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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vytvořením konsolidované účetní závěrky vybrané 

společnosti. Práce je členěna na dvě základní části. První se věnuje teoretickému 

východisku a druhá část se zabývá praktickým zpracováním konsolidované účetní 

závěrky vybrané společnosti, zhodnocením její ekonomické situace a porovnáním 

s mateřskou společností. 

 

 

Abstract 

The core topic of this master thesis is creation of Consolidated Financial Statement of 

particular company. I tis divided into two main parts; Firstly, it deals with theoretical 

grounds for the second part, which aims on creation of Consolidated Financial 

Statement itself. Lastly, there is an evaluation of the whole economical situation and 

this is compared to Parent Company. 
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ÚVOD 

V dnešním globalizovaném světě mají společnosti čím dál častěji snahu tvořit různé 

majetkově propojené ekonomické subjekty, ať už v rámci jednoho státu či mezinárodní, 

které využívají svoji strukturu k různým synergiím. Spojují se za dosažením vyššího 

podílu na trhu, využíváním společného vývoje, výroby společných dílů, lepšího 

marketingu, snaží se využít své velikosti, aby subjekt realizoval lepší výsledky,  

než kdyby společnosti byly samostatné.  

Díky tomuto trendu často vznikají, někdy i záměrně, nepřehledné subjekty, které jsou 

majetkově provázané, dochází mezi nimi k vzájemným obchodům, ale při pohledu  

na samostatné výkazy společností nic neodhalíme. Na venek může společnost vypadat 

zdravě, ale při zjištění majetkové struktury a různé provázanosti s jinými podniky, může 

být situace odlišná. 

Tuto nepřehlednost odstraňuje konsolidovaná účetní závěrka, kterou vytváří společnost, 

konsolidující subjekt, který ovládá ostatní společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka 

zahrne všechny podniky patřící do konsolidačního celku a podle jejich majetkového 

provázání a různých konsolidačních metod vytvoří jednu agregovanou závěrku. Tyto 

výkazy neslouží pro daňové účely, ale využívají je především akcionáři a další 

uživatelé, kteří mohou hodnotit finanční zdraví, způsob nakládání s prostředky  

a výkonnost. 

Konsolidovaná účetní závěrka se může sestavovat podle tuzemských nebo 

mezinárodních účetních standardů. Tato diplomová práce se věnuje sestavení 

konsolidované účetní závěrky podle českých účetních standardů. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je sestavit konsolidovanou účetní závěrku dle českých účetních standardů 

za českou část skupiny podniků, zhodnotit pomocí ekonomických ukazatelů její 

ekonomickou situaci a zjistit zda je naplněn synergický efekt.  

 

Diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí. První se věnuje teoretickému 

zpracování a druhá část sestavení vlastní konsolidované účetní závěrky a její 

zhodnocení ekonomické situace. 

 

Teoretická část vymezuje základní pojmy podle tuzemské právní úpravy a českých 

účetních standardů, věnuje se sestavení konsolidované účetní závěrky a samotného 

postupu dle různých konsolidačních metod. Druhá část teorie zachycuje finanční 

analýzu. Vysvětluje různé ekonomické ukazatele, které jsou následně použity 

v praktické části. 

 

Praktická část se dělí na dvě hlavní části, první analyzuje strukturu skupiny a hodnotí 

její ekonomickou situaci. Ve druhé části jsou pomocné výpočty pro konsolidaci  

a zpracovaní konsolidovaných účetních výkazů konsolidovaného celku. Na závěr  

je porovnání ekonomické situace mateřského podniku a konsolidovaného celku  

a zhodnocení, zda má toto spojení ekonomický význam.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA - KONSOLIDACE 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

 

Konsolidace účetních výkazů začala vznikat na konci 19. století společně s rozvojem 

průmyslu a s prvními fůzemi a akvizicemi. Ve druhé polovině 20. století se začala 

konsolidace standardizovat. 

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena za skupinu vzájemně propojených 

samostatných jednotek. K propojení dochází na základě držení vlastnických podílů, 

smluvního uspořádání, personální spřízněnosti, příbuznosti předmětu činnosti, jiným 

způsobem aplikované míry vlivu a dalšími způsoby propojení. 

Tak jako každá účetní závěrka, tak i konsolidovaná, poskytuje informace zejména 

externím uživatelům o finanční situaci, výkonnosti a o peněžních tocích. Aby byla 

konsolidovaná účetní závěrka k užitku, sestavuje se nejčastěji pro kapitálově 

propojenou skupinu. Vznikne tak přehledná účetní závěrka za celou skupinu, která 

slouží především akcionářům mateřské společnosti, ale v poslední době se využití 

rozšiřuje mezi širší okruh lidí.
1
 

 

1.1 Legislativa 

Konsolidovanou účetní závěrku upravují jak mezinárodní účetní standardy, tak i české. 

Tato diplomová práce vychází z české právní úpravy, ve které není zahrnuta nutnost 

používat mezinárodní účetní standardy. 

V České republice je konsolidace účetní závěrky ovlivněna zákonem č. 90/2012 Sb.  

o obchodních korporacích, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, českým účetním 

standardem č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka a vyhláškou č. 500/2002 Sb., která se 

vztahuje na některé ustanovení zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

                                                 
1
 ZELENKA, V., ZELENKOVÁ, M. Konsolidace účetních výkazů. 2013. s. 13-14 
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1.2 Vymezení základních pojmů 

Pro správné pochopení práce, je vhodné vysvětlit základní pojmy, které se v práci 

vyskytují. 

 

Konsolidovaná účetní závěrka 

Konsolidace je vymezená v zákonu o účetnictví jako účetní závěrka sestavená  

a upravená metodami konsolidace. V Českém účetním standardu pro finanční instituce 

115 je vymezení konsolidace přesnější. „Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí 

účetní závěrka ekonomického seskupení účetních jednotek, která slučuje stav majetku  

a závazků a dosažené výsledky hospodaření mateřské společnosti (ovládající osoby) 

s její podílovou účastí v dceřiných společnostech, přidružených společnostech, 

společných podnicích (ovládané osoby), ve kterých vykonává přímo nebo nepřímo 

rozhodující nebo podstatný vliv.“
2
 

 

Mateřský podnik 

Jedná se o podnik, který ovládá jakýkoli jiný podnik. Dle této definice se jedná  

o mateřský podnik, pokud uplatňuje v jiném podniku svůj vliv, neřeší se však, 

jestli mateřský podnik není pod kontrolou jiného podniku
3
.  

 

Dceřiný podnik 

Jako dceřiný podnik se označuje podnik, ve kterém jiný podnik uplatňuje přímo nebo 

nepřímo rozhodující vliv.
4
 

 

Přidružený podnik 

O přidružený podnik se jedná, pokud v podniku vykonává jiný podnik přímo nebo 

nepřímo podstatný vliv. 

Mezi přidružené podniky se řadí i společný podnik, o který se jedná v případě, že v něm 

někdo uplatňuje společný podíl.
5
 

 

                                                 
2
 ZELENKA, V., ZELENKOVÁ, M. Konsolidace účetních výkazů. 2013. s. 47 

3
 HARNA, L. Konsolidovaná účetní závěrka. 1996. s. 11 

4
 Tamtéž s. 13 

5
 Tamtéž s. 13 
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Ovládající osoba 

O ovládající osobu neboli mateřskou společnost se jedná, pokud má přímo či nepřímo 

rozhodující vliv v obchodní korporaci.
6
 

 

Ovládaná osoba 

Pokud ovládající osoba uplatňuje v obchodní korporaci na jiné osobě rozhodující vliv, 

jedná se o ovládanou osobu neboli dceřinou společnost.
7
 

 

Vliv 

Vliv vyjadřuje možnost kontroly řízení subjektu jiným subjektem. Síla této kontroly se 

označuje jako míra vlivu.  

Určení míry vlivu je důležité pro následné správné zvolení konsolidační metody. Míra 

vlivu se nemusí rovnat podílu mateřské společnosti na vlastním kapitálu dceřiné 

společnosti. Vyjadřuje jaké má mateřská společnost hlasovací právo a jak může 

rozhodovat o cílech a vývoji společnosti. 

Tento vliv může získat podílem na základním kapitálu, prostřednictvím podílu 

v podniku, který má vliv v dalším podniku, dohodou o hlasovacích právech s dalším 

společníkem společnosti.
8
 

 

- Rozhodující vliv 

Dle obchodního zákoníku se jedná o osobu s rozhodujícím vlivem, pokud je většinovým 

vlastníkem, nebo disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody s ostatními 

společníky, nebo může jmenovat či odvolat většinu členů statutárního orgánu nebo 

většiny dozorčího orgánu právnické osoby, ve které je společníkem. 

Pokud není prokázáno, že někdo má stejné nebo větší množství hlasovacích práv, stačí 

mít 40% hlasovacích práv, aby se jednalo o ovládající osobu. To platí i pro osoby 

jednající ve shodě, kterým stačí také disponovat alespoň 40% hlasovacích práv.
9
 

 

 

                                                 
6
 §74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  

7
 §74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

8
 HARNA, L. Konsolidovaná účetní závěrka. 1996. s. 11 

9
 ZELENKA, V., ZELENKOVÁ, M. Konsolidace účetních výkazů. 2013. s. 48 
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- Podstatný vliv 

Jako podstatný vliv se rozumí vliv, který není rozhodující ani společný. Míra vlivu je 

zdola stanovena alespoň na 20% a shora je omezena 40% podílem na hlasovacích 

právech. Pokud míra vlivu nedosahuje ani 20% jedná se o nepodstatný podíl.
10

 

 

- Společný vliv 

Společným vlivem se označuje vliv, kdy osoba bez rozhodujícího vlivu zahrnutá  

do konsolidačního celku společně s jednou nebo více osobami bez rozhodujícího vlivu 

nezahrnutými do konsolidačního celku, ovládají jinou osobu.
11

 

 

- Přímý a nepřímý vliv 

Přímý vliv vyjadřuje přímý podíl na základním kapitálu. Nepřímý vliv je získaný 

prostřednictvím jiného subjektu 

Z hlediska konsolidace uvažujeme pouze nepřímý vliv, který je zprostředkován  

přes subjekt, který podléhá rozhodujícímu vlivu mateřské společnosti.
12

 

 

Příklad určení míry vlivu: 

Mateřská společnost A vlastní 80% podíl na vlastním kapitálu ve společnosti B, 40% 

podíl ve společnosti C a 30% podíl ve společnosti D.  

Společnost B vlastní 30% podíl ve společnosti E. V této společnosti vlastní také 20% 

podíl společnost C. 

Společnost X vlastní ve společnosti D také 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 §78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  
11

 §22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
12

 HARNA, L. Konsolidovaná účetní závěrka. 1996. s. 12 
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Obrázek 1: Zpracování příkladu na ukázku míry vlivu 

 

 

 

 

                80%                     40%                                  30%               30% 

 

 

 

 

          30%                            20% 

 

 

 

Společnost A uplatňuje v podnicích B a C rozhodující vliv, má zde minimálně 40% 

podíl. Díky tomu, že má rozhodující vliv v těchto podnicích, tak má také rozhodující 

vliv v podniku E, protože podnik B ovládá 30% podíl a podnik C 20% podíl.  

Společnost D je pod společným vlivem s podnikem X, oba tyto podniky mají 30% 

podíl. 

Mateřská společnost A uplatňuje přímý podíl v podnicích B, C a D. V podniku E má 

nepřímý podíl přes společnosti B a C. 

Podniky A, B, C, D a E tvoří konsolidační celek pro vytvoření konsolidovaných 

účetních výkazů. 

 

1.3 Konsolidované účetní výkazy 

Mezi konsolidované účetní výkazy patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Tyto 

základní výkazy mohou být doplněny ještě o přehled o peněžních tocích a o přehled  

o změně vlastního kapitálu.
13

 

 

 

                                                 
13

 §64 vyhlášky č. 500/2002 Sb.  

A 

C 

 

D B 

E 

X 
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Konsolidovaná rozvaha 

Konsolidovaná rozvaha zahrnuje minimálně položky označené velkými písmeny 

latinské abecedy a římskými číslicemi doplněné o položky dle zvolené metody 

konsolidace: 

a) Kladný konsolidační rozdíl, 

b) Záporný konsolidační rozdíl, 

c) Menšinový vlastní kapitál, 

d) Menšinový základní kapitál, 

e) Menšinové kapitálové fondy, 

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

minulých let, 

g) Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období, 

h) Cenné papíry a podíly v ekvivalenci, 

i) Konsolidační rezervní fond, 

j) Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci.
14

 

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát zahrnuje minimálně položky označené velkými 

písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi doplněné o položky: 

a) V nákladových položkách o zúčtování kladného konsolidačního rozdílu, 

b) Ve výnosových položkách o zúčtování záporného konsolidačního rozdílu, 

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

v ekvivalenci, podle použité metody konsolidace.
15

 

 

Konsolidační pravidla 

Konsolidující účetní jednotka stanoví, v jaké podobě mají konsolidované účetní 

jednotky předkládat podklady pro sestavení konsolidované účetní závěrky. Jedná se 

především o způsob oceňování, údaje, které musí konsolidované jednotky poskytnout  

a termíny, do kdy musí poskytnout podklady na vytvoření konsolidované účetní 

závěrky.
16

 

                                                 
14

 §65 vyhlášky č. 500/2002 Sb.  
15

 §66 vyhlášky č. 500/2002 Sb.  
16

 Český účetní standard č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka 
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Osvobození od konsolidace 

Dle § 22a zákona 563/1991 Sb. o účetnictví nemá povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku konsolidující účetní jednotka, pokud společně s konsolidovanými 

účetními jednotkami nesplnily ke konci rozvahového dne účetního období alespoň dvě 

ze tří podmínek: 

- Úhrn celkových aktiv zjištěných z rozvahy činí více než 350 000 000 Kč, 

- roční úhrn čistého obratu činí více než 700 000 000 Kč, 

- průměrný přepočtený stav zaměstnanců je v průběhu účetního období více než 250. 

17
 

Tato možnost osvobození neplatí pro banky, pojišťovny a pro emitenty cenných papírů 

registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů se sídlem v EU. 

Osvobozené jsou také mateřské společnosti, které jsou zároveň i konsolidovanou účetní 

jednotkou, pokud splní podmínky: 

- Konsolidující jednotka drží veškeré akcie nebo podíly konsolidované jednotky, nebo 

- Drží alespoň 90% akcií nebo podílů konsolidující jednotky, přičemž nesestavení 

konsolidované závěrky schválili ostatní vlastníci konsolidované jednotky, nebo 

- Drží méně než 90% akcií nebo podílů konsolidující jednotky a ostatní vlastníci 

nepožadují nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období o sestavení 

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

ostatních společníků, kteří drží nejméně 20%.
18

  

 

Vyloučení z konsolidace 

Do konsolidačního celku nemusí být zahrnuty podniky:  

-  U nichž není podíl na konsolidačním celku významný z hlediska poskytnutí věrného 

a poctivého obrazu a finanční situace konsolidačního celku. Pokud je u dvou či více 

takových konsolidujících jednotek úhrnný podíl na konsolidačním celku významný, 

musí být do konsolidačního celku zahrnuty, nebo 

- U nichž dlouhodobá omezení významně brání konsolidující účetní jednotce 

v nakládání s majetkem konsolidované jednotky nebo v jejím řízení, nebo 

                                                 
17

 §22a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
18

 ZELENKA, V., ZELENKOVÁ, M. Konsolidace účetních výkazů. 2013. s. 49 



19 

 

- Nelze-li bez prokazatelně nutných nepřiměřených nákladů nebo bez prokazatelně 

zbytečného zdržení získat informace nutné pro sestavení konsolidované závěrky, 

nebo, 

- Jsou-li akcie nebo podíly konsolidovaných jednotek drženy výhradně za účelem 

jejich prodeje.
19

 

 

Konsolidační celek 

Zákon o účetnictví vymezuje konsolidační celek jako konsolidující účetní jednotku a 

konsolidované účetní jednotky. Zahrnují se sem však účetní jednotky přidružené a  

pod společným vlivem.
20

 

 

- Konsolidující účetní jednotka 

Účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou, se označuje jako 

konsolidující účetní jednotka a má povinnost, pokud nesplňuje podmínky  

pro osvobození, sestavit konsolidovanou účetní závěrku.
21

 

 

- Konsolidovaná účetní jednotka 

Jako konsolidovaná účetní jednotka se rozumí osoba, která má povinnost se podrobit 

konsolidované účetní závěrce.
22

 

 

1.4 Konsolidační metody 

Pro sestavení konsolidované účetní závěrky musí konsolidující účetní jednotka použít 

jednu z metod. Na výběr je metoda plné konsolidace, poměrné konsolidace nebo 

konsolidace ekvivalenční.
23

    

Tyto metody se aplikují podle míry vlivu mateřské společnosti v konsolidovaném 

podniku.  

 

 

                                                 
19

 ZELENKA, V., ZELENKOVÁ, M. Konsolidace účetních výkazů. 2013. s. 50 
20

 Tamtéž s. 49 
21

 §22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
22

 §22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
23

 §23 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
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Ekvivalenční metoda konsolidace 

Ekvivalenční metoda se použije v případě, že je osoba pod podstatným vlivem.  

Podle českého zákona o účetnictví je považována za konsolidační metodu, ale  

podle mezinárodních standardů se o metodu konsolidace nejedná. Nedochází  

zde k agregaci čistých aktiv, ale pouze oceňuje podíl konsolidující osoby na vlastním 

kapitálu přidružené účetní jednotky po případném přetřídění a úpravách jednotlivých 

položek účetní závěrky.
24

 

 

- Postup ekvivalenční metody: 

V prvním roce zjistíme vlastní kapitál a hospodářský výsledek ke dni akvizice, 

vypočteme konsolidační rozdíl. V rozvaze vyloučíme u aktiv cenné papíry, které se 

týkají konsolidovaného podniku, zahrneme konsolidační rozdíl a cenné papíry ve výši 

podílu na vlastním kapitálu přidruženého podniku ke dni účetní závěrky. U pasiv 

zahrneme podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. Tento podíl zahrneme také  

do konsolidovaného výkazu zisku a ztrát. V rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát 

zaúčtujeme odpis konsolidačního rozdílu.  

V druhém a dalším roce provedeme úpravu rozvahy na straně aktiv, vyloučíme cenné 

papíry týkající se přidruženého podniku, zaúčtujeme zůstatek konsolidačního rozdílu 

z předešlého roku a zahrneme podíl na cenných papírech v ekvivalenci. Na straně pasiv 

započítáme podíl na výsledku hospodaření přidruženého podniku za běžné období, 

součet výsledků hospodaření předešlých let zahrneme do konsolidačního rezervního 

fondu a výsledek hospodaření minulých let upravíme o zúčtované odpisy 

konsolidačního rozdílu minulých let. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 

zahrneme do konsolidovaného výkazu zisku a ztrát. Na konec do rozvahy i výkazu 

zisku a ztrát se zaznamená odpis konsolidačního rozdílu. 

Pokud konsolidujícímu subjektu vznikne povinnost konsolidovat později, například 

kvůli překročení limitům pro osvobození, musí se udělat konsolidace zpětně od data 

akvizice, jako by povinnost konsolidovat byla od počátku.
25

   

 

 

 

                                                 
24

 §63 vyhlášky č. 500/2002 Sb.  
25

 HARNA, L., Současná problematika konsolidace. 2006. s. 30-36 
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Nové položky ve výkazech při ekvivalenční metodě: 

Konsolidovaná rozvaha  

- Aktiva  

- Aktivní konsolidační rozdíl       

- Cenné papíry a vklady v ekvivalenci  

-  Pasiva 

- Pasivní konsolidační rozdíl 

- Konsolidační rezervní fond         

       - Podíl na VH v ekvivalenci 

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

- Náklady 

- Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu  

- Výnosy 

- Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu 

- Podíl na VH v ekvivalenci 

 

Plná metoda konsolidace 

Jedná se o „skutečnou“ konsolidaci, kdy k účetní závěrce mateřské společnosti jsou 

přičítány v plné výši jednotlivé položky účetní závěrky dceřiné společnosti, ve které má 

mateřský podnik rozhodující vliv.  

 

- Postup plné metody: 

V prvním roce určíme hodnotu vlastního kapitálu a výsledku hospodaření ke dni 

akvizice, vypočítáme konsolidační rozdíl a do konsolidované rozvahy a výkazu zisků  

a ztrát přičteme hodnoty položek z dceřiného podniku. V konsolidované rozvaze 

snížíme aktiva o cenné papíry připadající na dceřinou společnost a zahrneme 

konsolidační rozdíl.  

U pasiv vyřadíme část veškerých položek vlastního kapitálu dceřiného podniku, která 

odpovídá podílu mateřské společnosti.  

Jak v rozvaze, tak ve výkazu zisku a ztrát vyloučíme vzájemné vztahy, zaúčtujeme 

odpisy konsolidačního rozdílu a zaznamenáme menšinové podíly u jednotlivých řádků 
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vlastního kapitálu na speciální řádky rozvahy a výkazu zisku a ztrát a také zvlášť 

vyjádříme menšinový podíl na výsledku hospodaření běžného období. 

V dalších letech se postupuje podobně. Do konsolidované účetní závěrky zahrneme 

hodnoty z dceřiného podniku upravené o provedené úpravy, pokud jsme někde použily 

reálné hodnoty.  

Konsolidovanou rozvahu upravíme vyjmutím cenných papírů, které odpovídají 

dceřinému podniku z aktiv, a zaznamenáme zůstatek konsolidačního rozdílu.  

U pasiv vyjmeme jednotlivé položky vlastního kapitálu ve výši, které odpovídají 

hodnotám vyjádřeným ke dni akvizice.  

Sumu odpisů konsolidačního rozdílu předchozích let odečteme od výsledku hospodaření 

minulých let. V rozvaze dále vyloučíme sumu vyjmutých vzájemných vztahů mezi 

mateřskou a dceřinou společností od počátku konsolidace.  

V obou výkazech vyloučíme vzájemné vztahy běžného období, zahrneme odpisy 

konsolidačního rozdílu a zaznamenáme menšinové podíly u jednotlivých řádků 

vlastního kapitálu na speciální řádky rozvahy a výkazu zisku a ztrát a také určíme 

menšinový podíl na výsledku hospodaření běžného období.
26

 

Nové položky ve výkazech při aplikaci plné metody: 

Konsolidovaná rozvaha 

- Aktiva 

- Aktivní konsolidační rozdíl 

- Pasiva 

- Pasivní konsolidační rozdíl 

- Menšinový vlastní kapitál 

o Menšinový základní kapitál 

o Menšinové kapitálové fondy 

o Menšinové ziskové fondy a nerozdělený zisk minulých let 

o Menšinový výsledek hospodaření za běžné období 

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

- Náklady 

- Zúčtováno aktivního konsolidačního rozdílu 

                                                 
26

 HARNA, L., Současná problematika konsolidace. 2006. s. 40-48 
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- Výnosy  

- Zúčtováno pasivního konsolidačního rozdílu 

- Menšinové podíly na výsledku hospodaření 

 

Poměrná metoda konsolidace 

Stejně jako ekvivalenční metoda, tak i poměrná, není podle mezinárodních účetních 

standardů považována za konsolidaci. Metoda se užívá u podniků pod společným 

vlivem, kdy podnik je spoluovládán dvěma nebo více subjekty a žádný nemá 

rozhodující ani podstatný vliv.  

 

- Postup poměrné metody:  

Postup je obdobný jako u plné metody. V prvním roce určíme hodnotu vlastního 

kapitálu a výsledku hospodaření ke dni akvizice, stanovíme konsolidační rozdíl.  

Do konsolidované rozvahy a výkazu zisku a ztrát však přičteme pouze poměrnou část 

údajů z výkazů dceřiné společnosti, která odpovídá podílu na společném podniku.  

Dále pokračujeme jako u plné metody.  

Snížíme v konsolidované rozvaze aktiva o cenné papíry, které připadají k dceřinému 

podniku, a zahrneme konsolidační rozdíl.  

V pasivech vyjmeme část všech položek vlastního kapitálu připadající na podíl 

mateřské společnosti ve společném podniku.  

Z obou výkazů vyjmeme vzájemné vztahy mezi propojenými společnostmi, zaúčtujeme 

odpisy konsolidačního rozdílu a podíly na vlastním kapitálu připadající na ostatní 

společníky zapíšeme na speciální řádky do rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Vyjádříme 

také podíl ostatních společníků na výsledku hospodaření za běžné období. 

V druhém a dalších letech se postupuje také shodně jako v případě plné metody. Rozdíl 

je pouze opět v tom, že v konsolidované účetní závěrky zahrneme pouze část  

ze společného podniku, který odpovídá podílu mateřské společnosti v tomto podniku. 

Dále se postupuje shodně s plnou metodou.
27
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Nové položky v konsolidovaných výkazech při použití poměrné metody: 

Konsolidovaná rozvaha 

- Aktiva 

- Aktivní konsolidační rozdíl 

- Pasiva 

- Pasivní konsolidační rozdíl 

- Menšinový vlastní kapitál 

o Menšinový základní kapitál 

o Menšinové kapitálové fondy 

o Menšinové ziskové fondy a nerozdělený zisk minulých let 

o Menšinový výsledek hospodaření za běžné období 

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

- Náklady 

- Zúčtováno aktivního konsolidačního rozdílu 

- Výnosy  

- Zúčtováno pasivního konsolidačního rozdílu 

- Menšinové podíly na výsledku hospodaření 

1.5 Konsolidační rozdíl 

Při prvním zahrnutí konsolidovaného podniku do konsolidace je nutné určit 

konsolidační rozdíl. Tento rozdíl vyjadřuje rozdíl mezi pořizovací cenou dceřiného 

podniku a odpovídajícího podílu na vlastním kapitálu vyjádřeném reálnou hodnotou  

ke dni akvizice. Nakoupené cenné papíry nebo podíly většinou neodpovídají hodnotě 

získaného podílu na ceně podniku.
28

 

Dnem akvizice se rozumí den, kdy ovládající osoba začne uplatňovat svůj vliv  

nad pořízeným podnikem. 

Konsolidační rozdíl se odepisuje rovnoměrně maximálně 20 let. Doba odepisování musí 

byt zvolena tak, aby neporušovala princip věrného a poctivého obrazu účetnictví. 

Konsolidační rozdíl se dělí na kladný (aktivní) a záporný (pasivní).
29

 

                                                 
28

 HARNA, L. Konsolidovaná účetní závěrka. 1996. s. 36 
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Kladný konsolidační rozdíl 

Obecně se předpokládá, že nakupovaný podnik tvoří zisk a cena nakoupených podílů je 

vyšší než vlastní kapitál nakupovaného podniku. Kladný konsolidační rozdíl vyjadřuje 

tento rozdíl mezi vydanými finančními prostředky a účetní hodnotě podílu. Kladný 

konsolidační rozdíl se odepisuje do nákladů.
30

 

 

Záporný konsolidační rozdíl 

Pokud jsou cenné papíry nebo podíly nakoupeny za nižší cenu, než která odpovídá 

účetní hodnotě podílu, dochází ke vzniku záporného konsolidačního rozdílu. Záporný 

konsolidační rozdíl se odepisuje do výnosů.
31

 

 

1.6 Pozdější zařazení podniku do konsolidačního celku 

Pokud při sestavování první konsolidované účetní závěrky je do konsolidačního celku 

zařazená dceřiná společnost, kterou už mateřská společnost vlastní delší dobu, může  

to být způsobeno například překročením limitů pro osvobození od povinnosti sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku, postupuje se při výpočtu konsolidačního rozdílu, 

jakoby společnost konsolidovala celou dobu, co je dceřiná společnost vlastněna.
32

  

 

1.7 Vylučování vzájemných vztahů 

Z konsolidované účetní závěrky je nutné vyloučit všechny vzájemné vztahy, které byly 

zaúčtovány v rámci skupiny. V konsolidované účetní závěrce zůstanou pouze vztahy, 

které byly uskutečněny vně skupinu, neproběhly tedy mezi mateřským a dceřiným nebo 

mezi dceřinými podniky. 

Vzájemné vztahy můžeme rozlišit do třech skupin podle jejich dopadu: 

- na rozvahu – zde se jedná o vzájemné pohledávky a závazky, cenné papíry se 

zpětnou vazbou,  

- na výkaz zisku a ztráty – zde se vylučují vzájemné dodávky, které byly plně 

spotřebovány, 
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31
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- na rozvahu i výkaz zisku a ztráty – v obou výkazech jsou vylučovány vzájemně 

plně nespotřebované dodávky, vyplacené dividendy a dary.
33

 

 

Vyloučení pohledávek a závazků 

Nejčastěji dochází k vylučování vzájemných pohledávek a závazků, jedná se o všechny 

možné druhy ne jen s obchodních vztahů. K vyloučení dochází tak, že se hodnota 

vzájemných pohledávek a závazků vyloučí v aktivech i pasivech a dojde tak ke snížení 

oběžných aktiv a cizího kapitálu. 

Pokud byly na pohledávky/závazky vytvořeny opravné položky nebo byly sníženy 

odpisem, vylučují se v původní výši a výše oprávek či odpisů, pokud byly uplatněny 

v běžném roce, se vyloučí z nákladů/výnosů. Pokud byly uplatněny již dříve, tak dojde 

k úpravě výsledku hospodaření minulých let.
34

 

 

Vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou 

K tomuto dochází u cenných papírů, jejichž emitentem je mateřský podnik a držitelem 

je dceřiný podnik. 

Vylučují se na straně aktiv z finančních investic a na straně pasiv z fondů ze zisku.
35

 

 

Vyloučení vzájemných spotřebovaných dodávek 

Pokud v rámci skupiny došlo během běžného roku k vzájemným dodávkám, které byly 

příjemcem spotřebovány, dochází k vyloučení v rámci výkazu zisku a ztráty 

v položkách nákladů a výnosů. Vyloučení neovlivňuje výsledek hospodaření a bilanci 

aktiv a pasiv.
36

 

 

Vyloučení nespotřebovaných dodávek 

Dodávky, které byly dodány příjemci v rámci skupiny, ale došlo k jejich spotřebování, 

jsou zaznamenány v aktivech příjemce a ve výnosech dodavatele. Při pohledu  

na konsolidovanou skupinu jako na jeden podnik by situace znamenala aktivaci 

vnitropodnikových nákladů nebo změnu zásob/výrobků. 
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Vyloučení probíhá v rozvaze i výkazu zisku a ztráty. U dodavatele se ve výkazu zisku  

a ztráty vyloučí výsledek hospodaření připadající na tento obchod a u odběratele se sníží 

aktiva o hodnotu dodávky.
37
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA - FINANČNÍ ANALÝZA 

V moderních podnicích je finanční analýza nedílnou součástí finančního řízení podniku. 

Nesvazují ji žádná zákonná pravidla ani žádné standardy, může se tedy lišit používaná 

terminologie od různých autorů.
38

 

Základním cílem každého podniku je maximalizovat tržní hodnotu podniku využitím 

vlastních a cizích prostředků. Proto, aby byl podnik dlouhodobě životaschopný  

a konkurenční, musí být zdravý a dobře řízený. Finanční analýza poskytuje informace 

pro finanční řízení, které čerpá především z účetnictví a slouží ke zjištění situace uvnitř 

firmy.  

Finanční analýza může odhalit výrobní, odbytovou nebo finanční krizi. 

Finanční analýzu využívají: 

- Investoři, kteří využívají informace pro rozhodování do čeho investovat, kdy sledují 

ziskovost a rizikovost vloženého kapitálu, stabilitu a likviditu podniku a tržní 

hodnotu podniku. 

- Manažeři využívají informace finanční analýzy při finančním řízení podniku, 

využijí informace o efektivitě využití zdrojů, likviditě a ziskovosti podniku. 

- Zaměstnanci mohou pomocí finančních informací zhodnotit jistotu a perspektivu 

zaměstnání. 

- Odběratelé/dodavatelé se zajímají o likviditu, schopnost hradit své závazky  

a schopnost plnit svoje závazky vůči odběratelům. 

- Banky a jiní věřitelé se rozhodují na základě stability podniku, zda do tohoto 

podniku vložit peníze a jaké to pro ně představuje riziko. 

- Stát a jeho orgány využívá informace finanční analýzy pro různé statistiky  

a kontroly.
39
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2.1 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza se dělí na fundamentální (kvalitativní) analýzu podniku a technickou 

(kvantitativní) analýzu podniku. 

 

Obě tyto metody dále můžeme dělit v závislosti na čase na analýzu ex post, která 

analyzuje data zpětně a na ex ante, která se snaží prognózovat budoucí vývoj.
40

 

 

Fundamentální analýza 

Kvalitativní analýza je založena na znalosti ekonomických i mimoekonomických 

jevech, na znalostech odborníků, kteří při analýze využívají svoje znalosti a cit  

pro subjektivní odhady. Zpracovává velké množství kvalitativních údajů a výsledkem 

této metody analýzy je identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází. Jedná se 

především o analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, fáze života a cílů podniku. 

Nejčastěji používané metody jsou SWOT analýza, metoda analýzy portfolia dvou 

dimenzí, Argentiho model, metoda balanced scorecard (BSC) a další.
41

  

 

Technická analýza 

Kvantitativní analýza zpracovává ekonomické informace pomocí matematických  

a statistických metod. Výsledky jsou kvalitativně hodnoceny a porovnávány 

s oborovými průměry. 

Využívají se analýzy absolutních dat, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů  

a soustav ukazatelů.
42

   

 

2.2 Analýza konsolidované a individuální účetní závěrky 

Finanční analýzu konsolidovaných účetních závěrek využívají především dvě skupiny 

uživatelů, jsou to investoři a orgány dohledu, kteří dohlíží na podniky ve veřejném 

zájmu.
43
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Mezi analýzou individuálního podniku a konsolidovaného celku existují rozdíly.  

Tyto rozdíly jsou způsobeny odlišným pojetím a významem skupiny podniků  

a samostatného podniku. Oba dva druhy analýzy by se měly vykonávat na základě 

stejných principů. 

Uplatnění společných principů je však limitováno rozdíly mezi analýzou informací 

individuálního podniku a konsolidovaného celku. Hlavními rozdíly jsou množství  

a různorodost informačních zdrojů a analyzovaných informací a rozdílné metody 

postupu při vykonávání a koncepci analýzy. 

Tyto rozdíly jsou způsobeny: 

- Mateřská společnost může ovlivňovat dceřiné společnosti pomocí různých dohod, 

které mohou mít vliv na vykazované účetní závěrky, 

- skrytými riziky, která jsou způsobeny vyloučením vnitroskupinových transakcí, 

- využíváním synergického efektu, který pomáhá podnikům ve skupině  

oproti konkurenčním podnikům mimo skupinu, 

- obtížností porovnání skupin podniků, které jsou jedinečné. Většinou je nemožné 

vzájemné porovnání, 

- rozdílnou účetní politikou konsolidačních pravidel a pravidel u individuálních 

podniků.
44

 

 

2.3 Horizontální a vertikální analýza 

Při finanční analýze se často využívá horizontální a vertikální analýza, které slouží 

k porovnávání meziročních změn ve výkazech a rozložení hodnot aktiv a pasiv  

mezi jednotlivé položky. 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza slouží ke sledování meziročních změn jednotlivých položek 

účetních výkazů. Pomocí této analýzy můžeme predikovat přibližný budoucí vývoj 

položek účetních výkazů. 
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Můžeme sledovat: 

- Absolutní změnu, která vychází z rozdílu mezi položkou sledovaného a předešlého 

období, 

- procentní změnu, která je vyjádřena jako podíl absolutní změny a sledované 

položky minulého období, tento podíl je nakonec vynásoben 100, abychom dostali 

hodnotu v procentech.
45

   

 

Vertikální analýza 

Jedná se o procentuální zastoupení jednotlivých položek účetních výkazů. U rozvahy se 

jako výpočtová základna používá hodnota celkových aktiv/pasiv. Při analýze výkazu 

zisku a ztráty se využívá velikost celkového obratu.
46

 

 

2.4 Vybrané ekonomické ukazatele 

Při finanční analýze se nejčastěji využívají ukazatele rozdílové, tokové a poměrové.  

2.4.1 Rozdílové ukazatele 

Mezi rozdílové ukazatele patří především čistý pracovní kapitál. 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál se označuje také jako provozní kapitál a vyjadřuje způsob 

financování oběžného majetku. Pokud má ČPK kladnou hodnotu, měl by být podnik 

schopen uhradit svoje závazky, má tedy spojitost s likviditou.
47

 

Manažer a investor chápe ČPK jinak. Pro manažera je vysoká hodnota ČPK pozitivní, 

tvoří „finanční polštář“ při rozhodování. U investora vysoká hodnota ČPK znamená,  

že se využívají dražší dlouhodobé zdroje tam, kde by se mohlo použít krátkodobých.  

Je zde nutný kompromis mezi manažerským a investorským pojetím. 

Vypočítá se: čistý pracovní kapitál = dlouhodobý kapitál - dlouhodobý majetek
48
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2.4.2 Poměrové ukazatele 

Mezi poměrové ukazatele patří platební schopnost, likvidita a rentability.   

 

Platební schopnost a likvidita 

Platební schopnost vyjadřuje schopnost podniku dostát svým závazkům. Podnik je 

platebně schopný (solventní) pokud má více pohotových peněžních prostředků  

než splatných závazků. Někdy se označuje jako momentální likvidita. 

 

pohotové peněžní prostředky 
Platební schopnost = 

momentálně splatné závazky  
 

 

Podnik je schopný platit svoje závazky pouze v případě, že platební schopnost nabývá 

hodnoty větší nebo rovna 1.  

Aby byl podnik životaschopný, nesmí mít dlouhodobou platební neschopnost.
49

 

 

Likvidita má širší význam než platební schopnost. Likvidita vyjadřuje schopnost 

přeměnit oběžná aktiva na peněžní prostředky tak, aby bylo možné hradit závazky,  

je tak zajištěna budoucí platební schopnost. 

Podle doby, která je nutná k přeměně oběžných aktiv na peněžní prostředky, se dělí 

likvidita na 3 kategorie. 

 

- Likvidita 1. stupně (okamžitá likvidita) 

   
 1.  

 

pohotové peněžní prostředky
Likvidita stupně

krátkodobé dluhy
 

 

Doporučené hodnoty jsou vyšší než 0,2 až 0,5. V případě, že jsou větší než 1, 

znamená to, že všechny krátkodobé závazky je podnik schopný okamžitě splatit. 
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- Likvidita 2. stupně (pohotová likvidita) 

  –   
 2.   

kr tkodob  dluhy

oběžná aktiva zásoby
Likvidita Stupně

á é
 

 

Doporučené hodnoty jsou 1 až 1,5. Z oběžných aktiv jsou vyloučeny zásoby, 

protože ty jsou nejméně likvidní, nejhůře směnitelné za peníze. 

 

- Likvidita 3. stupně (běžná likvidita) 

  
 3.   

 

oběžná aktiva
Likvidita stupně

krátkodobé dluhy
 

 

Obvyklá hodnota je 2,5. U finančně zdravých podniků se hodnota pohybuje kolem 

3. Pro životaschopnost dostačuje běžná likvidita mezi hodnotami 1 a 2. Pokud je ale 

hodnota nižší než 1, většinou to znamená, že podnik krátkodobými zdroji financuje 

dlouhodobý majetek a nemá dostatek zdrojů k uhrazení krátkodobých závazků.
50

 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilitu neboli ziskovost sledují především investoři. „Měří úspěšnost  

při dosahování podnikových cílů srovnáváním zisku s jinými veličinami vyjadřujícími 

prostředky vynaložené na dosažení tohoto výsledku hospodaření.“
51

 

 

Obecně se rentabilita vyjadřuje jako zisk / vložený kapitál.  

 

Pro jednotlivé rentability se používají různé druhy zisků.  

- EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisition) – zisk 

před úroky, odpisy a zdaněním 

- EBIT (Earning Before Interest and Taxes) - zisk před úroky a zdaněním 

- EBT (Earning Before Taxes) – zisk před zdaněním 

- EAT (Earining After Taxes) – zisk po zdanění 

- EAC (Earnings Available for Common Stockholders) – zisk pro akcionáře 
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- NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – provozní zisk po zdanění plus úroky 

52
 

 

Obrázek 2: Grafické znázornění kategorií zisku
53

 

EAC  

 

Vyplacené dividendy za 

prioritní akcie 

EAT 

 

Daň z příjmů 

z běžné a mimořádné 

činnosti 

EBT  Nákladové úroky 

EBIT  odpisy 

EBITDA  

 

- Ukazatel rentability vlastního kapitálu (Return on Equity) 

Jedná se o důležitý ukazatel pro vlastníky podniku, který se určí jako podíl zisku  

po zdanění a vlastního kapitálu. Vyjadřuje zhodnocení vložených prostředků  

do podniku. 
54

 

  
 

EAT
ROE

vlastní kapitál
 

 

Požadovaná výnosnost je minimálně na úrovni státních cenných papírů.
55

 

 

- Ukazatel rentability aktiv (Return on Assets) 

Tento ukazatel je možné využít při porovnání podniků v různých zemích, protože 

pro výpočet uvažují zisk před úroky a zdaněním. Jedná se o ukazatel, který udává 

jaká je rentabilita podniku.
56

  

Pokud podnik dobře využívá cizí zdroje, tak je ROE větší než ROA, díky vlivu 

finanční páky.
57
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aktiva

EBIT
ROA   

 

- Rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investment) 

Ziskovost vloženého kapitálu podává informaci o zúročení vloženého kapitálu. 

Vyšší hodnota tohoto ukazatele znamená růst výsledku hospodaření a pokles 

úročení cizích zdrojů.
58

  

  
vlo en  kapit l

EBIT
ROI

ž ý á
 

 

- Rentabilita tržeb (Return on Sales) 

Rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb.  

Při využití zisku před úroky a zdaněním umožňuje porovnávat podniky 

s proměnlivými podmínkami. Požadovaná hodnota by se měla pohybovat alespoň 

kolem 10%.
59

 

  
(tr by z prodeje vlastn ch v robk  a slu eb      )

EBIT
ROS

ž í ý ů ž tržby z prodeje zboží
 

 

Ukazatel krytí aktiv 

Zlaté pravidlo finančního řízení znamená, že by stálá aktiva a trvalá složka oběžných 

aktiv měly být kryty dlouhodobým kapitálem a ostatní oběžná aktiva krátkodobými 

zdroji. Pro určení tohoto ukazatele se používají dva možné výpočty: 

 

  
       *  100

 

vlastní kapitál
Stupeň krytí stálých aktiv vlastním kapitálem

stálá aktiva
 

 

   
      *  100

 

vlastní kapitál dlouhodobé cizí zdroje
Stupeň krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji

stálá aktiva
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Doporučené hodnoty jsou u prvního způsobu výpočtu minimálně 75% a druhého 

výpočtu minimálně 100%.
60

 

 

 

Ukazatel aktivity 

Vyjadřuje, jak efektivně podnik nakládá se svými aktivy, zda jich má optimální 

množství. Pokud jich má podnik moc, vznikají zbytečné náklady, pokud jich má naopak 

málo, může díky tomu přicházet o možné zakázky. 

Většinou se sleduje vázanost kapitálu v určitých aktivech a obratovost aktiv.
61

 

 

- Vázanost celkových aktiv (total assets turnover) 

Vyjadřuje, jak podnik využívá aktiv pro dosáhnutí tržeb. Čím má ukazatel nižší 

hodnotu, tím je na tom podnik lépe, protože expanduje bez nutnosti zvyšování zdrojů. 

  

    
 

aktiva
Vázanost celkových aktiv

roční tržby
 

 

- Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) 

Udává, kolikrát jsou tržby větší než celková aktiva. Tento ukazatel pomáhá 

v rozhodování, zda přikupovat další aktiva nebo ne. Pokud je ukazatel nižší než oborový 

průměr, společnost by měla odprodat nějaký majetek nebo navýšit tržby. Minimální 

doporučovaná hodnota je 1.
62

 

 

  
    

aktiva

roční tržby
Obrat celkových aktiv  

 

- Obrat zásob (inventory turnover ratio) 

Tento ukazatel má určité slabiny. Ukazuje, kolikrát jsou položky během roku zásob 

prodány a znovu uskladněny, ale zásoby se používají v nákupních cenách a tržby 

v prodejních. Proto bývají nadhodnoceny oproti skutečnosti. Bylo by vhodnější, kdyby 
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místo tržeb byl používán údaj z účtu 504, kam se účtují náklady na prodané zboží. 

Druhá slabina je, že tržby jsou za celý rok a hodnota zásob vyjadřuje momentální stav. 

Vyšší hodnota ukazatele v porovnání s oborovým průměrem značí, že podnik nemá 

uložené finanční prostředky v nelikvidních zásobách. Jako optimální bývá udávaná 

hodnota 4-6. 
63

 

 

  
   

roční tržby
Obrat zásob

zásoby
 

 

- Doba obratu pohledávek (average collection period) 

Průměrná doba splatnosti udává, kolik dnů jsou každodenní tržby zadrženy 

v pohledávkách. Pokud tuto dobu porovnáme s běžnou dobou splatnosti, můžeme určit, 

že dodavatelé neplatí včas svoje závazky. Podnik by měl usilovat o to, aby doba obratu 

pohledávek byla co nejnižší.
64

 

 

  
    

 

obchodní pohledávky
Doba obratu pohledávek

denní tržby
 

   
360

tržby
Denní tržby  

 

- Doba obratu závazků (payables turnover ratio) 

Průměrná doba odkladu plateb odpovídá výpočtem době obratu pohledávek, ale zkoumá 

se, jaká je platební morálka. Pokud má firma nižší dobu obratu pohledávek než dobu 

obratu závazků, tak je ve výhodě, protože neposkytuje odběratelům tak vysoký 

obchodní úvěr, jak čerpá od dodavatelů.
65

 

  

   
    

 

závazky vůči dodavatelům
Doba obratu závazků

denní tržby  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Společnost KRALOVOPOLSKÁ RIA a.s. se zabývá realizací větších investičních celků 

především v energetice, chemickém a petrochemickém průmyslu a vodním 

hospodářství.
66

 

Společnost zajišťuje mimo přípravy a kompletace dodávek a montážních prací řadu 

souvisejících odborných inženýrských činností. K nim patří zejména vypracování: 

- realizační projektové dokumentace, 

- výrobní dokumentace, 

- montážní dokumentace, 

- dokumentace pro funkční zkoušky a uvádění do provozu, 

- dokumentace prokazující pevnost a těsnost strojů a zařízení ve vztahu k jejich 

životnosti, 

- dokumentace jakosti.
67

 

 

Historie firmy KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. sahá až do roku 1889, kdy se 

vyznačovala výrobou vagonů a parních kotlů. Později se záběr rozšířil i o chemický 

průmysl a vodohospodářské dodávky. Nejvýznamnější pokrok nastal v roce 1965, kdy 

se společnost začala zabývat výrobou zařízení pro jadernou energetiku. 

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se podílela na výstavbě všech jaderných bloků v České 

a Slovenské republice.
68

 

V současné době dodává svoje technologie do různých tepelných či jaderných 

elektráren, chemických a petrochemických závodů a vodohospodářství jak v Česku,  

tak do zahraničí. 
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3.1 Organizační struktura skupiny 

V čele skupiny stojí společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., která má několik 

dceřiných společností, mezi které patří: 

- KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP, s.r.o., 

- KRÁLOVOPOLSKÁ SK s.r.o., 

- KRAFIN, s.r.o., 

- KPHN, a.s., 

- KP-MONT, s.r.o., 

- KRÁLOVOPOLSKÁ UKRAJINA, s.r.o.
69

 

 

KRALOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. 

Společnost navázala na firmy Pevnostní výpočty Královopolské RIA a.s. a Výpočtové 

oddělení Královopolské strojírny Brno a.s. s více než 50.letou historií v oboru. 

Poskytuje služby v oboru výpočtů a dynamických analýz technologických zařízení 

jaderné a klasické energetiky, chemického a potravinářského průmyslu, čistíren 

odpadních vod a vodohospodářských zařízení.
70

 

Tato společnost byla založena v roce 2010 mateřskou společností vkladem 100 000 Kč 

do základního kapitálu. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. vlastní 100% podíl  

v této dceřiné společnosti. 

 

KRALOVOPOLSKÁ SK s.r.o. 

Jedná se o slovenskou dceřinou společnost, která slouží k zastoupení mateřské 

společnosti na území Slovenské republiky. 

Dceřiná společnost byla založena v roce 2003 vkladem do základního kapitálu 

v hodnotě 165 000 Kč. Mateřská společnost drží 100% podíl.
71

 

 

KRAFIN s.r.o. 

Další 100% vlastněnou dceřinou společností je KRAFIN s.r.o.. Tato společnost byla 

založena v roce 2013 se základním kapitálem 201 tisíc Kč, v průběhu roku 2013 byl 

základní kapitál navýšen na 1 695 tisíc Kč.  
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KPHN a.s. 

Společnost byla založena v roce 2013 se základním kapitálem 2 000 tisíc Kč  

s původním názvem LEBRASINA a.s., na počátku roku 2014 byla přejmenovaná  

na Loyd & KP RIA a.s. a ke konci roku 2014 byla přejmenovaná na KPHN a.s.. 

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. ovládá společnost 100% podílem, který získala  

podle informací v obchodním rejstříku až v roce 2014, a proto nebude zahrnuta  

do konsolidačního celku za rok 2013. 

 

KP-MONT s.r.o. 

Společnost se věnuje podobnému oboru jako mateřská společnost KRÁLOVOPOLSKÁ 

RIA a.s., provádí realizace technologických zařízení a ocelových konstrukcí 

v energetice, chemickém a petrochemickém zařízení, vodojemech, sil a strojního 

zařízení.
72

 

Firma byla založena v roce 1996 a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. do ní vstoupila 

v roce 1999, kdy získala podíl 34% na vlastním kapitálu za 300 000 Kč.
73

 

 

KRÁLOVOPOLSKÁ UKRAJINA, s.r.o. 

Jedná se o dceřinou společnost na Ukrajině, ve které má KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. 

podíl 50%. Cena pořízení tohoto podílu byla 409 tis. Kč.
74

 

 

3.2 Zhodnocení současného ekonomického stavu 

Před vlastní konsolidací je vhodné zhodnotit současný ekonomický stav jednotlivých 

společností. 
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Vertikální analýza 

Tabulka 1:Vertikální analýza jednotlivých společností (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozvaha 2013 v tis. Kč KP RIA KSAG KRAFIN KP-MONT 

  aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

B. Dlouhodobý majetek 7,99% 4,31% 0,00% 15,24% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,47% 2,13% 0,00% 0,00% 

B.I.3 Software 0,47% 2,13% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2,12% 2,18% 0,00% 15,24% 

B.II.1 Pozemky 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.2 Stavby 1,09% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.3 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 0,97% 2,18% 0,00% 15,24% 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 5,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.1 Podíly ovládaná osoba 5,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 

C. Oběžná aktiva 89,72% 93,24% 100,00% 84,41% 

C.I. Zásoby 25,70% 0,00% 89,09% 10,26% 

C.I.1 Materiál 0,30% 0,00% 89,09% 0,00% 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary 25,40% 0,00% 0,00% 10,26% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 7,85% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů 7,85% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 40,18% 90,03% 0,00% 41,04% 

C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 30,22% 90,03% 0,00% 38,61% 

C.III.4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III.6 Stát - daňové pohledávky 2,51% 0,00% 0,00% 2,41% 

C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 6,92% 0,00% 0,00% 0,01% 

C.III.9 Jiné pohledávky 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 15,99% 3,22% 10,91% 33,11% 

C.IV.1 Peníze 0,07% 0,00% 0,00% 0,63% 

C.IV.2 Účty v bankách 15,92% 3,22% 10,91% 32,48% 

D.I. Časové rozlišení 2,29% 2,44% 0,00% 0,35% 

D.I.1 Náklady příštích období 0,23% 2,44% 0,00% 0,35% 

D.I.3 Příjmy příštích období 2,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

      
        pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. Vlastní kapitál 13,54% 38,82% 99,94% 41,99% 

A.I. Základní kapitál 5,32% 0,49% 101,07% 1,49% 
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A.I.1 Základní kapitál 5,32% 0,49% 101,07% 1,49% 

A.II. Kapitálové fondy 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II.2 Ostatní kapitálové fondy 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II.3 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.III. 
Reverzní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 0,71% 0,05% 0,00% 0,16% 

A.III.1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,71% 0,05% 0,00% 0,16% 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 5,38% 32,07% 0,00% 39,99% 

A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 5,38% 32,07% 0,00% 57,19% 

A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 0,00% 0,00% 0,00% -17,20% 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+-) 2,02% 6,21% -1,13% 0,36% 

B. Cizí zdroje 86,46% 58,18% 0,06% 54,79% 

B.I. Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobé závazky 6,69% 0,00% 0,00% 1,97% 

B.II.1 Závazky z obchodních vztahů 6,50% 0,00% 0,00% 49,79% 

B.II.9 Jiné závazky 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.10 Odložený daňový závazek 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III. Krátkodobé závazky 78,62% 35,80% 0,06% 0,00% 

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 34,88% 35,80% 0,00% 0,00% 

B.III.4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 

B.III.5 Závazky k zaměstnancům 0,23% 0,00% 0,00% 1,46% 

B.III.6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 0,13% 0,00% 0,00% 0,67% 

B.III.7 Stát - daňové závazky a dotace 0,86% 0,00% 0,00% 0,91% 

B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy 39,84% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.10 Dohadné účty pasivní 2,58% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.11 Jiné závazky 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1,15% 22,37% 0,00% 0,00% 

B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 1,15% 22,37% 0,00% 0,00% 

C.I. Časové rozlišení 0,01% 3,00% 0,00% 3,22% 

C.I.1 Výdaje příštích období 0,01% 3,00% 0,00% 3,22% 

        Výkaz zisku a ztráty KP RIA KSAG KRAFIN KP-MONT 

I. Tržby za prodej zboží 0,00% 0,00% X 0,00% 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00% 0,00% X 0,00% 

+ Obchodní marže 0,00% 0,00% X 0,00% 

II. Výkony 96,10% 94,82% X 99,13% 

II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 103,54% 94,82% X 101,58% 

II.2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -7,44% 0,00% X -2,45% 

II.3 Aktivace 0,00% 0,00% X 0,00% 

B. Výkonová spotřeba 84,24% 58,14% X 86,45% 
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B.1 Spotřeba materiálu a energie 51,95% 0,00% X 7,30% 

B.2 Služby 32,29% 0,00% X 79,16% 

+ Přidaná hodnota 11,86% 36,68% X 12,68% 

C. Osobní náklady 5,07% 37,24% X 10,00% 

C.1 Mzdové náklady 3,79% 0,00% X 7,65% 

C.2 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 0,02% 0,00% X 0,00% 

C.3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 1,22% 0,00% X 2,34% 

C.4 Sociální náklady 0,04% 0,00% X 0,00% 

D. Daně a poplatky 0,02% 0,01% X 0,12% 

E. 
Odpisy dlouhodobého majetku a zúčtování 
konsolidačních rozdílů 0,67% 1,08% X 2,46% 

E.1 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 0,67% 1,08% X 2,46% 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu  0,25% 0,07% X 0,00% 

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,25% 0,00% X 0,00% 

III.2 Tržby z prodeje materiálu 0,00% 0,00% X 0,00% 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 0,25% 0,00% X 0,00% 

F.1 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 0,25% 0,00% X 0,00% 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období -0,25% 0,00% X 0,00% 

IV. Ostatní provozní výnosy 0,65% 0,33% X 0,65% 

H. Ostatní provozní náklady 1,25% 0,41% X 0,88% 

* Provozní výsledek hospodaření 5,75% -1,66% X -0,12% 

X. Výnosové úroky 0,01% 0,00% X 0,00% 

N. Nákladové úroky 0,02% 0,13% X 0,17% 

XI. Ostatní finanční výnosy 3,64% 5,10% X 0,86% 

O. Ostatní finanční náklady 6,88% 0,39% X 0,30% 

* Finanční výsledek hospodaření -3,26% 4,62% X 0,39% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,57% 0,59% X 0,14% 

Q.1  - splatná 0,56% 0,00% X 0,14% 

Q.2  - odložená 0,02% 0,00% X 0,00% 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1,92% 2,33% X 0,14% 

R. Mimořádné náklady 0,00% 0,00% X 0,00% 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0,00% 0,00% X 0,00% 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1,92% 2,33% X 0,14% 

**** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
celkem (+/-) 2,50% 2,93% X 0,27% 
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Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. je kapitálově lehká společnost, má pouze  

8 % aktiv vázaných v dlouhodobém majetku a téměř 90 % v oběžných aktivech. Hlavní 

podíl v oběžných aktivech mají pohledávky z obchodních vztahů, při součtu 

dlouhodobých a krátkodobých pohledávek dosáhneme necelých 50 % oběžných aktiv. 

Při analýze pasiv zjišťujeme, že se jedná o společnost využívající vysoký poměr cizího 

kapitálu. Vlastní kapitál dosahuje pouze 13,5 %. Společnost ale nevyužívá bankovní 

úvěry, které tvoří pouze 1,15 % hodnoty pasiv. Vysokou hodnotu mají krátkodobé 

závazky, které se dělí mezi závazky z obchodních vztahů a přijaté zálohy. Velký podíl 

přijatých záloh, téměř 40 % veškerých pasiv, značí silnou pozici na trhu společnosti 

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. 

Z výkazu zisku a ztráty vyplývá, že společnost je výrobní, protože nemá žádné příjmy 

z prodeje zboží a výkony tvoří 96 % celkového obratu. Vysoký podíl dosahuje také 

výkonová spotřeba a přidaná hodnota tvoří 11,86 % obratu, po odečtení osobních 

nákladů, odpisů a ostatních provozních výnosů a nákladů, dosáhneme provozního 

výsledku hospodaření 5,75 %, který je poměrně nízký. Finanční výsledek hospodaření 

je -3,26 % a výsledek hospodaření za běžnou činnost po zdanění je pouze 1,92 %. 

Společnost tedy dosahuje nízké rentability tržeb. 

 

Společnost KSAG s.r.o. je také kapitálově lehkou společností, dlouhodobý majetek 

dosahuje pouze 4,3% a 93 % veškerých aktiv je obsaženo v oběžných aktivech. Na této 

položce mají největší podíl pohledávky z obchodních vztahů, které tvoří 96 % oběžných 

aktiv, pro společnost to neznačí dobrou situaci a silnou pozici na trhu, ale při přihlédnutí 

k tomu, že více než 55 % pohledávek je vůči mateřské společnosti, tak v tom hraje roli 

vnitroskupinová politika. 

Pasiva mají poměrně vyrovnanou strukturu. Vlastní kapitál dosahuje necelých 39 %  

a tvoří ho především nerozdělený zisk minulých let. Cizí zdroje mají 58 % podíl  

na celkových pasivech a je tvořen přibližně ze 2/3 krátkodobými závazky a z 1/3 

krátkodobým bankovním úvěrem.  

Jedná se o společnost poskytující výpočtové služby, výkony tvoří 95 % veškerých tržeb. 

Výkonová spotřeba dosahuje 58 % tržeb a společnost tak dosahuje přidané hodnoty  

ve výši téměř 37 %. To by byla dobrá hodnota, ale osobní náklady jsou vyšší  

než přidaná hodnota a KSAG s.r.o. tak tvoří ještě po odečtení odpisů záporný provozní 



45 

 

výsledek. Díky kladnému finančnímu výsledku hospodaření společnost dosahuje 2,33 % 

výsledku hospodaření za běžnou činnost po dani.  

 

Společnost KRAFIN s.r.o. vznikla teprve v roce 2013 a zatím je neaktivní. Firma má 

veškerý majetek v oběžných aktivech.  

Téměř 100 % pasiv je obsaženo ve vlastním kapitálu, cizí kapitál obsahuje pouze 

závazek vůči mateřské společnosti ve výši 0,06 %. 

Analýza výkazu zisku a ztráty nejde provést, protože společnost nedosahuje žádných 

příjmů a má pouze výdaje a tvoří tak ztrátu 19 tis. Kč. 

 

Stejně jako ostatní společnosti ve skupině je i KP-MONT s.r.o. kapitálově lehká 

společnost, která má dlouhodobý majetek na úrovni 15,24 % aktiv. Oběžná aktiva  

ve výši 84,41 % jsou rozložena mezi nedokončenou výrobu, krátkodobé pohledávky  

a krátkodobý finanční majetek. Na účtech v bankách má společnost uložených 32,5 % 

veškerých aktiv, má tak k dispozici zbytečně velkou okamžitou likviditu. 

Struktura pasiv je poměrně vyrovnaná v poměru 45 % vlastního kapitálu ku 55 % cizího 

kapitálu. Vlastní kapitál je tvořen nerozděleným výsledkem hospodaření minulých let  

a cizí kapitál tvoří především závazky z obchodních vztahů. 

Společnost nemá žádné tržby z prodeje zboží a věnuje se tak výrobní činnosti, která 

tvoří 99 % veškerých tržeb. Po odečtení výkonové spotřeby 86,45 % získáme poměrně 

nízkou přidanou hodnotu ve výši 12,68 %. Osobní náklady tvoří 10 % tržeb a odpisy  

2,5 %. Provozní výsledek hospodaření se tak dostává do ztráty -0,12 %. Díky kladné 

hodnotě finančního výsledku hospodaření se dostává výsledek hospodaření za běžnou 

činnost po dani do zisku 0,14 %, což je velice nízká rentabilita tržeb. 

 

Z vertikální analýzy vyplývá, že mateřský podnik vede celou skupinu a dceřiné podniky 

téměř nevytváří hodnotu. 
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Rozdílové ukazatele 

Čistý pracovní kapitál 

Tabulka 2: Čistý pracovní kapitál v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

KP RIA KSAG KRAFIN KP-MONT 

ČPK 214 841 11 610 1 676 2 647 

 

Všechny společnosti mají kladnou hodnotu čistého pracovního kapitálu a disponují tak 

„finančním polštářem“. Z pohledu manažerů společnosti, je to dobré, ale z pohledu 

investorů to znamená, že nedochází k nejrentabilnějšímu využití prostředků. Především 

u mateřské společnosti dosahuje vysoké hodnoty. 

 

Poměrové ukazatele 

Likvidita 

Tabulka 3: Likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

KP RIA KSAG KRAFIN KP-MONT 

Okamžitá likvidita  0,20 0,09 183 0,63 

Pohotová likvidita  0,81 2,60 183 1,40 

Běžná likvidita 1,14 2,60 1677 1,60 

 

Pro okamžitou likviditu se udává vhodné rozmezí mezi hodnotami 0,2 až 0,5. Mateřská 

společnost je na spodní hranici tohoto rozmezí. Společnost KSAG s.r.o. má pouze 0,09, 

zde by už mohla mít společnost s likviditou potíže. Společnost KP-MONT s.r.o. 

dosahuje dobré hodnoty okamžité likvidity 0,63. KRAFIN s.r.o. má likviditu vysokou, 

protože nemá žádné závazky. 

Optimální hodnoty u pohotové likvidity se udávají v rozmezí 1 – 1,5. Mateřská 

společnost je pod dolní hranicí a mohla by mít problémy s likviditou. V udávaném 

rozmezí se nalézá podnik KP-MONT s.r.o. s hodnotou 1,4. KSAG s.r.o. má pohotovou 

likviditu vysoko nad optimálním rozmezím. 

Běžná likvidita by měla podle literatury mít ideálně 2,5 a více, pokud má firma pod 1, 

tak už to znamená problémy s likviditou. KP RIA a.s. má hodnotu pouze 1,14, což značí 

problémy s likviditou. Ideální hodnoty nabývá společnost KSAG s.r.o., která má 2,6. 
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U mateřské společnosti dochází ke zkreslení hodnot likvidity díky přijatým zálohám, 

pokud bychom počítali pouze závazky z obchodních vztahů, tak dosahuje optimálních 

hodnot. 

  

Rentabilita 

Tabulka 4: Rentabilita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

KP RIA KSAG KRAFIN KP-MONT 

ROE 14,93% 15,99% -1,13% 0,85% 

ROA 2,64% 8,14% -1,13% 1,17% 

ROI 19,53% 20,96% -1,13% 2,79% 

ROS 2,43% 3,22% X 0,44% 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) a ukazatel rentability vloženého kapitálu 

(ROI) je velice důležitý pro investory. Udává se, že by měl mít vyšší hodnoty, než mají 

státní cenné papíry. Toto kritérium splňuje KP RIA a.s. a KSAG s.r.o., kteří dosahují 15 

% u ROE a 20 % u ROI. KP-MONT s.r.o. má velice nízkou rentabilitu vlastního  

i vloženého kapitálu a netvoří tak hodnotu pro majitele. Společnost KRAFIN nemá 

žádné tržby a vykazuje za rok 2013 ztrátu, proto rentability buď nejdou vypočítat,  

nebo mají zápornou hodnotu. 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) je u mateřské společnosti nízký, má mnoho aktiv  

a nízkou ziskovost. Dobrých hodnot dosahuje společnost KSAG s.r.o., která má nad 8 

%. KP-MONT s.r.o. má jen 1,14 %, což je velice málo. U společností 

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. a KSAG s.r.o. dochází k vysokému využití finanční 

páky, protože rentabilita vlastního kapitálu výrazně převyšuje rentabilitu aktiv. 

Rentabilita tržeb (ROS) je u mateřského podniku a u společnosti KSAG s.r.o. 2 % 

respektive 3 %, mají tedy velice nízkou ziskovost a z jedné koruny tržeb mají pouze 

0,02 koruny zisk. Společnost KP-MONT s.r.o. má pouze 0,44 % rentabilitu tržeb,  

to je velice nízká hodnota a management by se měl snažit snížit nákladovost podniku. 
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Ukazatele krytí aktiv 

Tabulka 5: Ukazatele krytí aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

KP RIA KSAG KRAFIN KP-MONT 

Stupeň krytí stálých aktiv 

vlastním kapitálem 169,49% 899,89% X 275,49% 

Stupeň krytí stálých aktiv 

dlouhodobými zdroji 169,49% 899,89% X 275,49% 

 

Optimální hodnota stupně krytí stálých aktiv vlastním kapitálem je 75 – 100 %, všechny 

společnosti toto rozmezí překračují, potvrzuje to tedy, že společnosti mají kladnou 

hodnotu čistého pracovního kapitálu. Z těchto hodnot však vyplývá, že jsou společnosti 

překapitalizované. Potvrzuje to i stupeň krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji, kde je 

optimální 100-120%. 

 

Ukazatel aktivity 

Tabulka 6:  

Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

KP RIA KSAG KRAFIN KP-MONT 

Vázanost aktiv 0,91894 0,396155 X 0,373768 

Obrat celkových aktiv 1,08821 2,524267 0 2,67546 

Obrat zásob 4,234434 X 0 26,06395 

Doba obratu pohledávek 99,9771 128,3915 X 51,95628 

Doba obratu závazků 115,38 51,06168 X 66,98907 

 

Ukazatel vázanosti aktiv a obrat celkových aktiv značí míru využití aktiv. Obrat 

celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se aktiva obrátí za rok. Minimální hranice se udává 

jako 1. Mateřská společnost tak dosahuje obvyklých hodnot. Společnost KP-MONT 

s.r.o. má hodnotu 2,67, což značí, že má málo aktiv a vysoké tržby. KSAG s.r.o. má 

také hodnotu 2,5, tato společnost není výrobní a nepotřebuje tak vysokou hodnotu aktiv. 

Obrat zásob vyjadřuje kolikrát je každá položka v zásobách během roku prodána  

a znovu uskladněná, jako optimální hodnota se udává 4-6. Společnosti KSAG s.r.o. 
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 a KRAFIN s.r.o. nemají žádné zásoby a proto tento ukazatel nelze vypočítat. KP RIA 

a.s. má obrat zásob 4,2 a nachází se tak v optimálním rozmezí. Společnost KP-MONT 

s.r.o. má obrat příliš vysoký a dochází tak k častému nákupu a prodeji zásob. 

Vztah mezi dobou obratu pohledávek a závazků je dobrý u společností KP RIA a.s.  

a KP-MONT s.r.o., protože doba obratu závazků je vyšší než pohledávek. Doba obratu 

pohledávek u mateřské společnosti je hodně vysoká, ale při činnosti podniku, je  

to pochopitelné. 

 

3.3 Splnění podmínek konsolidace 

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. má sídlo v České republice a tak bude 

konsolidovat dle českých účetních standardů. 

Provedeme test, zda společnost překračuje stanovené limity pro osvobození. 

Vypočítáme hodnotu celkových aktiv, obrat a počet zaměstnanců zvoleného 

konsolidačního celku. Zde uvažujeme pouze českou část skupiny. 

 

Tabulka 7: Výpočet vybraných hodnot pro stanovení nutnosti sestavovat konsolidaci 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

KP RIA 

a.s. 

KSAG 

s.r.o. 

KRAFIN 

s.r.o. 

KP-MONT 

s.r.o. 

Celkem 

 

Aktiva (tis. Kč) 1 934 556 20 213 1 677 8 378 1 964 824 

Obrat (tis. Kč) 2 105 204 51 023 0 21 875 2 178 102 

Zaměstnanci 167 33 0 3 203 

 

Údaje v tabulce jsou zpracovány z výkazů jednotlivých společností a z poskytnutých 

informací od managementu. 

 

Vypočítané hodnoty porovnáme s kritérii stanovenými dle §22a zákona 563/1991 Sb. 

pro osvobození od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 
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Tabulka 8: Splnění podmínek pro povinnost konsolidace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Zákonná kriteria Konsolidační celek celkem Splněna podmínka 

Aktiva (tis. Kč) 350 000 1964824 ANO 

Obrat (tis. Kč) 700 000 2178102 ANO 

Zaměstnanci 250 203 NE 

 

Konsolidační celek překračuje za rok 2013 dvě ze tří zákonných podmínek  

pro osvobození od konsolidace účetních výkazů a má tak povinnost tyto výkazy 

sestavit. 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST – KONSOLIDACE ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKY 

Cílem této části je sestavení konsolidované účetní závěrky za českou část 

konsolidačního celku za rok 2013. 

4.1 Výpočet konsolidačního rozdílů 

Pro sestavení konsolidované účetní závěrky je nutné vypočítat konsolidační rozdíly  

u dceřiných podniků, které jsou zařazeny do konsolidačního celku. 

 

KRALOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. 

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. (dále KSAG s.r.o.) byla 

založena v roce 2001 přímo mateřskou společností, která má 100% podíl. Díky tomu je 

konsolidační rozdíl i odpis konsolidačního rozdílu nula. 

Hodnoty pro výpočet byly převzaty z výkazů společnosti k 31.12.2001.  

 

Tabulka 9: Výpočet konsolidačního rozdílu společnosti KSAG s.r.o. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

KSAG s.r.o. (v tis. Kč) 

 

Většinové 

podíly 

Menšinové 

podíly 

Základní kapitál 100 -100 0 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 0 0 0 

Zákonný rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 0 0 0 

Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 0 0 0 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 
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Výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 

Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 13 -13 0 

Předakviziční VH 0 

  Postakviziční VH 13 

  VK ke dnu akvizice 100 

  % podíl mateřského podniku na ZK dceřiného 

podniku 100% 

  Podíl MP na VK ke dni akvizice 100 

  Cena pořízení 100 

  Konsolidační rozdíl 0 

  Odpis konsolidačního rozdílu 0 

  % podíl ostatních vlastníků na ZKK dceřiného 

podniku 0 

   

Hodnota firmy v účetnictví mateřské společnosti je stanovena ve výši 100 tisíc Kč. 

 

KRAFIN s.r.o. 

Firma KRAFIN s.r.o. byla založena v únoru 2013 se základním kapitálem 201 tis. Kč 

společností KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s., která ovládá 100% podíl a tedy ani zde 

nedošlo k tvorbě konsolidačního rozdílu. 

V květnu roku 2013 došlo k navýšení základního kapitálu jediným majitelem 

nepeněžitým vkladem 1 494 tis. Kč na hodnotu 1 695 tis. Kč. 

Hodnoty pro výpočet byly převzaty z výkazů společnosti k 31.12.2013. 
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Tabulka 10: Výpočet konsolidačního rozdílu společnosti KRAFIN s.r.o. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

KRAFIN s.r.o. (v tis. Kč) 

 

Většinové 

podíly 

Menšinové 

podíly 

Základní kapitál 201 -201 0 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 0 0 0 

Zákonný rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 0 0 0 

Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 0 0 0 

statutární a ostatní fondy 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 

Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -19 19 0 

Předakviziční VH 0 

  Postakviziční VH -19 

  VK ke dnu akvizice 201 

  % podíl mateřského podniku na ZK dceřiného 

podniku 100% 

  Podíl MP na VK ke dni akvizice 201 

  Cena pořízení 201 

  Konsolidační rozdíl 0 

  Odpis konsolidačního rozdílu 0 

  % podíl ostatních vlastníků na ZKK dceřiného 

podniku 0% 
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Hodnota dlouhodobého finančního majetku, který připadá na společnost KRAFIN s.r.o., 

je pro mateřskou společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. ve výši 1 695 tis. Kč.  

 

KP-MONT s.r.o. 

Ve společnosti KP-MONT s.r.o. získala 34% podíl KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. 3. 6. 

1999 za 300 tis. Kč. V tomto případě již nebude konsolidační rozdíl nulový, protože 

společnost měla odlišnou hodnotu vlastního kapitálu od ceny, za kterou byla koupená. 

Hodnoty pro výpočet byly převzaty z výkazů společnosti k 31. 12. 1999. 

 

Tabulka 11: Výpočet konsolidačního rozdílu společnosti KP-MONT s.r.o. (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

KP-MONT s.r.o. (v tis. Kč) 

 

Většinové 

podíly 

Menšinové 

podíly 

Základní kapitál 125 -42,5 -82,5 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 13 -4,42 -8,58 

Zákonný rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 13 -4,42 -8,58 

Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 13 -4,42 -8,58 

statutární a ostatní fondy 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 4414 -1500,76 -2913,24 

Nerozdělený zisk minulých let 4481 -1523,54 -2957,46 

Neuhrazená ztráta minulých let -67 22,78 44,22 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 747 -253,98 -493,02 

Předakviziční VH 374 

  Postakviziční VH 373 

  VK ke dnu akvizice 4926 
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% podíl mateřského podniku na ZK dceřiného 

podniku 34% 

  Podíl MP na VK ke dni akvizice 1674,84 

  Cena pořízení 300 

  Konsolidační rozdíl -1374,84 

  Odpis konsolidačního rozdílu -68,742 

  % podíl ostatních vlastníků na ZKK dceřiného 

podniku 66% 

  Cenné papíry v ekvivalenci 1801,66 

  podíl VH v ekvivalenci 126,82 

   

U KP-MONT s.r.o. vznikl záporný konsolidační rozdíl ve výši 1 374,84 tis. Kč.  

Tento rozdíl bude společnost odepisovat 20 let. Roční odpis záporného konsolidačního 

rozdílu se rovná 68,742 tis. Kč. Odepisování probíhá pomyslně již od nabytí 

společnosti, tedy od roku 1999 je to 14 let a bylo již odepsáno 962,388 tis. Kč.  

 

4.2 Vyloučení vzájemných vztahů 

Při sestavování konsolidované účetní závěrky dochází k vylučování vzájemných vztahů 

uvnitř skupiny, aby nedocházelo ke zkreslení ekonomické situace celku. 

 

Tabulka 12: Vzájemné vztahy ve skupině v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

pohledávky závazky celkem 

KSAG 0 10 164 -10 164 

KRAFIN 1 0 1 

KP-MONT 0 1 268 -1 268 

 

Údaje v tabulce vychází z výkazů zveřejněných mateřskou společností. 

Hodnoty pohledávek a závazků z tabulky budou vyloučeny v konsolidaci vždy na straně 

aktiv i pasiv. 

Podle interních informací došlo k dodávce služeb ve výši 34 528 tis. Kč mezi 

společností KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. a společností KSAG s.r.o., které byly 
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společností KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. spotřebovány. Vyloučení dodávky proběhne 

ve výkazu zisku a ztráty v položkách výnosů a nákladů a neovlivní výsledek 

hospodaření. 

 

4.3 Konsolidační úpravy u dceřiných podniků 

Tato kapitola se věnuje dílčímu zpracování konsolidačních úprav u jednotlivých 

podniků. Jsou zaznamenány v přehledných tabulkách a slouží jako pomocné výpočty 

pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů. 

 

4.3.1 KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. 

Společnost je ovládaná 100% podílem a proto se postupuje podle pravidel plné metody. 

Vzhledem k tomu, že společnost už je vlastněná delší dobu dochází ke složitějším 

úpravám. 

 

Tabulka 13: Konsolidační úpravy společnosti KSAG s.r.o. v tis. Kč (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Rozvaha (tis. Kč) 

 

předchozí období běžné období celkové 

úpravy 1 2 3 Vylučování  

Dlouhodobý majetek 872 0 0 0 0 0 

Finanční investice 0 0 0 -100 0 -100 

Konsolidační rozdíl 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 18 847 0 0 0 -10 164 -10 164 

Časové rozlišení 494 0 0 0 0 0 

Aktiva celkem 20213 0 0 -100 -10 164 9 949 
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       Základní kapitál 100 0 0 -100 0 -100 

Fondy 10 10 0 -10 0 0 

VH min. let 6 482 6 482 0 -6 482 0 0 

VH konsolidovaný 1 255 0 0 0 0 0 

Cizí zdroje 11 759 0 0 0 -10 164 -10 164 

Časové rozlišení 607 0 0 0 0 0 

Pasiva celkem 20 213 6 492 0 -6 592 -10 164 9 949 

 

V aktivech dochází k vyloučení hodnoty cenných papírů mateřské společnosti  

ve společnosti KSAG s.r.o. ve výši 100 tis. Kč a k vyloučení pohledávky ze vzájemných 

vztahů ve výši 10 164 tis. Kč. Z důvodu, že společnost byla založena přímo mateřskou 

společností, nevznikl žádný konsolidační rozdíl a nevstupuje tedy ani do těchto úprav. 

 

V pasivech dochází k více úprav, které jsou způsobeny tím, že společnost byla založena 

již v roce 2001 a do roku 2013 vytvořila výsledek hospodaření minulých let ve výši 

6 492 tis. Kč a fondy ve výši 10 tis. Kč. Protože tento výsledek hospodaření a fondy 

vytvořila firma v době, kdy byla v majetku mateřské společnosti, tak jsou v minulém 

období přičtené a v běžném období se vylučují tak jak je to v případě 100% podílu 

mateřské společnosti obvyklé. Dále je vyloučen v položce cizích zdrojů závazek  

ze vzájemných vztahů ve výši 10 164 tis. Kč. 

 

 Tabulka 14: Konsolidační úpravy společnosti KSAG s.r.o. v tis. Kč (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 

předchozí období běžné období celkové 

úpravy VZZ (tis. Kč) 1 2 3 vylučování 

Vyloučení výnosů 0 0 0 -34528 -34528 

Vyloučení nákladů 0 0 0 -34528 -34528 

Přidaná hodnota 0 0 0 0 0 

Konsolidovaný VH celkem 0 0 0 0 0 
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Ve výkazech zisku a ztráty dojde k vyloučení vzájemné spotřebované dodávky 

v položkách výnosů a nákladů ve výši 34 528 tis. Kč. 

4.3.2 KRAFIN s.r.o. 

Ve společnosti KRAFIN s.r.o. má mateřská společnost také 100 % podíl 

Tabulka 15: Konsolidační úpravy společnosti KRAFIN s.r.o. v tis. Kč (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Rozvaha (tis. Kč) 

 

předchozí období běžné období celkové 

úpravy 1 2 3 vylučování  

Dlouhodobý majetek 0 0 0 0 0 0 

Finanční investice 0 0 0 -1 695 0 -1 695 

Konsolidační rozdíl 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 1 677 0 0 0 -1 -1 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

Aktiva celkem 1 677 0 0 -1 695 -1 -19 

       Základní kapitál 1 695 0 0 -1 695 0 -1 695 

Fondy 0 0 0 0 0 0 

VH min. let 0 0 0 0 0 0 

VH konsolidovaný -19 0 0 0 0 0 

Cizí zdroje 0 0 0 0 -1 -1 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

Pasiva celkem 1 677 0 0 -1 695 -1 -19 

 

U společnosti KRAFIN s.r.o. dochází v aktivech k úpravě pouze o hodnotu cenných 

papírů, které má mateřská společnost v této společnosti v držení, jedná se o 1 695 tis. 

Kč a dále o pohledávku v hodnotě 1 tis. Kč, která je ze vzájemných vztahů ze skupiny. 

Všechny změny se dějí pouze v běžném období, protože společnost byla založena 

v roce 2013 mateřskou společností, nedochází tak jako v předešlém případě k tvorbě 

konsolidačního rozdílu. 
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V pasivech dojde k úpravám v rámci vyloučení podílu na základním kapitálu 1 695 tis. 

Kč a k vyloučení závazku v rámci skupiny ve výši 1 tis. Kč. 

Ve výkazu zisku a ztrát dochází agregaci hodnot u jednotlivých položek výkazu  

bez úprav. 

4.3.3 KP-MONT s.r.o. 

Tabulka 16: Konsolidační úpravy společnosti KP-MONT s.r.o. v tis. Kč (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Rozvaha (tis. Kč) 

 

předchozí období běžné období celkové 

úpravy 1 2 3 Vylučování  

Dlouhodobý majetek 1 277 0 0 0 0 0 

Finanční investice 0 0 0 -300 0 -300 

CP v ekvivalenci 0 1 185,92 0 10,2 0 1 196,12 

Konsolidační rozdíl 0 -1 374,84 962,388 68,742 0 -343,71 

Oběžná aktiva 7 072 0 0 0 -1 218 -1 218 

Časové rozlišení 29 0 0 0 0 0 

Aktiva celkem 8 378 -188,92 962,388 -221,058 -1 218 7 712,41 

       Základní kapitál 125 0 0 0 0 0 

Fondy 13 0 0 0 0 0 

Konsolidační 

rezervní fond 0 -488,92 0 0 0 -488,92 

VH min. let 3 350 0 962,388 0 0 962,388 

VH konsolidovaný 30 0 0 68,742 0 68,742 

Podíl na VH v 

ekvivalenci 0 0 0 10,2 0 10,2 

Cizí zdroje 4 590 0 0 0 -1 218 -1 218 

Časové rozlišení 270 0 0 0 0 0 

Pasiva celkem 8 378 -488,92 962,388 78,942 -1 218 7 712,41 

 

Ve společnosti KP-MONT s.r.o. je větší množství úprav, které jsou způsobeny tím,  

že společnost byla koupena již v roce 1999 a mateřský podnik ovládá 34% podíl. Díky 
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koupi podniku došlo ke vzniku konsolidačního rozdílu 1 374,84 tis. Kč, který se 

odepisuje 20 let. Odepisování začalo již od získání podniku jako by mateřský podnik 

konsolidoval po celou dobu. V minulém období došlo k 14 odpisům konsolidačního 

rozdílu v celkové výši 962,388 tis. Kč, o které se sníží celkový konsolidační rozdíl. 

Částka 1 185,92 tis. Kč v řádku cenné papíry v ekvivalenci odpovídá podílu 

připadajícímu mateřskému podniku na vlastním kapitálu sníženém o podíl na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci.  

V běžném období dochází k vyloučení 300 tis. Kč hodnoty cenných papírů z finančního 

majetku. U cenných papírů v ekvivalenci je ve výši 10,2 tis. Kč zaznamenán podíl 

výsledku hospodaření za běžné období, které připadá na podíl mateřského podniku. 

V konsolidačním rozdílu je vyčíslen odpis běžného období v hodnotě 68,742 tis. Kč. 

Jako poslední úprava v položkách aktiv je vyloučení 1 218 tis. Kč, jedná se  

o pohledávky ze vzájemných vztahů. 

 

V pasivech dochází k vyloučení 488,92 tis. Kč z položky konsolidační rezervní fond. 

Tato částka vznikla jako rozdíl mezi vlastním kapitálem, který připadá na podíl 

mateřského podniku sníženým o výsledek hospodaření za běžné období, který připadá 

na podíl mateřského podniku a o podíl na vlastním kapitálu v době akvizice. Z výsledku 

hospodaření minulých let je vyloučena suma odpisů, 968,388 tis. Kč konsolidačního 

rozdílu.  

V běžném období dochází k úpravě o odpis konsolidačního rozdílu ve výši 68,742 tis. 

Kč, o podíl na výsledku hospodaření za běžné období a o vyloučení závazku 1 218 tis. 

Kč, který vyplývá ze vzájemných vztahů. 
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Tabulka 17: Konsolidační úpravy výkazu zisku a ztráty společnosti KP-MONT s.r.o. 

v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

VZZ (v tis. Kč) 

předchozí období běžné období celkové 

úpravy 1 2 3 4 

Zúčtování konsolidačního rozdílu 0 0 0 68,742 68,742 

Výsledek hospodaření běžný 0 0 0 68,742 68,742 

Podíl na VH v ekvivalenci 0 0 10,2 0 10,2 

Konsolidovaný VH celkem 0 0 10,2 68,742 78,942 

 

Ve výkazu zisku a ztráty se v předchozím období žádné úpravy nedějí. Dochází k nim 

pouze v běžném období zaúčtováním konsolidačního rozdílu ve výši 68,742 tis. Kč  

do řádků zúčtování konsolidačního rozdílu a běžného výsledku hospodaření. Podíl  

na výsledku hospodaření, který připadá mateřskému podniku, v našem případě je  

to 10,2 tis. Kč, se vyskytuje v položkách podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci  

a v konsolidovaném výsledku hospodaření celkem. V tomto řádku je přepsán i odpis 

konsolidačního rozdílu a získáme tak celkový konsolidovaný výsledek hospodaření  

ve výši 78,942 tis. Kč. 

 

4.4 Konsolidace účetní závěrky 

Po zpracování dílčích úprav u jednotlivých dceřiných firem můžeme vytvořit 

konsolidaci za celou skupinu.  

Tabulka je rozdělena do 12 sloupců, první a druhý obsahuje označení a název položky, 

třetí sloupec jsou výkazy mateřské společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.,  

ve čtvrtém sloupci hodnoty společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS 

GROUP s.r.o., pátý sloupec obsahuje výkazy společnosti KRAFIN s.r.o.. V šestém 

sloupci je první agregace, kde dochází pouze k součtu jednotlivých řádků. Sedmý a 

osmý sloupec obsahuje úpravy plné metody konsolidace firem KSAG s.r.o. a KRAFIN 

s.r.o.. Devátý sloupec obsahuje konsolidaci dceřiných podniků konsolidovaných plnou 

metodou. V desátém sloupci jsou zaznamenány výkazy společnosti KP-MONT s.r.o.. 

V předposledním sloupci jsou zaznamenány úpravy provedené v rámci ekvivalenční 

metody a poslední sloupec obsahuje celkovou agregaci za českou část skupiny podniků. 
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Tabulka 18: Konsolidované výkazy za rok 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Konsolidovaná rozvaha 2013 
 v tis. Kč 

KP RIA KSAG KRAFIN agregace KSAG KRAFIN agregace KP-MONT KP-MONT celková 

agregace 
matka plná plná 

 
úpravy úpravy plná ekvivalenční úpravy 

 
aktiva celkem 1934556 20213 1677 1956446 

  
1944486 8378 

 
1943820 

B. Dlouhodobý majetek 154520 872 0 155392 
  

153597 1277 
 

154149,4 

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 9105 431 0 9536 

  
9536 0 0 9536 

B.I.3 Software 9105 431 0 9536 
  

9536 0 
 

9536 

B.I.4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

B.I.6 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

B.I.7 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

B.I.8 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 41017 441 0 41458 
  

41458 1277 
 

41458 

B.II.1 Pozemky 1071 0 0 1071 
  

1071 0 
 

1071 

B.II.2 Stavby 21034 0 0 21034 
  

21034 0 
 

21034 

B.II.3 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 18850 441 0 19291 

  
19291 1277 

 
19291 

B.II.7 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 62 0 0 62 

  
62 0 

 
62 

B.II.8 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 104398 0 0 104398 -100 -1695 102603 0 -300 103499,1 
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B.III.1 Podíly ovládaná osoba 96888 0 0 96888 -100 -1695 95093 0 0 95093 

B.III.2 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 867 0 0 867 0 0 867 0 -300 567 

B.III.4 
Půjčky a úvěry  - ovládaná nebo 
ovládající osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

B.III.5 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 6643 0 0 6643 

  
6643 0 

 
6643 

B.III.6 
Pořizovaný dlouhodobý 
finanční majetek 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

B.III.7 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

 
Cenné papíry v ekvivalenci 0 0 0 0 

  
0 0 1196,12 1196,12 

B.IV Konsolidační rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0 -343,71 -343,71 

B.IV.1 Kladný konsolidační rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

B.IV.2 Záporný konsolidační rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0 -343,71 -343,71 

C. Oběžná aktiva 1735734 18847 1677 1756258 
  

1746093 7072 
 

1744875 

C.I. Zásoby 497163 0 1494 498657 
  

498657 860 
 

498657 

C.I.1 Materiál 5769 0 1494 7263 
  

7263 0 
 

7263 

C.I.2 
Nedokončená výroba a 
polotovary 491394 0 0 491394 

  
491394 860 

 
491394 

C.I.3 Výrobky 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

C.I.5 Zboží 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

C.I.6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 151868 0 0 151868 
  

151868 0 
 

151868 

C.II.1 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 151854 0 0 151854 

  
151854 0 

 
151854 
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C.II.2 
Pohledávky - ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

C.II.5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 14 0 0 14 
  

14 0 
 

14 

C.II.7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

C.II.8 Odložen daňová pohledávka 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 777273 18197 0 795470 -10164 -1 785305 3438 -1218 784087 

C.III.1 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 584645 18197 0 602842 -10164 -1 592677 3235 -1218 591459 

C.III.2 
Pohledávky - ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

C.III.4 

Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky 
združení 274 0 0 274 

  
274 0 

 
274 

C.III.6 Stát - daňové pohledávky 48579 0 0 48579 
  

48579 202 
 

48579 

C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 133943 0 0 133943 
  

133943 1 
 

133943 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

C.III.9 Jiné pohledávky 9832 0 0 9832 
  

9832 0 
 

9832 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 309430 650 183 310263 
  

310263 2774 
 

310263 

C.IV.1 Peníze 1421 0 0 1421 
  

1421 53 
 

1421 

C.IV.2 Účty v bankách 308009 650 183 308842 
  

308842 2721 
 

308842 

D.I. Časové rozlišení 44302 494 0 44796 
  

44796 29 
 

44796 

D.I.1 Náklady příštích období 4363 494 0 4857 
  

4857 29 
 

4857 

D.I.3 Příjmy příštích období 39939 0 0 39939 
  

39939 0 
 

39939 
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pasiva celkem 1934556 20213 1677 1956446 

  
1944486 8378 

 
1943820 

A. Vlastní kapitál 261893 7847 1676 271416 
  

269621 3518 
 

270173,4 

A.I. Základní kapitál 103011 100 1695 104806 
  

103011 125 
 

103011 

A.I.1 Základní kapitál 103011 100 1695 104806 -100 -1695 103011 125 
 

103011 

A.I.2 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

A.II. Kapitálové fondy 2050 0 0 2050 
  

2050 0 
 

2050 

A.II.2 Ostatní kapitálové fondy 2000 0 0 2000 
  

2000 0 
 

2000 

A.II.3 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 50 0 0 50 

  
50 0 

 
50 

A.III. 
Reverzní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 13750 10 0 13760 0 

 
13760 13 

 
13271,08 

A.III.1 
Zákonný rezervní 
fond/Nedělitelný fond 13750 10 0 13760 

  
13760 13 

 
13760 

A.III.2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

 
Konsolidační rezervní fond 0 0 0 0 

  
0 0 -488,92 -488,92 

A.IV. 
Výsledek hospodaření minulých 
let 103983 6482 0 110465 0 

 
110465 3350 962,388 111427,4 

A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 103983 6482 0 110465 
  

110465 4791 962,388 111427,4 

A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 
  

0 -1441 
 

0 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+-) 39099 1255 -19 40335 

  
40335 30 78,942 40413,94 

B. Cizí zdroje 1672542 11759 1 1684302 
  

1674137 4590 
 

1672919 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

B.I.1 
Rezervy podle zvláštních 
právních předpisů 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 
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B.I.4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

B.II. Dlouhodobé závazky 129384 0 0 129384 
  

129384 165 
 

129384 

B.II.1 Závazky z obchodních vztahů 125701 0 0 125701 
  

125701 4171 
 

125701 

B.II.2 
Závazky - ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

B.II.9 Jiné závazky 1074 0 0 1074 
  

1074 0 
 

1074 

B.II.10 Odložený daňový závazek 2609 0 0 2609 
  

2609 0 
 

2609 

B.III. Krátkodobé závazky 1520893 7237 1 1528131 -10164 -1 1517966 0 -1218 1516748 

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 674718 7237 0 681955 -10164 -1 671790 0 -1218 670572 

B.III.2 
Závazky - ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

B.III.4 

Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0 0 1 1 

  
1 0 

 
1 

B.III.5 Závazky k zaměstnancům 4461 0 0 4461 
  

4461 122 
 

4461 

B.III.6 

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 2496 0 0 2496 

  
2496 56 

 
2496 

B.III.7 Stát - daňové závazky a dotace 16614 0 0 16614 
  

16614 76 
 

16614 

B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy 770751 0 0 770751 
  

770751 0 
 

770751 

B.III.10 Dohadné účty pasivní 49968 0 0 49968 
  

49968 0 
 

49968 

B.III.11 Jiné závazky 1885 0 0 1885 
  

1885 0 
 

1885 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 22265 4522 0 26787 
  

26787 0 
 

26787 

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 22265 4522 0 26787 
  

26787 0 
 

26787 

C.I. Časové rozlišení 121 607 0 728 
  

728 270 
 

728 
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C.I.1 Výdaje příštích období 121 607 0 728 
  

728 270 
 

728 

C.I.2 Výnosy příštích období 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za rok 2013 v tis. Kč 

I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

A. 
Náklady vynaložené na 
prodané zboží 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

+ Obchodní marže 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

II. Výkony 1953927 51023 0 2004950 -34528 
 

1970422 21875 
 

1970422 

II.1 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 2105204 51023 0 2156227 -34528 

 
2121699 22415 

 
2121699 

II.2 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti -151277 0 0 -151277 

  
-151277 -540 

 
-151277 

II.3 Aktivace 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

B. Výkonová spotřeba 1712813 31287 16 1744116 -34528 
 

1709588 19077 
 

1709588 

B.1 Spotřeba materiálu a energie 1056231 31287 16 1087534 
  

1087534 1610 
 

1087534 

B.2 Služby 656582 0 0 656582 -34528 
 

622054 17467 
 

622054 

+ Přidaná hodnota 241114 19736 -16 260834 
  

260834 2798 
 

260834 

C. Osobní náklady 103146 20039 0 123185 
  

123185 2206 
 

123185 

C.1 Mzdové náklady 77140 0 0 77140 
  

77140 1689 
 

77140 

C.2 
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 384 0 0 384 

  
384 0 

 
384 

C.3 

Náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní 
pojištění 24825 0 0 24825 

  
24825 517 

 
24825 
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C.4 Sociální náklady 797 0 0 797 
  

797 0 
 

797 

D. Daně a poplatky 305 8 0 313 
  

313 27 
 

313 

E. 

Odpisy dlouhodobého majetku 
a zúčtování konsolidačních 
rozdílů 0 0 0 0 

  
0 0 68,742 68,742 

E.1 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 13562 583 0 14145 

  
14145 542 

 
14145 

E.2 
Zúčtování kladného 
konsolidačního rozdílu 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

E.3 
Zúčtování záporného 
konsolidačního rozdílu 0 0 0 0 

  
0 0 68,742 68,742 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu  5066 40 0 5106 

  
5106 0 

 
5106 

III.1 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 5066 40 0 5166 

  
5166 0 

 
5166 

III.2 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

F. 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 5029 0 0 5029 

  
5029 0 

 
5029 

F.1 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 5029 0 0 5029 

  
5029 0 

 
5029 

F.2 Prodaný materiál 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

G. 

Změna stavu rezerv a 
opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů 
příštích období -5000 0 0 -5000 

  
-5000 0 

 
-5000 

IV. Ostatní provozní výnosy 13179 180 0 13359 
  

13359 144 
 

13359 
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H. Ostatní provozní náklady 25367 220 0 25587 
  

25587 194 
 

25587 

* 
Konsolidovaný provozní 
výsledek hospodaření 116950 -893 -16 116041 

  
116041 -27 68,742 116109,7 

VII. 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

VII.1 

Výnosy z podílů v ovládaných 
osobách a v účetních 
jednotkách pod společným 
vlivem 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

IX. 
Výnosy z přeceněných cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

L. 
Náklady z přeceněných 
cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

M. 

Změna stavu rezerv a 
opravných položek ve finanční 
oblasti 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

X. Výnosové úroky 221 0 0 221 
  

221 1 
 

221 

N. Nákladové úroky 391 71 0 462 
  

462 38 
 

462 

XI. Ostatní finanční výnosy 73947 2746 0 76693 
  

76693 190 
 

76693 

O. Ostatní finanční náklady 139982 208 4 140194 
  

140194 66 
 

140194 

* 
Konsolidovaný finanční 
výsledek hospodaření -66205 2487 -4 -63722 

  
-63722 87 

 
-63722 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 11646 319 0 11965 
  

11965 30 
 

11965 

Q.1  - splatná 11291 0 0 11291 
  

11291 30 
 

11291 

Q.2  - odložená 355 0 0 355 
  

355 0 
 

355 

** 
Konsolidovaný výsledek 
hospodaření za běžnou činnost 39099 1255 -19 40335 

  
40335 30 68,742 40403,74 
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R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 
  

0 0 
 

0 

 
Podíl na VH v ekvivalenci 0 0 0 0 

  
0 0 10,2 10,2 

* 
Konsolidovaný mimořádný 
výsledek hospodaření 0 0 0 0 

  
0 0 

 
0 

*** 

Konsolidovaný výsledek 
hospodaření za účetní období 
(+/-) 39099 1255 -19 40335 

  
40335 30 78,942 40413,94 

**** 

Konsolidovaný výsledek 
hospodaření za účetní období 
celkem (+/-) 50745 1574 -19 52300 

  
52300 60 78,942 52378,942 
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4.5 Zhodnocení ekonomické situace konsolidačního celku 

Provedeme porovnání ekonomické situace samotného mateřského podniku 

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. s konsolidačním celkem a zhodnotíme, zda dochází 

k synergickému efektu. 

 

Rozdílové ukazatele 

Tabulka 19: Čistý pracovní kapitál v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

KP RIA Konsolidační celek 

ČPK 214 841 228 127 

 

Konsolidační celek dosahuje ještě vyšší hodnoty čistého pracovního kapitálu  

než samotná mateřská společnost. Management tak má k dispozici velký finanční 

polštář. 

 

Poměrové ukazatele 

Tabulka 20: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

KP RIA Konsolidační celek 

Okamžitá likvidita 0,203 0,205 

Pohotová likvidita 0,814 0,822 

Běžná likvidita 1,141 1,150 

 

Všechny druhy likvidity mají v případě konsolidačního celku nepatrně vyšší hodnoty. 

Stále se ale nenacházejí v případě pohotové a běžné likvidity v doporučených 

intervalech.  

Ukazatele rentability 

Tabulka 21: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 KP RIA Konsolidační celek 

ROE 14,93% 14,96% 

ROA 2,64% 2,72% 

ROI 19,53% 19,56% 

ROS 2,43% 2,49% 
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Lepších výsledků dosahuje konsolidační celek i v případě ukazatele rentability vlastního 

kapitálu, aktiv, vloženého kapitálu a tržeb. Hodnoty se však liší jen v řádu setin  

a desetin procenta, což je zanedbatelný rozdíl.  

 

Ukazatele krytí aktiv 

Tabulka 22: Ukazatele krytí aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

KP RIA Konsolidační celek 

Stupeň krytí stálých aktiv 

vlastním kapitálem 169,49% 175,27% 

Stupeň krytí stálých aktiv 

dlouhodobými zdroji 169,49% 175,27% 

 

Aktiva jsou krytá stále na vysoké úrovni, samotný podnik i celá skupina má relativně 

nízkou hodnotu stálých aktiv vůči vlastnímu kapitálu a dochází tak k financování 

oběžného majetku dlouhodobými zdroji.  

Ukazatele aktivity 

Tabulka 23: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

KP RIA Konsolidační celek 

Vázanost aktiv 0,92 0,92 

Obrat celkových aktiv 1,09 1,09 

Doba obratu zásob 4,23 4,25 

Doba obratu pohledávek 99,98 100,36 

Doba obratu závazků 115,38 113,78 

 

Obrat celkových aktiv zůstal totožný. Doba obratu zásob se nepatrně zlepšila. Doba 

obratu pohledávek a závazku se u obou ukazatelů v případě konsolidovaného celku 

snížila. Doba obratu závazků se však snížila o více než u pohledávek, dochází tím  

ke snížení výhody, kdy společnost hradí svoje závazky později, než inkasuje 

pohledávky. 
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Shrnutí ekonomické situace 

Mateřská společnost již od roku 1999 vlastní podíl 34 % ve společnosti KP-MONT 

s.r.o., tomuto podniku se postupně snižuje obrat a provozní výsledek hospodaření je 

ztrátový. 

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. využívá 

mateřská společnost k různým výpočtovým operacím. Společnost poskytuje služby i 

mimo mateřskou společnost, je tedy pochopitelné, že na tuto činnost je zvláštní 

společnost a nedělá to pouze vlastní výpočtové oddělení. 

Společnost KRAFIN s.r.o. byla teprve na počátku sledovaného roku založena a ve svém 

prvním roce nevykazovala činnost. V následujícím roce by již měla být činnost 

vykazovaná a měla by být z pohledu skupiny zajímavější.  

Na počátku roku 2014 získala KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. 100 % podíl ve 

společnosti KPHN a.s., která již v roce 2014 začala vykazovat činnost. 

 

Vzhledem k tomu, že mateřská společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. se podílí na 

tržbách a celkových aktivech konsolidačního celku více než 96%, ekonomická situace 

mateřské společnosti a konsolidačního celku jsou téměř totožná.  

Skupina podniků dosahuje nepatrně lepších výsledků než samotná mateřská společnost. 

Tento rozdíl je však téměř zanedbatelný a pro mateřskou společnost je z tohoto hlediska 

vlastnění dceřiných společností bez dalšího přínosu. 
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ZÁVĚR 

Práce se zabývala problematikou a sestavením konsolidované účetní závěrky, která byla 

sestavena za českou část skupiny podniků KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s..  

Sestavení konsolidované účetní závěrky proběhlo podle českých účetních standardů. 

Došlo k určení konsolidačních metod a vyloučení vnitroskupinových operací dle hodnot 

zveřejněných ve výroční zprávě a podle informací poskytnutých podnikem. 

Další část práce se věnovala zhodnocení ekonomické situace jak jednotlivých podniků, 

tak následně i porovnání ekonomické situace mateřského podniku a konsolidovaného 

celku. 

Mateřský podnik měl v roce 2013 tři české dceřiné společnosti, ve společnosti KP-

MONT s.r.o. vlastní podíl 34% již od roku 1999, této firmě se postupně snižuje obrat a 

dosáhla zisku pouze 30 tis. Kč za sledované období. Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ 

STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. je ovládaná ze 100% od roku 2001, poskytuje 

služby v oboru pevnostních výpočtů, které využívá i mateřská společnost. Poslední 

společnost KRAFIN s.r.o. založila společnost na začátku sledovaného období a 

v prvním roce byla neaktivní a dosáhla ztráty -19 tis. Kč. 

 

České dceřiné společnosti se podílejí na obratu celé skupiny přibližně 4 % a jsou 

vzhledem k velikosti mateřské společnosti poměrně nevýznamné. Ekonomická situace 

samotného mateřského podniku a konsolidovaného celku je téměř totožná, konsolidační 

celek dosahuje nepatrně lepších výsledků.  

Spojení jednotlivých společností do ekonomického celku nevytváří přidanou hodnotu 

oproti samostatným společnostem. 
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