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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na problém sestavení konsolidované účetní závěrky. 

V této práci jsou sestaveny konsolidační pravidla a kroky, podle kterých se konsolidace 

účetní závěrky provádí. Podle těchto konsolidačních pravidel a jednotlivých kroků 

je sestavena konsolidovaná účetní závěrka. 

 

 

Abstract 

The master´s thesis is about preparation of consolidated financial statements. In the 

thesis there are rules and steps which have to be used for preparation of consolidated 

financial statements. The preparation of consolidated financial statements is made 

according to these rules and steps. 
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Úvod 

Nakupování podílů společností a spojování podniků jak v tuzemsku, 

tak i mezi zahraničními společnostmi je stále častější. Tyto operace umožňují získání 

nových technologií mezi společnostmi, intenzivní spolupráci mezi propojenými 

podniky, nabízejí využití výhod zahraničních zemí zahrnující například úspory nákladů 

a výhodnější podmínky pro založení a fungování společností. 

 

Při nákupu podílů jiných podniků se podniky navzájem propojí a vznikají tak nové 

ekonomické celky. Tyto ekonomické celky musí v zákonem daných případech 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 

 

Konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje údaje jednotlivých subjektů ekonomického 

celku a zobrazuje je jako údaje jednoho podniku. Podává tak obraz o tom, jak se ceklu 

daří, které ekonomické subjekty mají pro celek přínos a které naopak. 

 

Hlavním úkolem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční 

situaci a výkonnosti ekonomického celku. Konsolidovaná účetní závěrka neslouží 

pro účel rozdělování zisku, ani pro daňové účely. 

 

Informace vycházející z konsolidované účetní závěrky tak slouží pro majitele 

společností i pro externí uživatele. 

 

Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje podle českých předpisů v případě, 

že podniky v ekonomickém celku mají sídlo v České republice. V případě propojení 

podniků z různých států se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje podle mezinárodních 

účetních standardů.
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Vymezení problému a cíle práce 

Cílem práce je vytvořit metodický postup pro sestavení konsolidované účetní závěrky. 

Tento metodický postup je sestaven pro společnost, která předpokládá, 

že bude sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. V této práci jsou popsány postupové 

kroky, které musí společnost učinit pro sestavení konsolidované účetní závěrky. 

Tento postup a pravidla konsolidace, které jsou předmětem diplomové práce, budou 

společnosti k dispozici a měly by sloužit jako návod při sestavování konsolidované 

účetní závěrky. 

 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První obsahuje teoretická východiska, 

v druhé části je analyzována vybraná společnost a ve třetí části jsou popsány návrhy 

pro sestavení konsolidované účetní závěrky. 

 

V první části jsou zpracována teoretická východiska práce, je zde popsáno, 

co to konsolidovaná účetní závěrka je, jak se sestavuje, co musí obsahovat výkazy 

konsolidované účetní závěrky, kdy musí být konsolidovaná účetní závěrka sestavena 

a co vše musí konsolidující společnost před konsolidací účetní závěrky udělat. 

 

 V analytické části je popsána společnost, pro kterou je postup a pravidla konsolidace 

účetní závěry sestaven. Jsou zde vypočítány i základní poměrové ukazatele 

pro zhodnocení finanční situace společnosti. 

 

V návrhové části jsou popsány jednotlivé kroky, jak by společnost při konsolidaci 

účetní závěrky měla postupovat. Jsou zde sestavena konsolidační pravidla, 

podle kterých se konsolidující a konsolidované společnosti musí řídit. Součástí 

návrhové části je doplnění a uspořádání účetních výkazů, včetně návrhu dokumentu 

pro vykazování vzájemných vztahů v konsolidačním celku. Sestavená pravidla 

a dokumenty jsou  použity pro sestavení konsolidované účetní závěrky pomocí plné 

metody konsolidace. 
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Výstupem této práce je návrh pravidel a postupu konsolidované účetní závěrky. 

Tento postup, který je popsán v návrhové části práce v jednotlivých krocích, 

by měl společnosti sloužit jako návod pro sestavení konsolidované účetní závěrky. 
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1 Teoretická východiska práce 

V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, které se týkají konsolidované 

účetní závěrky, je zde popsáno, jak vznikají koncerny, definice konsolidované účetní 

závěrky, metody konsolidované účetní závěrky. V této části je dále popsán postup 

vyloučení vzájemných vztahů a konsolidační pravidla. Součástí teoretické části 

je i finanční analýza, ve které jsou popsány základní poměrové ukazatele. 

 

1.1 Základní pojmy 

Mateřská obchodní korporace 

Mateřská obchodní korporace je ovládající obchodní korporace. Jedná se o ovládající 

osobu, která přímo nebo nepřímo v jiné obchodní korporaci uplatňuje rozhodující vliv.1 

 

Dceřiná obchodní korporace 

Dceřiná obchodní korporace je obchodní korporace, která je ovládanou osobou. 

Jedná se o obchodní korporaci, která je ovládaná ovládající korporací.2 

 

Konsolidační celek 

Do konsolidačního celku se zahrnuje mateřská společnost, dceřiné společnosti 

a podniky, které spadají do konsolidace a nebyly u nich uplatněny výjimky 

z konsolidace.3 

 

Vliv/kontrola4 

Vliv je uplatňování kontroly jednoho subjektu nad druhým subjektem. 

Vliv můžeme získat: 

 Získáním podílu na základním kapitálu, který přináší podíl na hlasovacích 

právech; 

                                                 
1 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích §74 

2 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích §74 

3 LOJA, Radka. Konsolidovaná účetní závěrka – příručka. 2002 s. 16 

4 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: základní pojmy, postupy, příklady. 1996 s. 11 
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 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; 

 Jinými dohodami, kterými je založena velikost vlivu na jinou účetní jednotku. 

 

Vlivy se dělí podle toho, zda se vliv uplatňuje přes prostředníka, nebo nikoli. 

Podle toho se vlivy dělí na přímé a nepřímé.  

 

Přímý vliv znamená přímou kontrolu nad druhým podnikem, například: podnik 

X má vliv v podniku Y, to znamená, že má přímou kontrolu. 

 

Nepřímý vliv znamená kontrolu nad podnikem přes prostředníka; například: podnik 

X má přímý vliv v podniku Y, podnik Y má přímý vliv v podniku Z. Z toho vyplývá, 

že podnik X má nepřímý vliv v podniku Z. 

 

Vliv se dále dělí podle velikosti jeho kontroly nad subjekty. Vliv, který poskytuje 

nejvyšší kontrolu nad subjektem je nazýván jako vliv rozhodující. Slabším vlivem 

je potom vliv podstatný a vliv s nejslabší kontrolou nad subjektem je vliv nazývaný 

pod společným vlivem. 

 

Rozhodující vliv je definován jako vliv, který dává právo řídit a kontrolovat 

jiný podnik. Právo řídit a kontrolovat je dáno podílem na hlasovacích právech. 

Ovládající podnik musí mít minimálně 50% hlasovacích práv, aby měl ve druhé 

společnosti rozhodující vliv. V případě, že se jedná o rozhodující vliv, označujeme 

ovládaný subjekt za dceřinou obchodní korporaci. 

 

Podstatný vliv není menší než 20% hlasovacích práv, z toho vyplývá, že podstatný vliv 

je podíl na hlasovacích právech mezi 20% - 49,9%. V případě, že podnik uplatňuje 

podstatný vliv, označuje se subjekt jako přidružený podnik. 

 

Společný vliv je podle českého zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví definován jako: 

„Společným vlivem se pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky rozumí takový 
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vliv, kdy osoba v konsolidačním celku spolu s jednou nebo více osobami nezahrnutými 

do konsolidačního celku ovládají jinou osobu, přičemž osoba vykonávající společný vliv 

samostatně nevykonává rozhodující vliv v této jiné osobě.“5 

(Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví §22 ods.4) 

 

Menšinový podíl 

Tento pojem se používá při plné metodě konsolidace.  Používá se v případě, 

kdy mateřský podnik není jediným vlastníkem dceřiné společnosti, to znamená 

nevlastní stoprocentní podíl. Proto podíl, který vlastní mateřská společnost, se nazývá 

většinový podíl a podíl, který nevlastní mateřská společnost, se nazývá menšinový, 

vykazují se na straně pasiv.6 

 

Cenné papíry se zpětnou vazbou 

Cenné papíry, které emitovala mateřská společnost a jsou v držení dceřiné společnosti.7 

 

Konsolidační rozdíl/Goodwill 

Dle české právní úpravy se jedná o konsolidační rozdíl: „Konsolidační rozdíl je rozdíl 

mezi pořizovací cenou podílových cenných papírů a vkladů konsolidovaného podniku 

a jejich oceněním podle podílové účasti mateřského podniku na výši vlastního kapitálu 

vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv 

a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice.“8 (SAGIT. Finanční zpravodaj: 

Předpis č. 5/2002. Čl. VI. Ods.2.5) 

 

Konsolidační rozdíl se vykazuje v rozvaze buď v aktivech jako kladný konsolidační 

rozdíl, nebo v pasivech jako záporný konsolidační rozdíl. Konsolidační rozdíl 

se dále upravuje o oprávky. Může se odepisovat až 20 let rovnoměrným odpisem. 

Oprávky se tedy objeví v kladném nebo záporném konsolidačním rozdílu a odpisy 

                                                 
5 Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví §22 ods.4 

6 ZELENKA, Vladimír a Marie ZELENKOVÁ. Konsolidace účetních výkazů: principy a praktické 

aplikace. 2013 s. 54 

7 LOJA, Radka. Konsolidovaná účetní závěrka – příručka. 2002 s. 86 

8 SAGIT. Finanční zpravodaj: Předpis č. 5/2002. Čl. VI. Ods.2.5 
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ve výkazu zisků a ztrát v položce zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu, 

nebo v položce zúčtování záporného konsolidačního rozdílu. 

 

Kladný konsolidační rozdíl nebo také aktivní konsolidační rozdíl představuje: „goodwill 

získaný tím, že podíl na vlastním jmění dceřiného nebo přidruženého podniku 

byl pořízen za vyšší cenu, než je jeho příslušná účetní hodnota. Aktivní konsolidační 

rozdíl se zachycuje zvlášť v aktivech konsolidované bilance mateřského podniku 

a odepisuje se do nákladů.“9 (Harna, 1996) 

 

Záporný konsolidační rozdíl nebo také pasivní konsolidační rozdíl představuje: „badwill 

získaný tím, že podíl na vlastním jmění dceřiného nebo přidruženého podniku 

 byl pořízen a za nižší cenu, než je jeho příslušná účetní hodnota. Pasivní konsolidační 

rozdíl se zachycuje zvlášť v pasivech konsolidované bilance mateřského podniku 

a odepisuje se do výnosů.“10 (Harna, 1996) 

 

Počítá se ke dni akvizice, což je datum, od kterého začne nový vlastník uplatňovat 

vliv v podniku. 

 

Výpočet:11 

 

KR = CP - PZD * (VKDUH,ZD – VHZD) 

KR – Konsolidační rozdíl 

CP – Investice do dceřiného podniku (pořizovací cena) 

PZD – Podíl mateřského podniku na vlastním kapitálu dceřiného podniku 

k rozvahovému dni v roce prvé konsolidace 

VKDUH,ZD – Vlastní kapitál dceřiného podniku k rozvahovému dni v roce 

první konsolidace odvozený z účetních hodnot 

VHZD – Zisk nebo ztráta k rozvahovému dni (v prvním roce konsolidace) 

                                                 
9 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: základní pojmy, postupy, příklady. 1996 s. 37 

10 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: základní pojmy, postupy, příklady. 1996 s. 37 

11 ZELENKA, Vladimír. Goodwill: principy vykazování v podniku. 2006 s. 201 
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1.2 Spojování podniků12 

Spojování podniků je jeden ze způsobů přeměn obchodních společností. 

Mezi další přeměny patří rozdělení podniku, nebo změna právní formy. 

 

Uskutečňuje se proto, aby byl vytvořen jeden ekonomický celek, kde má jeden podnik 

kontrolu nad čistými aktivy a hospodářskými operacemi podniků v ekonomickém celku. 

 

Důvody ke spojení podniků můžou být: 

 koncentrace kapitálu, 

 získání majetku, 

 získání pracovníků a jejich schopností, 

 přístup k technologiím, 

 dosažení efektivnějšího hospodaření, 

 získání lepšího postavení na trhu, 

 získání konkurenční výhody, 

 daňová optimalizace. 

 

1.2.1 Způsoby spojování podniků 

Mezi způsoby spojování podniků patří: 

 Kapitálová akvizice  - získání akcií (podílů, účastí), díky nimž je možno 

ovládání ekonomického celku. 

 Majetková akvizice -  získání majetku spojovaného podniku, 

        -  při této akvizici nevzniká ekonomická skupina, 

        - kupující získává aktiva a závazky nakoupeného podniku 

výměnou za např. peníze, nepeněžitý majetek. 

 Právní spojování - probíhá na základě uzavření smlouvy mezi podniky 

- dochází ke sloučení nebo splynutí dvou či více společností 

do jedné. 

 

                                                 
12 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví akvizicí, fúzí a konsolidací. 2004 s. 38 
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1.2.2 Kapitálová akvizice13 

Při tomto procesu je získán podíl na základním kapitálu a vlastním kapitálu společnosti, 

který dovoluje kupujícímu ovládat podnik. Je-li kupující již vlastníkem nějakého 

podniku, získá tímto nákupem v rámci vlastněného podniku finanční investici. 

Touto operací tedy dojde ke spojení samostatných podniků do vyššího ekonomického 

celku.14 

 

Tento ekonomický celek nemá právní subjektivitu. Tyto podniky jsou nyní postaveny 

jako: kupující podnik = mateřský podnik, nakupovaný podnik = dceřiný podnik.15 

 

V českých předpisech je spíše než termín mateřský a dceřiný podnik používán termín 

ovládající a ovládaná osoba.16 

 

Kromě ovládání podniku může být akvizice využita i jako umístění volného kapitálu 

kupujícího. Ten tento kapitál vkládá jako rizikový kapitál do společností, 

které neprosperují, nebo jsou ztrátové. Díky převzetí kontroly nad tímto podnikem 

tak kupující podnik předpokládá, že neprosperující podnik díky změně vedení a účasti 

na vedení společnosti může v průběhu 4-5 let přinést výnos v podobě zhodnocení 

původního vkladu. 

 

Akvizici kapitálu můžeme znázornit dvěma způsoby. Tyto způsoby vidíme 

na následujícím obrázku. 

 

V případě A) nakupují akcionáři společnosti A akcie společnosti B. Díky tomuto 

nákupu tak mají akcionáři společnosti A kontrolu jak nad společností 

A, tak nad společností B. 

 

                                                 
13 VOMÁČKOVÁ, Hana. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických. 2005s.298 

14 VOMÁČKOVÁ, Hana. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických. 2005s.298 

15 VOMÁČKOVÁ, Hana. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických. 2005s.298 

16 VOMÁČKOVÁ, Hana. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických. 2005s.298 
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V případě B) je nákup akcií společnosti B uskutečněn prostřednictvím společnosti A. 

Akcionáři společnosti A tedy společnost B kontrolují pomocí společnosti A.  

 

 

Obrázek 1: Schéma kapitálové akvizice a převzetí kontroly (Zdroj: Jaroslav Sedláček str. 39) 

 

Kapitálová akvizice se obvykle uskutečňuje: 

 koupí akcií na kapitálovém trhu, 

 úpisem akcií, obchodních podílů či účastí při zakládání nových společností, 

nebo při zvyšování jejich základního kapitálu (koupí na tzv. Primárním trhu), 

 „přijetím nabídky převzetí (také over Bid), kterou je veřejný návrh smlouvy 

o koupi cenných papírů, s nimiž je spojeno právo účasti na společnosti majiteli 

těchto cenných papírů. Navrhovatel v ní projevuje vůli nabýt účastnické cenné 

papíry v rozsahu, který mu umožní ovládnutí cílové společnosti, nebo který zvýší 

jeho vliv v jím ovládané společnosti, nejde-lí o povinnou nabídku převzetí podle 

§18b ObchZ “17(Sedláček, 2004) 

 

Je-li kupující podílu vlastníkem jiného podniku, nákupem tohoto podílu 

v jiné společnosti se tyto společnosti spojí do vyššího ekonomického celku. Při splnění 

                                                 
17 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví akvizicí, fúzí a konsolidací. 2004 s. 39 
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podmínek daných Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví je tento ekonomický celek 

povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 

 

1.3 Konsolidovaná účetní závěrka 

O konsolidované účetní závěrce jsou zmínky již od 80. a 90. let 19. století 

kvůli velkému rozvoji průmyslu a prvním akvizicím a fúzím podniků.18 

 

Jedná se o účetní závěrku sestavenou za skupinu podniků (samostatných jednotek), 

které jsou mezi sebou nějakým způsobem propojeny, nejčastěji kapitálově. Účetní 

jednotky mezi sebou mohou být propojeny například na základě držení vlastnických 

podílů, nebo na základě smluvního uspořádání.19 

 

Hlavním úkolem konsolidované účetní závěrky je poskytnutí informací o finanční 

situaci skupiny podniků, jejich výkonosti a změnách finanční situace. Tyto informace 

slouží pro akcionáře mateřské společnosti, nebo externím uživatelům.20 

 

Definice 

Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka skupiny podniků, ve které se slučuje 

majetek, závazky a výsledek hospodaření mateřské společnosti s majetkem, závazky 

a výsledkem hospodaření ostatních společností, ve kterých má mateřská společnost 

podílovou účast.21 

 

Právní úprava 

Konsolidovaná účetní závěrka je upravena: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

                                                 
18 ZELENKA, Vladimír a Marie ZELENKOVÁ. Konsolidace účetních výkazů: principy a praktické 

aplikace. 2013 s. 13 

19 ZELENKA, Vladimír a Marie ZELENKOVÁ. Konsolidace účetních výkazů: principy a praktické 

aplikace. 2013 s. 13 

20 ZELENKA, Vladimír a Marie ZELENKOVÁ. Konsolidace účetních výkazů: principy a praktické 

aplikace. 2013 s. 13 

21 LOJA, Radka. Konsolidovaná účetní závěrka – příručka. 2002 s. 10 
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 Vyhláška č. 500/2002 Sb., 

 Český účetní standard pro podnikatele č. 20 – konsolidovaná účetní závěrka. 

 

Datum sestavení 

Podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví §23 se sestavuje konsolidovaná účetní 

závěrka ke konci rozvahového dne konsolidující účetní jednotky. Individuální účetní 

závěrky podniků, které spadají do konsolidace, by měly být sestaveny ke stejnému dni. 

V případě, že se datum závěrek neshoduje a neshoduje se více jak o tři měsíce, účetní 

jednotka spadající do konsolidace je povinna sestavit mimořádnou účetní závěrku.22 

 

Datum zveřejnění 

Před zveřejněním účetní závěrky musí být schválena auditorem a poté příslušným 

správním orgánem. Po tomto ověření a schválení má účetní jednotka 30 dnů na to, 

aby závěrku zveřejnila.23 

 

Povinnost sestavit24 

Konsolidovanou účetní závěrku musí sestavit účetní jednotka, která je ovládající 

osobou. Povinnost podrobit se konsolidaci účetní závěrky musí ovládaná účetní 

jednotka, účetní jednotka pod společným vlivem a přidružená účetní jednotka. 

 

Sestavuje se tak, aby podávala věrný, poctivý obraz o finanční situaci konsolidovaného 

celku. 

 

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku mají podniky, které splňují 

aspoň 2 ze 3 kritérií: 

 Celkové aktiva jsou vyšší než 350 000 000 Kč, 

 Roční úhrn čistého obratu je více než 700 000 000 Kč, 

 Přepočtený stav zaměstnanců je více než 250. 

 

                                                 
22 Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví §23 

23 Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví §21a 

24 Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví §22 



 

22 

 

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku nemají podniky, které:25 

 jsou současně dceřinými podniky zahrnutými do konsolidačního celku jiného 

mateřského podniku, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, 

 v konsolidačním celku nemá žádné dceřiné podniky, pouze přidružené podniky 

a podniky pod společným vlivem. 

 

V rámci konsolidace má mateřský podnik povinnost26: 

 sestavit a zveřejnit konsolidovanou účetní závěrku, 

 nést náklady spojené se sestavením a auditem konsolidované účetní závěrky, 

 podat věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, zisků, ztráty a finanční situace 

konsolidačního celku. 

 

Metody konsolidace27 

Pro sestavení konsolidované účetní závěrky se používají 3 metody: 

 ekvivalenční metoda, 

 poměrná metoda, 

 plná metoda. 

 

Výkazy28 

Součástí konsolidované účetní závěrky jsou: 

 konsolidovaná rozvaha, 

 konsolidovaný výkaz zisků a ztrát, 

 příloha ke konsolidované účetní závěrce (součástí je konsolidovaný výkaz 

cash flow a komentář ke změnám ve vlastním kapitálu). 

 

 

 

                                                 
25 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: komentář. 2002 s. 24 

26 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: komentář. 2002 s. 23 

27 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: komentář. 2002 s. 34 

28 LOJA, Radka. Konsolidovaná účetní závěrka – příručka. 2002 s. 15 
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Podle §65 vyhlášky 500/2002 Sb. se konsolidovaná rozvaha rozšiřuje podle použité 

metody konsolidace o položky:29 

 kladný konsolidační rozdíl, 

 záporný konsolidační rozdíl, 

 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, 

 cenné papíry a podíly v ekvivalenci, 

 konsolidační rezervní fond, 

 podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. 

 

Podle §66 vyhlášky 500/2002 Sb. se konsolidovaný výkaz zisků doplní o položky:30 

 v nákladových položkách o zúčtování kladného konsolidačního rozdílu, 

 ve výnosových položkách o zúčtování záporného konsolidačního rozdílu, 

 o menšinové podíly na výsledku hospodaření, o podíl na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci, podle použité metody konsolidace. 

 

Minimální rozsah výkazů31 

Obsahové uspořádání konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisků a ztrát 

je stejné, jako obsahové uspořádání a vymezení individuální závěrky podle čj. 281/97 

417/2001, které jsou doplněny o položky vyplývající z konsolidace. 

 

                                                 
29 Vyhláška č. 500/2002 Sb. §65 

30 Vyhláška č. 500/2002 Sb. §66 

31 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: komentář. 2002 s. 57 -59 
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1.3.1 Metody konsolidace32 

Konsolidovanou účetní závěrku můžeme sestavit ekvivalenční metodou, poměrnou 

metodou nebo plnou metodou. Která metoda bude zvolena, záleží na velikosti vlivu 

v přidruženém podniku.  

 

1.3.1.1 Ekvivalenční metoda33 

Tato metoda se použije při zahrnutí přidruženého podniku do konsolidované účetní 

závěrky. 

 

Ekvivalenční metoda patří mezi nejjednodušší konsolidační metody. Při této metodě 

se zjišťují pouze dopady vkladů do jiného podniku. Tedy co přináší vlastnictví cenných 

papírů jiné společnosti.  Jde tedy o to, aby se zjistilo, jaká část výsledků hospodaření 

konsolidovaného podniku patří konsolidujícímu podniku.  

 

Postup při metodě ekvivalence 

 Vyloučí se hodnota podílů (odečtou se ve finančním majetku podílové cenné 

papíry, v hodnotě vlastněného podílu na dceřiné společnosti). 

 Vypočítá se konsolidační rozdíl (ten se podle toho, jestli jde o kladný 

nebo záporný konsolidační rozdíl, zařadí do aktiv nebo do pasiv). 

 Vypočítá se odpis konsolidačního rozdílu (ten se odečte od konsolidačního 

rozdílu a v případě, že jde o kladný konsolidační rozdíl, odečte 

se od výsledku hospodaření běžného období. Kdyby šlo o záporný 

konsolidační rozdíl, odpis záporného konsolidačního rozdílu se bude přičítat 

k výsledku hospodaření za běžné období). 

 Zjistí se hodnota cenných papírů v ekvivalenci (tato hodnota se počítá 

každý rok znovu, zjišťuje se z celkového vlastního kapitálu). 

 A jako poslední se vypočítá podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 

(ten se zjišťuje pouze za tu část roku, kterou jsou podíly vlastněny). 

 

                                                 
32 FEDOROVÁ, A. Konsolidovaná účetní závěrka. Přednáška Brno: VUT,  05.03.2014. 

33 FEDOROVÁ, A. Konsolidovaná účetní závěrka. Přednáška Brno: VUT,  05.03.2014. 
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Doplnění výkazů 

 Konsolidovaná rozvaha: 

 aktivní konsolidační rozdíl, 

 záporný konsolidační rozdíl, 

 cenné papíry a vklady v ekvivalenci, 

 konsolidační rezervní fond, 

 podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. 

 

 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát: 

 zúčtování aktivního rozdílu z konsolidace (nákladová položka), 

 zúčtování záporného rozdílu z konsolidace (výnosová položka), 

 podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (výnosová položka).  

 

1.3.1.2 Plná metoda34 

Metoda plné konsolidace se použije v případě, že se do konsolidované účetní závěrky 

zahrne dceřiný podnik. 

 

Tato metoda je považována za základní myšlenku konsolidace. Tato myšlenka směřuje 

k tomu, aby konsolidovaná účetní závěrka představovala zobrazení majetku, závazků, 

vlastního kapitálu a výsledku hospodaření za skupinu podniků, jako by se jednalo 

o účetní závěrku jednoho podniku. Díky této metodě lze ve výkazech vidět výsledky 

jednotlivých podniků a celkový výsledek skupiny podniků.  

 

Charakteristika 

 Přiřazení jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát dceřiného 

podniku v plné výši do rozvahy a výkazu zisků a ztrát mateřského podniku. 

 Vyloučení operací, které vznikly mezi společnostmi zařazenými 

v konsolidačním celku. 

 Zařazení konsolidačního rozdílu a jeho odpisu. 

                                                 
34 FEDOROVÁ, A. Konsolidovaná účetní závěrka. Přednáška Brno: VUT,  19.03.2014. 
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 Rozdělení vlastního kapitálu dceřiných podniků na podíly, které připadají 

mateřskému podniku (většinové podíly) a podíly připadající jiným 

vlastníkům (menšinové podíly). 

 „vyloučení podílových cenných papírů a vkladů, jejichž emitentem je dceřiný 

podnik a vlastního kapitálu dceřiného podniku, které se váže k vylučovaným 

podílovým cenným papírům a vkladům,“ 35 (Harna, 2002) 

 Vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou. 

 

Etapy 

 Úprava a přetřídění položek účetních závěrek mateřských a dceřiných 

podniků 

 Přetřídění se provede podle obsahové náplně doplněné konsolidované 

rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Přetřídění a úprava údajů se provede 

podle principů oceňování v konsolidačních pravidlech. Úpravy 

se provádějí pouze u těch dceřiných jednotek, u kterých se oceňovací 

principy odlišují od principů v konsolidačních pravidlech a mohly 

by tak ovlivnit celkový pohled na ocenění majetku v konsolidované 

účetní závěrce a výsledek hospodaření. 

 V případě, že dceřiný podnik má sídlo v jiném státě a účetnictví 

je vedeno v jiné měně, tato měna se převádí kurzem platným ke dni 

sestavení konsolidované účetní závěrky. 

 Úprava ocenění aktiv a závazků dceřiného podniku 

 „Liší-li se významně ocenění aktiv a závazků v účetnictví dceřiných 

podniků od reálné hodnoty, provede se v souvislosti se stanovením 

konsolidačního rozdílu úprava ocenění na reálné hodnoty aktiv 

a závazků ke dni akvizice nebo ke dni zvýšení účasti na základním 

kapitálu. Do konsolidované účetní závěrky se zahrnou příslušná aktiva 

a závazky dceřiného podniku v tomto upraveném ocenění.“ 36 

(Harna, 2002) 

                                                 
35 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: komentář. 2002 s. 35 

36 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: komentář. 2002 s. 36 
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 „Pokud dojde k úpravám ocenění aktiv a závazků podle předchozího 

bodu, zároveň se provedou úpravy zachycující rozdíly z operací po dni 

akvizic nebo zvýšení účasti na základním kapitálu, které vyplývají 

ze zahrnování příslušných aktiv nebo zúčtování příslušných závazků 

na vrub nebo ve prospěch výsledku hospodaření dceřiného podniku 

v ocenění těchto položek v účetnictví dceřiného podniku 

a těmito operacemi vyjádřenými (oceněnými) v návaznosti na upravené 

ocenění příslušných položek aktiv a závazků pro potřeby konsolidace.“37 

(Harna, 2002) 

 Sumarizace údajů účetních závěrek mateřského a dceřiných podniků 

 Mateřský podnik ke svým upraveným údajům přičte přetříděné 

a upravené údaje dceřiných podniků. 

 Vyloučení vzájemných vztahů mezi podniky konsolidovaného celku 

 viz. Kapitola vyloučení vzájemných vztahů 

 Konsolidační rozdíl 

 viz. Kapitola konsolidační rozdíl 

 Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a vyloučení podílových 

cenných papírů a vkladů 

 „Rozdělením vlastního kapitálu v konsolidované rozvaze se rozumí 

vyčlenění většinového podílu tvořeného součtem vlastního kapitálu 

mateřského podniku a jeho podílů na vlastním kapitálu dceřiných 

podniků a jejich oddělení od menšinových podílů tj. Zbývajících 

podílů ostatních akcionářů a společníků na vlastním kapitálu těchto 

dceřiných podniků.“ 38 (Harna, 2002)  

 „Podílové cenné papíry a vklady, jejichž emitentem je dceřiný podnik 

a vlastní kapitál dceřiného podniku, které se váže k podílovým 

cenným papírům a vkladům v držení mateřského podniku, se vyloučí 

z konsolidované rozvahy.“39 (Harna, 2002) 

 Menšinový vlastní kapitál 

                                                 
37 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: komentář. 2002 s. 42 

38 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: komentář. 2002 s. 47 

39 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: komentář. 2002 s. 47 
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 Pasivní položka v rozvaze, jsou zde uvedeny podíly dceřiných 

společností (menšinové podíly) na: základním kapitálu, ziskových 

fondech, nerozděleném výsledku hospodaření minulých let, 

neuhrazeném výsledku hospodaření minulých let, kapitálových 

fondech, výsledku hospodaření běžného účetního období.  

 Rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření běžného období 

 Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžné účetní období 

se rozdělí v příslušném poměru na konsolidovaný výsledek 

hospodaření připadající mateřskému podniku a menšinový podíl 

výsledku hospodaření připadající ostatním akcionářům 

a společníkům dceřiných podniků. 

 Vypořádání cenných papírů a účastí se zpětnou vazbou  

 

Doplnění výkazů 

 Konsolidovaná rozvaha: 

 aktivní konsolidační rozdíl, 

 záporný konsolidační rozdíl, 

 menšinový vlastní kapitál, 

 menšinové kapitálové fondy, 

 menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku a neuhrazené 

ztráty minulých let, 

 menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období. 

 

 Konsolidovaný Výkaz zisků a ztrát: 

 zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu (nákladová položka), 

 zúčtování záporného konsolidačního rozdílu (výnosová položka), 

 menšinové podíly na výsledku hospodaření (výnosová položka). 

 

1.3.1.3 Poměrná metoda40 

Tuto metodu lze definovat jako kompromis mezi metodou plnou a ekvivalenční. 

Používá se v případě, kdy v konsolidovaném podniku nemá konsolidující podnik 

                                                 
40 FEDOROVÁ, A. Konsolidovaná účetní závěrka. Přednáška Brno: VUT, 02.04.2014. 
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rozhodující vliv. Společnost, která konsoliduje, se tak nazývá konsolidující podnik 

a společnost, která spadá do konsolidace, jako podnik pod společným vlivem. 

 

Postup při poměrné metodě 

 Do konsolidační rozvahy se zahrnou aktiva a pasiva jednotky pod společným 

vlivem, ale pouze ve výši skutečného vlastnického podílu. 

 Vypočítá se konsolidační rozdíl, který se zahrne do aktiv nebo do pasiv. 

 Vypočítá se odpis konsolidačního rozdílu, kterým se upraví konsolidační rozdíl 

a výsledek hospodaření za běžnou činnost. 

 Vyloučí se cenné papíry a účasti se zpětnou vazbou. 

 Vyloučí se účetní případy, které se uskutečnily mezi subjekty v konsolidačním 

celku. 

 

1.3.2 Vyloučení vzájemných vztahů41 

Jde o vyloučení vnitropodnikových vztahů, které by mohly zkreslit konsolidovanou 

účetní závěrku. Vylučují se vztahy, které vznikly v rámci obchodní činnosti 

mezi mateřskou a dceřinou společností, nebo mezi dceřinými společnostmi. 

Po vyloučení těchto vztahů tak zůstávají pouze operace, které byly realizovány v rámci 

podnikatelské činnosti mimo konsolidační celek. 

 

Může se stát, že se částka vylučovaných vztahů na obou stranách neshoduje 

(např. hodnota prodeje na jedné straně se neshoduje s hodnotou nákupu na straně 

druhé). V tomto případě je potřeba stanovit pravidla pro sjednocení. Většinou platí 

pravidlo, které říká, že mateřská společnost má vždy pravdu. 

 

Vyloučení vzájemných vztahů můžeme rozdělit na tři základní typy: 

 Týkající se pouze konsolidované rozvahy, které nemají vliv na výsledek 

hospodaření: 

 pohledávky a závazky, 

 cenné papíry se zpětnou vazbou. 

                                                 
41 LOJA, Radka. Konsolidovaná účetní závěrka – příručka. 2002 s. 85 
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 Týkající se pouze konsolidovaného výkazu zisků a ztráty, které nemají 

vliv na výsledek hospodaření (spotřebované dodávky): 

 prodej a nákup výrobků a služeb, 

 prodej a nákup investičního majetku. 

 Týkající se konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisků a ztrát, 

které mají dopad na výsledek hospodaření (nespotřebované dodávky): 

 prodej a nákup výrobků a služeb, 

 prodej a nákup dlouhodobého majetku, 

 přijaté a vyplacené dividendy. 

 

1.3.2.1 Vyloučení vzájemných vztahů – konsolidovaná rozvaha 

Zde patří pohledávky a závazky z obchodního styku, patří zde i zálohy a půjčky. 

V konsolidačním celku jde o závazky a pohledávky za sebou samým, 

proto se musí vyloučit, aby nezvyšovaly bezdůvodně aktiva a pasiva konsolidované 

účetní závěrky. Tyto pohledávky a závazky se vylučují v plné výši. Vyloučení 

by nemělo mít dopad na konsolidovaný výsledek hospodaření. 

 

Může nastat, že vzájemné pohledávky a závazky nebudou ve skupině souhlasit 

a to, že se vyloučí, bude mít na konsolidovaný výsledek hospodaření dopad. Může to 

nastat v těchto případech: 

 kurzový přepočet – řešení: vyloučení proti výsledku hospodaření, 

 nesoulad účetních období – řešení: úprava účetních závěrek, 

 tvorba opravných položek – řešení: zrušení opravných položek, 

 ostatní důvody – řešení: nevýznamné rozdíly se vyrovnávají proti výsledku 

hospodaření, významné rozdíly se řeší individuálně. 

 

Do této kategorie patří i vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou. „V případě, 

že jsou pořizovány krátkodobě se záměrem jejich prodeje, potom se vykazují v aktivech 

konsolidované rozvahy v položce krátkodobého finančního majetku. V případě jejich 

pořízení s cílem dlouhodobého vlastnictví jsou vykázány jako snížení základního 

kapitálu ve výši nominální hodnoty a případný rozdíl je vypořádán v položce 
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kapitálových fondů. Je nutné zveřejnění v příloze ke konsolidované účetní závěrce.“42 

(Loja, 2002) 

 

1.3.2.2 Vyloučení vzájemných vztahů – spotřebované dodávky 

Do skupiny spotřebované dodávky patří dodávky výrobků, zásob a služeb uvnitř 

skupiny. U těchto dodávek se předpokládá, že jsou plně spotřebovány (byly prodány 

subjektu, který není součástí skupiny). Na jedné straně se vylučuje objem dodávek 

z výnosů, na druhé straně z nákladů. Tato úprava neovlivňuje konsolidovaný výsledek 

hospodaření, ani konsolidovanou rozvahu. 

 

1.3.2.3 Vyloučení vzájemných vztahů – nespotřebované dodávky 

Jedná se o vzájemné dodávky výrobků, zásob a dlouhodobého majetku vně skupiny. 

Tyto dodávky nebyly spotřebovány (nebyly prodány subjektu, který není součástí 

konsolidačního celku). U dodavatele se to projeví jako výnos, u odběratele 

jako aktivum. Protože se tato operace stala uvnitř konsolidované skupiny, jedná 

se pouze o přesun majetku ve skupině. Tato operace se tedy musí vyloučit 

z konsolidované výsledovky, vyloučí se i se ziskem. V rozvaze se potom musí snížit 

ocenění příslušného majetku v aktivech. 

 

1.3.3 Soulad účetních zásad43 

V souladu by měly být všechny účetní zásady a principy mezi individuálními účetními 

závěrkami. Zohlednit se musí i to, že holdingy nejsou pouze na území jednoho státu. 

Individuální účetní závěrky by měly být obsahově srovnatelné, problém může nastat, 

pokud nejsou podniky ve stejných zemích. Řešením by mohlo být vykazování 

podle mezinárodních účetních standardů. 

 

1.3.4 Postup při konsolidaci účetní závěrky44 

Jedná se o na sebe navazující úkony a činnosti. Mezi základní etapy patří: 

                                                 
42 LOJA, Radka. Konsolidovaná účetní závěrka – příručka. 2002 s. 86 

43 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: základní pojmy, postupy, příklady. 1996 s. 26 

44 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: základní pojmy, postupy, příklady. 1996 s. 31 
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 Zjistit, zda je povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Vymezení 

konsolidačního celku, zjištění míry vlivů a podle toho určení, zda do skupiny 

jednotlivé subjekty zahrnout či nikoliv. 

 Úprava individuálních účetních závěrek, sjednocení účetních pravidel ve skupině 

a sestavení konsolidačních pravidel. 

 Výpočet konsolidačního rozdílu. 

 Podle určené metody přiřadit do rozvahy a výkazu zisků a ztrát mateřského 

podniku příslušné položky z rozvahy a výkazu zisků a ztrát dceřiného 

nebo přidruženého podniku. 

 Podle metody konsolidace vyloučení vzájemných vztahů a vypořádání 

konsolidačního rozdílu a jeho odpisu. 

 Sestavení konsolidovaných účetních výkazů a přílohy ke konsolidované účetní 

závěrce. 

 

1.3.5 Třídění a úprava individuálních účetních závěrek45 

Jedná se o dvě rozlišné operace. U třídění údajů účetních závěrek jde o to, aby agregace 

byla jednodušší a byly lehčeji přiřaditelné jednotlivé položky výkazů. Při úpravě 

účetních závěrek je snaha o sladění účetních metod u jednotlivých subjektů spadajících 

do konsolidace. 

 

Třídění údajů 

Při tomto procesu je snaha, aby bylo možné k sobě přiřadit při sestavování 

konsolidované účetní závěrky sourodé položky a poté je sečíst. Důvodem tohoto třídění 

může být odlišný obor činnosti jednotlivých subjektů nebo to, že jsou některé jednotky 

konsolidačního celku umístěny v zahraničí. 

 

Jde pouze o formální úpravy, které nemají dopad na výsledek hospodaření. 

 

Úprava údajů 

Tato činnost probíhá z důvodu sladění účetních metod. Tato úprava se provádí 

ze dvou důvodů: 

                                                 
45 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: základní pojmy, postupy, příklady. 1996 s. 32 
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 Potřeba sladit účetní metody uvnitř skupiny. Jedná se o sjednocení účetních 

zásad a postupů. Tato úprava se týká pouze účetních závěrek dceřiných 

a přidružených podniků. 

 Orientace na uživatele účetní závěrky. V případě, že by se jednalo o nadnárodní 

koncern, měla by být konsolidovaná účetní závěrka srozumitelná pro všechny 

její uživatele. V případě, že by se jednalo o nadnárodní koncern, 

měla by konsolidovaná účetní závěrka být sestavena podle mezinárodních 

účetních standardů. Tyto úpravy se mohou týkat jak dceřiných a přidružených 

podniků, tak i mateřské společnosti. 

 

Úpravy se mohou týkat těchto oblastí: 

 oceňování zásob vlastní výroby, 

 oceňování majetku, 

 oceňování závazků, 

 přepočet cizí měny, 

 atd.. 

 

Mateřský podnik má povinnost ohlásit jednotlivým subjektům, že spadají do skupiny 

podniků zahrnutých do konsolidačního celku. Tuto skutečnost jim sdělí formou 

poskytnutí organizačního schématu. 

 

1.3.6 Konsolidační pravidla46 

Konsolidační pravidla má povinnost sestavit mateřský podnik. Tato pravidla 

potom musí sdělit subjektům spadajícím do konsolidačního celku. Tato pravidla 

jsou základním závazným pokynem. 

 

Konsolidační pravidla jsou pro všechny subjekty spadající do konsolidačního celku 

závazná. 

 

                                                 
46 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: základní pojmy, postupy, příklady. 1996 s. 35 
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Zákon o účetnictví podle § 22 odstavce 3 říká, že: „Povinnost podrobit se sestavení 

konsolidované účetní závěrky má, za podmínek stanovených tímto zákonem 

a prováděcími právními předpisy, osoba bez ohledu na její sídlo, pokud je: 

a) ovládanou osobou20), s výjimkou ovládaných osob, ve kterých je vykonáván společný 

vliv podle odstavce 4 (dále jen „konsolidovaná účetní jednotka“), 

b) osobou, ve které konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka vykonává 

společný vliv (dále jen „účetní jednotka pod společným vlivem“), nebo  

c) osobou, ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv 

(dále jen „účetní jednotka přidružená“).“47 (Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví §22) 

 

Mateřská společnost v rámci konsolidačních pravidel musí48: 

 respektovat obecné účetní zásady vycházející ze zákona o účetnictví, účetní 

osnovu, postupy účtování, 

 stanovit konsolidační pravidla, která musí dceřiné a přidružené podniky 

a podniky pod společným vlivem dodržovat při sestavování povinných údajů 

pro tvorbu konsolidované účetní závěrky, 

 sestavit konsolidační pravidla, která obsahují: 

 „údaje a pokyny, podle kterých dceřiné a přidružené podniky upraví 

předkládané údaje pro sestavení konsolidované účetní závěrky. 

Z hlediska vymezení úprav v našich podmínkách se jedná zejména 

o uplatňované způsoby oceňování majetku a závazků, 

 Požadavky na údaje určené pro konsolidaci, které předkládají dceřiné 

a přidružené podniky mateřskému podniku, (např. stanovení jednotné 

úpravy konsolidačních formulářů), 

 Termíny předkládání požadovaných údajů včetně termínů sestavení 

konsolidovaných účetních závěrek dílčích konsolidačních celků v případě 

systému konsolidace po jednotlivých úrovních, 

 Případné další skutečnosti důležité pro proces sestavení konsolidované 

účetní závěrky.“49 (Harna, 1996) 

                                                 
47 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví §22 

48 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: základní pojmy, postupy, příklady. 1996 s. 35 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/poznamky.aspx#poznamka20
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 vyhlásit konsolidační celek pomocí organizačního schématu. 

 

1.5 Finanční analýza50 

Díky finanční analýze je možné komplexně zhodnotit finanční situaci podniku. 

Z výsledků finanční analýzy se dá odhalit, zda podnik včas platí své závazky, 

zda je vhodně zvolena kapitálová struktura, jestli je podnik ziskový a mnoho dalších 

informací. 

 

Podle výsledků finanční analýzy se může vedení podniku rozhodnout, jak získávat další 

finanční zdroje, jak použít volné zdroje, jestli a za jakých podmínek poskytnout úvěry 

a díky tomu může vedení předvídat budoucí vývoj podniku. 

 

Výsledky finanční analýzy potřebují nejen manažeři společnosti, ale i investoři, 

konkurenti, obchodní partneři, veřejnost, státní orgány a další. 

 

Informace, ze kterých finanční analýza vychází, jsou poskytovány pomocí výkazů 

společnosti a to v podobě rozvahy, výkazu zisků a ztrát a výkazu cash flow. 

 

1.5.1 Poměrové ukazatele51 

Jedná se o základní nástroj finanční analýzy. Umožňují rychlý přehled o finanční situaci 

podniku.  

Mezi poměrové ukazatele patří: 

 likvidita, 

 rentabilita, 

 zadluženost, 

 aktivita. 

 

 

                                                                                                                                               
49 HARNA, Lubomír. Konsolidovaná účetní závěrka: základní pojmy, postupy, příklady. 1996 s. 35 

50 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. 2013 s. 17 

51 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. 2013 s. 84 



 

36 

 

Zadluženost52 

Podle tohoto ukazatele můžeme říci, jaké riziko s sebou nese daná kapitálová struktura, 

tedy to, v jakém poměru je vlastní a cizí kapitál. Z toho vyplývá, že čím víc je podnik 

zadlužený (má hodně cizích zdrojů), tím to pro podnik představuje větší riziko. 

Není však dobré, aby byl podnik plně financován z vlastních zdrojů, protože cizí kapitál 

je mnohdy levnější než kapitál vlastní. Díky cizímu kapitálu podnik může snížit daně, 

protože úrok zaplacený za cizí kapitál můžeme zahrnout do daňově uznatelných nákladů 

(daňový štít). 

 

 Celková zadluženost 

Celková zadluženost = 
cizí zdroje 

aktiva celkem 

 

Jedná se o základní ukazatel zadluženosti. Doporučuje se hodnota 30-60%.53 

 

 Míra zadlužení 

Míra zadlužení = 
cizí zdroje 

vlastní kapitál 

 

Tento ukazatel poměřuje cizí a vlastní kapitál. Je důležitý například při žádosti 

o úvěr. „Cizí zdroje by neměly překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního 

jmění; optimální stav je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního jmění.“54 

(FINANČNÍ-ANALÝZA.WEBNODE) 

 

 

 

                                                 
52 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. 2013 s. 84 

53 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. 2013 s. 85 

54 FINANČNÍ-ANALÝZA.WEBNODE. FINANČNÍ-ANALÝZA.WEBNODE: Ukazatele zadluženosti 

[online]. 2011 [cit. 2015-03-21]. Dostupné z: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/ 
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 Úrokové krytí 

Úrokové krytí = 
EBIT 

nákladové úroky 

Podle tohoto ukazatele se pozná, jak je podnik schopen splácet své závazky. 

Pokud je výsledná hodnota rovná jedné, znamená to, že podnik je schopen platit 

své závazky, ale nezůstanou mu už žádné zisky. Proto se doporučuje hodnota 

úrokového krytí větší než pět.55 

 

Likvidita 

Vyjadřuje, zda je podnik schopen splatit své závazky. Rozlišují se tři stupně likvidity: 

běžná, pohotová, okamžitá. Pro zjištění, zda je podnik schopen plnit své závazky, stačí 

ukazatel běžné likvidity. 

 

 Běžná likvidita 

Běžná likvidita = 
oběžná aktiva 

krátkodobé cizí zdroje 

 

Hodnota běžné likvidity se doporučuje 1,5 – 2,5.56 „Příliš vysoká hodnota 

ukazatele zase svědčí o zbytečně vysoké hodnotě čistého pracovního kapitálu 

a drahém financování.“57 (Knápková, Pavelková, 2013) 

 

Rentabilita58 

Vyjadřuje, jak je společnost schopná vytvářet zisky pomocí vloženého kapitálu. 

Nejčastěji jsou používány: 

 

 

                                                 
55 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. 2013 s. 87 

56 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. 2013 s. 92 

57 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. 2013 s. 92 

58 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. 2013 s. 98 
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 Rentabilita tržeb (ROS) 

ROS = 
zisk (EBIT) 

tržby 

 V položce zisk se může použít jak EBIT, tak zisk před zdaněním. Ukazatel ROS 

vyjadřuje ziskovou marži. 

 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

ROA = 
EBIT 

aktiva 

 Tento ukazatel rentability měří produkční sílu podniku. 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROE = 
čistý zisk 

vlastní kapitál 

 Vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu. Ukazatel by měl být vyšší než úrok 

dlouhodobých vkladů. Pokud je úročení vkladů vyšší než ROE, říká se tomu 

prémie za riziko. Prémie za riziko je odměna vlastníkům kapitálu. Jeli úročení 

vkladů menší nebo rovno ROE, je výhodnější kapitál uložit do banky 

(není tam riziko a vlastník kapitálu má garanci výnosu). 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) 

ROI = 
EBIT 

dlouhodobý kapitál 

 Tato hodnota ukazuje, jaká je výnosnost dlouhodobého kapitálu, 

který je investován do dlouhodobého majetku podniku. 

 

 

 

 



 

39 

 

 Rentabilita úplatného kapitálu (ROCE) 

ROCE = 
zisk 

úplatný kapitál 

Úplatným kapitálem se myslí součet vlastního kapitálu a dlouhodobých 

a krátkodobých cizích zdrojů, které jsou úročeny. 

 

Aktivita59 

 

 Obrat aktiv 

Obrat aktiv = 
tržby 

aktiva 

Platí, že čím větší hodnota, tím lépe. Doporučuje se hodnota rovná jedné. Pokud 

je doba obratu aktiv menší než jedna, vyplývá z toho, že podnik je neúměrně 

vybaven a toto vybavení využívá neefektivně. 

 

1.5.2 Index IN0560 

Jedná se o index důvěryhodnosti podniku vhodný pro podmínky České republiky. 

Byl sestaven Inkou Neumaierovou a Ivanem Neumaierem.  

 

Index IN05 = 0,13 x Aktiva/cizí zdroje + 0,04 x EBIT/Nákladové úroky + 3,97 x EBIT/ 

Aktiva + 0,21 x Výnosy/Aktiva + 0,09 x Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky + 

krátkodobé bankovní úvěry) 

 

V případě, že je hodnota indexu větší než 1,6, podnik vytváří hodnotu pro vlastníky; 

jestliže je hodnota menší než 0,9, podnik nevytváří hodnotu. Pokud se hodnota nachází 

mezi 0,9 – 1,6, nachází se podnik v „šedé zóně“. 

 

                                                 
59 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. 2013 s. 103 

60 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. 2013 s. 132 
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2 Analýza současné situace 

V této části je popsána společnost, pro kterou je tato práce zpracována. V této části 

je popsána činnost, kterou se společnost zabývá, historie společnosti, strategie 

společnosti, ekonomická situace společnosti a v neposlední řadě kapitálová struktura 

společnosti a přehled, zda společnost splňuje podmínky pro to, aby měla povinnost 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 

 

2.1 Činnost společnosti61 

Společnost provozuje síť stavebnin v České a Slovenské republice. Nabídka se skládá 

z kvalitních stavebních materiálů, které byly před zařazením do sortimentu společnosti 

prověřeny specialisty, kteří jsou zaměstnanci společnosti. Kromě stavebních materiálů 

nabízí společnost také poradenství, které materiály jsou na jakou práci vhodné 

a jak se mají materiály správně aplikovat. 

 

2.2 Historie společnosti62 

Společnost byla založena v roce 1993 jako společnost s ručením omezeným. V prvních 

letech se soustředila na distribuci izolačních materiálů. Společnost se postupně 

rozrůstala, až se v roce 1999 stala největším distributorem stavebně izolačních materiálů 

v České republice. 

 

V roce 2000 zavedla nový počítačový systém, tento systém on-line podporuje pobočky 

s centrálou. 

 

V roce 2002 se stala držitelem ISO 9001. 

 

                                                 
61 DEK stavebniny: O firmě. DEK [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: https://www.dek.cz/o-

spolecnosti/o-firme 

62 DEK stavebniny: Historie společnosti. DEK [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: 

https://www.dek.cz/o-spolecnosti/historie-spolecnosti 
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Dalším milníkem je rok 2003, kdy se společnost transformovala na akciovou společnost 

a otevřela první pobočku na Slovensku.  

 

Od roku 2007 začala společnost rozdělovat pobočky podle jednotlivých typů stavebních 

materiálů: střechy, fasády, izolace, materiály pro hrubou stavbu, materiály pro suchou 

výstavbu a interiéry, konstrukční dřevo a stavební řezivo. V tomto roce společnost 

navýšila obrat o více než 56% a to díky rozšíření poboček. 

 

2.3 Strategie společnosti63 

Hlavní strategií společnosti je dodávat kvalitní materiály pro izolaci, fasády a střechy 

za výhodné ceny s krátkou dodací lhůtou a poskytovat nadále odborný a kvalifikovaný 

servis a poradenství. 

 

Společnost se snaží nabízet svým obchodním partnerům stabilní a seriózní přístup. 

Neustále proškoluje své pracovníky, aby mohli udržet standard poradenství a nabízet 

nové technologie. Díky široké síti prodejen jsou služby a zboží poskytované společností 

zákazníkům dobře dostupné. Svým zákazníkům dále poskytují výhodné ceny, rychlé 

dodání materiálů a dopravu materiálu vlastní dopravou. 

 

2.4 Ekonomická situace společnosti 

Společnost se považuje za stabilní, dynamickou a silnou společnost, která dosahuje 

obratu ve výši 5 mld. Kč ročně. Tohoto obratu dosahovala i v letech, kdy stavebnictví 

zaznamenalo úpadek.64 

 

Pro zhodnocení ekonomické situace je sestaven přehled výkazů ve zkrácené formě 

za posledních 5 let činnosti společnosti (příloha č. 1), údaje jsou čerpány z portálu 

                                                 
63 DEK stavebniny: Strategie společnosti. DEK [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: 

https://www.dek.cz/o-spolecnosti/strategie-spolecnosti 

64 DEK stavebniny: Základní ekonomické údaje. DEK [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: 

https://www.dek.cz/o-spolecnosti/zakladni-ekonomicke-udaje 
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www.justice.cz65.  Podle tohoto přehledu je sestavena vertikální a horizontální analýza 

(příloha č. 2). Na základě těchto údajů jsou vypočítány základní poměrové ukazatele. 

Mezi tyto ukazatele patří: rentabilita, aktivita, likvidita a zadluženost. Dalším výpočtem 

je hodnota Indexu IN05. Dále je sestaven přehled tržeb za posledních pět let 

a jejich meziroční růst.  

 

Poměrové ukazatele 

Ukazatele likvidity66 

Tabulka 1: Ukazatel likvidity 

Ukazatele likvidity67 Hodnota 
Doporučená 

hodnota68 

Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobý cizí kapitál 1,71 1,5-2,5 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatele rentability69 

Tabulka 2: Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability Hodnota v % 

ROA = EBIT/celková aktiva * 100 12,12 

ROE = EAT/vlastní kapitál  * 100 20,64 

ROS = EAT/tržby * 100 3,14 

ROI = EBIT/dlouhodobý kapitál * 100 174,41 

ROCE = zisk/úplatný kapitál * 100 15,59 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

                                                 
65 JUSTICE: Veřejný rejstřík a sbírka listin. JUSTICE [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=281328 

66 FINANČNÍ-ANALÝZA.WEBNODE: Ukazatele likvidity. FINANČNÍ-ANALÝZA.WEBNODE [online]. 

2011 [cit. 2015-03-21]. Dostupné z: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-likvidity/ 

67 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2011 s. 103 

68 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní 

průvodce s příklady. 2013 s. 92. 

69 FINANČNÍ-ANALÝZA.WEBNODE: Ukazatele rentability. FINANČNÍ-ANALÝZA.WEBNODE 

[online]. 2011 [cit. 2015-03-21]. Dostupné z: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-rentability/ 
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Ukazatele aktivity 

Tabulka 3:Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity Hodnota 

Obrat aktiv = tržby/celková aktiva 2,79 

        (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 4: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti Hodnota v % 

Celková zadluženost = cizí zdroje/celková aktiva * 100 57,56 

Míra zadluženosti = cizí zdroje/vlastní kapitál * 100 135,65 

Úrokové krytí = EBIT/nákladové úroky * 100 2143,89 

          (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Přehled tržeb 

Pro zjištění vývoje tržeb a meziročního růstu tržeb je sestavena tabulka, 

ve které jsou zavedeny tržby za pět let od roku 2009 do roku 2013. V další tabulce 

je vypočten meziroční růst tržeb a průměrný meziroční růst tržeb.  

 

Tabulka 5: Přehled tržeb za rok 2009-2013(v tis. Kč) 

Přehled tržeb za roky 2009 - 2013 (v tis. K) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 5 337 639 5 552 540 6 592 362 6 162 607 7 120 145 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
205 251 163 032 161 420 209 879 258 466 

Celkem 5 542 890 5 715 572 6 753 782 6 372 486 7 378 611 

          (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 1: Přehled tržeb za roky 2009-2013 (v tis. Kč) (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 6:přehled meziročního růstu tržeb 2009-2013 

Přehled meziročního růstu tržeb 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby společnosti 5 337 639 5 552 540 6 592 362 6 162 607 7 120 145 

Meziroční růst tržeb 

(v %) 
  4,03 18,73 -6,52 15,54 

Průměrný meziroční 

růst (v %) 
7,94 

          (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Index IN05 

Tabulka 7: Index IN05 

  2009 2010 2011 2012 2013 

0,13x Aktiva/Cizí zdroje 0,191719 0,220609 0,214897 0,227100 0,225836 

0,04 x EBIT/Nákladové úroky 0,190817 0,244360 0,390622 0,324698 0,857556 

3,97 x EBIT/Aktiva 0,349269 0,362455 0,397584 0,279086 0,481033 

0,21 x Výnosy/Aktiva 0,482752 0,568845 0,622787 0,626031 0,609848 
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0,09 x Oběžná aktiva/ 

(Krátkodobé závazky + 

Krátkodobé bankovní úvěry) 

0,122101 0,140372 0,139472 0,142254 0,155973 

Index IN05 1,3 1,5 1,8 1,6 2,3 

         (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zhodnocení ekonomické situace. 

Podnik je likvidní, hodnota jeho běžné likvidity se nachází v doporučených hodnotách. 

Z toho vyplývá, že je schopen splácet své krátkodobé závazky.  

 

Podnik svůj majetek kryje z 57,56% cizími zdroji. Tato hodnota je vysoká, ale je stále 

v intervalu doporučených hodnot. Vysoká hodnota zadlužení by však mohla 

být špatným signálem pro věřitele. 

 

Úrokové krytí je ve vysokých hodnotách, to je dobrý signál pro věřitele, 

protože je společnost schopna splácet své závazky. 

 

Tržby rostou v průměru o 7,94%, ročně, proto se dá předpokládat, že společnost 

se neustále rozvíjí a získává nové zákazníky. 

 

Podle indexu IN05 podniku v posledních třech letech hrozí riziko zkrachování pouze 

8% a pravděpodobnost, že tvoří hodnotu pro vlastníky je 95%.70 

 

Podnik se neustále rozvíjí a jde to vidět na průměrném růstu tržeb. Snaží se udržovat 

kvalitu služeb, které poskytuje zákazníkům. Pro věřitele je tento podnik podle ukazatelů 

důvěryhodný. 

 

Kapitálová struktura 

Společnost, kterou jsem si vybrala pro vypracování diplomové práce, je společnost 

DEKTRADE a.s.. Vzhledem k tomu, že společnost DEKTRADE a.s. spadá 

do konsolidačního celku společnosti DEK a.s., dosud nemusela, i když splňuje 

                                                 
70 BUSINESSVIZE: Finanční analýza. ZIKMUND, Martin. IN05 – Bankrotní index z Česka, který 

funguje na české firmy [online]. 2011 [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://www.businessvize.cz/financni-

analyza/in05-bankrotni-index-z-ceska-ktery-funguje-na-ceske-firmy 
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podmínky pro konsolidaci, sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Vzhledem 

k tomu, že se společnost DEKTRADE a.s. chystá koupit podíly ve společnostech X a Y, 

které nebudou spadat do konsolidačního celku společnosti DEK a.s., bude muset 

společnost DEKTRADE a.s. konsolidovanou účetní závěrku sestavovat.  

 

Do konsolidačního celku společnosti DEKTRADE a.s. tedy budou spadat společnost 

DEKINVEST s.r.o. a společnosti označené X a Y. 
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Obrázek 2: Kapitálová struktura       (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.5 Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku71 

Podle §22a Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, má povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku účetní jednotka, která splňuje aspoň dvě ze tří stanovených kritérií.  

                                                 
71 Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví §22 

DEK a.s. 

DEKTRADE 

a.s. 

  
DEKINVEST 

s.r.o. 

Podnik Y 

Podnik X 
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Kritéria, podle kterých musí účetní jednotka sestavovat konsolidovanou účetní závěrku: 

 Celková aktiva činí více než 350 000 Kč. 

 Úhrn čistého obratu musí činit více než 700 000 000 Kč. 

 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí více než 250. 

 

Tabulka 8: Zákonná kritéria pro konsolidaci 

Zákonná kritéria pro konsolidaci 

  
Hodnota daná 

zákonem 

Hodnota 

společnosti 

Splněna 

zákonem daná 

hodnota 

Počet zaměstnanců 250 819 SPLNĚNO 

Roční čistý obrat 700 000 000 Kč 7 376 611 000 Kč SPLNĚNO 

Výše celkových aktiv 350 000 Kč 2 648 212 000 Kč SPLNĚNO 

          (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z tabulky 7 vyplývá, že když společnost nakoupí podíly ve společnostech X a Y, 

bude mít podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku. V další části práce (v návrhové části) je popsáno, 

jak má tato konsolidující společnost postupovat při sestavování konsolidované účetní 

závěrky. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Návrhová část obsahuje podrobný popis postupu konsolidace účetní závěrky 

pro společnost DEKTRADE a.s. v případě, že nakoupí podíly v dalších společnostech. 

Při nákupu dalších podílů vznikne společnosti povinnost sestavovat konsolidovanou 

účetní závěrku, protože společnost splňuje všechny podmínky pro konsolidaci. Počet 

zaměstnanců převyšuje 250, roční obrat je vyšší než 700 mil. Kč, a výše aktiv je vyšší 

než 350 tis. Kč. 

 

DEKTRADE a.s. a její nynější dceřiná společnost DEKINVEST s.r.o. má sídlo 

v České republice, proto je tato práce sestavena podle českých účetních postupů. 

Vzhledem k tomu, že DEKTRADE a.s. má ve společnosti DEKINVEST s.r.o. 

padesátiprocentní podíl, je tato práce sestavena pro vypracování konsolidované účetní 

závěrky podle plné metody konsolidace.  

 

V analytické části bylo prokázáno, že DEKTRADE a.s. splňuje podmínky 

pro sestavování konsolidované účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že DEKTRADE a.s. 

spolu s DEKINVEST s.r.o. spadají do konsolidačního celku jejich mateřské společnosti 

DEK a.s., nemusí DEKTRADE a.s. samostatně konsolidovanou účetní závěrku 

sestavovat. Tato situace se však změní, pokud DEKTRADE a.s. nakoupí podíly 

v dalších společnostech. Proto je zde sestaven postup, jak by společnost 

měla při sestavování konsolidované účetní závěrky postupovat. 

 

V případě, kdy má společnost DEKTRADE a.s. povinnost sestavovat konsolidovanou 

účetní závěrku, musí podstoupit jednotlivé kroky, které konsolidaci účetní závěrky 

umožní. Společnost musí vyrozumět společnosti spadající do konsolidačního celku, 

že jsou v tomto celku zahrnuty. DEKTRADE a.s. poté musí sestavit konsolidační 

pravidla, sestavit jednotný formulář pro vykazování vzájemných transakcí, 

které proběhnou v rámci konsolidačního celku. Dále se vytvoří časový harmonogram, 

podle kterého budou jednotlivé kroky probíhat a na závěr musí sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku. Tyto postupové kroky jsou předmětem návrhové části práce. 
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Tato návrhová část slouží jako návod, jak při sestavování konsolidované účetní závěrky 

postupovat. 

 

3.1 Příprava ke konsolidaci 

V případě, že nastane situace, kdy společnost DEKTRADE a.s. bude povinna sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku, musí podstoupit přípravné kroky. Mezi tyto přípravné 

kroky patří sestavení konsolidačních pravidel, sjednocení účetních postupů, sestavení 

formuláře pro vykazování vzájemných transakcí, sestavení harmonogramu 

pro konsolidaci a v neposlední řadě musí konsolidující společnost vyrozumět 

konsolidované společnosti spadající do konsolidačního celku. 

 

3.1.1 Vyrozumění o zahrnutí do konsolidačního celku 

Vyrozumění o tom, že účetní jednotka spadá do konsolidačního celku, je v písemné 

listinné formě, která je zaslána konsolidované jednotce k datu akvizice.  

 

Konsolidující jednotka má povinnost zaslat toto vyrozumění včas a se všemi 

příslušnými náležitostmi. 

 

Konsolidovaná jednotka má povinnost řídit se pokyny a časovým harmonogramem, 

které jsou součástí tohoto vyrozumění. 

 

Součástí tohoto vyrozumění je: 

 schéma konsolidačního celku, do kterého konsolidovaná jednotka spadá, 

 konsolidační pravidla, 

 účetní postupy, podle kterých se řídí konsolidační celek, 

 formulář o vykazování vzájemných vztahů, 

 časový harmonogram konsolidace. 
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3.1.2 Konsolidační pravidla 

Konsolidační pravidla (dále jen pravidla) jsou závazná pro všechny společnosti zahrnuté 

do konsolidačního celku. Tyto společnosti jsou povinny se těmito pravidly řídit 

a respektovat je. V případě nesouladu účetních postupů jsou konsolidované společnosti 

povinny tyto postupy upravit dle těchto pravidel. 

 

Konsolidující společnost má povinnost pravidla sestavit a konsolidovaným 

společnostem je poskytnout včas. 

 

Konsolidační Pravidla 

1.  Pravidla jsou závazná pro všechny společnosti spadající do konsolidačního 

celku. 

 

2.  Plné metodě konsolidace podléhají společnosti, ve kterých má konsolidující 

podnik podíl minimálně 40%. 

 

Ekvivalenční metodě konsolidace podléhají společnosti, 

ve kterých má konsolidující podnik podíl menší než 20%. 

 

Poměrné metodě konsolidace podléhají společnosti, ve kterých má konsolidující 

podnik podíl 20% - 40%. 

 

3. Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje k poslednímu dni účetního období. 

Účetní období je stanoveno na kalendářní rok.  

 

Konsolidované společnosti jsou povinny sestavit své individuální účetní závěrky 

nebo mimořádné účetní závěrky k poslednímu dni kalendářního roku. 

Tyto podklady jsou konsolidované společnosti povinny zaslat konsolidující 

společnosti do konce prvního měsíce nového účetního období. 

 

Konsolidující účetní jednotka je povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku 

do konce druhého měsíce nového účetního období.  
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Po sestavení konsolidované účetní závěrky má konsolidující společnost 

povinnost nechat podrobit konsolidovanou účetní závěrku kontrole auditora. 

V případě odsouhlasení auditorem je konsolidovaná účetní závěrka zveřejněna 

do třiceti dnů od tohoto odsouhlasení. 

 

4.  Konsolidované společnosti jsou povinny spolu s účetní závěrkou vyplnit 

formulář o vzájemných vztazích, které vznikly mezi společnostmi spadajícími 

do konsolidačního celku. 

 

 Podobu formuláře o vzájemných vztazích je konsolidující společnost povinna 

konsolidovaným společnostem poskytnout (je součástí vyrozumění o zahrnutí 

do konsolidačního celku). 

 

5. Konsolidované společnosti jsou povinny dodržovat při sestavování 

individuálních účetní závěrek (mezitímních účetních závěrek) účetní zásady, 

které stanoví konsolidující společnost. 

 

 Konsolidující účetní jednotka je povinna tyto účetní postupy včas poskytnout 

konsolidovaným účetním jednotkám (součást vyrozumění o zahrnutí 

do konsolidačního celku). 

 

3.1.3 Soulad účetních postupů 

Konsolidující společnost je povinna sestavit přehled účetních postupů, 

podle kterých konsolidované společnosti budou postupovat při sestavování 

individuálních účetních (mimořádných) závěrek. 

 

Konsolidované společnosti jsou povinny se těmito postupy řídit při sestavování 

individuálních účetních (mimořádných) závěrek. 

 

Účetní postupy při sestavování individuálních účetních (mimořádných) závěrek 

jsou v souladu s českými účetními předpisy.  
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Řídí se tedy zákony a vyhláškami: 

 Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb. 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů 

 

U některých položek v účetnictví lze postupovat několika způsoby. Konsolidující 

společnost stanoví, které postupy se mají používat. 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Pro vymezení dlouhodobého nehmotného majetku se společnosti v konsolidujícím celku 

řídí vyhláškou č. 500/2002 Sb. podle §6. 

 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou stanoveny podle aktuálního 

Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů podle §32a.  

 

V rámci evidence dlouhodobého nehmotného majetku bude každá společnost 

v konsolidačním celku sestavovat tabulku (tabulka č. 9) o nehmotném odpisovaném 

majetku. 

Tabulka 9: Evidence dlouhodobého nehmotného majetku 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Název 

majetku 

Pořizovací 

cena majetku 

(Kč) 

Délka 

odpisování 

(měsíce) 

Odpis (Kč) 

rok XXXX 

Oprávky 

(Kč) 

Zůstatková 

cena majetku 

(Kč) 

            

            

            
         (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Pro vymezení dlouhodobého hmotného majetku se společnosti v konsolidujícím celku 

řídí vyhláškou č. 500/2002 Sb. podle §7. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený úplatně je oceňován pořizovací cenou, majetek 

vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. 
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Opravy dlouhodobého majetku jsou účtovány hned do nákladů v případě, že se nejedná 

o rozsáhlé opravy. Na rozsáhlé opravy budou tvořeny rezervy podle platných předpisů. 

 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku budou prováděny rovnoměrně a řídí 

se aktuálním Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů podle §31.  

 

V rámci evidence dlouhodobého hmotného majetku bude každá společnost 

v konsolidačním celku sestavovat tabulku (tabulka č. 10) o hmotném odpisovaném 

majetku. 

 

Tabulka 10: Evidence dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Název 

majetku 

Pořizovací 

cena majetku 

(Kč) 

Délka 

odpisování 

(měsíce) 

Odpis (Kč) 

rok XXXX 

Oprávky 

(Kč) 

Zůstatková 

cena majetku 

(Kč) 

            

            

            
 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zásoby 

Jednotlivé položky zásob se rozlišují dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. podle §9. 

 

Zásoby pořízené nákupem se oceňují pořizovací cenou72. Zásoby vyrobené vlastní 

činností jsou oceňovány vlastními náklady. 

 

Pro účtování zásob je určen způsob „A“73 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 9 (7). 

 

Porovnání reálného stavu zásob ve skladu a v účetních výkazech probíhá formou 

inventury dvakrát za účetní období. 

                                                 
72 Pořizovací cena zahrnuje jak cenu zásob, tak i vedlejší náklady např. náklady na dopravu, clo, provize. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. §49 

73 Způsob „A“ znamená, že je průběžně evidován stav zásob. 
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Pro oceňování vyskladňovaných zásob je zvolena metoda FIFO74. 

 

Peníze v hotovosti 

Peníze v hotovosti jsou definovány podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 12 odstavce (1). 

 

Pohyb hotovosti je sledován na základě pokladních dokladů, pohybu šeků a stavu 

poukázek k zúčtování. 

 

Pro obchodování v cizích měnách je vytvořena analytika účtu dle jednotlivých měn. 

Veškeré pohyby na tomto účtu jsou dokumentovány účetními doklady, 

které jsou současně zapsány v pokladní knize. Tato pokladní kniha však není závazná, 

stav v pokladní knize je měsíčně kontrolován se skutečným stavem hotovosti 

v pokladně. 

 

Peníze na bankovních účtech 

Peníze na bankovních účtech jsou definovány podle č. 500/2002 Sb. § 12 odstavec (2). 

 

O pohybech na bankovních účtech se účtuje podle oznámení banky (bankovní výpisy) 

o pohybech na účtu75.   

 

Obchodování v cizí měně 

Veškeré operace, které budou uskutečněny v cizí měně, jsou přepočítávány na českou 

měnu v okamžiku vypořádání obchodu (pohybu peněz) dle denního kurzu stanoveného 

ČNB. 

 

Pohledávky 

Pohledávky splatné do jednoho roku jsou krátkodobé pohledávky; 

řídí se podle vyhlášky 500/2002 Sb. dle §11. Pohledávky se splatností delší než jeden 

rok jsou dlouhodobé pohledávky; řídí se dle stejné vyhlášky podle §10. 

                                                 
74 FIFO – zboží je vyskladňováno, jak přišlo za sebou (první dovnitř, první ven). 

75 Jedná se o platby uskutečněné nebo přijaté platby na bankovním účtu, výběry v hotovosti a převody 

z účtů. 
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Ocenění pohledávek se provádí při vzniku jmenovitou hodnotou pohledávky. 

Při nabytí pohledávky úplatně se pohledávka oceňuje pořizovací cenou76.  

 

K rizikovým pohledávkám a k pohledávkám, u kterých nelze dosáhnout zaplacení, 

se tvoří opravná položka. Opravné položky se řídí Zákonem č. 593/1992 Sb. 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

 

Závazky 

Závazky splatné do jednoho roku jsou závazky krátkodobé; řídí se vyhláškou 

č. 500/2002 Sb. dle §18. Závazky s dobou splatnosti delší než jeden rok jsou závazky 

dlouhodobé; řídí se stejným předpisem, ale podle §17. 

 

Výnosy  

Účtují se při vyskladnění zásob, ale po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. Výnosy, 

které budou vyplaceny až v příštím období, ale jejich cena je již známá, jsou účtovány 

na dohadné účty aktivní. 

 

Leasing 

Majetek pořízený formou finančního nebo operativního leasingu není zapisován 

do dlouhodobého majetku, ale je rovnoměrně vkládán do majetku v průběhu trvání 

leasingu. 

 

Rezervy 

Rezervy se řídí podle českého účetního standardu pro podnikatele č. 004 – rezervy. 

 

3.1.4 Vykazování vzájemných vztahů 

Vzájemné vztahy a transakce jsou vykazovány ve formuláři, který sestaví konsolidující 

společnost. V tomto formuláři budou zachyceny veškeré operace, které proběhnou 

v rámci konsolidačního celku mezi společnostmi spadajícími do tohoto celku a mohly 

by zkreslit konsolidovanou rozvahu nebo konsolidovaný výkaz zisků a ztrát. 

                                                 
76 Pořizovací cena zahrnuje i náklady, např. znalecký posudek pro ocenění pohledávky. 
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Konsolidující společnost je povinna sestavit formulář pro vykazování vzájemných 

vztahů. 

 

Konsolidovaná společnost je povinna zaznamenat do formuláře pro vykazování 

vzájemných vztahů každou transakci provedenou mezi společnostmi spadajícími 

do konsolidačního celku. Podoba formuláře pro vykazování vzájemných vztahů 

je zobrazena v tabulce č. 11. 

 

Tabulka 11: vzor tabulky pro vykazování vzájemných vztahů 

Vyloučení vzájemných vztahů  

Číslo 

operace 

Společnost 

(prodávající/ 

poskytovatel) 

Společnost 

(kupující/ 

odběratel) 

Popis operace 

Hodnota 

operace 

(tis. Kč) 

Vliv na:  

VZZ Rozvaha 

          
    

    

          
    

    

          
    

    
 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.1.5 Harmonogram konsolidace 

Konsolidující společnost sestaví harmonogram konsolidované účetní závěrky, 

který bude obsahovat všechny dílčí operace. Harmonogram bude sestaven v přehledné 

tabulce (tabulka č. 12) s jasně danými termíny, ve kterých mají být jednotlivé operace 

splněny. 

 

Konsolidovaná společnost je povinna dodržovat lhůty stanovené 

v tomto harmonogramu. 
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Tabulka 12: Harmonogram konsolidace účetní závěrky 

Harmonogram konsolidace účetní 

závěrky 

Oznámení a sdělení pravidel k 1. 1. 2013 

Sestavení individuální závěrky k 31. 12. 2013 

Poskytnutí individuálních 

závěrek konsolidující 

společnosti 

k 31. 1. 2014 

Sestavení konsolidované 

účetní závěrky 
k 28. 2. 2014 

Zveřejnění konsolidované 

účetní závěrky  
k 31. 5. 2014 

     (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.2 Konsolidovaná účetní závěrka – postup konsolidace společnosti 

DEKTRADE a.s. 

Konsolidace účetní závěrky pomocí plné metody je rozdělena do tří etap, 

podle kterých bude společnost postupovat. Podle těchto etap budou nachystány všechny 

materiály, které jsou v průběhu celého procesu potřebné.  

 

Společnost je povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku po koupi podílů 

ve společnostech X a Y. Postup celé konsolidace je ukázán na společnosti, 

ve které má již konsolidující společnost padesátiprocentní podíl, ale protože spolu 

s ní spadá do konsolidačního celku jiné společnosti, nemusela konsolidovanou účetní 

závěrku zatím sestavovat.  

 

3.2.1 Etapa 1. - přípravná 

Jedná se o přípravnou etapu, ve které má konsolidovaná společnost povinnost zjistit, 

zda splňuje podmínky pro sestavování konsolidované účetní závěrky. Poté musí 

oznámit konsolidovaným společnostem, že spadají do konsolidačního celku. 

Konsolidující společnost musí sestavit konsolidační pravidla, sestavit harmonogram 

konsolidace a zjistit, zda osoby zodpovědné za sestavování účetních výkazů rozumí 
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těmto pravidlům. Dále jsou shromažďovány podklady konsolidovaných společností 

a jejich ověřování. 

 

I Povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku 

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má společnost, která splňuje 

aspoň dvě ze tří zákonem dané podmínky.77  

 

Společnost splňuje podmínky pro sestavování konsolidované účetní závěrky. 

Podmínky a údaje společnosti jsou v tabulce č. 13.  

 

Tabulka 13: Zákonná kritéria pro konsolidaci   

  
Hodnota daná 

zákonem 

Hodnota 

společnosti 

Splněna 

zákonem daná 

hodnota 

Počet zaměstnanců 250 819 SPLNĚNO 

Roční čistý obrat 700 000 000 Kč 7 376 611 000 Kč SPLNĚNO 

Výše celkových aktiv 350 000 Kč 2 648 212 000 Kč SPLNĚNO 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

II Oznámení konsolidačního celku 

Po zjištění, že má společnost povinnost sestavovat konsolidovanou účetní 

závěrku, konsolidující společnost ke dni akvizice vyrozumí konsolidovanou 

společnost písemnou tištěnou formou o tom, že konsolidovaná společnost spadá 

do konsolidačního celku. 

 

Oznámení bude obsahovat náležitosti: 

 schéma konsolidačního celku, do kterého konsolidovaná jednotka spadá, 

 konsolidační pravidla, 

 účetní postupy, podle kterých se řídí konsolidační celek, 

 formulář o vykazování vzájemných vztahů, 

 časový harmonogram konsolidace. 

                                                 
77 Zákon č. 563/1991 Sb. §22a 
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III Sestavení konsolidačních pravidel 

Konsolidující společnost sestaví konsolidační pravidla (viz kapitola konsolidační 

pravidla) a je povinna tato pravidla konsolidované společnosti sdělit včas. 

 

Konsolidující společnost tato pravidla sdělí konsolidované společnosti tištěnou 

písemnou formou s vyrozuměním o zahrnutí do konsolidačního celku. 

 

IV Školení pracovníků  

V tomto kroku konsolidující společnost prověří, zda zodpovědné osoby 

v konsolidovaných společnostech rozumí všem pravidlům konsolidace 

a jsou schopny při sestavování individuálních účetních závěrek postupovat 

v souladu s účetními postupy stanovenými konsolidující společností. Tyto účetní 

postupy jsou v souladu s předpisy České republiky a jsou sepsány v samostatné 

kapitole této práce. Jsou sděleny konsolidované společnosti tištěnou písemnou 

formou s vyrozuměním o zahrnutí do konsolidačního celku. 

 

V Shromáždění Podkladů pro konsolidaci 

V tomto kroku konsolidující společnost shromáždí všechny podklady 

pro konsolidaci. Konsolidované společnosti poskytnou individuální účetní 

závěrky, které jsou sestaveny v souladu se stanovenými účetními postupy 

a poskytnou i formulář, ve kterém jsou vykázány vzájemné vztahy 

mezi společnostmi v konsolidačním celku. 

 

Konsolidující společnost je povinna sdělit konsolidovaným společnostem včas, 

jaké podklady bude požadovat a v jakém termínu. Tyto údaje jsou součástí 

konsolidačních pravidel.  

 

Konsolidovaná společnost je povinna poskytnout tyto podklady ve lhůtě 

stanovené v konsolidačních pravidlech. 

 

Rozvaha a výkaz zisků a ztrát od společnosti DEKINVEST s.r.o. v příloze č. 3. 
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VI Ověření správnosti, úplnosti a logičnosti účetních výkazů a odsouhlasení 

vzájemných vztahů 

V tomto kroku konsolidující společnost ověří, zda jsou všechny výkazy 

sestaveny v souladu se stanovenými účetními postupy a zkontroluje, 

zda jsou vykázány všechny vzájemné operace mezi společnostmi 

v konsolidačním celku. 

 

Kontrolou je zjištěno, že všechny položky jsou v pořádku a v souladu 

s požadovanými postupy. 

 

3.2.2 Etapa 2. - výpočtová 

Druhá etapa je považována za výpočtovou etapu. Konsolidovaná společnost v této fázi 

vytvoří dokument pro sestavení konsolidované účetní závěrky. V tomto dokumentu 

provede agregaci údajů společností v konsolidačním celku. Podle údajů 

konsolidovaných společností vypočte konsolidující společnost většinové a menšinové 

podíly, konsolidační rozdíl a roční výši jeho odpisu. Konsolidační rozdíl a odpis 

konsolidačního rozdílu se zaznamená do konsolidačních výkazů. Do konsolidačních 

výkazů se zaznamená vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou a většinové 

a menšinové podíly. Dále se do konsolidovaných výkazů zaznamenává předakviziční 

výsledek hospodaření v případě, že existuje. Zaznamenají se a vyloučí vzájemné 

transakce, které proběhly v rámci konsolidačního celku. Po zaznamenání 

všech těchto položek se jednotlivé položky výkazů sloučí. 

 

I Sestavení dokumentu pro konsolidaci 

Pro vytvoření dokumentu pro konsolidaci je použito rozdělení položek podle 

rozvahy a výkazu zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu, rozšířené o: 

 

V aktivech: 

 kladný konsolidační rozdíl. 

 záporný konsolidační rozdíl,  
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V pasivech: 

 menšinové podíly, 

 fondy, 

 výsledek hospodaření minulých let, 

 výsledek hospodaření běžného účetního období. 

Výkaz zisků a ztrát: 

 zúčtování kladného konsolidačního rozdílu, 

 zúčtování záporného konsolidačního rozdílu, 

 menšinový podíl na VH. 

 

II Sloučení výkazů konsolidující společnosti a konsolidovaných společností 

Do výkazů, které byly v předchozím kroku doplněny o potřebné položky, 

se zapíší údaje z individuálních závěrek společností spadajících 

do konsolidačního celku. 

 

Vytvoří se dva nové sloupce, v prvním(1a) jsou zapsány hodnoty 

z individuálních výkazů konsolidující společnosti DEKTRADE a.s. 

a ve druhém(1b) jsou zapsány hodnoty z individuálních výkazů konsolidované 

společnosti DEKINVEST s.r.o.. 

 

V tabulce č. 14 jsou doplněny hodnoty rozvahy konsolidující a konsolidované 

společnosti a v tabulce č. 15 jsou doplněny hodnoty výkazů zisků a ztrát 

konsolidující a konsolidované společnosti. 

 

Tabulka 14: Rozvaha - zapsání údajů konsolidovaných společností 

Konsolidovaná rozvaha (tis. Kč) 1a 1b 

ř. 

číslo AKTIVA     

1 Aktiva Celkem (ř.2+3+7+10+15) 2 648 212 835 147 

2 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 

3 Dlouhodobý majetek (ř.4+5+6) 183 981 833 991 

4 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 32 

5 Dlouhodobý hmotný majetek 122 253 833 959 
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6 Dlouhodobý finanční majetek 61 728 0 

7 Konsolidační rozdíl (ř. 8+9) 0 0 

8 Kladný konsolidační rozdíl 0 0 

9 Záporný konsolidační rozdíl 0 0 

10 Oběžná aktiva (ř.11+12+13+14) 2 430 674 1 156 

11 Zásoby  524 923 0 

12 Dlouhodobé pohledávky 33 891 0 

13 Krátkodobé pohledávky 1 835 212 1 156 

14 Krátkodobý finanční majetek 36 648 0 

15 Časové rozlišení 33 557 0 

        

ř. 

číslo PASIVA 
    

15 Pasiva celkem (ř.16+22+27+28) 2 648 212 835 147 

16 Vlastní kapitál (ř.17+18+19+20+21) 1 123 799 249 037 

17 Základní kapitál 100 000 2 000 

18 Kapitálové fondy 0 170 936 

19 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
20 000 400 

20 Výsledek hospodaření minulých let 771 864 29 904 

21 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
231935 45 797 

22 Cizí zdroje (ř. 23+24+25+26+27) 1 524 413 586 110 

23 Rezervy 111 200 1 111 

24 Dlouhodobé závazky 4 000 0 

25 Krátkodobé závazky 475 179 327 648 

26 Bankovní úvěry a výpomoci 934 034 257 351 

27 Časové rozlišení 0 0 

28 Menšinové podíly (ř.29+30+31+32) 0 0 

29 Základní kapitál 0 0 

30 Fondy 0 0 

31 
Výsledek hospodaření minulých 

let 
0 0 

32 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
0 0 

         (Zdroj: vlastní zpracování) 

1a – hodnoty DEKTRADE a.s. 

1b – hodnoty DEKINVEST s.r.o. 
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Tabulka 15: Výkaz zisků a ztrát zapsání údajů společnosti 

ř. číslo 
Konsolidovaný výkaz zisků a 

ztrát (tis. Kč) 
1a 1b 

1 Tržby za prodej zboží 7 120 145 0 

2 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
6 016 784 0 

3 Obchodní marže (ř. 1-2) 1 103 361 0 

4 Výkony 256 915 0 

5 Výkonová spotřeba 631 666 0 

6 Přidaná hodnota (ř.3+4-5) 728 610 0 

7 Osobní náklady 418 903 0 

8 Daně a poplatky 6 532 0 

9 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
68 909 16 

10 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
227 518 0 

11 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
77 394 0 

12 
Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti 
103 802 0 

13 Ostatní provozní náklady 25 660 6 827 

14 Ostatní provozní výnosy 76 708 57 210 

15 Převod provozních výnosů 0 0 

16 Převod provozních nákladů 0 0 

17 
Zúčtování kladného konsolidačního 

rozdílu 
0 0 

18 
Zúčtování záporného konsolidačního 

rozdílu 
0 0 

19 
Konsolidovaný provozní výsledek 

hospodaření (ř. 6-7-8-9+10-11-

12+13-14+(-15)-(-16)-17-(-18)) 

331 636 50 367 

20 
Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 
0 0 

21 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 

22 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 
0 0 

23 
Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 
0 0 

24 Náklady z finančního majetku 0 0 

25 
Výnosy z přecenění cenných papírů 

a derivátů 
0 0 
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26 
Náklady z přecenění cenných papírů 

a derivátů 
0 0 

27 
Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti 
0 0 

28 Výnosové úroky 3 436 0 

29 Nákladové úroky 14 967 0 

30 Ostatní finanční výnosy 5 787 0 

31 Ostatní finanční náklady 19 824 0 

32 Převod finančních výnosů 0 0 

33 Převod finančních nákladů 0 0 

34 

Konsolidovaný finanční výsledek 

hospodaření (ř. 20-21+22+23-

24+25-26-27+28-29+30-31+(-32)-(-

33)) 

-25 568 0 

35 
Daň z příjmů za běžnou činnost - 

splatná 
81 872 4 570 

36 
Daň z příjmů za běžnou činnost - 

odložená 
-7 898 0 

37 

Konsolidovaný výsledek 

hospodaření za běžnou činnost (ř. 

19+34-35-36) 

232 094 45 797 

38 Mimořádné výnosy 0 0 

39 Mimořádná náklady 159 0 

40 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 

41 
Konsolidovaný mimořádný výsledek 

hospodaření (ř. 38-39-40) 
-159 0 

42 

Konsolidovaný výsledek 

hospodaření pře zdaněním (ř. 

37+41) 

231 935 45 797 

43 

Konsolidovaný výsledek 

hospodaření běžného účetního 

období bez menšinových podílů (ř. 

42-44) 

231 935 45 797 

44 
Menšinový výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
0 0 

45 

Konsolidovaný výsledek 

hospodaření za účetní období 

(ř.43+44) 

231 935 45 797 

          (Zdroj: vlastní zpracování) 

1a – hodnoty DEKTRADE a.s. 

1b – hodnoty DEKINVEST s.r.o. 
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III Vyloučení cenných papírů emitovaných dceřinou společností 

Konsolidující společnost musí vyloučit cenné papíry, které se vztahují 

ke konsolidovaným podnikům. 

 

DEKTRADE a.s. vlastní cenné papíry v hodnotě 30 728 000 Kč společnosti  

DEKINVEST s.r.o., proto se tyto cenné papíry musí v konsolidované účetní 

závěrce vyloučit.  

 

Vytvoří se další sloupec (2), kde je hodnota cenných papírů vyloučena v položce 

dlouhodobý finanční majetek. 

 

 Vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou je znázorněno v tabulce č. 16. 

 

Tabulka 16: Vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou 

Konsolidovaná rozvaha (tis. Kč) 1a 1b 2 

ř. číslo AKTIVA       

1 Aktiva Celkem (ř.2+3+7+8) 2 648 212 835 147   

2 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0   

3 Dlouhodobý majetek (ř.4+5+6) 183 981 833 991   

4 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 32   

5 Dlouhodobý hmotný majetek 122 253 833 959   

6 Dlouhodobý finanční majetek 61 728 0 -30 728 
         (Zdroj: vlastní zpracování) 

1a - Údaje DEKTRADE a.s. 

1b - Údaje DEKINVEST s.r.o., 

2 - Vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou. 

 

IV Výpočet konsolidačního rozdílu 

Společnost DEKINVEST s.r.o. byla založena v lednu 2011. Bylo emitováno 

20 kusů akcií, kdy na jednu akcii připadal vlastní kapitál 2 866 tis. Kč za akcii. 

10 kusů akcií v nominální hodnotě 100 000 Kč nakoupila společnost 

DEKTRADE a.s. za pořizovací cenu 30 728 000 Kč a 10 kusů akcií v nominální 

hodnotě 100 000 Kč její mateřská společnost DEK a.s. 

 

Konsolidační rozdíl je odepisován 20 let. 
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Pro výpočet konsolidačního rozdílu potřebujeme hodnoty, které najdeme 

v tabulce č. 17. 

 

Tabulka 17: Položky z výkazů zisků a ztrát DEKINVEST s.r.o. potřebné pro výpočet konsolidačního rozdílu 

ř. číslo 
Položky z výkazu zisků a ztrát                  

DEKINVEST s.r.o. (tis. Kč) 

15 Vlastní kapitál (ř.16+17+18+19+20) 249 037 

16 Základní kapitál 2 000 

17 Kapitálové fondy 170 936 

18 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
400 

19 Výsledek hospodaření minulých let 29 904 

20 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
45 797 

       (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Podle údajů v tabulce jsou vypočteny další údaje potřebné k výpočtu 

konsolidačního rozdílu. Ty najdeme v tabulce č. 18. 

 

Tabulka 18: Údaje pro výpočet konsolidačního rozdílu 

Údaje pro výpočet konsolidačního 

rozdílu (tis. Kč) 

Vlastní kapitál bez výsledku 

hospodaření DEKINVEST s.r.o. 
203 204 

Podíl DEKTRADE v DEKINVEST 

(50%) 
101 620 

Účetní hodnota cenných papírů 

DEKINVEST zúčtovaných v 

DEKTRADE 

30 728 

      (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Konsolidační rozdíl je vypočítán jako podíl účetní hodnoty cenných papírů 

DEKINVEST s.r.o. zúčtovaných v DEKTRADE a.s. a hodnoty podílu 

DEKTRADE a.s. v DEKINVEST s.r.o.. Konsolidační rozdíl je vypočítán 

jako záporný konsolidační rozdíl ve výši 70 892 000 Kč a jeho odpisy 

jsou rozpočítány do 20 let, kdy roční odpis je vypočítán na 3 544 600 Kč. 
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 Konsolidační rozdíl = 30 728 000– 101 620 000 

    = - 70 892 000 Kč 

 

Roční odpis konsolidačního rozdílu = 70 892 000/ 20 

 = 3 544 600 Kč 

 

Odpis konsolidačního rozdílu je rozpočítán na 20 let, v tabulce 

č. 19 je znázorněn odpis konsolidačního rozdílu na prvních 5 let. 

 

Tabulka 19: Odpis konsolidačního rozdílu na pět let 

Rok Konsolidační rozdíl Odpis 
Konečný stav 

konsolidačního rozdílu 

2013 
70 892 000  3 544 600 67 347 400 

2014 
67 347 400  3 544 600 63 802 800 

2015 
63 802 800  3 544 600 60 258 200 

2016 
60 258 200  3 544 600 56 713 600 

2017 
56 713 600  3 544 600 53 169 000 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V Zaznamenání konsolidačního rozdílu a jeho odpisu 

Po výpočtu konsolidačního rozdílu a jeho odpisu se tyto hodnoty 

musí zaznamenat do rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Do výkazů se přidají další 

sloupečky, jeden pro zaznamenání konsolidačního rozdílu (sloupec 3.) 

a jeden pro odpis konsolidačního rozdílu (sloupec 4.). 

 

Konsolidační rozdíl se zaznamenává ve 3. sloupci v aktivech v položce záporný 

konsolidační rozdíl, se záporným znaménkem. Zároveň se v této položce 

rozvahy musí zaznamenat i odpis konsolidačního rozdílu, ten je zaznamenán 

ve 4. sloupci. Protože se jedná o záporný konsolidační rozdíl, jeho odpis 

je zaznačen s kladným znaménkem. Dále se v rozvaze odpis konsolidačního 
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rozdílu zaznačí ve 4. sloupečku v pasivech v položce výsledek hospodaření 

běžného účetního období s kladným znaménkem. Protože se jedná o záporný 

konsolidační rozdíl, jeho odpis bude výsledek hospodaření zvyšovat. Odpis 

konsolidačního rozdílu se zapíše i do výkazu zisků a ztrát do položky zúčtování 

záporného konsolidačního rozdílu ve 4. sloupci.  

 

Zaznamenání konsolidačního rozdílu a jeho odpisu je znázorněno v rozvaze 

v tabulce č. 20 a ve výkazu zisků a ztrát v tabulce č. 21. 

 

Tabulka 20: zaznamenání KR v rozvaze 

Konsolidovaná rozvaha 1a 1b 3. 4. 

ř. 
číslo AKTIVA         

1 Aktiva Celkem (ř.2+3+7+10+15) 2 648 212 835 147     

2 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0     

3 Dlouhodobý majetek (ř.4+5+6) 183 981 833 991     

4 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 32     

5 Dlouhodobý hmotný majetek 122 253 833 959     

6 Dlouhodobý finanční majetek 61 728 0     

7 Konsolidační rozdíl (ř. 8+9) 0 0     

8 Kladný konsolidační rozdíl 0 0     

9 Záporný konsolidační rozdíl 0 0 -70 892 3 544,60 

ř. 
číslo PASIVA         

15 Pasiva celkem (ř.16+22+27+28) 2 648 212 835 147     

16 Vlastní kapitál (ř.17+18+19+20+21) 1 123 799 249 037     

17 Základní kapitál 100 000 2 000     

18 Kapitálové fondy 0 170 936     

19 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 20 000 400     

20 Výsledek hospodaření minulých let 771 864 29 904     

21 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 231935 45 797   3 544,60 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

1a - Údaje DEKTRADE a.s. 

1b - Údaje DEKINVEST s.r.o. 

3 - Zaznamenání konsolidačního rozdílu 

4 - Odpis konsolidačního rozdílu.  
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Tabulka 21: Zaznamenání KR ve výkazu zisků a ztrát 

ř. číslo 
Konsolidovaný výkaz zisků a 

ztrát (tis. Kč) 
1a 1b 4 

17 Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 0 0   

18 
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu 

0 0 -3 544,60 

19 
Konsolidovaný provozní výsledek 

hospodaření (ř. 6-7-8-9+10-11-12+13-14+(-

15)-(-16)-17-(-18)) 

331 636 50 367   

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

1a - Údaje DEKTRADE a.s.  

1b - Údaje DEKINVEST s.r.o. 

4 - Zaznamenání odpisu konsolidačního rozdílu 

 

VI Výpočet menšinových podílů a jejich zaznamenání 

Na většinové a menšinové podíly se musí rozpočítat položky ve vlastním 

kapitálu. Rozpočítání podílů je znázorněno v tabulce č. 22. 

 

Tabulka 22: Výpočet většinových a menšinových podílů 

Vlastní kapitál 

(DEKINVEST) 
1. 2. 3. 

Základní kapitál 2 000 1 000 1 000 

Kapitálové fondy 170 936 85 468 85 468 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
400 200 200 

Výsledek hospodaření minulých let 29 904 14 952 14 952 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
45 797   22 899 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

1. - Údaje DEKINVEST s.r.o. 

2. - Většinový podíl DEKTRADE a.s. (50%) 

3. - Menšinový podíl DEKTRADE a.s. (50%). 

 

Pro zaznačení většinových a menšinových podílů vytvoříme sloupečky 

většinové podíly (5) a menšinové podíly (6). Zaznačení do rozvahy 

je znázorněno v tabulce č. 23 a do výkazu zisků a ztrát v tabulce č. 24. 
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Tabulka 23: Zaznačení menšinových a většinových podílů do rozvahy 

ř. číslo PASIVA (tis. Kč) 1b 5 6 

15 Pasiva celkem (ř.15+21+22+28) 835 147     

16 Vlastní kapitál (ř.16+17+18+19+20) 249 037     

17 Základní kapitál 2 000 -1 000 -1 000 

18 Kapitálové fondy 170 936 -85 468 -85 468 

19 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
400 -200 -200 

20 Výsledek hospodaření minulých let 29 904 -14 952 -14 952 

21 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
45 797   -22 899 

28 Menšinové podíly (ř.29+30+31+32) 0 0   

29 Základní kapitál 0 0 1 000 

30 Fondy 0 0 85 668 

31 Výsledek hospodaření minulých let 0 0 14 952 

32 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
0 0 22 899 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 1b - Údaje DEKINVEST s.r.o. 

5 - Většinový podíl DEKTRADE a.s. (50%) 

6 - Menšinový podíl DEKTRADE a.s. (50%) 

 

Tabulka 24: Zaznačení menšinových a většinových podílů do výkazu zisků a ztrát 

ř. číslo 
Konsolidovaný výkaz zisků 

a ztrát (tis. Kč) 
1b 5 6 

42 Konsolidovaný výsledek hospodaření před 

zdaněním (ř. 37+41) 
45 797 0   

43 
Konsolidovaný výsledek hospodaření 

běžného účetního období bez 

menšinových podílů (ř. 42-44) 

45 797 0   

44 Menšinový výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
0 0 22 899 

45 Konsolidovaný výsledek hospodaření za 

účetní období (ř.43+44) 
45 797 0   

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

1b - Údaje DEKINVEST s.r.o. 

5 - Většinový podíl DEKTRADE a.s. (50%) 

6 - Menšinový podíl DEKTRADE a.s. (50%) 
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VII Vyloučení předakvizičního výsledku hospodaření dceřiného podniku 

Předakviziční výsledek hospodaření se vyloučí, protože na něj konsolidující 

společnost nemá nárok, protože byl vytvořen před datem akvizice.  

 

Při konsolidaci těchto dvou společností předakviziční výsledek hospodaření 

nevznikl, proto není v žádném výkazu vyznačen.  

 

VIII Vyloučení vzájemných vztahů 

Podle formuláře o vzájemných vztazích se tyto vztahy vyloučí, 

aby nezkreslovaly konsolidovaný výsledek hospodaření. Vzájemné vztahy 

mezi společnostmi DEKTRADE a.s. (DT) a DEKINVEST s.r.o. (DI) 

jsou zaznačeny v tabulce č. 25. 

 

Tabulka 25:Vzájemné transakce mezi DEKTRADE a DEKINVEST 

Vyloučení vzájemných vztahů  

Číslo 

operace 

Společnost 

(prodávající/ 

poskytovatel) 

Společnost 

(kupující/ 

odběratel) 

Popis operace 

Hodnota 

operace 

(tis. Kč) 

Vliv na: 

VZZ Rozvaha 

1 DT DI Prodej výrobků 60 
DT - 601   

DI - 501   

2 DT DI Prodej dlouhodobého majetku 225 000 
DT- 641    

   DI-02. 

3 DT DI Finanční výnos 1 645 
DT - 662   

DI - 562   

4 DI DT Prodej služeb 55 776 
DT - 518   

DI - 602   

          (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Do dokumentu pro konsolidaci se přidá sloupeček (7), kde se zaznamenají 

všechny operace, které proběhly v konsolidačním celku a přiřadí 

se k jednotlivým položkám dokumentu, které ovlivnily. 
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Prodej výrobků v částce 60 000 Kč ovlivní výkaz zisků a ztráty. Na straně 

DEKTRADE a.s. se jedná o výnos, proto se tento výnos musí vyloučit v položce 

výkony. Ze strany DEKINVEST s.r.o. se jedná o náklad, který se vyloučí 

v položce výkonová spotřeba. 

 

Prodej dlouhodobého majetku v částce 225 000 000 Kč ovlivní výkaz zisků 

a ztrát i rozvahu. Na straně DEKTRADE a.s. se jedná o výnos, 

proto se tato částka musí vyloučit z výkazu zisků a ztrát v položce tržby 

za prodej dlouhodobého majetku a materiálu. Tato změna se musí vyloučit 

i v položce výsledek hospodaření běžného účetního období v pasivech. Na straně 

DEKINVEST s.r.o. se tato operace musí vyloučit na straně aktiv v položce 

dlouhodobý hmotný majetek. 

 

Finanční výnosy v částce 1 645 000 Kč ovlivní výkaz zisků a ztráty. Na straně 

DEKTRADE a.s. se jedná o výnos, tento výnos se vyloučí v položce výnosové 

úroky. Na straně DEKINVEST s.r.o. se jedná o náklad, ten se vyloučí v položce 

nákladové úroky. 

 

Prodej služeb v částce 55 776 000 Kč ovlivní výkaz zisků a ztrát. Na straně 

DEKTRADE a.s. se jedná o náklad, tento náklad se vyloučí v položce výkonová 

spotřeba. Na straně DEKINVEST s.r.o. se jedná o výnos, který se vyloučí 

v položce výkonová spotřeba. 

 

Vyloučení vzájemných vztahů, které mají vliv na rozvahu, jsou znázorněny 

v tabulce č. 26 a vzájemné vztahy, které mají vliv na výkaz zisků a ztrát, 

jsou znázorněny v tabulce č. 27. 

 

Tabulka 26: Vyloučení vzájemných vztahů – rozvaha 

Konsolidovaná rozvaha (tis. Kč) 1a 1b 
7 

DT DI 

ř. 

číslo AKTIVA 

1 Aktiva Celkem (ř.2+3+7+10+15) 2 648 212 835 147     
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2 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0     

3 Dlouhodobý majetek (ř.4+5+6) 183 981 833 991     

4 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 32     

5 Dlouhodobý hmotný majetek 122 253 833 959   (-225 000) 

6 Dlouhodobý finanční majetek 61 728 0     

7 Konsolidační rozdíl (ř. 8+9) 0 0     

8 Kladný konsolidační rozdíl 0 0     

9 Záporný konsolidační rozdíl 0 0     

10 Oběžná aktiva (ř.11+12+13+14) 2 430 674 1 156     

11 Zásoby  524 923 0     

12 Dlouhodobé pohledávky 33 891 0     

13 Krátkodobé pohledávky 1 835 212 1 156     

14 Krátkodobý finanční majetek 36 648 0     

15 Časové rozlišení 33 557 0     

            

ř. 

číslo PASIVA 
        

15 Pasiva celkem (ř.16+22+27+28) 2 648 212 835 147     

16 Vlastní kapitál (ř.17+18+19+20+21) 1 123 799 249 037     

17 Základní kapitál 100 000 2 000     

18 Kapitálové fondy 0 170 936     

19 Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
20 000 400     

20 Výsledek hospodaření minulých let 771 864 29 904     

21 Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
231935 45 797 (-225 000)   

22 Cizí zdroje (ř. 23+24+25+26+27) 1 524 413 586 110     

23 Rezervy 111 200 1 111     

24 Dlouhodobé závazky 4 000 0     

25 Krátkodobé závazky 475 179 327 648     

26 Bankovní úvěry a výpomoci 934 034 257 351     

27 Časové rozlišení 0 0     

28 Menšinové podíly (ř.29+30+31+32) 0 0     

29 Základní kapitál 0 0     

30 Fondy 0 0     

31 Výsledek hospodaření minulých let 0 0     

32 Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
0 0     

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 1a – Údaje DEKTRADE a.s. 

 1b – Údaje DEKINVEST s.r.o. 

 7 – vyloučení vzájemných vztahů 

 DT – DEKTRADE a.s. 
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 DI – DEKINVEST s.r.o. 

 

Tabulka 27: Vyloučení vzájemných vztahů – VZZ 

ř. číslo 
Konsolidovaný výkaz zisků a 

ztrát (tis. Kč) 
1a 1b 

7 

DT DI 

1 Tržby za prodej zboží 7 120 145 0     

2 Náklady vynaložené na prodané zboží 6 016 784 0     

3 Obchodní marže (ř. 1-2) 1 103 361 0     

4 Výkony 256 915 0 (-60) (-55776) 

5 Výkonová spotřeba 631 666 0 (-55776) (-60) 

6 Přidaná hodnota (ř.3+4-5) 728 610 0     

7 Osobní náklady 418 903 0     

8 Daně a poplatky 6 532 0     

9 Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
68 909 16     

10 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
227 518 0 (-225 000)   

11 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
77 394 0     

12 Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti 
103 802 0     

13 Ostatní provozní náklady 25 660 6 827     

14 Ostatní provozní výnosy 76 708 57 210     

15 Převod provozních výnosů 0 0     

16 Převod provozních nákladů 0 0     

17 Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 0 0     

18 Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu 0 0     

19 

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 

(ř. 6-7-8-9+10-11-12+13-14+(-15)-(-16)-17-(-

18)) 

331 636 50 367     

20 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0     

21 Prodané cenné papíry a podíly 0 0     

22 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0     

23 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0     

24 Náklady z finančního majetku 0 0     

25 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0     

26 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0     

27 Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
0 0     

28 Výnosové úroky 3 436 0 (-1645)   

29 Nákladové úroky 14 967 0   (-1645) 
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30 Ostatní finanční výnosy 5 787 0     

31 Ostatní finanční náklady 19 824 0     

32 Převod finančních výnosů 0 0     

33 Převod finančních nákladů 0 0     

34 
Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření 

(ř. 20-21+22+23-24+25-26-27+28-29+30-

31+(-32)-(-33)) 

-25 568 0     

35 Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 81 872 4 570     

36 Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená -7 898 0     

37 Konsolidovaný výsledek hospodaření za 

běžnou činnost (ř. 19+34-35-36) 
232 094 45 797     

38 Mimořádné výnosy 0 0     

39 Mimořádná náklady 159 0     

40 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0     

41 Konsolidovaný mimořádný výsledek 

hospodaření (ř. 38-39-40) 
-159 0     

42 Konsolidovaný výsledek hospodaření před 

zdaněním (ř. 37+41) 
231 935 45 797     

43 
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného 

účetního období bez menšinových podílů (ř. 

42-44) 

231 935 45 797     

44 Menšinový výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
0 0     

45 Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní 

období (ř.43+44) 
231 935 45 797     

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 1a – Údaje DEKTRADE a.s. 

 1b – Údaje DEKINVEST s.r.o. 

 7 – vyloučení vzájemných vztahů 

 DT – DEKTRADE a.s. 

 DI – DEKINVEST s.r.o. 

 

IX Součet jednotlivých položek 

Jedná se o závěrečnou fázi. Nyní se sečtou údaje z individuálních závěrek 

společností se všemi změnami (vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou, 

zaznamenání konsolidačního rozdílu a jeho odpisu a vyřazení vzájemných 

transakcí). Po součtu je výsledkem konsolidovaná hodnota jednotlivých položek 

výkazů. Tento proces je zobrazen v rozvaze v tabulce č. 28 a ve výkazu zisků 

a ztrát v tabulce č. 29. 
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Tabulka 28: Zaznamenání změn v rozvaze 

Konsolidovaná rozvaha (tis Kč) DT DI Změny Souhrn 
ř. 

číslo AKTIVA 
        

1 Aktiva Celkem (ř.2+3+7+10+15) 2 648 212 835 147   3 160 283,6 

2 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0   0 

3 Dlouhodobý majetek (ř.4+5+6) 183 981 833 991   762 244 

4 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 32   32 

5 Dlouhodobý hmotný majetek 122 253 833 959 (-225 000) 731 212 

6 Dlouhodobý finanční majetek 61 728 0 (-30 728) 31 000 

7 Konsolidační rozdíl (ř. 8+9) 0 0   -67347,4 

8 Kladný konsolidační rozdíl 0 0   0 

9 
Záporný konsolidační rozdíl 

0 0 
(-70 892);     

3 544,6 
-67347,4 

10 Oběžná aktiva (ř.11+12+13+14) 2 430 674 1 156   2 431 830 

11 Zásoby  524 923 0   524 923 

12 Dlouhodobé pohledávky 33 891 0   33 891 

13 Krátkodobé pohledávky 1 835 212 1 156   1 836 368 

14 Krátkodobý finanční majetek 36 648 0   36 648 

15 Časové rozlišení 33 557 0   33 557 

            

ř. 

číslo PASIVA 
        

15 Pasiva celkem (ř.16+22+27+28) 2 648 212 835 147   3 160 283,6 

16 Vlastní kapitál (ř.17+18+19+20+21) 1 123 799 249 037   925 241,6 

17 
Základní kapitál 

100 000 2 000 
(-1 000);      

(- 1 000) 
100 000 

18 
Kapitálové fondy 

0 170 936 
(-85 468);           

(-85 468) 
0 

19 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
20 000 400 (-200);(-200) 20 000 

20 
Výsledek hospodaření minulých let 

771 864 29 904 
(-14 952);    

(-14 952) 
771 864 

21 Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 

231935 45 797 

3544,6;        

(- 22 899);    

(-225 000) 

33 377,6 

22 Cizí zdroje (ř. 23+24+25+26) 1 524 413 586 110   2 110 523 

23 Rezervy 111 200 1 111   112 311 

24 Dlouhodobé závazky 4 000 0   4 000 

25 Krátkodobé závazky 475 179 327 648   802 827 

26 Bankovní úvěry a výpomoci 934 034 257 351   1 191 385 

27 Časové rozlišení 0 0   0 

28 Menšinové podíly (ř.29+30+31+32) 0 0   124 519 

29 Základní kapitál 0 0 1 000 1 000 

30 Fondy 0 0 85 668 85 668 
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31 Výsledek hospodaření minulých let 0 0 14 952 14 952 

32 Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
0 0 22 899 22 899 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 DT – údaje DEKTRADE a.s. 

 DI – údaje DEKINVEST s.r.o. 

 

Tabulka 29: Zaznamenání změn ve výkazu zisků a ztrát 

ř. číslo 
Konsolidovaný výkaz zisků a 

ztrát (tis. Kč) DT DI Změny Souhrn 
1 Tržby za prodej zboží 7 120 145 0   7 120 145 

2 Náklady vynaložené na prodané zboží 6 016 784 0   6 016 784 

3 Obchodní marže (ř. 1-2) 1 103 361 0   1 103 361 

4 
Výkony 256 915 0 

(-60);           

(-55 776) 201 079 

5 
Výkonová spotřeba 631 666 0 

(-55 776);     

(-60) 575 830 

6 Přidaná hodnota (ř.3+4-5) 728 610 0   728 610 

7 Osobní náklady 418 903 0   418 903 

8 Daně a poplatky 6 532 0   6 532 

9 Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 68 909 16   68 925 

10 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 227 518 0 (-225 000) 2 518 

11 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 77 394 0   77 394 

12 Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti 103 802 0   103 802 

13 Ostatní provozní náklady 25 660 6 827   32 487 

14 Ostatní provozní výnosy 76 708 57 210   133 918 

15 Převod provozních výnosů 0 0   0 

16 Převod provozních nákladů 0 0   0 

17 Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 0 0   0 

18 
Zúčtování záporného konsolidačního 

rozdílu 0 0 (-3 544,6) 3 544,6 

19 
Konsolidovaný provozní výsledek 

hospodaření (ř. 6-7-8-9+10-11-12-13+14+(-

15)-(-16)-17-(-18)) 331 636 50 367   160 547,6 

20 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0   0 

21 Prodané cenné papíry a podíly 0 0   0 

22 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0   0 

23 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0   0 

24 Náklady z finančního majetku 0 0   0 
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25 Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 0 0   0 

26 Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 0 0   0 

27 Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 0 0   0 

28 Výnosové úroky 3 436 0 (-1 645) 1 791 

29 Nákladové úroky 14 967 0 (-1 645) 13322 

30 Ostatní finanční výnosy 5 787 0   5 787 

31 Ostatní finanční náklady 19 824 0   19 824 

32 Převod finančních výnosů 0 0     

33 Převod finančních nákladů 0 0     

34 
Konsolidovaný finanční výsledek 

hospodaření (ř. 20-21+22+23-24+25-26-

27+28-29+30-31+(-32)-(-33)) -25 568 0   -25 568 

35 Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 81 872 4 570   86 442 

36 Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená -7 898 0   -7 898 

37 Konsolidovaný výsledek hospodaření za 

běžnou činnost (ř. 19+34-35-36) 232 094 45 797   56 435,6 

38 Mimořádné výnosy 0 0   0 

39 Mimořádná náklady 159 0   159 

40 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0   0 

41 Konsolidovaný mimořádný výsledek 

hospodaření (ř. 38-39-40) -159 0   -159 

42 Konsolidovaný výsledek hospodaření před 

zdaněním (ř. 37+41) 231 935 45 797   56 276,6 

43 
Konsolidovaný výsledek hospodaření 

běžného účetního období bez menšinových 

podílů (ř. 42-44) 231 935 45 797   33 377,6 

44 Menšinový výsledek hospodaření běžného 

účetního období 0 0 22 899 22 899 

45 Konsolidovaný výsledek hospodaření za 

účetní období (ř.43+44) 231 935 45 797   56 276,6 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 DT – údaje DEKTRADE a.s. 

 DI – údaje DEKINVEST s.r.o. 

 

3.2.3 Etapa 3. - závěrečná 

Jedná se o závěrečnou etapu, kdy je sestavena konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný 

výkaz zisků a ztrát. 

 



 

79 

 

V konsolidované rozvaze a v konsolidovaném výkazu zisků a ztrát jsou zaznamenány 

všechny operace z 2. etapy. Jedná se o shrnutí 2. etapy do jednoho dokumentu.  

 

V tabulce č. 30 je uvedena konsolidovaná rozvaha ve zkráceném rozsahu a v tabulce 

č. 31 konsolidovaný výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu. 

 

Tabulka 30: Konsolidovaná rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 

Konsolidovaná 

rozvaha (tis. Kč) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ř. 
AKTIVA 

                

1 
Aktiva Celkem 

(ř.2+3+7+10+15) 
  3 483 359             3 160 283,6 

2 

Pohledávky za 

upsaný základní 

kapitál 

          0             0  

3 
Dlouhodobý 

majetek (ř.4+5+6) 
  1 017 972             762 244 

4 
Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
         32             32 

5 
Dlouhodobý 

hmotný majetek 
    956 212           -225 000  731 212 

6 
Dlouhodobý 

finanční majetek 
     61 728 -30 728           31 000 

7 
Konsolidační 

rozdíl (ř. 8+9) 
          0             -67 347,4 

8 
Kladný 

konsolidační rozdíl 
          0             0 

9 
Záporný 

konsolidační rozdíl 
          0   -70 892 3 544,6       -67 347,40 

10 
Oběžná aktiva 

(ř.11+12+13+14) 
  2 431 830             2 431 830 

11 Zásoby      524 923             524 923 

12 
Dlouhodobé 

pohledávky 
     33 891             33 891 

13 
Krátkodobé 

pohledávky 
  1 836 368             1 836 368 

14 
Krátkodobý 

finanční majetek 
     36 648             36 648 

15 Časové rozlišení      33 557             33 557 

ř. 
PASIVA 

 1. 2.  3. 4.  5.  6.  7.  8. 

15 
Pasiva celkem 

(ř.16+22+27+28) 
  3 483 359             3 160 283,6 

16 

Vlastní kapitál 

(ř.17+18+19+20+2

1) 

  1 372 836             925 241,6 

17 Základní kapitál     102 000       -1 000 -1 000   100 000 
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18 Kapitálové fondy     170 936       -85 468 -85 468   0 

19 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze 

zisku 

     20 400       -200 -200   20 000 

20 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

    801 768       -14 952 -14 952   771 864 

21 

Výsledek 

hospodaření 

běžného účetního 

období 

    277 732     3 544,6   -22 899  -225 000 3 377,6 

22 
Cizí zdroje (ř. 

23+24+25+26) 
  2 110 523             2 110 523 

23 Rezervy     112 311         1 000   112 311 

24 
Dlouhodobé 

závazky 
      4 000         85 668   4 000 

25 
Krátkodobé 

závazky 
    802 827         14 952   802 827 

26 
Bankovní úvěry a 

výpomoci 
  1 191 385         22 899   1 191 385 

27 Časové rozlišení           0             0  

28 Menšinové podíly 

(ř.29+30+31+32) 
          0             124 519 

29 Základní kapitál           0             1 000 

30 Fondy           0             85 668 

31 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

          0             14 952 

32 

Výsledek 

hospodaření 

běžného účetního 

období 

          0             22 899 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

1 - agregované údaje (1a+1b) 

2 - Vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou 

3 - Zúčtování konsolidačního rozdílu 

4 - Odpis konsolidovaného rozdílu 

5 - Většinové podíly 

6 - Menšinové podíly 

7 - Vyloučení vzájemných vztahů 

8 - Konsolidované údaje. 
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Tabulka 31:Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu 

ř.  
Konsolidovaný výkaz zisků a 

ztrát (tis. Kč) 
1 4 6 7 8 

1 Tržby za prodej zboží 7 120 145       7 120 145 

2 Náklady vynaložené na prodané zboží 6 016 784       6 016 784 

3 Obchodní marže (ř. 1-2) 1 103 361       1 103 361 

4 Výkony 256 915     -55 836 201 079 

5 Výkonová spotřeba 631 666     -55 836 575 830 

6 Přidaná hodnota (ř.3+4-5) 728 610       728 610 

7 Osobní náklady 418 903       418 903 

8 Daně a poplatky 6 532       6 532 

9 Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
68925       68 925 

10 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
227 518      -225 000 2 518 

11 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
77 394       77 394 

12 Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti 
103 802       103 802 

13 Ostatní provozní náklady 32487       32 487 

14 Ostatní provozní výnosy 133918       133 918 

15 Převod provozních výnosů 0       0 

16 Převod provozních nákladů 0       0 

17 Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 0       0 

18 Zúčtování záporného konsolidačního 

rozdílu 
0 3 544,6     3 544,6 

19 
Konsolidovaný provozní výsledek 

hospodaření (ř. 6-7-8-9+10-11-12-13+14+(-

15)-(-16)-17+18) 

382 003       160 547,6 

20 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0       0 

21 Prodané cenné papíry a podíly 0       0 

22 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

0       0 

23 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0       0 

24 Náklady z finančního majetku 0       0 

25 Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
0       0 

26 Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
0       0 

27 Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
0       0 

28 Výnosové úroky 3436     -1 645 1 791 

29 Nákladové úroky 14 967     -1 645 13 322 

30 Ostatní finanční výnosy 5 787       5 787 

31 Ostatní finanční náklady 19 824       19 824 
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32 Převod finančních výnosů 0       0 

33 Převod finančních nákladů 0       0 

34 
Konsolidovaný finanční výsledek 

hospodaření (ř. 20-21+22+23-24+25-26-

27+28-29+30-31+(-32)-(-33)) 

-25 568       -25 568 

35 Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 86442       86 442 

36 Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená -7 898       -7 898 

37 Konsolidovaný výsledek hospodaření za 

běžnou činnost (ř. 19+34-35-36) 
277891       56 435,6 

38 Mimořádné výnosy 0       0 

39 Mimořádná náklady 159       159 

40 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0       0 

41 Konsolidovaný mimořádný výsledek 

hospodaření (ř. 38-39-40) 
-159       -159 

42 Konsolidovaný výsledek hospodaření před 

zdaněním (ř. 37+41) 
277732       56 276,6 

43 
Konsolidovaný výsledek hospodaření 

běžného účetního období bez menšinových 

podílů (ř. 42-44) 

277732       33 377,6 

44 Menšinový výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
0   22 899   22 899 

45 Konsolidovaný výsledek hospodaření za 

účetní období (ř.43+44) 
277732       56 276,6 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

1 - Agregovaná údaje (1a+1b) 

4 - Odpis konsolidačního rozdílu 

6 - Menšinové podíly 

7 - Vyloučení vzájemných vztahů 

8 - Konsolidované údaje 

 

Po sestavení konsolidované rozvahy a výkazu zisků a ztrát se tyto dokumenty musí 

nechat ověřit auditorem. Po ověření auditorem se musí výkazy do třiceti dnů zveřejnit. 

 

Pro sestavení konsolidované účetní závěrky doporučuji společnosti postupovat 

podle tohoto návrhu postupu, jsou v něm zavedeny všechny potřebné kroky 

pro vytvoření konsolidovaných výkazů. 
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Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na sestavení konsolidované účetní závěrky a na sestavení 

pravidel pro její vypracování. Práce byla rozdělena do tří částí a to na část teoretickou, 

analytickou a návrhovou. 

 

První část se věnuje teoretickým východiskům pro tuto práci. Jsou zde popsány 

kapitálové akvizice, ke kterým když dojde, tak se v určitých případech musí sestavovat 

konsolidovaná účetní závěrka. Konsolidovaná účetní závěrka je další kapitolou 

této části, kde jsou popsány metody konsolidované účetní závěrky, výpočet 

konsolidačního rozdílu, soulad účetních zásad a vyloučení vzájemných vztahů.  

V teoretické části je i kapitola finanční analýza, ve které jsou charakterizovány některé 

poměrové ukazatele a index IN05. 

 

Analytická část je druhá v pořadí, je zde charakterizována společnost, pro kterou 

je tato práce sestavena. U charakteristiky společnosti je popsána náplň její činnosti, 

historie společnosti, strategie do budoucna, ekonomická situace a popsána kapitálová 

struktura konsolidačního celku. 

 

V návrhové části je popsán postup, podle kterého by se společnost měla řídit 

při sestavování konsolidované účetní závěrky. Postup, kterým by se společnost 

měla řídit, je rozdělena do tří etap: přípravná, výpočtová a závěrečná. V přípravné etapě 

jsou popsány kroky, které musí konsolidovaná společnost provést. Je zde vymezen 

konsolidační celek, sestavena konsolidační pravidla, sjednocení účetních postupů 

a sestaven harmonogram konsolidace účetní závěrky. Výpočtová etapa zahrnuje kroky, 

ve kterých se vypočítá konsolidační rozdíl a jeho odpis, vyloučí se cenné papíry 

se zpětnou vazbou a vnitroskupinové transakce. Ve třetí etapě se podle kroků z druhé 

etapy sestaví konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisků a ztrát. 

 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat manuál pro sestavení konsolidované účetní 

závěrky. Tento manuál je předmětem návrhové části, ve které je podle tohoto návrhu 

sestavena konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisků a ztrát. 
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I 

 

PŘÍLOHA 1: ROZVAHA A VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU 

 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

       
Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 

  Aktiva celkem   2 443 475   2 137 515   2 299 918   2 156 998   2 648 212 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
          0           0           0           0           0 

B. Dlouhodobý majetek     216 358     196 046     212 736     229 857     183 981 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek         120          38           0           0           0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek     216 238     196 008     182 008     199 129     122 253 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek           0           0      30 728      30 728      61 728 

C. Oběžná aktiva   2 136 502   1 872 013   2 034 803   1 888 318   2 430 674 

C.I. Zásoby     602 933     568 125     515 197     570 087     524 923 

C.II. Dlouhodobé pohledávky      19 654      17 960      28 002      25 993      33 891 

C.III. Krátkodobé pohledávky     141 212   1 244 121   1 471 215   1 217 567   1 835 212 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek      52 703      41 807      20 389      65 671      36 648 

D.I. Časové rozlišení      90 615      69 456      52 379      38 823      33 557 

       

Pasiva  2009 2010 2011 2012 2013 

  Pasiva celkem   2 443 475   2 137 515   2 299 918   2 156 998   2 648 212 

A. Vlastní kapitál     786 613     877 927     908 602     922 255   1 123 799 

A.I. Základní kapitál     100 000     100 000     100 000     100 000     100 000 

A.II. Kapitálové fondy           0           0           0           0           0 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelné fondy 

a ostatní fondy ze zisku 
     20 000      20 000      20 000      20 000      20 000 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let      53 626     628 290     627 102     698 701     771 864 



 

II 

 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
    132 987     129 637     161 500     103 554     231 935 

B. Cizí zdroje   1 656 862   1 259 588   1 391 316   1 234 743   1 524 413 

B.I. Rezervy      41 955      36 835      57 869       3 502     111 200 

B.II. Dlouhodobé závazky           0         280           0       4 000       4 000 

B.III. Krátkodobé závazky     304 670     222 169     457 855     336 714     475 179 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci   1 310 237   1 000 304     875 592     890 527     934 034 

C. Časové rozlišení           0           0           0           0           0 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (tis. Kč) 

           2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 
5 337 

639 

5 552 

540 

6 592 

362 

6 162 

607 

7 120 

145 

A. 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 

4 352 

573 

4 564 

999 

5 477 

370 

5 161 

253 

6 016 

784 

+ Obchodní marže   
985 066 987 541 

1 114 

992 

1 001 

354 

1 103 

361 

II. Výkony   201 319 163 252 160 956 210 308 256 915 

B. Výkonová spotřeba 581 505 506 769 519 639 559 947 631 666 

+ Přidaná hodnota 604 880 644 024 756 309 651 715 728 610 

C. Osobní náklady  604 880 345 464 412 471 438 904 418 903 

D. Daně a poplatky 5 562 6 835 6 540 6 429 6 532 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 57 916 52 369 55 333 65 276 68 909 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 12 857 6 541 3 076 4 051 227 518 

F. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 4 348 1 107 40 1 757 77 394 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích 

období 23 775 47 397 77 889 4 953 103 802 

IV. Ostatní provozní výnosy 30 754 43 598 44 927 41 160 76 706 

H. Ostatní provozní náklady 17 191 45 022 29 156 28 030 25 660 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 190 478 195 969 222 883 151 577 331 636 

VI. 
Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 



 

III 

 

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku  0 0 0 0 0 

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 0 0 0 0 0 

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů 

a derivátů 0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti   0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 19 581 10 333 3 397 4 207 3 436 

N. Nákladové úroky 45 063 31 945 23 586 18 680 14 967 

XI. Ostatní finanční výnosy 
14 960 13 811 16 036 7 890 5 787 

O. Ostatní finanční náklady 10 004 24 961 11 854 11 204 19 824 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -20 526 -32 762 -16 007 -17 787 -25 568 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   36 920 33 570 45 244 29 400 73 974 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost  133 032 129637 161 632 104 390 232 094 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 45 0 132 836 159 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření   -45 0 -132 -836 -159 

T. 
Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům 0 0 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období  132 987 129 637 161 500 103 554 231 935 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  
169 907 163 207 206 744 132 954 305 909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

PŘÍLOHA 2: VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza (%) 

       
Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 

  Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

B. Dlouhodobý majetek   8,85   9,17   9,25  10,66   6,95 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek   8,85   9,17   7,91   9,23   4,62 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek   0,00   0,00   1,34   1,42   2,33 

C. Oběžná aktiva  87,44  87,58  88,47  87,54  91,79 

C.I. Zásoby  24,68  26,58  22,40  26,43  19,82 

C.II. Dlouhodobé pohledávky   0,80   0,84   1,22   1,21   1,28 

C.III. Krátkodobé pohledávky   5,78  58,20  63,97  56,45  69,30 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek   2,16   1,96   0,89   3,04   1,38 

D.I. Časové rozlišení   3,71   3,25   2,28   1,80   1,27 

       
Pasiva  2009 2010 2011 2012 2013 

  Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A. Vlastní kapitál  32,19  41,07  39,51  42,76  42,44 

A.I. Základní kapitál   4,09   4,68   4,35   4,64   3,78 

A.II. Kapitálové fondy   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní 

fondy ze zisku 
  0,82   0,94   0,87   0,93   0,76 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let   2,19  29,39  27,27  32,39  29,15 



 

V 

 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
  5,44   6,06   7,02   4,80   8,76 

B. Cizí zdroje  67,81  58,93  60,49  57,24  57,56 

B.I. Rezervy   1,72   1,72   2,52   0,16   4,20 

B.II. Dlouhodobé závazky   0,00   0,01   0,00   0,19   0,15 

B.III. Krátkodobé závazky  12,47  10,39  19,91  15,61  17,94 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  53,62  46,80  38,07  41,29  35,27 

C. Časové rozlišení   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Vertikální analýza (%) 

           2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 218,44 259,77 286,63 285,70 268,87 

A. 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 178,13 213,57 238,16 239,28 227,20 

+ Obchodní marže   40,31 46,20 48,48 46,42 41,66 

II. Výkony   8,24 7,64 7,00 9,75 9,70 

B. Výkonová spotřeba 23,80 23,71 22,59 25,96 23,85 

+ Přidaná hodnota 24,75 30,13 32,88 30,21 27,51 

C. Osobní náklady  24,75 16,16 17,93 20,35 15,82 

D. Daně a poplatky 0,23 0,32 0,28 0,30 0,25 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 2,37 2,45 2,41 3,03 2,60 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 0,53 0,31 0,13 0,19 8,59 

F. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 0,18 0,05 0,00 0,08 2,92 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích 

období 0,97 2,22 3,39 0,23 3,92 

IV. Ostatní provozní výnosy 1,26 2,04 1,95 1,91 2,90 

H. Ostatní provozní náklady 0,70 2,11 1,27 1,30 0,97 

V. Převod provozních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Převod provozních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Provozní výsledek hospodaření 7,80 9,17 9,69 7,03 12,52 

VI. 
Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

VI 

 

K. Náklady z finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů 

a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X. Výnosové úroky 0,80 0,48 0,15 0,20 0,13 

N. Nákladové úroky 1,84 1,49 1,03 0,87 0,57 

XI. Ostatní finanční výnosy 
0,61 0,65 0,70 0,37 0,22 

O. Ostatní finanční náklady 0,41 1,17 0,52 0,52 0,75 

XII. Převod finančních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P. Převod finančních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Finanční výsledek hospodaření -0,84 -1,53 -0,70 -0,82 -0,97 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   1,51 1,57 1,97 1,36 2,79 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost  5,44 6,06 7,03 4,84 8,76 

XIII. Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R. Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,01 0,04 0,01 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Mimořádný výsledek hospodaření   0,00 0,00 -0,01 -0,04 -0,01 

T. 
Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období  5,44 6,06 7,02 4,80 8,76 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  
6,95 7,64 8,99 6,16 11,55 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza (v %) 

      
Aktiva 2009 /2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 

  Aktiva celkem - 12,52   7,60 -  6,21  22,77 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál   0,00   0,00   0,00   0,00 

B. Dlouhodobý majetek -  9,39   8,51   8,05 - 19,96 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 68,33 -100,00   0,00   0,00 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek -  9,36 -  7,14   9,41 - 38,61 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek   0,00   0,00   0,00 100,89 



 

VII 

 

C. Oběžná aktiva - 12,38   8,70 -  7,20  28,72 

C.I. Zásoby -  5,77 -  9,32  10,65 -  7,92 

C.II. Dlouhodobé pohledávky -  8,62  55,91 -  7,17  30,39 

C.III. Krátkodobé pohledávky 781,03  18,25 - 17,24  50,73 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek - 20,67 - 51,23 222,09 - 44,19 

D.I. Časové rozlišení - 23,35 - 24,59 - 25,88 - 13,56 

      
Pasiva  2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 

  Pasiva celkem - 12,52   7,60 -  6,21  22,77 

A. Vlastní kapitál  11,61   3,49   1,50  21,85 

A.I. Základní kapitál   0,00   0,00   0,00   0,00 

A.II. Kapitálové fondy   0,00   0,00   0,00   0,00 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelné fondy a 

ostatní fondy ze zisku 
  0,00   0,00   0,00   0,00 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 1071,61 -  0,19  11,42  10,47 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-  2,52  24,58 - 35,88 123,97 

B. Cizí zdroje - 23,98  10,46 - 11,25  23,46 

B.I. Rezervy - 12,20  57,10 - 93,95 3075,33 

B.II. Dlouhodobé závazky   0,00 -100,00   0,00   0,00 

B.III. Krátkodobé závazky - 27,08 106,08 - 26,46  41,12 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci - 23,65 - 12,47   1,71   4,89 

C. Časové rozlišení   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Horizontální analýza (%) 

          2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

I. Tržby za prodej zboží 4,03 18,73 -6,52 15,54 

A. Náklady vynaložené na prodané 4,88 19,99 -5,77 16,58 



 

VIII 

 

zboží 

+ Obchodní marže   0,25 12,91 -10,19 10,19 

II. Výkony   -18,91 -1,41 30,66 22,16 

B. Výkonová spotřeba -12,85 2,54 7,76 12,81 

+ Přidaná hodnota 6,47 17,43 -13,83 11,80 

C. Osobní náklady  -42,89 19,40 6,41 -4,56 

D. Daně a poplatky 22,89 -4,32 -1,70 1,60 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku -9,58 5,66 17,97 5,57 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu -49,12 -52,97 31,70 5 516,34 

F. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu -74,54 -96,39 4 292,50 4 304,89 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích 

období 99,36 64,33 -93,64 1 995,74 

IV. Ostatní provozní výnosy 41,76 3,05 -8,38 86,36 

H. Ostatní provozní náklady 161,89 -35,24 -3,86 -8,46 

V. Převod provozních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Převod provozních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Provozní výsledek hospodaření 2,88 13,73 -31,99 118,79 

VI. 
Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku  0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 

K. Náklady z finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů 

a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti   0,00 0,00 0,00 0,00 

X. Výnosové úroky -47,23 -67,12 23,84 -18,33 

N. Nákladové úroky -29,11 -26,17 -20,80 -19,88 

XI. Ostatní finanční výnosy 
-7,68 16,11 -50,80 -26,65 

O. Ostatní finanční náklady 149,51 -52,51 -5,48 76,94 

XII. Převod finančních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 

P. Převod finančních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Finanční výsledek hospodaření 59,61 -51,14 11,12 43,75 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   -9,07 34,78 -35,02 151,61 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost  -2,55 24,68 -35,42 122,33 

XIII. Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

IX 

 

R. Mimořádné náklady -100,00 0,00 533,33 -80,98 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  0,00 0,00 0,00 0,00 

* Mimořádný výsledek hospodaření   -100,00 0,00 533,33 -80,98 

T. 
Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům 0,00 0,00 0,00 0,00 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období  -2,52 24,58 -35,88 123,97 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  
-3,94 26,68 -35,69 130,09 
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