemožnost srovnávání finanční situace skupin mezi sebou 

(např. odlišné geografické, zákaznické, produktové segmenty).  

5) Nástroje účetní politiky podle konsolidačních pravidel v porovnání s účetní 

politikou na úrovni individuálního podniku, resp. v jednotlivých skupinách, se 

mohou výrazně lišit (Hvoždarová aj., 2012, s. 150-151). 

 

Východiskem, pro kvalitní analýzu konsolidovaných účetních výkazů, je tedy důležité i 

hodnocení kvalitativních a nefinančních indikátorů, s důrazem na kvalitu informací. Zde 

je však nutno podotknout, že podmínkou pro sestavení takovéto analýzy je špičková 

odbornost analytika a za další přístup k interním datům podniku. Jedná se ovšem o 

citlivá data, ke kterým není běžný přístup a podnik takováto data pochopitelně 

poskytuje pouze při auditu apod.  

  

Finanční analýzu skupiny podniků je možno provést dvěma různými způsoby. Jako 

analýzu individuálních finančních výkazů propojených podniků nebo jako analýzu 

konsolidovaných účetních výkazů mateřského podniku. Odborníci se obecně přiklánějí 

ke konsolidovaným výkazům, neboť obsahují větší množství informací než výkazy 

individuální (Pelák, 2003). 

1.13.3  Vybrané ekonomické ukazatele 

Pro finanční analýzu byly vybrány ukazatele zadluženosti, rentability a likvidity. Tyto 

ukazatele byly přeprány z článku sborníku od docenta Sedláčka, jako jediného zdroje 

ukazatelů pro finanční analýzu konsolidovaných účetních výkazů. 
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Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje, že podnik k financování aktiv používá i cizí zdroje. U velkých 

podniků je nereálné financovat veškerá svá aktiva jen vlastním nebo naopak jen cizím 

kapitálem. Použití pouze vlastního kapitálu vede ke snížení celkové výnosnosti 

vloženého kapitálu, naopak financování výhradně z cizích zdrojů by bylo spojeno 

s obtížemi při jeho získávání. Navíc taky zákon vyžaduje určitou existenci vlastního 

kapitálu. (Růčková, 2010). 

 

Analýza skupiny podniků umožňuje zjistit, jak vlastním kapitálem přispívá do skupiny 

mateřský podnik, jaká je výše podílů menšinových společníků a kolik cizích zdrojů bylo 

pro skupinu získáno prostřednictvím konsolidovaných podniků (Sedláček, 2002). 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem. Při analýze individuálních účetních 

výkazů se celková zadluženost spočte jako podíl cizího kapitálu na celkových aktivech 

podniku. Hodnota tohoto ukazatele do 0,3 je považována za nízkou zadluženost, 0,3-0,5 

za průměrnou, 0,5-0,7 za vysokou a nad 0,7 za rizikovou (Konečný, 2004). Obecně 

platí, že čím je celková zadluženost vyšší, tím vyšší je riziko. Tento ukazatel je však 

nutné posuzovat s ohledem na celkovou výnosnost podniku a na strukturu cizího 

kapitálu. U finančně stabilních podniků dočasný růst zadluženosti může vést ke zvýšení 

celkové rentability vložených prostředků (Růčková, 2010).  

 

V případě analýzy konsolidované účetní závěrky je vyjádřena poměrem celkových 

závazků k celkovým aktivům (Sedláček, 2002): 

 

 

(1.1) 

 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové 

zadluženost. Je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů 
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zadluženosti a vyjadřuje poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům (Růčková, 

2010). Z ekonomického hlediska nelze určit optimální poměr vlastního a cizího 

kapitálu, který by platil ve všech případech a který by zajišťoval finanční stabilitu 

podniku. Vždy je třeba vycházet z konkrétních podmínek, avšak obecně je možné 

doporučit zvyšovat zadlužení podniku tehdy, očekáváme-li výnos z celkového kapitálu 

vyšší než nákladové úroky (Konečný, 2004). 

 

Pro konsolidovanou účetní závěrku vyjadřuje ukazatel finanční strukturu skupiny a její 

finanční nezávislost. Jde tedy o podíl vlastního kapitálu po konsolidaci kapitálu na 

celkových aktivech skupiny. Vzorec pro výpočet má tvar (Sedláček, 2002): 

 

 

(1.2) 

 

Vzorec lze dále obměňovat a zjistit tak podíl vlastního kapitálu mateřského podniku 

na celkových aktivech skupiny (tzn. jak veliká část na celkovém kapitálovém krytí 

skupiny je zajišťována vlastním kapitálem mateřského podniku). Dále zle zjistit 

strukturu vlastního kapitálu skupiny, jako podíl vlastního kapitálu mateřského 

podniku na vlastním kapitálu skupiny (Sedláček, 2002). 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilitu (výnosnost) lze vyjádřit jako schopnost podniku vytvářet nové zdroje,  

tzn. dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu. Je formou srovnání míry zisku 

z podnikání s prostředky vynaloženými na dosažení tohoto výsledku hospodaření. 

Žádoucí je dosahování co nejvyšší ziskovosti. Soustava poměrových ukazatelů, 

sestavených na bázi dat z konsolidovaných účetních výkazů, umožňuje srovnávat míru 

ziskovosti mateřského podniku a celé skupiny podniků (Zalai, 1996). 

 

Rentabilita celkových aktiv 

Rentabilita celkových aktiv (angl. Return on Assets, zkr. ROA) měří produkční sílu 

podniku, tzn. jak efektivně využívá podnik majetek k tvorbě zisku. Hodnota tohoto 

ukazatele vyšší 10% se považuje za dobrý výsledek. Obecně platí, že velikost tohoto 
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ukazatele by měla přesahovat poskytovanou úrokovou míru v bance, jinak je zbytečné 

podstupovat riziko podnikání. ROA se vypočte jako podíl zisku za účetní období a 

celkových aktiv (Mrkvička, 2006). 

 

Při analýze konsolidované účetní závěrky se poměřuje (konsolidovaný) hospodářský 

výsledek za účetní období s celkovými aktivy, která byla investována do podnikání bez 

ohledu na to, jakými zdroji byla financována. Vzorec pro výpočet je pak (Sedláček, 

2002): 

 

(1.3) 

 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Rentabilita vloženého kapitálu (angl. Return on Investment, zkr. ROI) vyjadřuje, kolik 

haléřů provozního zisku podnik dosáhl z jedné investované koruny (Mrkvička, 2006). 

 

Při finanční analýze konsolidované účetní závěrky se za zisk dosazuje provozní 

výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření, do jmenovatele se pak dosadí 

součet vlastního kapitálu bez konsolidačního rozdílu, rezervy a dlouhodobý cizí kapitál. 

Vzorec pro výpočet ROI konsolidovaných účetních výkazů je pak (Sedláček, 2002): 

 

 

(1.4) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (angl. Return on Equity, zkr. ROE) je zejména 

pro vlastníky podniku klíčovým kritériem hodnocení úspěšnosti jejich investic. 

Vytvořený zisk posuzují jako výdělek z kapitálu, který do podniku vložili. ROE se 

spočte jako podíl výsledku hospodaření a vlastního kapitálu. V čitateli zlomku se 

používá zisk po zdanění, neboť daň ze zisku, kterou je třeba odvést před rozdělením 

zisku nelze chápat jako součást výdělku vlastníků. Obecně platí, že velikost tohoto 

ukazatele by měla být vyšší než výnosnost bezrizikových investic (např. průměrné 

úročení dlouhodobých vkladů) (Mrkvička, 2006). 
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Při finanční analýze konsolidované účetní závěrky se podle použitého hospodářského 

výsledku v čitateli (HV za účetní období z konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, HV 

bez podílu jiných společníků, HV mateřského podniku, menšinový HV nebo HV 

v ekvivalenci) a doplněného vzorce o odpovídající hodnoty vlastního kapitálu ve 

jmenovateli (VK skupiny, VK bez podílu jiných společníků, VK mateřského podniku, 

menšinový VK nebo cenné papíry v ekvivalenci), určí rentabilita vlastního kapitálu celé 

skupiny, majoritních vlastníků, mateřského podniku, dceřiných podniků či přidružených 

podniků. Tento ukazatel slouží k detailnější analýze rentability podniků zahrnutých do 

konsolidace. Jako v případě analýzy individuální účetní závěrky je žádoucí, aby hodnota 

ukazatele byla vyšší než úroky obdržené při jiné formě investování, s ohledem na riziko. 

Použité vzorce jsou pak (Sedláček, 2002): 

 

 

(1.5) 

 

 

(1.6) 

 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb (angl.. Return on sales, zkr. ROS) charakterizuje zisk vztažený 

k tržbám. Tržby ve jmenovateli jsou tržní ohodnocení výkonů za období. Hodnoty 

tohoto ukazatele vyšší jak 6% jsou obecně považovány za dobrý výsledek. ROS se 

spočte jako podíl výsledku hospodaření za účetní období a tržeb. Do položky tržeb se 

zahrnují celkové výnosy (Růčková, 2010). 

 

Při finanční analýze konsolidované účetní závěrky se za zisk dosazuje výsledek 

hospodaření bez podílu na ekvivalenci převzatý z výkazu zisků a ztrát celé skupiny, 

vztažený k celkovým tržbám. Vzorec pro výpočet je (Sedláček, 2002): 

 

 

(1.7) 
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Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku použít svůj majetek k úhradě závazků. Je důležitá 

z hlediska finanční rovnováhy firmy, neboť jen dostatečně likvidní podnik je schopen 

platit své závazky. Příliš vysoká míra likvidity ale znamená, že finanční prostředky jsou 

vázány v aktivech, která nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování finančních 

prostředků a ,,ukrajují“ tak z rentability. Je tedy nutné, pokud možno hledat vyváženou 

likviditu, která zajistí na jedné straně dostatečné zhodnocení prostředků a na straně 

druhé schopnost dostát svým závazkům. Z hlediska interpretace likvidity je důležité 

vědět, pro koho se analýza zpracovává. Věřitelé uvítají, budou-li hodnoty dosahovat 

horní hranice pásma, vlastníci naopak hodnoty blíže spodní hranice pásma (Růčková, 

2010). 

 

Likvidita je tedy schopnost podniku dostát svým závazkům. Z pozice konsolidačního 

celku (popř. i přidružených jednotek, dále jen ,,konsolidační pole“) nemá likvidita 

reálný dopad, neboť konsolidační pole nevstupuje do platebních vztahů se třetími 

osobami a tedy nemá ani žádné platební povinnosti.  

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. Ukazatel likvidity má však svá omezení – nepřihlíží ke struktuře oběžných 

aktiv z hlediska jejich likvidnosti a dále nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků 

z hlediska doby splatnosti. Hodnoty čitatele by měly být k hodnotě jmenovatele 

v rozmezí 1,5-2,5 (Růčková, 2010). 

 

V případě konsolidované účetní závěrky ukazatel umožňuje posoudit efekty v likviditě 

plynoucí mateřskému podniku jako důsledek získání vlivu v podnicích skupiny. 

Vnitroskupinové převody prováděné podle potřeb řídícího podniku mohou však 

ovlivňovat skutečnou likviditu individuálních podniků ve skupině. V tom případě je 

vhodné konfrontovat individuální ukazatele likvidity s údaji vypočtenými 

z konsolidované účetní závěrky. Vzorec pro běžnou likviditu je (Sedláček, 2002): 
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(1.8) 

 

Pohotová likvidita 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva bez zásob krátkodobé 

závazky. Platí, že čitatel by měl být vůči jmenovateli v poměru 1:1 až 1,5:1. Pokud by 

byl poměr 1:1, podnik by byl schopen vyrovnat své závazky, aniž by musel prodat své 

zásoby (Růčková, 2010). 

 

Pro analýzu skupiny podniků platí stejné předpoklady a závěry jako u předchozího 

ukazatele. Také je užitečné zkoumat vztah mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity. 

Výrazně nižší hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob. Vzorec pro 

pohotovou likviditu je (Sedláček, 2002):   

 

 

(1.9) 

 

Okamžitá likvidita 

Do okamžité likvidity vstupují ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Pod pojem pohotové 

platební prostředky řadíme peníze na běžném účtu, jiných účtech či v pokladně, volně 

obchodovatelné cenné papíry a šeky. Součástí krátkodobých dluhů jsou i krátkodobé 

bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci, které jsou v rozvaze vedeny odděleně 

od krátkodobých závazků v rámci bankovních úvěrů a výpomocí. Doporučená hodnota 

pro okamžitou likviditu je 0,2-0,5. Platí ale, že nedodržení předepsaných hodnot ještě 

nemusí za každou cenu znamenat finanční problémy firmy (Růčková, 2010). 

 

Při analýze konsolidované účetní závěrky lze komparovat výpočty na bázi dat 

z konsolidovaných účetních výkazů s výpočty individuálních účetních výkazů podniků 

ve skupině. Možná je také komparace aktiv z konsolidované účetní závěrky se závazky 

mateřského podniku, jako potenciální likvidita vzhledem k možnosti přesunu aktiv. 

Vzorec pro výpočet okamžité likvidity je (Sedláček, 2002):  
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(1.10) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V první části tohoto oddílu jsou představeny a popsány společnosti ve skupině, které 

byly pro práci vybrány. Druhá část je ryze výpočtová. Jsou zde provedeny a popsány 

jednotlivé kroky konsolidace účetní závěrky za rok 2012. V poslední části tohoto oddílu 

je provedeno zhodnocení finanční situace skupiny podniků. 

2.1 Představení mateřské společnosti 

Pro konsolidaci účetní závěrky byla vybrána společnost Jednota, spotřební družstvo 

v Hodoníně. Hlavní činností družstva je maloobchodní prodej potravin, nápojů, 

průmyslového a drogistického zboží denní potřeby. Družstvo se prezentuje pod 

marketingovou a obchodní značkou COOP, pod kterou se sdružují spotřební družstva, 

provozující různé řetězce. Cílem je společná prezentace, dosahování výhodnějších 

ekonomických podmínek a v neposlední řadě se jedná o nástroj konkurenčního boje. 

Logo společnosti je prezentováno obrázkem 3. 

 

 

Obr. 3: Logo mateřské společnosti (Zdroj: Výroční zpráva společnosti Jednota, 

spotřební družstvo v Hodoníně za rok 2012, 2013) 

 

2.1.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti: Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 

právní forma:  družstvo 

adresa:   Národní třída 13 

695 34  Hodonín 

www:   www.jednota-hodonin.cz 

datum vzniku:  27. října 1956 
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2.1.2 Historie společnosti 

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně je společenství neuzavřeného počtu osob, 

založené za účelem zabezpečení ekonomických, sociálních, kulturních a vzdělávacích 

potřeb členů družstva. Družstvo bylo zapsáno do podnikového rejstříku při Městském 

soudě v Brně dne 27. 10. 1956 pod názvem Jednota, lidové spotřební družstvo 

v Hodoníně. V roce 1978 byla schválena změna obchodního jména na Jednota, 

spotřební družstvo v Hodoníně. V roce 1992, na základě Zákona č. 42/1992 Sb.  

O úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, prošlo 

majetkovou transformací, která se stala jedním z prvních kroků na cestě k vybudování 

moderního, stabilního podnikatelského subjektu, schopného udržet si svoji pozici 

v sílícím tlaku konkurenčních firem. Další výrazný moment nastal v červenci roku 

2003, kdy družstvo spolu s Jednotou, spotřebním družstvem v Uherském Ostrohu  

a Jednotou, spotřebním družstvem ve Zlíně zakoupilo areál firmy Stival v Napajedlích. 

Objekt byl zakoupen ke společnému provozování velkoobchodní činnosti, proto výše 

uvedená družstva 7. dubna 2004 založila obchodní společnost DLC Napajedla a.s. 

Vlastní velkoobchodní činnost zahájilo DLC Napajedla a.s. v říjnu 2005. DLC 

Napajedla a.s. svojí kapacitou postačuje pro plánovaný objem maloobchodního prodeje 

všech akcionářů. Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně vlastní ve společnosti DLC 

Napajedla a.s.  50 % podíl na celkovém základním jmění, které činí 42 000 000,- Kč 

(Výroční zpráva společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně za rok 2012, 

2013). 

2.1.3 Předmět činnosti družstva 

Předmět hospodářské činnosti družstva je: 

a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

b) pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a nájem movitostí, 

c) hostinská činnost, 

d) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 

k regeneraci a rekondici, 

e) nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány 

prodejci zdravotnických prostředků. 
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2.1.4 Činnost družstva 

Rozhodující náplní činnosti spotřebního družstva je maloobchodní prodej širokého 

sortimentu potravin, nápojů, průmyslového a drogistického zboží denní potřeby. 

Budováním rozsáhlé prodejní sítě vychází družstvo vstříc očekávání věrných zákazníků 

a snaží se jim poskytovat kvalitní a cenově dostupné zboží a služby. K 31. prosinci 2012 

provozovalo družstvo 77 maloobchodních prodejen, členěných podle velikosti prodejní 

plochy a šíře sortimentu do čtyř základních kategorií. Stěžejními prodejnami,  

které zákazníkům nabízí největší sortimentní výběr zboží, jsou supermarkety 

v Hodoníně, Kyjově a ve Bzenci pod názvem MARINA. I v době ekonomické recese 

družstvo soustavně modernizovalo své prodejny a provádělo obměnu zařízení 

prodejen. V roce 2012 prošly zásadním remodelingem prodejny Rohatec, Strážnice, 

Násedlovice, Uhřice a nová pronajatá prodejna v Ratíškovicích. Na prodejnách 

pokračovala obměna chladící technologie a nábytku a rovněž rozšíření obslužných 

úseků pro prodej výsekového masa. Hospodářskou činnost družstva zabezpečovalo 

v roce 2012 celkem 424 průměrných přepočtených zaměstnanců. Jejich počet se oproti 

předchozímu roku zvýšil o 5 zaměstnanců, z toho na prodejnách o 4 zaměstnance. 

Družstvo zabezpečuje rozsáhlý vzdělávací program pro management i ostatní 

zaměstnance družstva.  (Výroční zpráva společnosti Jednota, spotřební družstvo 

v Hodoníně za rok 2012, 2013). 

2.1.5 Orgány družstva 

Nejvyšším orgánem družstva je Shromáždění delegátů. Volenými orgány družstva jsou 

představenstvo a kontrolní komise. Představenstvo družstva je výkonným, řídícím  

a statutárním orgánem družstva, oprávněným jednat za družstvo navenek. Je složeno  

ze sedmi členů, které volí Shromáždění delegátů. Kontrolní komise je oprávněna 

zejména kontrolovat celou činnost družstva, vyjadřovat se k roční účetní závěrce  

a k návrhu na rozdělení zisku, informovat o zjištěných nedostatcích představenstvo 

družstva a vyžadovat od něho sjednání nápravy a projednávat stížnosti členů družstva. 

Je odpovědná Shromáždění delegátů.  Běžnou činnost družstva a odborné útvary 

družstva řídí v rámci pověření představenstva ředitel družstva, který současně  

mj. vykonává usnesení představenstva družstva, zabezpečuje a řídí účinnou vnitřní 

kontrolu v družstvu. V rámci optimalizace vnitřních procesů byla schválena a 
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od 1. srpna 2011 realizována změna organizační struktury družstva. Organizační 

struktura odborných útvarů družstva je znázorněna na obrázku 4 (Výroční zpráva 

společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně za rok 2012, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4: Organizační struktura odborných útvarů družstva (Zdroj: Výroční zpráva společnosti Jednota, 

spotřební družstvo v Hodoníně za rok 2012, 2013) 

 

2.1.6 Majetkové účasti družstva v jiných subjektech 

Pro zajištění ekonomických potřeb družstva a zájmů svých členů vlastní družstvo 

majetkové či  jiné smluvní spoluúčasti ve společnostech DLC Napajedla a.s., COOP 

MORAVA s.r.o., SČMSD Praha, COOP Centrum družstvo. Majetkové účasti družstva 

v jiných subjektech jsou prezentovány tabulkou 1. V družstvu nemají smluvní nebo 

majetkovou spoluúčast žádné jiné účetní jednotky (Výroční zpráva společnosti Jednota, 

spotřební družstvo v Hodoníně za rok 2012, 2013). 

Útvar ředitele Útvar technický Útvar ekonomický Útvar obchodní 

Ředitel družstva 

Oddělení kanceláře 
ředitele a právní 

Oddělení ICT 

Oddělení obchodní 
a cenové 

Oddělení 
marketingu 

Oddělení řízení 
prodejen 

Oddělení personální 
a mzdové 

Oddělení finanční 

Oddělení kontrolní 
účtárny a inventur 

Oddělení účetnictví 

Úsek technických 
služeb 

Úsek správy 
majetku a MTZ 

Úsek všeobecné 
účtárny 

Úsek likvidace 
faktur 
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Tab. 1: Majetkové účasti družstva v jiných subjektech (Zdroj: Výroční zpráva společnosti Jednota, 

spotřební družstvo v Hodoníně za rok 2012, 2013) 

Název 

společnosti 
Sídlo 

Podíl na 

základním 

kapitálu (tis. Kč) 

Podíl na 

základním 

kapitálu (%) 

DLC Napajedla 

a.s. 

Kvítkovická 1533, 

763 61 Napajedla 
     17 170 50 % 

SČMSD Praha 
U Rajské zahrady 3/1912 

130 00 Praha 3 
   4 Neuvádí se 

COOP Centrum 

družstvo 

Na Poříčí 30, 

110 00 Praha 1 

                 

300 
3 % 

COOP MORAVA 

s.r.o. 

Sukova 2, 

659 40 Brno 
           9 321 15,573 % 

COOP MORAVA 

s.r.o. 

Sukova 2, 

659 40 Brno 

                     

2 
Rezervní fond 

 

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně vlastní ve společnosti DLC Napajedla a.s.   

50 % podíl na celkovém základním kapitálu, který činí 42 000 000,- Kč. V roce 2012 

družstvo odkoupilo obchodní podíl Jednoty spotřebního družstva v Třešti a navýšilo tím 

svůj obchodní podíl v COOP MORAVA s.r.o. na 15,573%. Obchodní podíl byl 

odkoupen ve výši 277 336,- Kč. Družstvo k tomu investovalo do rezervního fondu 

společnosti COOP MORAVA s.r.o. 2 000,- Kč (Výroční zpráva společnosti Jednota, 

spotřební družstvo v Hodoníně za rok 2012, 2013).  

 

2.2 Představení dceřiné společnosti 

Společnost DLC Napajedla a.s. je dceřinou společností společnosti Jednota, spotřební 

družstvo v Hodoníně, která tuto společnost ovládá a vlastní zde 50% podíl na základním 

kapitálu 42 000 tis. Kč. Členové statutárního orgánu ovládané osoby a členové dozorčí 

rady ovládané osoby jsou personálně propojeny se statutárním orgánem ovládající 
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osoby. Ve společnosti DLC Napajedla a.s. má dále podíl Jednota, spotřební družstvo 

v Uherském Ostrohu, které drží 36,4% akcií a Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, 

které je držitelem zbylých 13,6% akcií. Rozhodujícím předmětem podnikání akciové 

společnosti je obchod a služby. Průměrný počet pracovníků společnosti je 115 

pracovníků (Výroční zpráva společnosti DLC Napajedla, a.s. za rok 2012, 2013).  

2.2.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti: DLC Napajedla a.s. 

právní forma:  akciová společnost 

adresa:   Kvítkovická 1533 

763 61  Napajedla 

datum vzniku:  7. dubna 2004 

2.2.2 Předmět činnosti společnosti 

Předmět podnikání zapsaný v Obchodním rejstříku je: 

a) silniční, motorová doprava – nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 

b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

c) činnost účetních a daňových poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 

 

2.3 Představení přidruženého podniku 

Základní kapitál společnosti je 51 897 tis. Kč. V roce 2012 zabezpečovalo činnost 

společnosti celkem 19 průměrných přepočtených zaměstnanců. Rozhodujícím 

předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje (Výroční zpráva 

společnosti COOP MORAVA, s.r.o. za rok 2012, 2013).  

2.3.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti: COOP MORAVA, s.r.o. 

právní forma:  společnost s ručením omezeným 

adresa:   Sukova 2 

659 40 Brno 

datum vzniku:  27. srpna 1993 
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2.3.2 Předmět činnosti společnosti 

Předmět podnikání zapsaný v Obchodním rejstříku je: 

a) obchodní živnost – nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

b) obstarávání služeb spojených se správou, údržbou, pronájmem nemovitostí a 

nebytových prostor 

 

2.4 Vymezení problému práce 

Mateřská společnost Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně je spoluzakladatelem a 

ovládající osobou společnosti DLC Napajedla a.s. Vlastní zde 50 % podíl na základním 

kapitálu. Podíl na základním kapitálu odpovídá podílu na hlasovacích právech, míře 

vlivu a družstvo zde uplatňuje rozhodující vliv. Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 

je tedy podnik mateřský, DLC Napajedla a.s. podnik dceřiný, který je zahrnován do 

konsolidace od roku 2005, při uplatnění plné metody konsolidace.  

 

Společnost Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně vlastní také podíl ve společnosti 

COOP MORAVA s.r.o. První vklad 20 000,- Kč do společnosti vložila již v roce 1993. 

Od této chvíle zvyšovala každoročně svůj vklad, který představoval v roce 1999 celkově 

103 000,- Kč. Významným okamžikem byl rok 2000, kdy družstvo navýšilo svůj vklad 

v investované společnosti na celkových 6,243 mil. Kč, který představoval 10,26% na 

základním kapitálu. V průběhu roku 2012 družstvo odkoupilo obchodní podíl od 

Jednoty spotřebního družstva v Třešti a navýšilo tím svůj obchodní podíl v COOP 

MORAVA s.r.o. na 15,573%. Obchodní podíl byl odkoupen ve výši 277 336,- Kč. 

Celková zaplacená částka za veškeré podíly na základním kapitálu investované 

společnosti činí 9 323 tis. Kč. V dalším roce na sebe družstvo převede část obchodního 

podílu v COOP MORAVA s.r.o. od společnosti Jednota, spotřební družstvo v Novém 

Jičíně ve výši 5,415% a zvýší tak tím svůj podíl na základním kapitálu investované 

společnosti na 20,988%. Družstvo již v roce 2012 spolupracuje se společností Jednota, 

spotřební družstvo v Novém Jičíně v souvislosti se společností COOP MORAVA s.r.o. 

Vedení družstva zajímá, k jakým změnám dojde v konsolidovaných účetních výkazech 

po zahnutí nového podniku do konsolidace oproti původním konsolidovaným účetním 

výkazům původního konsolidačního celku.  
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Vymezení vzájemných vztahů jednotlivých zainteresovaných subjektů je prezentováno 

obrázkem 5. Procenta představují podíl na základním kapitálu. Co se společnosti COOP 

MORAVA s.r.o. týče, je zde uplatňován podstatný vliv, jedná se tedy o podnik 

přidružený a do konsolidace bude zahrnut při uplatnění ekvivalenční metody. 
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Obr. 5: Vymezení vzájemných vztahů společností (Zdroj: vlastní zpracování) 



51 

 

2.5 Vyčíslení potřebných veličin 

Před samotným sestavením konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků, budou 

v této části diplomové práce nejdříve přebrány a vyčísleny potřebné údaje 

z jednotlivých individuálních účetních výkazů a dopočteny veličiny, potřebné pro 

sestavení nových konsolidovaných účetních výkazů. Jedná se zejména o výpočet 

konsolidačního rozdílu a stanovení jeho odpisu, úpravu cenných papírů a podílů 

mateřské společnosti v přidruženém podniku. Dále je nutná úprava výsledku 

hospodaření a vyřešení problému souvisejícího s vylučováním vzájemných 

mezipodnikových transakcí. 

2.5.1 Konsolidační rozdíl 

První zjišťovanou veličinou při začlenění podniku do konsolidace, je výpočet 

konsolidačního rozdílu. Jedná se o vyjádření rozdílu mezi oceněním finanční investice 

v účetnictví mateřské společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně a její 

skutečnou hodnotou podle podílové účasti na vlastním kapitálu konsolidované účetní 

jednotky COOP MORAVA, s.r.o. Za skutečnou hodnotu se považuje vlastní kapitál 

konsolidovaného podniku podle jeho individuální účetní závěrky, očištěný o výsledek 

hospodaření ke dni akvizice. Pro zjednodušení výpočtu konsolidačního rozdílu bylo 

pracováno s datem 1. 1. 2012. Z této skutečné hodnoty podniku byla vypočtena 

hodnota, která připadá na finanční investici družstva podle jeho vlastnického podílu. 

Veškeré údaje jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tab. 2: Výpočet konsolidačního rozdílu (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv 

společností) 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly mateřské 

společnosti představující podíl v přidruženém podniku 

COOP MORAVA, s.r.o. 

9 323 

% podíl mateřské společnosti na ZK přidružené 

společnosti COOP MORAVA, s.r.o. 
15,573 

VK COOP MORAVA, s.r.o. k 31. 12. 2012 59 853 

VH běžného období COOP MORAVA, s.r.o. 2 044 

VH před akviziční 0 

VH post akviziční 2 044 

Očištěný VK COOP MORAVA, s.r.o. ke dni akvizice 57 809 

Podíl mateřské společnosti na ZK přidruženého podniku 

COOP MORAVA, s.r.o. 
9 003 

Kladný konsolidační rozdíl 320 
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Konsolidační rozdíl je kladný, ve výši 320 tis. Kč. Jedná se o aktivní rozvahovou 

položku v konsolidované účetní závěrce. Promítne se taktéž do konsolidovaného VZZ, 

neboť se odepisuje. O roční odpis se současně sníží částka vypočteného konsolidačního 

rozdílu. Doba odepisování byla stanovena jako maximální možná, tedy 20 let. Roční 

odpis je pak 16 tis. Kč. Tyto údaje jsou přehledně shrnuty v následující tabulce pod 

textem.  

 

Tab. 3: Výpočet odpisu konsolidačního rozdílu (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kladný konsolidační rozdíl 320 

Počet let odepisování 20 

Roční odpis KR 16 

 

2.5.2 Cenné papíry 

Dalšími kroky pro sestavení konsolidované účetní závěrky jsou operace s cennými 

papíry. Nejprve je nutno vyčíslit z rozvahové položky dlouhodobý finanční majetek 

družstva ty cenné papíry a podíly, jejichž emitentem je přidružený podnik.  

 

Dále se vypočte nová rozvahová položka Cenné papíry a podíly v ekvivalenci, jako 

podíl z vlastního kapitálu přidruženého podniku, zjištěného k rozvahovému dni. 

Výpočty jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tab. 4: Výpočet cenných papírů (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv společností) 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly mateřské 

společnosti představující podíl v přidruženém podniku 

COOP MORAVA, s.r.o. 

9 323 

VK COOP MORAVA, s.r.o. k 31. 12. 2012 59 853 

% podíl mateřské společnosti na ZK přidružené 

společnosti COOP MORAVA, s.r.o. 
15,573 

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 9 321 

 

2.5.3 Podíl na VH v ekvivalenci 

Do pasiv konsolidované účetní závěrky se zařazuje nová položka Podíl na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci. Tato položka se spočte jako podíl družstva na post 
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akvizičním výsledku hospodaření přidruženého podniku COOP MORAVA, s.r.o. 

Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 5: Výpočet – podíl na VH v ekvivalenci (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování) 

post akviziční VH COOP MORAVA, s.r.o.  2 044 

% podíl mateřské společnosti na ZK společnosti COOP 

MORAVA, s.r.o.  
15,573 

Podíl na VH v ekvivalenci 318 

 

2.5.4 Transakce uvnitř skupiny podniků 

Na základě dat získaných z interní účetní evidence mateřské společnosti Jednota, 

spotřební družstvo v Hodoníně, byly vyčísleny existující vzájemné transakce uvnitř 

skupiny podniků. Jedná se o nákup a prodej zboží mezi družstvem a přidruženou 

jednotkou COOP MORAVA, s.r.o. Údaje jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tab. 6: Transakce uvnitř skupiny podniků (v mil. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování) 

Prodej zboží společnosti COOP MORAVA, s.r.o. 25 

Nákup zboží od společnosti COOP MORAVA, s.r.o. 154 

 

Vylučování vzájemných mezipodnikových transakcí uvnitř skupiny nevyhovuje 

podstatě ekvivalenční metody. U ekvivalenční metody nedochází k agregaci dat 

konsolidující a konsolidované účetní jednotky. To znamená, že se nesčítají položky 

čistých aktiv, resp. výnosů a nákladů, resp. příjmů a výdajů, a proto není možné 

vylučovat vzájemná aktiva a závazky, resp. výnosy a náklady, resp. peněžní toky mezi 

investorem a přidruženou jednotkou.  Vzájemné transakce u ekvivalenční metody lze 

eliminovat pouze specifickým způsobem, a to v případech, kdy transakce proběhla 

pouze mezi investorem a přidruženou jednotkou a nebyl při tom dotčen jiný subjekt, 

stojící mimo tyto dvě jednotky (Zelenka a Zelenková, 2013, s. 237-241). Také v článku 

5.5 ČÚS pro podnikatele č. 20 je uvedeno, že u ekvivalenční metody se vylučují pouze 

prokazatelně zjistitelné vzájemné transakce, které mají významný dopad na vlastní 

kapitál a výsledek hospodaření přidruženého podniku. V našem případě prodeje zboží, 

přidružená jednotka na konci roku 2012 eviduje nulový zůstatek zboží. Dle informací 

družstva se jedná v případě nákupu o zboží, které bylo v průběhu účetního období 
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prodáno a jde tedy o transakce dotýkajících se i třetích subjektů. Také z hlediska 

významnosti tvoří tržby za zboží mateřskému podniku necelých 5% na celkových 

tržbách přidruženého podniku. Podíl zisku vygenerovaného z těchto operací na 

celkovém zisku společnosti lze tedy považovat za procentuálně nevýznamný. Z tohoto 

důvodu se neprovede v konsolidované účetní závěrce vyloučení výše uvedených 

mezipodnikových vztahů.  

2.6 Úprava individuální účetní závěrky 

Na základě výše uvedených vypočtených veličin, je možné provést potřebné úpravy 

účetních výkazů. V případě ekvivalenční metody konsolidace se jedná o úpravu 

majetkové struktury konsolidující účetní jednotky, tedy výkazů mateřského podniku.  

2.6.1 Úprava rozvahy 

V tomto oddílu jsou provedeny úpravy bilance družstva, nutné pro sestavení 

konsolidované rozvahy. Úpravy jsou rozděleny do dvou tabulek. Následující tabulka 

představuje úpravy aktivních položek. 

 

Tab. 7: Úprava položek rozvahy - aktiva (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy 

společnosti) 

 
Mateřská 

společnost 

Úpravy 
Souhrn 

1. 2. 

AKTIVA CELKEM 409 757   410 059 

Dlouhodobý majetek 336 920   337 222 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
290   290 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
309 833   309 833 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
26 797 -9 323  17 474 

Kladný konsolidační rozdíl  320 -16 304 

Cenné papíry a podíly v 

ekvivalenci 
 9 321  9 321 

Oběžná aktiva 72 406   72 406 

Zásoby 46 272   46 272 

Dlouhodobé pohledávky 0   0 

Krátkodobé pohledávky 11 777   11 777 

Krátkodobý finanční 

majetek 
14 357   14 357 

Časové rozlišení 431   431 
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Z dlouhodobého finančního majetku byly nejprve vyloučeny cenné papíry a podíly 

představující podíl v přidruženém podniku COOP MORAVA, s.r.o. ve výši 9 323 tis. 

Kč. Dále byl výkaz rozšířen o novou rozvahovou položku Kladný konsolidační rozdíl, 

který se v prvním roce uvedl v plné výši 320 tis. Kč. Současně se provedlo snížení o 

roční odpis 16 tis. Kč. Další novou aktivní položkou jsou Cenné papíry a podíly 

v ekvivalenci, ve výši 9 321 tis. Kč. 

 

V následující tabulce jsou provedeny potřebné úpravy individuální rozvahy družstva na 

straně pasiv. 

 

Tab. 8: Úprava položek rozvahy - pasiva (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy 

společnosti) 

 Mateřská 

společnost 

Úpravy 
Souhrn 

1. 2. 

PASIVA CELKEM 409 757   410 059 

Vlastní kapitál 303 329   303 631 

Základní kapitál 8 048   8 048 

Kapitálové fondy 39 313   39 313 

Rezervní fond, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze 

zisku 

170 694   170 694 

VH minulých let 83 177   83 177 

VH běžného účetního 

období 
2 097  -16 2 081 

Podíl na VH v ekvivalenci  318  318 

Konsolidovaný rezervní 

fond 
   0 

Cizí zdroje 106 189   106 189 

Rezervy 0   0 

Dlouhodobé závazky 24 416   24 416 

Krátkodobé závazky 81 773   81 773 

Bankovní úvěry a výpomoci 0   0 

Časové rozlišení 239   239 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období je nutno snížit právě o roční odpis 

vypočteného aktivního konsolidačního rozdílu ve výši 16 tis. Kč. Dále je potřeba 

rozšířit výkaz o novou pasivní položku Podíl na VH v ekvivalenci, tedy o spočtených 

318 tis. Kč. Konsolidovaný rezervní fond vykazuje nulovou hodnotu vzhledem ke 
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skutečnosti, že se jedná o první rok zahrnutí podniku do konsolidace. V dalších letech 

se v této položce budou kumulovat podíly na VH v ekvivalenci z minulých období. 

 

2.6.2 Úprava VZZ 

V následující tabulce jsou provedeny úpravy výsledovky, nutné pro sestavení 

konsolidovaného VZZ.  

 

Tab. 9: Úprava položek výsledovky (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti) 

 
Mateřská 

společnost 

Úpravy 
Souhrn 

1. 2. 

Provozní výnosy 886 593   886 593 

Provozní náklady 882 698   882 698 

Provozní VH 3 905   3 905 

Finanční výnosy 53   53 

Finanční náklady 2 109   2 109 

Finanční VH -2 056   -2 056 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
-133   -133 

VH za běžnou činnost 1 982   1 982 

Mimořádné výnosy 200   200 

Mimořádné náklady 58   58 

Daň z příjmů z mimořádné 

činnosti 
27   27 

Mimořádný VH 115   115 

VH BĚŽNÉHO ÚČETNÍ 

OBDOBÍ 
2 097   2 097 

Zúčtování kladného KR   -16 -16 

Konsol. VH bez 

ekvivalence 
   2 081 

Podíl na VH v ekvivalenci  318  318 

KONSOLIDOVANÝ VH    2 399 

 

Ve výkazu přibývá nová položka Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu, která 

snižuje VH běžného účetního období o vypočtený roční konsolidační rozdíl 16 tis. Kč. 

Konsolidovaný VH bez ekvivalence v částce 2 081 tis. Kč je pak VH běžného účetního 

období snížený právě o vypočtený roční odpis KR. Další nová položka 

v konsolidovaném VZZ je Podíl na VH v ekvivalenci, který je znám z předchozího ve 

výši 318 tis. Kč. Konsolidovaný VH je pak 2 399 tis. Kč.   
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2.7 Konsolidované účetní výkazy 

Níže sestavené konsolidované účetní výkazy vychází jednak z původních 

konsolidovaných účetních výkazů, sestavených mateřskou společností Jednota, 

spotřební družstvo v Hodoníně, kde je do konsolidace zahrnuta dceřiná společnost DLC 

Napajedla, a.s., a jednak z výše uvedených výpočtů, potřebných pro zahnutí nového 

podniku COOP MORAVA, s.r.o. do konsolidace. Jsou zde shrnuty již veškeré úpravy, 

nutné pro sestavení konsolidované rozvahy a výsledovky za celou skupinu podniků.  

 

Tab. 10: Konsolidovaná rozvaha (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování) 

Konsolidovaná rozvaha 

k 31. 12.2012 

JEDNOTA, spotřební 

družstvo v Hodoníně 

IČ: 000 32 263 

Text rok 2012 

AKTIVA CELKEM 540 795 

Dlouhodobý majetek 361 971 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 716 

Software 1 559 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 157 

Dlouhodobý hmotný majetek 350 226 

Pozemky 6 965 

Stavby 312 682 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 30 168 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 411 

Dlouhodobý finanční majetek 10 029 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 100 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry 304 

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 9 321 

Kladný konsolidační rozdíl 304 

Oběžná aktiva 176 877 

Zásoby 91 805 

Materiál 874 

Zboží 90 931 

Krátkodobé pohledávky 63 014 

Pohledávky z obchodních vztahů 58 399 

Stát – daňové pohledávky 707 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 207 

Dohadné účty aktivní 2 428 

Jiné pohledávky 273 

Krátkodobý finanční majetek 22 058 

Peníze 10 148 

Účty v bankách 4 282 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 7 628 
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Časové rozlišení 1 947 

Náklady příštích období 1 891 

Příjmy příštích období 56 

 

 

Text Rok 2012 

PASIVA CELKEM 540 795 

Vlastní kapitál 318 842 

Základní kapitál 29 048 

Základní kapitál 29 048 

Kapitálové fondy 35 500 

Emisní ážio 0 

Ostatní kapitálové fondy 34 260 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 1 240 

Nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 171 590 

Nedělitelný fond 169 623 

Statutární a ostatní fondy 1 967 

Výsledek hospodaření minulých let 76 024 

Nerozdělený zisk minulých let 83 177 

Neuhrazená ztráta minulých let -7 153 

Výsl. hosp. účet. období bez menšinových podílů -885 

Výsledek hosp. běžného účetního období -901 

Podíl na výsl. hosp. v ekvivalenci  318 

Záporný konsolidační rozdíl 7 263 

Konsolidační rezervní fond 0 

Cizí zdroje 221 626 

Rezervy 96 

Ostatní rezervy 96 

Dlouhodobé závazky 29 092 

Jiné závazky 18 617 

Odložený daňový závazek 10 475 

Krátkodobé závazky 143 564 

Závazky z obchodních vztahů 109 852 

Závazky k zaměstnancům 6 641 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3 983 

Stát – daňové závazky a dotace 1 143 

Krátkodobé přijaté zálohy 11 987 

Dohadné účty pasivní 5 219 

Jiné závazky 5 219 

Bankovní úvěry a výpomoci 48 874 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 

Běžné bankovní úvěry 48 874 

Časové rozlišení 327 

Výdaje příštích období 327 

Výnosy příštích období 0 
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Tab. 11: Konsolidovaný VZZ (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování) 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

k 31. 12.2012 

JEDNOTA, spotřební 

družstvo v Hodoníně 

IČ: 000 32 263 

Text Rok 2012 

Tržby za prodej zboží 1 739 239 

Náklady vynaložené na prodané zboží 1 535 931 

Obchodní marže 203 308 

Výkony 56 199 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 56 199 

Výkonová spotřeba 84 668 

Spotřeba materiálu a energie 43 039 

Služby 41 629 

PŘIDANÁ HODNOTA 174 839 

Osobní náklady 144 508 

Mzdové náklady 103 335 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 895 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 35 128 

Sociální náklady 5 150 

Daně a poplatky 1 441 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 31 954 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 7 104 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 6 822 

Tržby z prodeje materiálu 282 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 6 571 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 6 454 

Prodaný materiál 117 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 9 

Ostatní provozní výnosy 7 023 

Ostatní provozní náklady 1 653 

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 2 830 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 447 

Výnosové úroky 0 

Nákladové úroky 1 816 

Ostatní finanční výnosy 53 

Ostatní finanční náklady 1 737 

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření -3 053 

Daň z příjmů za běžnou činnost -61 

splatná 592 

odložená -653 

KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA 

BĚŽNOU ČINNOST 

-162 
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Mimořádné výnosy 200 

Mimořádné náklady 1 411 

Daň z příjmů za mimořádnou činnost -107 

Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření -1 104 

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu (-) 16 

Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu (+) 381 

KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BEZ 

EKVIVALENCE 

-901 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 318 

KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

-583 

KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA 

ÚČETNÍ OBDOBÍ před zdaněním 

-694 

 

 

2.8 Analýza konsolidovaných účetních výkazů 

Analýza je zaměřena zejména na ukazatele, zahrnující položky konsolidovaných 

účetních výkazů, u kterých došlo ke změně ve srovnání s původní konsolidovanou 

účetní závěrkou. V původních konsolidovaných účetních výkazech byly do konsolidace 

zahrnuty mateřská společnost Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně a dceřiná 

společnost DLC Napajedla, a.s. Do nové konsolidované účetní závěrky byla do 

konsolidace zahrnuta také přidružená jednotka COOP Morava, s.r.o. V následující 

tabulce 12 jsou uvedeny položky rozvahy a výsledovky, u kterých došlo ke změně  po 

zahnutí nového podniku do konsolidace. 

 

Tab. 12: Rozdíly v původní a nové KÚZ (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Původní KÚZ Nová KÚZ 

Rozvahové položky 

AKTIVA CELEKM 540 493 540 795 

Dlouhodobý majetek 361 669 361 971 

Dlouhodobý finanční majetek 9 727 10 029 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 100 100 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry 9 627 304 

Cenné papíry v ekvivalenci X 9 321 

Kladný konsolidační rozdíl X 304 

PASIVA CELKEM 540 493 540 795 

Vlastní kapitál 318 540 318 842 

VH běžného úč. období -885 -901 

Podíl na VH v ekvivalenci X 318 
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Položky VZZ 

Kons. VH bez ekvivalence              X (-885) -901 

Kons. VH za úč. období -885 -583 

Kons. VH za úč. období před zdaněním - 1 053 -694 

 

V případě rozvahových položek došlo ke zvýšení aktiv z důvodu nárůstu dlouhodobého 

finančního majetku. Takto se stalo v důsledku vzniku nové položky Cenné papíry 

v ekvivalenci a výpočtu konsolidačního rozdílu jako vyjádření rozdílu mezi oceněním 

finanční investice v účetnictví mateřské společnosti a její skutečnou hodnotou podle 

podílové účasti na vlastním kapitálu konsolidované účetní jednotky (podrobně viz. 

kapitola 2.5.1 a 2.5.2).  Na straně pasiv pak došlo k nárůstu z důvodu vzniku nové 

rozvahové položky Podíl na VH v ekvivalenci (podrobněji viz. kapitola 2.5.3). Ze 

stejného důvodu došlo také k výše uvedeným změnám v konsolidovaném výkazu zisku 

a ztráty.  

2.8.1 Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti konsolidované účetní závěrky byl spočten podle vzorce 

(1.1) z položek Cizí zdroje a Aktiva celkem, původních a nových konsolidovaných 

účetních výkazů. Hodnoty ukazatele původní a nové konsolidované účetní závěrky jsou 

uvedeny v následující tabulce 13.  

 

Tab. 13: Celková zadluženost (Zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů) 

Původní KÚZ Nová KÚZ 

41,00% 40,98% 

 

Po zahrnutí nového podniku do konsolidace, tedy v nové konsolidované účetní závěrce 

došlo k nepatrnému poklesu celkové zadluženosti. Je to z důvodu zvýšení 

dlouhodobého finančního majetku a v konečném důsledku zvýšení celkových aktiv 

v nové konsolidované účetní závěrce oproti původní. 

 

Dále byla celková zadluženost spočtena pro jednotlivé podniky ve skupině. Výsledky 

jsou uvedeny v následující tabulce 14.  
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Tab. 14: Celková zadluženost - individuální (Zdroj: vlastní zpracování dle individuálních účetních 

výkazů) 

Mateřská společnost 25,92% 

Dceřiná společnost 80,90% 

Přidružený podnik 84,21% 

 

Celková zadluženost mateřského podniku je velmi nízká. Podnik je zadlužen méně jak z 

30% svých celkových aktiv a lze ho tedy považovat za finančně stabilní. Zadluženost 

ostatních podniků ve skupině je však nadprůměrná. V obou případech převyšuje 80% svých 

celkových aktiv a tento stav je obecně považován za rizikový. Zde je nutné podotknout, že u 

přidruženého podniku však tvoří podstatnou většinu (99,98%) cizích zdrojů krátkodobé 

závazky z obchodního styku, které však dosahují přibližně výši měsíčních tržeb. Na druhé 

straně aktiva společnosti nejsou vysoká, neboť vzhledem k předmětu podnikání společnost 

pro svou činnost nepotřebuje velké množství dlouhodobého majetku a oběžná aktiva jsou 

v rozvaze evidována pouze jako konečný stav ke konci roku, nikoliv v objemu, který 

podnikem prošel za rok.  

 

Z individuálních výpočtů zadluženosti je patrné, že celek je velmi nesourodý. Dceřiná 

společnost i přidružený podnik vykazují vysokou zadluženost. Z tohoto důvodu byl zjištěn 

objem dlouhodobého majetku jednotlivých společností ve skupině a dlouhodobých zdrojů 

krytí jakož to ,,Zlaté pravidlo financování“. Údaje jsou uvedeny v následující tabulce a byly 

převzaty z individuálních účetních výkazů jednotlivých společností. Dlouhodobé zdroje 

jsou součtem vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů jednotlivých společností. 

 

Tab. 15: Objem dlouhodobého majetku a dlouhodobých zdrojů společností (Zdroj: vlastní zpracování dle 

individuálních účetních výkazů) 

 
Dlouhodobý majetek 

(tis. Kč) 

Dlouhodobé zdroje 

 (tis. Kč) 

Mateřská společnost 336 920 327 745 

Dceřiná společnost 41 919 39 111 

Přidružený podnik 9 723 59 897 

 

Mateřská i dceřiná společnost dodržují zásadu financovaní dlouhodobého majetku 

dlouhodobými zdroji krytí. Přidružený podnik však eviduje dlouhodobé zdroje (vlastní 

kapitál představuje 99,9%) ve výši téměř 60 mil. Kč, avšak dlouhodobý majetek 

(podstatnou část tvoří stavby – 77%) pouze ve výši necelých 10 mil. Kč. Zde je nutno 



63 

 

podotknout, že vzhledem k oboru podnikání tato skutečnost zase nemusí být 

považována za rizikovou, neboť dlouhodobé zdroje jsou v tomto případě z podstatné 

většiny tvořeny základním kapitálem, ale hlavně podnik nepotřebuje ke své činnosti 

tolik dlouhodobého majetku a dlouhodobými zdroji pak může krýt stálou část oběžných 

aktiv.  

 

Koeficient samofinancování 

Ukazatel koeficientu samofinancování konsolidované účetní závěrky byl spočten podle 

vzorce (1.2) z položek Vlastní kapitál a Aktiva celkem konsolidovaných účetních 

výkazů. Hodnoty ukazatele původní konsolidované účetní závěrky a nové 

konsolidované účetní závěrky jsou uvedeny v následující tabulce 16.  

 

Tab. 16: Koeficient samofinancování (Zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů) 

Původní KÚZ Nová KÚZ 

58,94% 58,96% 

 

V případě ukazatele koeficientu samofinancování došlo logicky k mírnému nárůstu ze 

stejného důvodu jako v případě předchozího ukazatele celkové zadluženosti, neboť 

tento je doplňkovým ukazatelem celkové zadluženosti. 

 

Dále byl ukazatel koeficient samofinancování modifikován (Sedláček, 2002). První 

ukazatel vyjadřuje podíl vlastního kapitálu matky na celkových aktivech skupiny. 

Druhý ukazatel je vyjádřením podílu vlastního kapitálu matky na vlastním kapitálu 

skupiny. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 17 a vztahují se k nové 

konsolidované účetní závěrce. 

 

Tab. 17: Koeficient samofinancování - modifikace (Zdroj: vlastní zpracování dle nová KÚZ) 

VK matka / AC skupina 56,10% 

VK matka / VK skupina 95,13% 

 

První ukazatel v tabulce 17 vyjadřuje, jak velká část na celkovém kapitálovém krytí 

skupiny je zajišťován vlastním kapitálem mateřského podniku. Jedná se o více jak 56% 

a mateřský podnik tak vlastním kapitálem kryje více jak polovinu aktiv skupiny.  
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Druhý ukazatel charakterizuje strukturu vlastního kapitálu skupiny. Vyjadřuje podíl 

vlastního kapitálu mateřského podniku na celkovém kapitálu skupiny, jedná se o 

hodnotu vyšší jak 95%. Z ukazatele je opět patrné, že mateřský podnik má vysoký podíl 

vlastního kapitálu a nevyužívá cizí zdroje financování.  

2.8.2 Ukazatele rentability 

Pro výpočet rentability konsolidovaných účetních výkazů byly vybrány ukazatele ROA, 

ROI, ROE a ROS.  

 

ROA 

Ukazatele čisté rentability aktiv konsolidované účetní závěrky byly spočteny z položek 

konsolidovaných účetních výkazů podle vzorce (1.3). Ukazatel poměřuje konsolidovaný 

hospodářský výsledek za účetní období s celkovými aktivy. Výsledné hodnoty původní 

a nové konsolidované účetní závěrky jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tab. 18: ROA (Zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů) 

Původní KÚZ Nová KÚZ 

-0,16% -0,11% 

 

V obou případech vykazuje rentabilita skupiny podniků zápornou hodnotu, což je 

důsledkem záporného výsledku hospodaření za období dceřiné společnosti. Vzhledem 

ke skutečnosti, že ukazatel je postaven na zisk, mají tyto výsledky nulovou vypovídací 

schopnost. Z tohoto důvodu byla rentabilita spočtena individuálně pro jednotlivé 

společnosti ve skupině. Výsledné hodnoty ROA jsou uvedeny v následující tabulce 19.  

 

Tab. 19: ROA – individuální (Zdroj: vlastní zpracování dle individuálních účetních výkazů) 

Mateřská společnost 0,51% 

Dceřiná společnost -0,78% 

Přidružený podnik 0,54% 

 

Rentabilita aktiv v případě mateřské společnosti ani přidruženého podniku nedosahuje 

doporučených výsledků. Nízké hodnoty signalizují, že majetek je využíván k tvorbě zisku 
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velmi neefektivně. Dceřiná společnost je nerentabilní, záporná hodnota je důsledkem 

dosažené ztráty v tomto účetním období. 

 

ROI 

Ukazatele hrubé rentability vloženého kapitálu byly spočteny podle vzorce (1.4) 

z položek konsolidovaných účetních výkazů. Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností 

působí kapitál vložený do podniku nezávisle na zdroji financování. Hodnoty ukazatele 

původní a nové konsolidované účetní závěrky jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tab. 20: ROI (Zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů) 

Původní KÚZ Nová KÚZ 

-0,07% -0,07% 

 

Stejně jako v případě rentability aktiv dosahují ukazatele záporných hodnot. Důvodem 

je záporný konsolidovaný finanční výsledek hospodaření, v obou případech v částce 

3 053 tis. Kč.  

 

ROE 

Ukazatel poměřuje konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období s vlastním 

kapitálem skupiny. Rentabilita vlastního kapitálu byla spočtena podle vzorce (1.5) 

z položek konsolidovaných účetních výkazů. Hodnoty původní a nové konsolidované 

účetní závěrky jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tab. 21: ROE (Zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů) 

Původní KÚZ Nová KÚZ 

-0,28% -0,18% 

 

Stejně jako v případě rentability aktiv, vykazuje ukazatel záporné hodnoty vzhledem 

k záporným výsledkům hospodaření za účetní období a nemá tedy vypovídací 

schopnost. Proto jako v případě ROA, byly spočteny hodnoty tohoto ukazatele 

individuálně u jednotlivých společností ve skupině. Výsledky jsou prezentovány 

následující tabulkou 22.  
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Tab. 22: ROE - individuální (Zdroj: vlastní zpracování dle individuálních účetních výkazů) 

Mateřská společnost 0,69% 

Dceřiná společnost -4,09% 

Přidružený podnik 3,42% 

 

Rentabilita vlastního kapitálu mateřské společnosti nedosahuje doporučené hranice 

výnosnosti bezrizikových investic např. státních dluhopisů, která byla v roce 2012 2,78% 

(AliaWeb, 2014). Dceřiná společnost vykazuje jako v předchozím případě zápornou 

hodnotu a je tedy nerentabilní. Přidružený podnik vzhledem k ostatním ve skupině dosahuje 

nejlepších výsledků.  

 

Dále byl ukazatel ROE pro konsolidované účetní výkazy modifikován – vzorec (1.6) a 

spočtena rentabilita vlastního kapitálu přidruženého podniku. Hodnoty se vztahují 

k nové konsolidované účetní závěrce. 

  

Tab. 23: ROE - modifikace (Zdroj: vlastní zpracování) 

VH v ekvivalenci / CP v ekvivalenci 3,41% 

 

Zde je vypočtená hodnota opět vyšší než výnosnost bezrizikové investice – státních 

dluhopisů, které ve sledovaném roce 2012 dosahovaly 2,78%, což lze považovat za 

dobrý výsledek.  

 

ROS 

Ukazatel provozní rentability tržeb byl spočten podle vzorce (1.7) z položek 

konsolidovaných účetních výkazů. Hodnoty ukazatele jsou uvedeny v následující 

tabulce.  

 

Tab. 24: ROS (Zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů) 

Původní KÚZ Nová KÚZ 

-0,05% -0,05% 

 

Ukazatele rentability tržeb jsou opět záporné, z důvodu záporného VH za účetní období 

bez podílu ekvivalence. Vzhledem k jejich nulové vypovídací schopnosti byla 
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rentabilita spočtena pro jednotlivé podniky ve skupině. Výsledky jsou uvedeny 

v následující tabulce.  

 

Tab. 25: ROS - individuální (Zdroj: vlastní zpracování dle individuálních účetních výkazů) 

Mateřská společnost 0,24% 

Dceřiná společnost -0,15% 

Přidružený podnik 0,06% 

 

Při rozboru jednotlivých společností ve skupině bylo zjištěno, že ani jeden podnik 

nedosahuje doporučených hodnot. Dceřiná společnost je i v tomto případě opět 

nerentabilní. 

2.8.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity byly spočteny podle vzorců (1.8), (1.9) a (1.10). U všech ukazatelů 

likvidity jsou dosahovány stejné hodnoty v případě původní i nové konsolidované 

účetní závěrky. Je to z důvodu, že při sestavení nové konsolidované závěrky nedošlo ke 

změně ve struktuře a objemu oběžných aktiv ani cizích zdrojů.  

 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity byl spočten z KÚZ podle vzorce (1.8). Hodnota ukazatele je 

uvedena v následující tabulce.  

 

Tab. 26: Běžná likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů) 

Původní KÚZ Nová KÚZ 

0,92 0,92 

 

Ukazatel běžné likvidity umožňuje posoudit efekty v likviditě plynoucí mateřskému 

podniku jako důsledek získání majoritního vlivu v podnicích skupiny. Likvidita z údajů 

konsolidované účetní závěrky je vyšší než likvidita mateřského podniku. To znamená, 

že si mateřský podnik podílem a vlivem v dceřiném podniku zajistil rezervu pro svoji 

platební schopnost, kterou může využít prostřednictvím interních kapitálových toků.   
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Tab. 27: Běžná likvidita – individuální (Zdroj: vlastní zpracování dle individuálních účetních výkazů) 

Mateřská společnost 0,89 

Dceřiná společnost 0,97 

Přidružený podnik 1,16 

 

Ani jeden podnik ve skupině nedosahuje doporučených hodnot 1,5 – 2,5. Mateřský a 

dceřiný podnik by ani po inkasování svých pohledávek a po prodeji zásob nebyl schopen 

uhradit své krátkodobé závazky v plné výši. Nejlepšího výsledku dosahuje podnik 

přidružený. 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity byl spočten z KÚZ podle vzorce (1.9). Hodnota ukazatele 

je uvedena v následující tabulce 28.  

 

Tab. 28: Pohotová likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů) 

Původní KÚZ Nová KÚZ 

0,44 0,44 

 

Ukazatel odstraňuje nevýhody ukazatele běžné likvidity, spojené s citlivostí na strukturu 

zásob a jejich správného ocenění vzhledem k jejich prodejnosti. Zde jsou zásoby 

z oběžných aktiv vyloučeny. Ukazatel vypočtený z konsolidovaných účetních výkazů je 

opět vyšší než z individuální účetní závěrky mateřského podniku. To znamená, že si 

mateřský podnik svým podílem a vlivem zajistil rezervu pro svoji platební schopnost. 

Pokud budeme také zkoumat poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity, 

zjistíme, že pohotová likvidita je oproti běžné likviditě výrazně nižší, což může 

poukazovat na nadměrnou váhu zásob v rozvaze. 

 

Tab. 29: Pohotová likvidita – individuální (Zdroj: vlastní zpracování dle individuálních účetních výkazů) 

Mateřská společnost 0,32 

Dceřiná společnost 0,63 

Přidružený podnik 1,16 

 

Ukazatel pohotové likvidity v případě mateřské a dceřiné společnosti nedosahuje 

doporučených hodnot 1 – 1,5. Znamená to, že společnosti by ani v případě, kdyby 
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inkasovaly své pohledávky, nebyly schopny uhradit své krátkodobé závazky v plné výši. 

Nejlepšího výsledku ve skupině dosáhla přidružená jednotka, kdy by ze svých finančních 

prostředků a pohledávek byla schopna zaplatit 100% svých krátkodobých závazků. 

  

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity byl spočten z KÚZ podle vzorce (1.10). Hodnota ukazatele 

je uvedena v následující tabulce.  

 

Tab. 30: Okamžitá likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů) 

Původní KÚZ Nová KÚZ 

0,12 0,12 

 

Okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit okamžitě krátkodobé závazky. 

Skupina podniků by ze svých disponibilních finančních prostředků byla schopna zaplatit 

12% svých krátkodobých závazků. 

 

Tab. 31: Okamžitá likvidita – individuální (Zdroj: vlastní zpracování dle individuálních účetních výkazů) 

Mateřská společnost 0,18 

Dceřiná společnost 0,05 

Přidružený podnik 0,18 

 

Mateřská společnost a přidružený podnik se pohybuje na dolní hranici doporučeného 

intervalu 0,2 – 0,5. Nejhoršího výsledku ve skupině dosáhla dceřiná společnost, která by ze 

svých disponibilních finančních prostředků byla schopna zaplatit pouze 5% svých 

krátkodobých závazků. 

2.9 Celkové zhodnocení 

Po zahrnutí přidruženého podniku do konsolidace a sestavení nové konsolidované 

účetní závěrky ekvivalentní metodou, se situace podstatně nezměnila, neboť váha 

přidruženého podniku je nízká. Přesto dosahuje skupina podniků při srovnání původní a 

nové konsolidované účetní závěrky lepších výsledků. Došlo ke zvýšení aktiv u 

dlouhodobého majetku a snížení ztráty u konsolidovaného VH za účetní období o 302 

tis. Kč. Zahrnutí nového podniku do konsolidace se tedy jeví jako dobrý tah. V rámci 

analýzy dílčích ukazatelů konsolidované účetní závěrky, se situace skupiny podniků po 



70 

 

zahrnutí přidruženého podniku do konsolidace, také radikálně nezměnila. Došlo k 

nepatrnému snížení již tak nízké celkové zadluženosti a tím pádem ke zvýšení hodnoty 

koeficientu samofinancování. Při výpočtech ukazatelů zadluženosti jsme si mohli 

povšimnout, že celek je velmi nesourodý. Ačkoliv mateřská společnost vykazuje velmi 

nízkou zadluženost - pouze 25%, celková zadluženost skupiny podniků dosahuje již 

,,zdravých“ 40%, přičemž jak dceřiný, tak i přidružený podnik je zadlužen z více jak 80% 

svých aktiv. Ukazatele rentability konsolidovaných účetních výkazů vykazovaly záporné 

hodnoty a neměly tedy žádnou vypovídací hodnotu. V rámci analýzy rentability 

jednotlivých společností ve skupině nedosahoval mateřský podnik v žádném případě 

doporučených hodnot, dceřiný podnik byl ve všech případech zcela nerentabilní a 

přidružený podnik se pohyboval ve většině případů také pod doporučenou hranicí. 

Přidružený podnik při analýze jednotlivých podniků ve skupině dosáhl při testování 

ROA a ROE nejlepších výsledků. Likvidita se u nově sestavené konsolidované účetní 

závěrky ve srovnání s původní konsolidovanou účetní závěrkou nezměnila z důvodu, že 

nedošlo ke změně ve struktuře a objemu oběžných aktiv ani cizích zdrojů. 

  

Při analýze ukazatelů konsolidované účetní závěrky bylo dále dospěno k následujícím 

závěrům. Celková zadluženost skupiny podniků je nízká, což je zapříčiněno zejména velmi 

nízkou zadlužeností mateřské společnosti. Vlastní kapitál skupiny je tvořen z více jak 95% 

vlastním kapitálem matky a vlastní kapitál matky tvoří na celkových aktivech skupiny 56%. 

Naopak nejvyšší zadluženost vykazuje právě přidružená jednotka, kde podíl cizích zdrojů 

na celkovém kapitálu tohoto podniku je 84%.  

 

Jak již bylo řečeno, ukazatele likvidity u nově sestavené konsolidované účetní závěrky 

vzhledem k té původní zůstaly neměnné. V rámci srovnání jednotlivých společností ve 

skupině vykazuje přidružený podnik ve všech případech nejlepší výsledky. Přesto není 

hodnocení ukazatelů likvidity u společností příliš pozitivní a podniky se jeví jako 

nelikvidní. Dále bylo, při zkoumání poměru mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity 

mateřské i dceřiné společnosti, zjištěno, že pohotová likvidita je oproti běžné likviditě 

výrazně nižší, což bude pravděpodobně poukazovat na nadměrnou váhu zásob. Dceřiná 

společnost a přidružený podnik evidují krátkodobé pohledávky v přibližné výši svých 

měsíčních tržeb. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

Tato část diplomové práce je zaměřena na ukazatele, které vybočují z doporučených hodnot 

a jejichž změna by mohla přispět k celkovému zlepšení finanční situace společností ve 

skupině a v konečném důsledku k podání lepšího obrazu konsolidované účetní závěrky. 

Návrhy jsou zaměřeny zejména na mateřský podnik, pro nějž se diplomová práce 

zpracovává a k němuž bylo zpřístupněno nejvíce informací.  

 

Společnosti ve skupině vykázaly silné stránky, ale také několik negativních výsledků. Na 

negativní výsledky má zcela jistě vliv i ekonomická situace v zemi, které se společnosti 

pravděpodobně ještě nepřizpůsobily a může se jednat o přechodné období, které se následně 

vyrovná. V každém případě by vedení družstva mělo finanční situaci bedlivě sledovat a 

částečně změnit dosavadní strategii. Přestože se jednotlivé podniky ve skupině nepotýkají s 

problémy, které by mohly ohrozit jejich existenci, je žádoucí, aby se management na slabé 

stránky soustředil. 

 

Družstvo by se mělo především zaměřit na svou nízkou likviditu, se kterou se dlouhodobě 

potýká. Zde je nutno podotknout, likvidita je ovlivněna výší krátkodobého finančního 

majetku a jelikož mateřská společnost dlouhodobě investuje z vlastních zdrojů do 

rekonstrukcí a modernizací svých prodejen, tedy dlouhodobých aktiv, tyto finanční 

prostředky jsou nižší, a i likvidita pak dosahuje nižších hodnot. Příčinou nízké likvidity je 

rovněž fakt, že družstvo je v postavení, kdy z investičního úvěru platí vyšší úrok než z 

úvěru provozního, který je součástí krátkodobých závazků. Proto jej čerpá přednostně a 

částečně využívá i na financování investičních projektů. Tento typ úvěru navíc používá k 

úhradě nesplatných závazků v případě výhodného skonta, kdy sleva z předčasného 

zaplacení faktury je vyšší než úrok z provozního úvěru. 

 

S problémem nízké likvidity se potýká také dceřiná společnost. Na dosažené nízké výsledky 

má u obou společností značný vliv také skutečnost, že společnosti nakupují rozhodující část 

zboží od spřízněných společností, kdy není předpoklad neočekávaného zkrácení doby 

splatnosti faktur. Je nutné si však uvědomit, že přestože vedení společnosti jistě peněžní 

toky dobře zná a má je naplánované, výše uvedené postupy nejsou optimální a mají neblahý 
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dopad na výsledky likvidity. Do budoucna je žádoucí vyvarovat se dalšímu poklesu tohoto 

ukazatele. 

 

Problémy s nízkou likviditou lze řešit několika způsoby. Okamžitou likviditu lze zvýšit 

odprodejem části zásob. V případě mateřské společnosti bylo při analýze ukazatelů likvidity 

zjištěno, že pohotová likvidita je oproti běžné likviditě výrazně nižší, což může značit 

nadměrné množství zásob. U dceřiné společnosti je tento návrh na místě, vzhledem ke 

skutečnosti, že podnik tvořil v analyzovaném roce opravné položky k zásobám ve výši 

téměř 2 mil. Kč. Na tomto místě bych mateřské společnosti také navrhla, přehodnotit objem 

a strukturu dlouhodobého majetku z hlediska stávajícího stupně využití. Případný odprodej 

části majetku by napomohl k obnovení likvidity.  

 

Reálné řešení nízké likvidity je spatřováno ve snižování přebytečných zásob zboží na 

skladech, které zbytečně váží volný kapitál. Při analýze jednotlivých podniků ve skupině 

bylo zjištěno, že v analyzovaném roce došlo u mateřské společnosti oproti předchozímu 

období k poklesu tržeb za prodej zboží o 17 mil. Kč (tj. o 2%), avšak zásoby zboží klesly 

jen o necelý 0,5 mil. Kč (tj. o 1%). Na tomto místě bych doporučila změnit politiku řízení 

zásob, která je pravděpodobně nastavena na dřívější období, kdy byly vyšší tržby, avšak 

vzhledem ke stále přicházející nové konkurenci je na místě zvážit také možnost a popřípadě 

se smířit, že tržby už nikdy nebudou tak vysoké jako v minulosti a tomuto se přizpůsobit.  

 

Přestože podstatnou část výnosů inkasuje družstvo v hotovosti, lze v případech, kdy je to 

možné a efektivní, snížit dobu splatnosti pohledávek a tím získat další volné finanční 

prostředky. Další možností je také od odběratelů brát zálohy předem. Po uskutečnění 

obchodu je efektivní motivovat odběratele – zejména nájemce družstevních prostor k 

uhrazení faktur k datu jejich splatnosti, např. poskytováním skonta za předčasné platby 

nebo sankce ve formě uložení smluvní pokuty při platbě opožděné. Hlavně je velmi 

důležité, starat se o své pohledávky, monitorovat je, pravidelně sledovat, u problematických 

odběratelů neustále urgovat na zaplacení již splatných pohledávek a definovat systém 

vymáhání pohledávek. Mateřská společnost v analyzovaném roce tvořila opravné položky 

k pohledávkám a evidovala pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 2 880 tis. Kč (tj.25% 

celkových pohledávek evidovaných ke konci roku 2012), z čehož pohledávky ve výši 2 753 

tis. Kč jsou již déle jak 1 rok po lhůtě splatnosti. 
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Družstvo by mohlo také odprodat část svých pohledávek, tzv. faktoring či forfaiting, 

započíst je apod. Problematické pohledávky by také bylo možné dlužníkům rozložit do 

několika dílčích plateb formou splátkového kalendáře. Do budoucna by bylo také dobré 

vybrat vhodné zajišťovací instrumenty.  

 

Co je ale velmi důležité, starat se o pohledávky ještě před jejich vznikem. Tedy 

rozhodování, jestli a za jakých podmínek do obchodního styku vůbec půjdeme a stanovení 

jednoznačných zásad pro poskytování obchodních úvěrů – tzv. credit management. Jde o 

činnost, zahrnující zejména získávání a hodnocení dat o odběratelích, ověřování, 

prověřování a posuzování jejich důvěryhodnosti, stanovování limitů či individuálního 

přístupu pro jednotlivé odběratele apod. Dále je možné vést databázi odběratelů, kde by 

byly zaznamenány veškeré pozitivní i negativní zkušenosti s nimi a tak předcházet 

opakovaným chybám. Základním předpokladem úspěšného obchodu je také kvalifikovaně 

napsaná smlouva, zahrnující např. i doložku o rozhodčím řízení apod. U nových odběratelů 

by též v některých případech nebylo špatné začít bez obchodního úvěru a pouze prodejem 

za hotové (Režňáková, 2005).   

 

V případě potřeby lze pohotové platební prostředky doplnit kontokorentním či jiným 

úvěrem. Mateřská i dceřiná společnost mají také možnost čerpat finanční zdroje od Svazu 

českých a moravských spotřebních družstev. Jde o zájmovou organizaci, která sdružuje 

maloobchodní družstevnictví v této zemi a ze specializovaného fondu poskytuje půjčky a 

úvěry na krytí provozních a investičních potřeb družstev. 

 

Dále by se všechny společnosti ve skupině měly soustředit na zvýšení ziskovosti. 

Rentabilita je úzce spojena s výsledkem hospodaření, na který v případě mateřské 

společnosti působí faktory jako vstup nové konkurence na trh, zejména nadnárodních 

řetězců i do menších lokalit a s tím spojený částečný odliv zákazníků. Dále je to současná 

ekonomická situace, která nemá na výsledky hospodaření a v konečném důsledku i na 

rentabilitu rovněž příliš pozitivní dopad. Také zde figuruje snaha managementu mateřské 

společnosti o optimalizaci výsledku hospodaření jako daňového základu, což se projevuje i 

v případě dceřiné společnosti. 

 

Řešení tohoto problému je logicky spatřováno ve snaze zvyšování zisku, tedy růstu tržeb či 

stlačení nákladů. Zvýšení tržeb lze u mateřské společnosti docílit proniknutím na další trhy, 
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v tomto případě se konkrétně jedná o rozšíření sítě prodejen. Dle mého názoru v místech, 

kde není velké množství subjektů nabízející stejné či podobné služby. Základ úspěšného 

fungování takovéto prodejny je spatřován v široké nabídce kvalitního zboží za přijatelné, 

ale ne příliš nízké ceny. Neopomenutelnou součástí je zodpovědný a dobře kontrolovaný 

personál. Dalším návrhem jsou pojízdné prodejny, které by do menších obcí pravidelně 

dovážely a nabízely čerstvé potraviny.  

 

Možným řešením zvýšení tržeb stávajících prodejen v místech vysoké konkurence je 

rozšíření sortimentu výrobků, vysoká kvalita zboží, snaha přiblížit se konkurenci v cenové 

strategii. Na tomto místě bych zejména doporučila pokusit se o restrukturalizaci a inovaci 

produktů, trvale se orientovat na zákazníka a nabízet různé druhy zboží pro různé skupiny 

zákazníků. Například i rozšířit sortiment běžných potravin o zahraniční či ,,luxusní“ zboží, 

které mně samotné, jako konečnému spotřebiteli na pultech chybí. 

 

K dalšímu nárůstu tržeb by mělo přispět zefektivnění marketingové komunikace. Družstvo 

v současnosti pořádá pravidelné dvouměsíční akce COOP supercena, čtrnáctidenní Akce 

pro Vás, Víkendové akce na vybraných prodejnách. Pro své zákazníky provozuje 

zákaznický klub, v němž mohou zákazníci zakoupit zboží za výrazně nižší ceny, a v rámci 

zákaznického klubu vyhlašuje různé spotřebitelské soutěže. Je doporučeno nadále provádět 

akce snížením ceny vybraného druhu zboží, ovšem nikoliv základních potravin, jako tomu 

bylo doposud, ale právě nových druhů potravin či nápojů. Dále by mohlo být vhodné 

poskytovat slevové kupóny nebo si udržet zákazníka formou slevy na další nákup. Zejména 

doporučuji pořádat týdenní akce s nabídkou speciálního sortimentu zboží, např. nejrůznější 

národní speciality, cvičební či zdravotní pomůcky, oděvy, sportovní vybavení, kuchyňské 

nádobí, aj. Možným řešením by bylo taky rozšíření televizní a letákové propagace o 

reklamu v regionální nebo kabelové televizi, avšak  primárně navrhuji zlepšit letákovou 

propagaci.  

 

Naopak snížení nákladů lze u mateřské společnosti docílit průzkumem trhu a případnou 

změnou dodavatele. Tržby za zboží klesly v analyzovaném roce oproti předchozímu období 

o 1,92%, související náklady klesly o 2,5%, což je dobrý výsledek, avšak spotřeba materiálu 

a ostatní provozní náklady, i přes pokles tržeb, vzrostly. Dalším doporučením je snížení 

nákladů, které i přes pokles tržeb rostly - jedná se zejména o osobní náklady, čili snížení 

stavu zaměstnanců.  
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Dceřiná společnost, která vykazuje nejhorší výsledky rentability, má sice provozní 

výsledek hospodaření kladný, avšak ve srovnání s minulým účetním obdobím je takřka 

poloviční. Tržby za zboží klesly o 1,4%, přičemž náklady na zboží klesly pouze o 0,5%. 

Čili výnosy v analyzovaném roce klesaly, avšak z výkazu je patrné, že osobní náklady 

rostly a odměny členům orgánů společnosti vzrostly o 36%. Vzrostly také odpisy 

z důvodu, že v minulosti investovali, s tím se nedá nic dělat. Finanční výsledek 

hospodaření je záporný, což je také normální vzhledem k úvěrům, avšak ty nebyly 

využity efektivně, neboť došlo jak k poklesu aktiv, tak i k poklesu tržeb, což značí 

velmi špatnou situaci i špatné hospodaření. Mimořádný výsledek hospodaření je 

záporný, ale ten by se v budoucnu neměl opakovat (v dalším roce se neopakoval) a o 

tento by se v dalších letech měl být výsledek hospodaření zvýšit, tedy i rentabilita by se 

měla zlepšit. Mateřská společnost by za těchto okolností měla bedlivě sledovat situaci 

v investované společnosti a případně zasáhnout.  

 

Vzhledem k nové konkurenci vstupující na trh je velmi důležité, možná jediné řešení, 

regulace nákladů, což se ale v tomto případě nestalo. Proto je u mateřské i dceřiné 

společnosti doporučeno, zejména se soustředit na výše uvedené náklady, u kterých 

došlo k nárůstu a tyto náklady snížit.  

 

Co se týká hodnocení zadluženosti mateřské společnosti, družstvo dosahuje velmi 

nízkých hodnot. Jednota v roce 2011 čerpala úvěr ve výši 11 mil. Kč na vybudování 

nové prodejny, čímž došlo ke zvýšení zadluženosti, avšak do budoucna se předpokládá 

následný pokles z titulu splácení. Přesto v současnosti dosahuje zadluženost mateřské 

společnosti pouhých 25,9%. Na tomto místě bych doporučila mateřské společnosti, při 

realizaci dalších projektů, opět zvážit financování cizími zdroji, které jsou většinou 

levnější než vlastní. Financování vlastními zdroji je sice bezpečné a družstvo tak 

předchází vysoké zadluženosti, ale způsobuje nízkou rentabilitu, což pro vlastníky, kteří 

očekávají, že budou jejich vklady zhodnoceny v co nejvyšší míře, není příliš příhodné.  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla zaměřena na problematiku konsolidované účetní závěrky pro 

společnost Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně. Rozhodující činností družstva je 

maloobchodní prodej především potravinářského, drogistického zboží a nápojů 

konečnému spotřebiteli. Hlavním cílem této práce bylo sestavit novou konsolidovanou 

účetní závěrku po zahnutí nového, přidruženého podniku COOP MORAVA, s.r.o. do 

konsolidace za použití ekvivalenční metody. Původní konsolidační celek tvořily 

mateřská společnost Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně a dceřiná společnost DLC 

Napajedla, a.s., které vstupovaly do konsolidace od roku 2005, při použití plné metody 

konsolidace. Dalším cílem bylo posoudit, jak vtažení nového podniku do konsolidace 

ovlivní a změní ,,společnou“ účetní závěrku. 

 

První část této práce je soustředěna na popis teoretických východisek souvisejících s  

problematikou konsolidované účetní závěrky sestavovanou družstvem. Jednalo se 

zejména o legislativní úpravu spojenou s danou oblastí, obecná pravidla konsolidace, 

vymezení míry vlivu, charakteristiku práce s konsolidačním rozdílem, metody 

konsolidace, vylučování vzájemných vztahů a konečně samotný postup sestavení 

konsolidovaných účetních výkazů. Dále byly v této části představeny ukazatele vybrané 

pro srovnání původní a nové konsolidované účetní závěrky.  

 

V praktické části této práce je představen mateřský podnik a jeho majetkové účastni 

v jiných subjektech a ostatní podniky ve skupině, které do konsolidace vstupují. Dále 

jsou zde v hojné míře využity poznatky z první části práce. Nejdříve byly nutné vymezit 

vzájemné vztahy propojených osob, podíly a míry vlivu. Poté byly vyčísleny potřebné 

veličiny potřebné pro výpočet nových rozvahových a výsledkových položek jako je 

konsolidační rozdíl, cenné papíry v ekvivalenci či podíl na výsledku hospodaření 

v ekvivalenci. Dalším problematickým krokem bylo vyloučení vzájemných transakcí 

mezi spřízněnými osobami uvnitř skupiny. Na základě výše uvedených kroků byly 

provedeny nejdříve úpravy v individuálních účetních výkazech mateřské společnosti. 

Následnou úpravou původních konsolidovaných účetních výkazů byla sestavená nová 
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konsolidovaná rozvaha a nová konsolidovaná výsledovka. Posledním krokem praktické 

části bylo srovnání výkazů původní a nové konsolidované účetní závěrky.  

 

Ze srovnání původní a nové konsolidované účetní závěrky bylo patrné, že po zahrnutí 

přidruženého podniku do konsolidace se situace podstatně nezměnila, neboť míra vlivu 

není vysoká. Při srovnání těchto dvou závěrek však vykazuje skupina podniků po 

zahrnutí přidružené jednotky lepších výsledků. V rámci analýzy jednotlivých ukazatelů 

bylo ovšem zjištěno, že podniky vstupující do konsolidace mají problém s nízkou 

rentabilitou a likviditou. Na nežádoucí stavy jsou zaměřeny vlastní návrhy, které by 

měly být přínosem zejména pro vedení družstva, a to jak využít šance nejenom pro 

přežití, ale především pro další rozvoj.  

  



78 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

1) AliaWeb. Výnos desetiletého státního dluhopisu – ekonomika ČNB. Kurzy.cz 

[online]. ©2000-2014 [cit. 2014-10-1]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/vynos-desetileteho-statniho-dluhopisu-

maastrichtske-kriterium. 

2) COOP MORAVA, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2012. Brno, 2013. 

3) Český účetní standard pro podnikatele č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka podle 

stavu k 5. 10. 2013. 

4) DLC Napajedla, a.s. Výroční zpráva za rok 2012. Napajedla, 2013. 

5) FARKAŠ, F. Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike. 1. Vyd. 

Bratislava: Iura Edition, 2013. 308 s. ISBN 978-80-8078-527-7. 

6) FIREŠ, B., HARNA,L. Mezinárodní účetní standardy: Kniha první(str.5 až 160). 

Konsolidovaná účetní závěrka.(Kniha druhá(str.161 až 400). 1.vyd. Praha: Bilance, 

1997, 398 s. 

7) HARNA, L. Konsolidovaná účetní závěrka: základní pojmy, postupy, příklady. 

Praha: Bilance, 1996. 205 s. ISBN neuvedeno. 

8) HARNA, L. Konsolidovaná účetní závěrka - komentář: kvalifikovaný výklad změn, 

platných od roku 2002 na základě opatření MF. 1. vyd. Praha: Bilance, 2002, 105 

s. ISBN 80-86371-31-X. 

9) HVOŽĎÁROVÁ, J. a kol. Konsolidácia účtovnej závierky a jej analýza: 

praktikum. Vyd. 1. Bratislava: Ekonóm, 2009. 175 s. ISBN 978-80-225-2804-7.  

10) HVOŽĎÁROVÁ, J., SAPARA, J., UŽÍK, J. Konsolidovaná účtovná závierka: 

zostavenie a analýza. Vyd. 1. Bratislava: Ekonóm, 2012. 286 s.  

ISBN 978-80-225-3509-0. 

11) JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně. Výroční zpráva za rok 2012. Hodonín, 

2013. 

12) JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně. Výroční zpráva za rok 2012 

konsolidovaná. Hodonín, 2013. 

13) KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: Polygra, 2004. 102 s. 

ISBN 80-214-2564-4. 



79 

 

14) KOVANICOVÁ, D. a kol. Finanční účetnictví: světový koncept. Praha: Polygon, 

2003. 450 s. ISBN 80-7273-090-8. 

15) MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s.  

ISBN 80-735-7219-2. 

16) PELÁK, J. Specifika finanční analýzy konsolidované účetní závěrky. In sborník. 

Účetnictví v procesu světové harmonizace. Praha: KFU VŠE Praha, 2003, s. 144-

158. ISBN 80-245-0544-4. 

17) REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management 2. Díl. 3. vyd. Brno: Akademické 

nakladatelství Cerm, 2005. 119 s. ISBN 80-214-3036-2. 

18) RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 

19) SEDLÁČK, J. Finanční analýza konsolidovaných účetních výkazů (kvantitativní 

přístup). In. Sborník. Firma a konkurenční prostředí. Brno: PEF MZLU Brno, 

2002, s. 109-123. ISBN 80-7302-034-3. 

20) SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 

2007. 154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 

21) Vyhláška 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. 

22) Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích podle stavu k 5. 1. 2014. 

23) Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví podle stavu k 6. 12. 2013. 

24) ZALAI, K a kol. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Ekonóm, 

1996. 

25) ZELENKA, V., ZELENKOVÁ, M. Konsolidace účetních výkazů: principy a 

praktické aplikace. Praha: Ekopress, 2013. 434 s. ISBN 978-80-86929-95-8. 

 

 

 

 



80 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: Majetkové účasti družstva v jiných subjektech  ................................................. 46 

Tab. 2: Výpočet konsolidačního rozdílu ......................................................................... 51 

Tab. 3: Výpočet odpisu konsolidačního rozdílu ............................................................. 52 

Tab. 4: Výpočet cenných papírů ..................................................................................... 52 

Tab. 5: Výpočet – podíl na VH v ekvivalenci ................................................................ 53 

Tab. 6: Transakce uvnitř skupiny podniků ..................................................................... 53 

Tab. 7: Úprava položek rozvahy - aktiva ........................................................................ 54 

Tab. 8: Úprava položek rozvahy - pasiva ....................................................................... 55 

Tab. 9: Úprava položek výsledovky ............................................................................... 56 

Tab. 10: Konsolidovaná rozvaha .................................................................................... 57 

Tab. 11: Konsolidovaný VZZ ......................................................................................... 59 

Tab. 12: Rozdíly v původní a nové KÚZ ........................................................................ 60 

Tab. 13: Celková zadluženost ......................................................................................... 61 

Tab. 14: Celková zadluženost - individuální .................................................................. 62 

Tab. 15: Objem dlouhodobého majetku a dlouhodobých zdrojů společností ................. 62 

Tab. 16: Koeficient samofinancování  ............................................................................ 63 

Tab. 17: Koeficient samofinancování - modifikace ........................................................ 63 

Tab. 18: ROA  ................................................................................................................. 64 

Tab. 19: ROA – individuální .......................................................................................... 64 

Tab. 20: ROI ................................................................................................................... 65 

Tab. 21: ROE .................................................................................................................. 65 

Tab. 22: ROE - individuální ........................................................................................... 66 

Tab. 23: ROE - modifikace ............................................................................................. 66 

Tab. 24: ROS .................................................................................................................. 66 

Tab. 25: ROS - individuální ............................................................................................ 67 

Tab. 26: Běžná likvidita .................................................................................................. 67 

Tab. 27: Běžná likvidita – individuální  ......................................................................... 68 

Tab. 28: Pohotová likvidita ............................................................................................. 68 

Tab. 29: Pohotová likvidita – individuální  .................................................................... 68 

Tab. 30: Okamžitá likvidita ............................................................................................ 69 



81 

 

Tab. 31: Okamžitá likvidita – individuální  .................................................................... 69 

 



82 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Vymezení míry vlivu …………………………………………………………..20 

Obr. 2: Přímý a nepřímý vliv…………………………………………………………...21 

Obr. 3: Logo mateřské společnosti……………………………………………………..42 

Obr. 4: Organizační struktura odborných útvarů družstva……………………………..45 

Obr. 5: Vymezení vzájemných vztahů společností…………………………………….50 



83 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č 1: Bilance v plném rozsahu společnosti Jednota, spotřební družstvo 

v Hodoníně za rok 2012 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu společnosti Jednota, spotřební 

družstvo v Hodoníně za rok 2012 

Příloha č. 3: Rozvaha v plném rozsahu společnosti DLC Napajedla a.s. za rok 2012 

Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty Druhové členění v plném rozsahu společnosti DLC 

Napajedla a.s. za rok 2012 

Příloha č. 5: Rozvaha v plném rozsahu společnosti COOP MORAVA, s.r.o. za rok 2012 

Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu společnosti COOP MORAVA, s.r.o. 

za rok 2012 

Příloha č. 7: Konsolidovaná rozvaha za rok 2012 (Původní KÚZ) 

Příloha č. 8: Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za rok 2012 (Původní KÚZ) 








































