
 

 

 

 

 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

 

 

ÚSTAV FINANCI 

INSTITUTE OF FINANCE 

 

 

 

SESTAVENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKY PRO ZVOLENÝ KONCERN 
COMPILATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 

SELECTED CONCERN 

 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Bc. Markéta Pekárková 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. 

 

BRNO 2020 
  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky vybraného 

koncernu a zhodnocení vlivu rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou 

situaci. První část práce obsahuje teoretická východiska pro sestavení konsolidované 

účetní závěrky. V druhé části je představen vybraný koncern a zhodnocena jeho 

ekonomická situace. Aplikací teoretických poznatků jsou sestavena konsolidační 

pravidla a nová konsolidovaná účetní závěrka rozšířená o novou dceřinou společnost. 

V závěru práce je zhodnocen dopad rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou 

situaci.  

Abstract 

The master´s thesis focused on the issue of consolidated financial statemant of chosen 

enterprise and evalution of influence on spreading consolidated unit on its economic 

situation. The first part of a thesis consists of theoretic solutions for preparation of 

financial statements. There is introduced chosen concern and evaluated its economical 

situation in second part. By an application of theoretic findings are formed a consolidated 

rules and a new financial statement spread with a new subsidiary. Finally there is 

evaluated a consequence of spreading consolidated unit on its economical situation.  
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ÚVOD 

V dnešní době stále více podniků tvoří majetkově propojené ekonomické subjekty. 

Tyto subjekty se nemusí nacházet jen v jednom státě. Sídlo každé společnosti může být 

umístěno ve státě odlišném. K tomuto spojování podniků může docházet z různých 

důvodů, ať už je to dosažení většího podílu na trhu, využívání daňových aspektů různých 

států nebo dosažení společného cíle celého uskupení.   

Při vzniku společných uskupení je třeba tyto ekonomické subjekty sledovat nejen každý 

samostatně, ale také jako jeden celek. Protože společnosti často obchodují mezi sebou, 

mohou vypadat ekonomicky silné. Při provedení důsledného rozboru jejich majetkové 

struktury a provázanosti s dalšími podniky však bývá reality mnohdy odlišná. 

Nástrojem k poskytnutí těchto informací je konsolidovaná účetní závěrka. Jedná se o 

účetní závěrku celého ekonomického uskupení, při které se na uskupení pohlíží, jako by 

se jednalo o jediný subjekt. Konsolidovanou účetní závěrku sestavuje a vytváří 

konsolidující subjekt, který ovládá ostatní společnosti. Do účetní závěrky jsou zahrnuty 

všechny podniky konsolidačního celku. Dle jejich majetkových provázání, se zvolí 

vhodné konsolidační metody a vytvoří se agregovaná účetní závěrka. Ta slouží výhradně 

pro vlastníky společnosti, aby mohli posoudit finanční výkonnost konsolidačního celku.  

Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje podle české legislativy nebo podle 

mezinárodních účetních standardů. Tato práce sestavuje konsolidovanou účetní závěrku 

podle českých účetních standardů.       
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení nové konsolidované účetní závěrky dle 

českých účetních standardů, z důvodu rozšíření konsolidačního celku, pomocí 

odpovídající metody konsolidace. Aby bylo možné zhodnotit ekonomickou situaci 

koncernu před a po jeho rozšíření, je nutné sestavit nové konsolidované účetní výkazy. 

Zhodnocení ekonomické situace je provedeno pomocí vybraných ukazatelů finanční 

analýzy.  

V práci jsou zužitkovány znalosti z předmětu Konsolidace účetní závěrky. Ty jsou 

doplněné o vědomosti nabyté studiem odborné literatury uvedené dále v Seznamu 

literatury.   

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část zpracovává teoretický výklad, 

v praktické části je sestavena konsolidovaná účetní závěrka a zhodnocena ekonomická 

situace vybraného podniku. Obě části na sebe navazují, jelikož teoretická část je 

východiskem pro praktickou aplikaci.    

Teoretická část vymezuje základní pojmy potřebné k sestavení konsolidované účetní 

závěrky pomocí české legislativy a českých účetních standardů. Popisuje kroky k jejímu 

sestavení, konsolidační pravidla, definuje konsolidační metody, které lze využít a 

v neposlední řadě konsolidační pravidla. Další část je věnována vybraným ukazatelům 

finanční analýzy, které budou použity v praktické části. Mezi použité metody při psaní 

diplomové práce patří metody analýzy, deskripce a syntézy. 

V praktické části je představen sledovaný koncern a zhodnocena jeho dosavadní 

ekonomická situace. Následně je vymezen okruh problému, kterému se věnuje návrhová 

část. Dále je představena nově kupovaná společnost, stanovena konsolidační pravidla a   

sestavena nová konsolidovaná účetní závěrka. Na závěr je pomocí finanční analýzy 

zhodnocená ekonomická situace nového konsolidačního celku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA    

V teoretické části jsou vysvětlena základní východiska, která jsou potřebná k pochopení 

dále probírané problematiky. Jedná se především základní pojmy spojené s konsolidací, 

legislativní úprava, spojování podniků, pravidla pro konsolidaci a metody konsolidace. 

2.1 Význam konsolidované účetní závěrky 

Pokud účetní jednotka ovládá nebo má jiný významný vliv v jiné účetní jednotce, ale 

nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku, její vypovídací schopnost je téměř nulová. 

Účetní závěrky účetních jednotek ovládaných jinými jednotkami tak zobrazují 

ekonomické jevy s určitým omezením. Účetní praxe si proto vynutila vykazování 

finanční situace a jejích změn nikoli jen za právní subjekty, ale za celé ekonomické 

jednotky. Za ekonomické jednotky jsou považovány skupiny jednotek, nejčastěji 

kapitálově propojených, ať už pomocí držení akcií nebo podílů. Tento cíl je splněn 

konsolidovanou účetní závěrkou. Ta vykazuje finanční situaci, její změny a finanční 

výkonnost za ekonomickou jednotku jako celek. (Janhuba, Míková a Roubíčková, 2016, 

s. 187) 

Účetní jednotky, které drží majetkové účasti představující rozhodující vliv, sestavují 

kromě individuální účetní závěrky také závěrku konsolidovanou. Ta obsahuje plnou sadu 

výkazů (rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výkaz peněžních toků, výkaz o změnách vlastního 

kapitál a přílohu).  Je to účetní závěrka za kapitálově propojené skupiny účetních 

jednotek a jejím cílem je podat informace uživatelům za skupinu jako celek. (Janhuba, 

Míková a Roubíčková, 2016, s. 187) 

Hlavní funkcí konsolidované účetní závěrky je poskytnout relevantní informace o 

výkonosti, finanční situaci a změnách finanční situace.  Tyto informace poskytuje 

zejména externím uživatelům. Tradičními uživateli konsolidované účetní závěrky byli 

akcionáři mateřské jednotky. Nyní poskytuje informace širšímu okruhu uživatelů. 

(Zelenka, Zelenková, 2018, s. 15-16) 
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2.2 Spojování podniků  

Termín spojování podniků neboli podnikové kombinace pochází z mezinárodních 

účetních standardů. Jsou tak označeny různé procesy jako akvizice, fúze, slučování nebo 

merger. „Podniková kombinace je spojování samostatných podniků v jeden ekonomický 

celek, v němž jeden podnik spojuje nebo získává kontrolu nad čistými aktivy a 

hospodařením druhého podniku.” Z definice vyplývá, že jde o spojení samostatných 

podniků do jednoho ekonomického celku, bez ohledu na jejich právní členění. Jeden 

podnik zde může získat kontrolu nad ostatními členy ekonomického celku nebo se spojit 

s alespoň jedním dalším a společně mít kontrolu nad ekonomickým celkem. 

(Vomáčková, 2002, s. 79-80)  

Podle způsobu lze spojení podniků rozdělit na tři základní druhy: 

• kapitálová akvizice, jejíž podstatou je získat významný vliv, rozhodující nebo 

podstatný, v dceřiné nebo přidružené společnosti,  

• majetková akvizice, kde hlavním účelem je získání aktiv a závazků fungujícího 

podniku. Hodnotově jde o majetkovou koupi podniku, fyzicky o koupi všech 

aktiv a převzetí závazků podniku,   

• fúze, při spojování založením nové společnosti, převodu aktiv jednoho či více 

kombinujících podniků, zrušení společnosti. (Vomáčková, 2002, s. 79-80) 

2.2.1 Akvizice 

Pojem akvizice je označován jako proces získávání nebo nabývání. Akvizice může být 

tedy koupě majetku. V ekonomických souvislostech je za akvizici označováno získání 

nového podniku pod svoji kontrolu. Představuje postup, kdy jedna společnost získává 

kontrolu nad společností druhou. Vlastnící kupované společnosti získávají od kupujícího 

vypořádání. To bývá ve formě peněžité úhrady nebo akcií. V rámci akvizice tedy může jít 

o převzetí nebo skoupení podniku, předem dohodnutou (přátelskou) nebo nepřátelskou 

formou. Kupní cena vyplacená předchozím vlastníkům společnosti může znamenat pro 

nabyvatele společnosti investici do cenných papírů nebo pořizovací cenu kupovaného 

podniku. Kupní cenu akvizice sjednávají nezávislé osoby a bývá výsledkem tržních 

podmínek. (Skálová, 2015, s. 19) 
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Všechny typy akvizicí jsou procesem trvajícího několik měsíců až roku. Na začátku 

takového procesu stojí akviziční cíle, jako ovládnout větší podíl na trhu, odstranit 

konkurenci, zvýšit výrobní kapacity a jiné. Tyto cíle se mění na prováděcí procesy či 

smlouvy, o kterých rozhodují zmocněné orgány, kterých se akviziční proces týká. Proces 

musí být schválen či povolen státním orgánem (např. Komise pro cenné papíry, Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže). Nakonec proběhne registrace v příslušném registru, 

nejčastěji v obchodním rejstříku. (Meritum Účetnictví podnikatelů, 2012, s. 665)  

Akvizici je možné rozdělit na horizontální, vertikální, kongenerickou a 

konglomerátní. Za horizontální akvizici je považována ta, kde dochází k převzetí 

podniku ve shodném odvětví trhu. S horizontální akvizicí se můžeme setkat 

v automobilovém průmyslu. Například když automobilka Volkswagen Group převzala 

Škodu Mladou Boleslav (nyní Škoda auto). Vertikální akvizice nastává, když jsou 

spojovány podniky, které spolu přímo nebo nepřímo souvisejí a následují se ve výrobním 

řetězci. Jako příklad lze uvést situaci, kdy firma E.ON (výrobce elektrické energie) získá 

podíl ve firmě, která zajišťuje distribuci a prodej elektřiny konečným zákazníkům. Při 

kongenerické akvizici jde o podniky ze stejného odvětví, přičemž jejich produkty jsou 

částečně nebo zcela odlišné. Konglomerátní akvizice je z hlediska hospodářské soutěže 

nejmenší problém. Zde jde o dva zcela nezávislé podniky z jiného odvětví. Rozdělení 

akvizicí je znázorněno v následujícím obrázku č. 1. (Smrčka, 2013, s. 66-70) 

 

Obr. 1: Druhy akvizicí (Upraveno dle Smrčka, 2013, s. 69) 

Akvizice

Horizontální Vertikální Kongenerická Konglomerátní
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Mezi nejčastěji užívané akvizice patří horizontální a kongenerické, případně vertikální. 

Začlenění podniku do koncernu z jiného oboru nebývá obvyklé. Důvodem pro investora 

může být získání určité představy, jak dál nakládat s firmou, kterou chce převzít. V těchto 

případech se většinou jedná o nepřátelské převzetí. Při akvizici jde investorovi hlavně o 

to, získat takový vliv ve společnosti, aby byla zajištěna správa společnosti. (Smrčka, 

2013, s. 66-70) 

Kapitálová akvizice 

Za nejjednodušší způsob spojování podniků je považována kapitálová akvizice. Při této 

akvizici se nakupují či prodávají ty obchodní podíly (akcie), které kupujícímu umožňují 

rozhodovat většinou hlasů v orgánech (představenstvo, valná hromada nebo dozorčí 

rada) kupované společnosti. Nabyvatel se tak stává mateřskou nebo ovládající osobou, 

prodejce pak dceřiným či ovládaným podnikem. K ovládaným společnostem patří i 

přidružená společnost, kde nabyvatel nemá rozhodující vliv, ale získá vliv společný, tzn. 

podílí se na spoluovládání. Mateřský podnik tak získá rozhodující vliv při významných 

investičních a hospodářských akcí, právo na podíl na zisku, pokud se takovém rozdělení 

části zisku rozhodne. Při ukončení existence podniku získá společnost právo na podíl na 

likvidačním zůstatku. U některých právních forem společnosti pak právo na vypořádací 

podíl, pokud společník ukončí svou účast ve společnosti jinak než převodem podílu 

(např. s.r.o. nebo družstvo). Průběh kapitálové akvizice je znázorněn v následujícím 

obrázku č. 2. (Meritum Účetnictví podnikatelů, 2012, s. 665-666) 
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Obr. 2: Kapitálová akvizice (Zdroj Sedláček, 2014, s. 49-50) 

Majetková akvizice 

Komplikovanější způsob při spojování podniku je majetková akvizice. Používá se tehdy, 

kdy při spojování podniků nemá docházet k vlastnickým transakcím, tzn. propojení 

společností a jejich vlastníků. (Meritum Účetnictví podnikatelů, 2012, s. 675)  

Při majetkové akvizici akvizitor získává od druhé společnosti majetek včetně všech 

závazků a práv jako předpoklad k převzetí společnosti. Za získanou společnost platí tržní 

cenu předem dohodnutou v kupní smlouvě. Tu může uhradit peněžní i nepeněžní formou. 

V podstatě jde o klasický nákup a prodej, při kterém dojde ke skutečnému spojení dvou 

podniků, ale postavení obou podniků zůstává po právní stránce stejné. Změní se pouze 

jejich bilanční struktura, koupený podnik splývá s majetkem nového vlastníka, ale právní 

subjektivitu si obě zachovávají. Společníci (akcionáři) kupující společnosti jejím 

prostřednictvím ovládají i nově získanou společnost. Společníci (akcionáři) prodávané 
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společnosti ztrácí kontrolu nad touto společností. Pro lepší orientaci je majetková 

akvizice znázorněna v následujícím obrázku č. 3. (Sedláček, 2014, s. 57)  

 

Obr. 3: Majetková akvizice společnosti B (Zdroj Sedláček, 2014, s. 58)  

Oproti akvizici kapitálové se koupě neuskutečňuje na kapitálovém trhu. Probíhá přímým 

nákupem od prodávající společnosti, kde kupující společnost nepořizuje dlouhodobý 

finanční majetek, ale aktiva a závazky, která se k této společnosti váží. Akvizice se 

provádí na základě kupní smlouvy, která musí mít písemnou formu. Prodávající převede 

na kupujícího vlastnické právo k věcem, ostatní práva a majetkové hodnoty, sloužící 

k provozování společnosti. Kupující tyto práva, hodnoty a závazky převezme a zaplatí 

kupní cenu. Kupní cena je stanovena trhem, kdy může dojít k oceňovacímu rozdílu. 

V případě že kupující nechce do svého účetnictví převzít aktiva a závazky, které jsou 

oceněny podle prodávajícího, může je nechat znalci individuálně přecenit, tím pak 

dochází ke kladného či zápornému goodwillu. Přecenění nemusí proběhnout ke dni 

koupě, může proběhnout i dodatečně. Dodatečné ocenění se vztahuje na veškerý majetek, 

s výjimkou přechodných aktiv, cenin a peněžních prostředků. Ty se přebírají v nominální 

hodnotě. (Sedláček, 2014, s. 58) 

2.2.2 Fúze 

Fúze se může probíhat formou sloučení nebo splynutí. Při fúzi sloučením jedna 

společnost do sebe vstřebává druhou nebo více společností. Vytvoří se tak jeden větší 

ekonomický celek. Slučované společnosti zanikají bez likvidace a jejich aktiva a závazky 

přechází do společnosti, se kterou byly sloučeny. Sloučením tak nevzniká žádný nový 

subjekt, právním nástupcem je společnost, která převzala aktiva a závazky společností 
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rušených. Společníci zanikající společnosti se stanou společníky ve společnosti 

nástupnické. (Sedláček, 2014, s. 57)  

 

Obr. 4: Fúze sloučením (Upraveno dle Sedláček, 2014, s. 57) 

 

Oproti tomu při fúzi splynutím zanikají všechny zúčastněné společnosti a vzniká jedna 

nová společnost, jako společnost nástupnická (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.). 

Fúze splynutím je zobrazeno v následujícím obrázku č. 5. 

 

Obr. 5 Fúze splynutím (Upraveno dle Sedláček, 2014, s.73)  
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2.3 Konsolidovaná účetní závěrka 

Tato kapitola je stěžejní částí pro teoretická východiska celé práce. Jsou zde vymezeny 

základní pojmy konsolidované účetní závěrky, legislativa, metody konsolidace a další. 

2.3.1 Vymezení základních pojmů konsolidace 

Pro správnou orientaci v probírané problematice jsou v následujícím textu vymezeny a 

definovány základní pojmy konsolidované účetní závěrky, které jsou pro uživatele 

nezbytné.  

Konsolidovaná účetní závěrka  

Pokud je účetní závěrka sestavena za skupinu samostatných jednotek, které jsou určitým 

způsobem vzájemně propojeny, nazývá se účetní závěrka konsolidovaná. Toto propojení 

může být na základě držení vlastnických podílů, příbuznosti předmětu činnosti či 

smluvního uspořádání. (Zelenka, Zelenková, 2018, s. 15) 

Mateřský podnik 

Za mateřský podnik se považuje ten, který v jiném podniku uplatňuje svůj vliv. Podle této 

definice, lze jako mateřský podnik označit kterýkoli podnik, pokud uplatňuje vliv v jiném 

podniku, a to jakýmkoli způsobem. Není pak podstatné zda je tento mateřský podnik 

ovládán ještě jiným podnikem. (Harna, 1996, s. 11) 

Dceřiný podnik 

Je takový podnik, kde mateřský podnik uplatňuje rozhodující vliv. Vliv může být přímý, 

nepřímý nebo kombinací dvou předchozích. (Harna, 1996, s. 11) 

Přidružený podnik 

Přidružený podnik je ten, kde konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv. 

(Harna, 1996, s. 11) 
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Ovládající a ovládaná osoba 

Ovládající osoba, jinak také mateřský podnik, může ve společnosti vykonávat přímo nebo 

nepřímo rozhodující vliv. Ovládanou osobu ovládá osoba ovládající. (Zákon č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích) 

Vliv 

Před začátkem konsolidace, jak vymezit konsolidační celek nebo jakou konsolidační 

metodu použít, se musí určit míra vlivu. Míra vlivu určuje podíl na rozhodování 

mateřského podniku v dceřiném nebo přidruženém podniku. Je to velikost práva 

rozhodovat, získávat informace, stanovovat cíle a kontrolovat jejich plnění v podniku, do 

něhož bylo investováno. Mateřský podnik pak rozhoduje či spolurozhoduje zejména o 

koncepčních a investičních záležitostech. Pro úplné rozhodování v podniku potřebuje 

vlastník rozhodující vliv. (Kovanicová, 2003, s. 367-368) 

Vlivu v jiném podniku může být dosaženo:  

• získáním podílu na základním kapitálu, 

• získáním zprostředkovaného podílu, 

• dohodou o hlasovacích právech, 

• jinou dohodou. (Fireš, Harna, 1997, s. 177) 

Rozhodující vliv 

Investor má rozhodující vliv v případě, kdy může jmenovat či odvolat většinu osob 

statutárního orgánu a podíl na hlasovacích právech představoval alespoň 40 %.  Za 

jistých okolností stačí investorovi 30 %, pokud na posledních třech po sobě jdoucích 

jednáních nejvyššího orgánu představoval více než polovinu hlasovacích práv všech 

přítomných osob. (Loja, Jonáš, 2018, s. 12) 

Tato situace se pak označuje jako mateřský podnik – dceřiný podnik. Mateřský podnik 

ovládá chod dceřiného tak, aby mu z toho plynul užitek. (Kovanicová, 2003, s. 369) 
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Podstatný vliv 

Za podstatný vliv se považuje tak významný vliv, který umožňuje řízení nebo provoz 

účetní jednotky a není to rozhodující nebo společný vliv. Pokud není prokázán opak, je za 

podstatný vliv považována dispozice s nejméně 20 % hlasovacích práv. (Ryneš, 2018, s. 

369) V této situaci vzniká vztah mateřský podnik – přidružený podnik. Ten, kdo 

vykonává podstatný vliv, má právo se účastnit rozhodování na politikách podniku, ale 

nemůže jej ovládat. Mateřský podnik tak rozhoduje vždy s někým dalším. (Kovanicová, 

2003, s. 369) 

Společný vliv 

Je to takový vliv, kdy dvě a více osoby vykonávají v jiné účetní jednotce přímo nebo 

nepřímo na základě smluvní dohody společný vliv. Za společný vliv je považován takový 

vliv, kdy osoba v konsolidačním celku spolu s jednou nebo více osobami mimo 

konsolidační celek ovládá jinou osobu. Žádný ze spoluvlastníků nevykonává rozhodující 

vliv a všechna zásadní rozhodnutí jsou přijímána společně. Zde neexistuje označení 

mateřský podnik – společný podnik. Často se jedná o obchodní společnost, kterou vlastní 

dvě společnosti s rovným podílem, každá 50 %. (Fireš, Harna, 1997, s. 181) 

Přímý a nepřímý vliv 

Vliv lze rozlišit i podle toho, zda je subjekt ovládán přímo nebo prostřednictvím dalšího 

subjektu.  

Přímý vliv se uplatňuje v jiné jednotce pomocí přímé kontroly a účasti, tzn. vlastnictvím 

podílu v daném subjektu. (Fedorová, 2017) 

Nepřímý vliv je uplatňován prostřednictvím jiného subjektu. (Fedorová, 2017) Pro lepší 

orientaci je situace ilustrována v následujícím obrázku: 
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Obr. 6: Nepřímý vliv (Vlastní zpracování) 

Podnik A vykonává v podniku B přímý vliv, podnik B vykonává přímý vliv v podniku C, 

pak podnik A vykoná zprostředkovaně vliv v podniku C, a to vliv nepřímý.  

2.4 Úprava konsolidovaných účetní závěrek v České republice 

Konsolidovanou účetní závěrku lze sestavit dle Mezinárodních účetních standardů nebo 

české legislativy. Pro účely této diplomové práce bude stěžejní česká legislativa. Tato 

kapitola bude zaměřena pouze na české legislativní předpisy. Pro úplnost budou zmíněny 

i mezinárodní účetní standardy, které se zabývají problematikou konsolidované účetní 

závěrky. (Zelenka, Zelenková, 2018, s. 22)  

V České republice je konsolidace účetních závěrek upravena ve třech úrovních:  

• zákon o účetnictví, 

• prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, 

• české účetní standardy týkající se konsolidací účetních závěrek. (Zelenka, 

Zelenková, 2018, s. 22) 

Konsolidovaná účetní závěrka je vymezena v §22 a §23 v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, stanovuje její povinnosti, zásady pro vymezení konsolidačního celku, 

konsolidační metody (IFRS nepovažuje ekvivalenci jako konsolidační metodu) a použití 

IFRS. (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.) 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., obsahuje postup pro zahrnutí účetních jednotek do 

konsolidačního celku, popis jednotlivých konsolidačních metod, uspořádání a obsahové 
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vymezení položek v konsolidované účetní závěrce. (Vyhláška č. 500/2002 Sb., k zákonu 

o účetnictví.) 

Konsolidačními metodami se podrobněji zabývají České účetní standardy. Jedná se o 

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

požadavky na konsolidační pravidla, pravidla konsolidace přehledu o peněžních tocích a 

dále vymezuje některé pojmy. (Český účetní standard pro podnikatele č. 020.) 

Ve světovém účetnictví je konsolidovaná účetní závěrka řízena tzv. IFRS 

(Mezinárodními účetními standardy). Od roku 2013, kdy proběhla novelizaci, jsou pro 

konsolidaci stěžejní následující standardy: 

• IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, 

• IAS 27 Samostatná účetní závěrka, 

• IAS 28 Investice do přidružených jednotek a společných podnikání, 

• IFRS 11 Společná uspořádání, 

• IFRS 12 Zveřejnění účastí na jiných jednotkách. (Zelenka, Zelenková, 2018, s. 

22)  

 

2.4.1 Koncepce účelu konsolidované účetní závěrky 

Za koncepci účelu KÚZ můžeme považovat vlastnickou koncepci, koncepci ekonomické 

jednotky a koncepci mateřského podniku.  

Vlastnická koncepce 

Konsolidovaná účetní závěrka je zde chápána spíše jako část přílohy výroční závěrky 

mateřského podniku. Ta má poskytnout doplňkovou informaci akcionářům mateřského 

podniku o souhrnných položkách z dceřiných podniků. Zejména o tom, co položky 

obsahují a reprezentují. Vlastnický aspekt se promítá do užšího chápání skupiny. Tzn. že 

vlastnící mateřského podniku mají zájem pouze o ten podíl ve skupině, který vlastní. 
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Podle vlastnické koncepce zahrnuje konsolidovaná bilance jen tu část aktiv a pasiv, 

kterou drží mateřský podnik v dceřiném. Stejně tak obsahuje poměrný podíl výnosů a 

nákladů. Tato konsolidovaná účetní závěrka nevykazuje žádné informace o menšinových 

podílech. Vlastnická koncepce je určitým východiskem pro poměrnou a ekvivalenční 

metodu. (Báča, Fireš, Janout a kol., 1997, s. 364) 

Koncepce ekonomické jednotky 

Oproti vlastnické koncepci, je na skupinu propojených podniků nahlíženo jako celek, a 

proto zde nefigurují vlastnické podíly jako dominantní informace. Důraz se klade na 

pohled celkové ekonomické síly celé skupiny, jako by to byl jeden ekonomický subjekt. 

Tato závěrka není určena jen vlastníkům mateřského podniku, ale i všem ostatním 

podnikům ve skupině. (Harna, 1996, s. 8-9)  

Koncepce mateřského podniku 

Tato koncepce je jistou syntézou mezi dvěma výše uvedenými. Konsolidovaná účetní 

závěrka zde stojí samostatně vedle účetních závěrek každého z podniků v konsolidačním 

celku. Přes ekonomickou jednotu skupiny zůstávají jednotlivé podniky právně 

samostatné, dále musí sestavovat samostatné účetní závěrky. Konsolidovaná účetní 

závěrka nenahrazuje jednotlivé závěrky podniků v konsolidačním celku. (Báča, Fireš, 

Janout a kol, 1997, s. 364) 

 

2.4.2 Pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky 

Za konsolidační celek je považován ten, který obsahuje konsolidující účetní jednotky 

(mateřský podnik, tedy ovládající účetní jednotku) a konsolidované účetní jednotky 

(dceřiné společnosti, tedy ovládané osoby, což se netýká těch, kde je prováděn společný 

vliv). Podrobit konsolidaci se musí nejen dceřiné jednotky, ale i přidružené účetní 

jednotky a osoby pod společným vlivem. Kromě termínu „konsolidační celek” se užívá 

termín „skupina účetních jednotek”. (Zelenka, Zelenková, 2018, s. 53) Ten se objevuje 

v souvislosti s velikostní kategorizací účetních jednotek v následující tabulce.  
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Tabulka 1: Kategorizace účetních jednotek (Upraveno dle Dušek, 2014, s. 57) 

Skupina 

Kritéria 

Aktiva (netto) 

(v Kč) 

Čistý obrat 

(v Kč) 

Průměrný počet 

zaměstnanců 

v průběhu účetního 

období 

MALÁ ≤100 mil ≤ 200 mil ≤ 50 

STŘEDNÍ ≤ 500 mil ≤ 1 000 mil ≤ 250 

VELKÁ > 500 mil > 1 000 mil > 250 

 

Povinnost sestavit a zveřejnit konsolidovanou účetní závěrku se vztahuje na střední a 

velké skupiny účetních jednotek. Malá účetní jednotka má povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku pouze v případě, kdy některá účetní jednotka ve skupině 

je subjektem veřejného zájmu. Podle zákona o účetnictví má účetní jednotka povinnost 

sestavit konsolidovanou účetní závěrku minimálně i na dvě následující účetní období. 

Pokud účetní jednotka nepřekročí ve dvou následujících účetních období dvě hraniční 

hodnoty pro konsolidaci, změní velikostní kategorii až od počátku bezprostředně 

následujícího účetního období. (Dušek, 2014, s. 57) 

Osvobození od konsolidace 

Podle zákona o účetnictví nemusí konsolidovat malé účetní jednotky malé skupiny 

účetních jednotek, kromě těch, co zahrnují účetní jednotku veřejného zájmu. 

Konsolidující účetní jednotka je dále od povinnosti konsolidovat osvobozena, pokud 

ovládá jen jednotlivě nebo v úhrnu nevýznamné účetní jednotky nebo ty, které mohou být 

z konsolidace vyloučeny z důvodů:  

• konsolidující účetní jednotka je zároveň konsolidovanou účetní jednotkou 

v jiném konsolidačním celku, pokud tato jednotka drží: 

➢ všechny podíly v konsolidující účetní jednotce, 

➢ minimálně 90 % podílů v konsolidující účetní jednotce a ostatní 

společníci (akcionáři) schválili její nesestavení, 
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➢ podíl menší než 90 % v konsolidující účetní jednotce a ostatní společníci 

(akcionáři), kteří drží nejméně 10 % nepožádali o sestavení konsolidované 

účetní závěrky nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období. 

(Zelenka, Zelenková, 2018, s. 54-55) 

Osvobození od konsolidace se nevztahuje na případy, kdy: 

• mateřský podnik drží podíl v dceřiných jednotkách, kde jen některé jsou 

nevýznamné, 

• mateřský podnik je sám nevýznamný (bez ohledu, zda drží alespoň jednu 

dceřinou jednotku), 

• mateřský podnik drží několik dceřiných jednotek samostatně nevýznamných, ale 

v úhrnu významných. (Zelenka, Zelenková, 2018, s. 54-55) 

Ve všech případech uvedených výše nelze uplatnit osvobození od konsolidace z důvodu 

nevýznamnosti. Není možné sestavit konsolidovanou účetní závěrku, do které by byly 

zahrnuty pouze významné dceřiné jednotky a ty samostatně nevýznamné vynechány. 

(Zelenka, Zelenková, 2018, s. 55) 

Vyloučení z konsolidace 

Do konsolidačního celku nemusí být zahrnuta účetní jednotka, pokud nastane jedna 

z následujících okolností:  

• informace pro konsolidaci nelze získat s přiměřenými náklady a bez zdržení, 

• podíly v dceřiných jednotkách jsou drženy pouze za účelem jejich prodeje, 

• konsolidující účetní jednotce podstatně brání dlouhodobá a přísná omezení ve 

výkonu jejich práv, které se týkají nakládání s majetkem a řízení v dceřiné 

jednotce. Tím dochází k narušení v ovládání. (Vašek, 2016, s. 65-66) 

Konsolidovanou účetní závěrku tedy nemusí sestavovat ty účetní jednotky, jejichž 

konsolidované účetní jednotky mohou být z konsolidace vyloučeny nebo ovládají pouze 

ty, které jsou jednotlivě i v úhrnu nevýznamné. (Vašek, 2016, s. 66) 
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Pravidla pro konsolidaci 

Jednotky podléhající konsolidaci, musí být konsolidující jednotkou včas informovány, že 

jsou součástí konsolidačního celku a budou konsolidovány. Dceřiné a přidružené 

jednotky připravují podklady pro konsolidaci dle pravidel, které vyhlásila mateřská 

společnost.  Podle pravidel přetřídí a upraví konsolidované účetní jednotky údaje, které 

předkládá k sestavení konsolidované účetní závěrky, včetně údajů zahraničních. Jako 

přetřídění jsou myšleny ty operace v účetních závěrkách, po kterých je možno přiřadit 

k sobě sourodé položky a agregovat je. Úpravy jsou operace, které vedou ke sladění 

účetních metod v konsolidačním celku v případě, že by rozdílné metody vedly 

k ovlivnění pohledu ocenění majetku a závazků v konsolidované účetní závěrce a 

následně na vykázaný výsledek hospodaření. (Sedláček, 2014, s. 184-185)  

Konsolidační pravidla obsahují:  

• způsob ocenění majetku a závazků, 

• požadavky na údaje ke konsolidaci, předkládané konsolidovanými jednotkami, 

• termíny k předkládání údajů, termíny k předložení konsolidovaných závěrek za 

nižší celky a termíny pro sestavení konsolidované účetní závěrky za konsolidační 

celek. (Sedláček, 2014, s. 184)  

Z konsolidačních pravidel musí být patrné, jaký způsob bude používán, zda přímá nebo 

nepřímá konsolidace. Při přímé konsolidaci se sestavuje závěrka u všech jednotek 

v konsolidačním celku najednou, aniž by se sestavovala konsolidovaná závěrka za dílčí 

celky. Při konsolidaci nepřímé se sestavují závěrky postupně za nižší konsolidační celky. 

Ty pak vstupují do konsolidovaných účetních závěrek vyšších konsolidačních celků. 

V konsolidačních pravidlech by měly být uvedeny i požadavky na údaje k sestavení 

konsolidované výroční zprávy. (Sedláček, 2014, s. 184)  

Konsolidační rozdíl 

„Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílu konsolidované účetní 

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

vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou.” (ČÚS č. 020 - Konsolidovaná účetní 

závěrka)  
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Z konsolidačního rozdílu vyplývá, o jakou výši se liší pořizovací cena podílu 

konsolidující účetní jednotky včetně nákladů souvisejících s pořízením oproti výši 

vlastního kapitálu v reálné hodnotě odpovídajícího podílu ke dni akvizice konsolidované 

účetní jednotky. Výpočet konsolidačního rozdílu probíhá u všech konsolidačních metod 

obdobným způsobem. K jeho výpočtu lze použít následující vzorec: 

KR = PC − % podílu na VK x VK(k datu akvizice v reálné hodnotě) 

kde: KR…………. konsolidační rozdíl  

PC……………….. pořizovací cena včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením 

% podílu………… procento podílové účastní v konsolidované jednotce 

VK………………. vlastní kapitál   

Konsolidační rozdíl se rovnoměrně odepisuje 20 let. Pokud existují důvody pro kratší 

dobu odepisování, lze tuto dobu zkrátit. Doba odpisování musí být spolehlivě 

prokazatelná, zohledňovat princip věrného a poctivého obrazu účetnictví a finanční 

situace podniku. Konsolidační rozdíl může být kladný, záporný nebo nulový. (Loja, 

Jonáš, 2018, s. 19-20) 

Kladný konsolidační rozdíl 

Pokud je konsolidační rozdíl kladný, znamená to, že konsolidující jednotka za podíl 

v dceřiném nebo přidruženém podniku zaplatila víc, než je jeho hodnota. Zde je vysoká 

pravděpodobnost, že zároveň s podílem v konsolidované účetní jednotce si kupuje její 

schopnost tvořit zisk. (Fireš, Harna, 1997, s. 207) Kladný konsolidační rozdíl se 

zachycuje v aktivech v rozvaze konsolidující jednotky a odpisy se vykazují ve výkazu 

zisku a ztráty. (Loja, Jonáš, 2018, s. 19-20)  

Záporný konsolidační rozdíl 

Při záporném konsolidačním rozdílu dochází k situaci, kdy podíl na vlastním kapitálu 

konsolidovaného podniku byl pořízen za nižší cenu, než je jeho hodnota. (Fireš, Harna, 

1997, s. 208) Tato situace může nastat, pokud je konsolidovaný podnik ve špatné finanční 

situaci nebo byl k datu akvizice nesprávně oceněn vlastní kapitál. Záporný konsolidační 
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rozdíl se zachycuje v pasivech v rozvaze konsolidující jednotky a odpisy se vykazují ve 

výkazu zisku a ztráty. (Loja, Jonáš, 2018, s. 20)  

Konsolidační rozdíl může být i nulový, v případě, kdy konsolidující jednotka zakládá 

konsolidovanou jednotku. K datu vkladu do účetní jednotky se vypočítá konsolidační 

rozdíl, a protože vklad do nově založené účetní jednotky je téměř vždy shodný s podílem 

na vlastním kapitálu dané jednotky, je rozdíl nula. (Loja, Jonáš, 2018, s. 21)  

 

2.4.3 Obsah konsolidované účetní závěrky 

Konsolidovaná účetní závěrka, sestavená dle českých účetních pravidel, musí obsahovat: 

• rozvahu, 

• výkaz zisku a ztrát, 

• přílohy k účetní závěrce. 

Dále pak může obsahovat přehled o peněžních tocích a konsolidovaný výkaz změn 

vlastního kapitálu. (Vyhláška č. 500/2002 Sb.) 

Konsolidovaná rozvaha 

„V konsolidované rozvaze se uvádí výše aktiv v ocenění sníženém o opravné položky a 

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

běžné účetní období a minulé účetní období.“ (Vyhláška č. 500/2002 Sb.) 

Rozvaha se dále podle použité konsolidační metody doplní o následují položky: 

• kladný konsolidační rozdíl, 

• záporný konsolidační rozdíl,  

• menšinový vlastní kapitál,  

• menšinový základní kapitál, 

• menšinové kapitálové fondy, 

• menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty 

minulých let, 

• cenné papíry a podíly v ekvivalenci,  
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• konsolidační rezervní fond, 

• podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. (Vyhláška č. 500/2002 Sb.) 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

Do konsolidovaného zisku a ztráty účetní jednotka uvede výši nákladů a výnosů odděleně 

za běžné a minulé účetní období. Výkaz zisku a ztráty pak doplní o následující položky: 

• v nákladech zúčtování kladného konsolidačního rozdílu, 

• ve výnosech zúčtování záporného konsolidačního rozdílu, 

• podle použité metody konsolidace menšinové podíly na výsledku hospodaření 

nebo podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. (Vyhláška č. 500/2002 Sb.) 

Příloha konsolidované účetní závěrky 

Informace v příloze konsolidované účetní závěrky slouží především k usnadnění 

posoudit finanční situaci podniků zahrnutých do konsolidace. Součástí jsou nezbytné 

úpravy oproti roční účetní závěrce, včetně vyloučení transakcí mezi spřízněnými 

stranami, které jsou v konsolidaci zahrnuty. Při konsolidaci poměrnou metodou se 

průměrné počty zaměstnanců konsolidovaných jednotek uvádí zvlášť. Přiznané částky 

odměn, záloh a úvěrů členům řídících, kontrolních nebo správních orgánů se uvedou jen 

částky konsolidující účetní jednotkou a jejími konsolidovanými jednotkami. (Vyhláška č. 

500/2002 Sb.) 

Dále do přílohy konsolidující účetní jednotka uvede: 

• účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku, včetně důvodů, díky nimž se 

stala ovládající osobou. Pokud v těchto účetních jednotkách zahrnutých do 

konsolidačního celku drží podíl i jiná účetní jednotka než konsolidující, uvede 

výši tohoto podílu, 

• účetní jednotky nezahrnuté do konsolidačního celku z důvodu jejich 

nevýznamnosti. Dále uvede důvod jejich nezahrnutí a výši podílu na vlastním 

kapitálu, pokud je účetní jednotka držena jinou než konsolidující, 

• přidružené účetní jednotky, které jsou do konsolidované účetní závěrky zahrnuty, 

včetně podílu na vlastním kapitálu v těchto přidružených jednotkách zahrnutých 

do konsolidačního celku, 
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• účetní jednotky pod společným vlivem zahrnuté do konsolidované účetní 

závěrky, včetně důvodů na základě, kterých vykonává společný vliv. Také uvede 

podíl na vlastním kapitálu v účetních jednotkách pod společným vlivem, držené 

účetními jednotkami zahrnutých do konsolidace, 

• účetní jednotky neuvedené výše, kde je podíl na vlastním kapitálu menší než 20 

%. Pokud jde o účetní jednotky, které mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku, 

uvede se výše výsledku hospodaření a celkového vlastního kapitálu, včetně výše 

jeho podílu. Pokud povinnost zveřejňovat nemá, informace o výsledku 

hospodaření a vlastním kapitálu uvedeny být nemusí. (Vyhláška č. 500/2002 Sb.) 

Pokud by některá informace z výše uvedených závažně poškozovala kteroukoliv účetní 

jednotku, které se týká, účetní jednotka informaci neuvede. Informace o vynechání se 

uvedou v příloze konsolidované účetní závěrky. (Vyhláška č. 500/2002 Sb.) 

V příloze konsolidující účetní jednotka dále uvede způsob a metodu konsolidace, vysvětlí 

položky Kladný konsolidační rozdíl a Záporný konsolidační rozdíl, jak je stanoví a 

jakékoli významné změny ve srovnání s předchozím obdobím. Pokud jsou některé 

položky konsolidované účetní závěrky vyjádřeny v cizí měně, uvede informace o 

způsobu jejich přepočtu na měnu, ve které je konsolidovaná účetní závěrka sestavena. 

(Vyhláška č. 500/2002 Sb.) 

2.4.4 Metody konsolidace 

Pro sestavení konsolidované účetní závěrky lze využít tyto metody: 

• plná metoda konsolidace, 

• poměrná konsolidace,  

• metoda ekvivalencí. (Loja, Jonáš, 2018, s. 30) 

Dceřiný podnik je konsolidován mateřským podnikem plnou metodou, pro společný 

podnik je použita metoda poměrnou konsolidací a v případě přidruženého podniku je to 

metoda ekvivalencí. (Ryneš, 2018, s. 373) 

Plná metoda konsolidace 

Pokud konsolidující účetní jednotka uplatňuje rozhodující vliv, použije metodu plné 

konsolidace.  
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Jednotlivé položky rozvahy a výkazů zisku a ztráty jsou po úpravách a případném 

přetřídění, zahrnuty do konsolidovaných výkazů v plné výši. Zároveň dochází 

k vyloučení vzájemných vztahů, tzn. účetní případy mezi účetními jednotkami 

v konsolidovaném celku. Vykázání konsolidačního rozdílu, pokud vznikne a jeho odpis. 

Dále se rozdělí vlastní kapitál a výsledek hospodaření dceřiných podniků na podíl, který 

připadá mateřskému podniku a na podíl menšinových držitelů podílových cenných papírů 

a podílů emitovaných konsolidovanými podniky. Vyloučí se cenné papíry a podíly, 

jejichž emitentem je ovládaná a řízená osoba, včetně vlastního kapitálu vázaného 

k vylučovaným podílovým cenným papírům a podílů této osoby. Konečně se vypořádají 

podíly se zpětnou vazbou. (ČÚS č. 020 - Konsolidovaná účetní závěrka) 

Etapy metody plné konsolidace: 

1) Přetřídění a úpravy položek účetních závěrek mateřských a dceřiných podniků 

Při plné konsolidaci se nejprve přetřídí a upraví položky účetních závěrek u 

mateřského podniku a dceřiného podniku. Údaje se přetřídí s ohledem na 

doplněné položky v konsolidované rozvaze, konsolidovaném výkazu zisku a 

ztráty a jejich obsahovou náplň. Úpravy se provádí podle principů oceňování 

uvedených v konsolidačních pravidlech a pouze u dceřiných podniků, jejichž 

oceňovací principy se odlišují od stanovených pravidel a tím by významně 

ovlivnil pohled na ocenění majetku v konsolidované účetní závěrce a výsledek 

hospodaření. Dceřiné podniky, jejichž sídlo je v zahraničí a vedou účetnictví 

v cizí měně, přepočítávají účetní závěrky platným kurzem ke dni sestavení účetní 

závěrky.  

2) Úpravy ocenění aktiv a závazků dceřiného podniku 

Pokud se ocenění aktiv a závazků dceřiných podniků významně liší od reálné 

hodnoty, provede se ke dni akvizice úprava ocenění těchto aktiv a závazků na 

reálnou hodnotu. Do konsolidované účetní závěrky se zahrnou aktiva a závazky 

dceřiného podniku v upraveném ocenění. Pokud dojde k výše uvedeným 

úpravám, provedou se úpravy, které zachycují rozdíly z operací po dni akvizice 

na vrub nebo ve prospěch výsledku hospodaření v účetnictví dceřiného podniku. 

Tyto operace se vyjádří v úpravě ocenění příslušných položek aktiv a závazků pro 

potřebu konsolidace. 
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3) Sumarizace údajů účetních závěrek  

Mateřský podnik sečte upravené a přetříděné údaje své účetní závěrky 

s upravenými a přetříděnými údaji účetní závěrky dceřiného podniku. 

4) Vyloučení vzájemných operací 

4a) bez vlivu na výsledek hospodaření 

V rámci konsolidačního celku se vyloučí všechny náklady a výnosy, dluhy a 

pohledávky, které mají významný vliv na stav závazků, majetků a výsledkové 

položky v konsolidované účetní závěrce.  

4b) s vlivem na výsledek hospodaření 

Při sestavování výkazů se vyloučí vzájemné operace mezi mateřským a dceřiným 

podnikem, respektive mezi dceřinými jednotkami navzájem, které mají 

významný vliv na výsledek hospodaření konsolidačního celku. Kromě toho dojde 

k vyloučení v těchto případech: 

• nákup a prodej zásob uvnitř konsolidačního celku,  

• nákup a prodej dlouhodobého majetku uvnitř konsolidačního celku, 

• přijaté a vyplacené podíly na zisku uvnitř konsolidačního celku.  

Vyloučení vzájemných operací se provede v souladu s vyhlášenými 

konsolidačními pravidly. Pokud se vylučuje výsledek hospodaření realizovaný 

z prodeje a nákupu zásob uvnitř konsolidačního celku, upraví se v 

konsolidované rozvaze ocenění zásob a v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty 

výnosy z prodeje zásob. Při vylučování výsledku hospodaření z prodeje a nákupu 

dlouhodobého majetku, se upraví výnosy z prodeje dlouhodobého majetku o 

rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou dodavatele. Zároveň se v konsolidované 

účetní závěrce upraví oprávky dlouhodobého majetku. Výnosová položky výkazu 

zisku a ztráty se sníží o přijaté výnosy z podílu na zisku, zároveň se 

v konsolidované rozvaze sníží neuhrazená ztráta minulých let nebo zvýší 

nerozdělený zisk minulých let. 

5) Konsolidační rozdíl  

Zúčtování konsolidačního rozdílu do položky zúčtování kladného nebo 

záporného konsolidačního rozdílu, na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů 
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z běžné činnosti. Konsolidačního rozdíl se odepisuje rovnoměrně 20 let a tento 

odpis je vykazován ve zvláštní položce výkazu zisku a ztráty.   

6) Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu, vyloučení podílových cenných 

papírů a podílů 

Vyčlení se většinové podíly, které tvoří součet vlastního kapitálu mateřského 

podniku, její podíly na vlastním kapitálu dceřiného podniku a jejich oddělení od 

menšinových podílů. Menšinovými podíly se rozumí zbývající podíly na vlastním 

kapitálu konsolidovaných účetních jednotek, které drží ostatní společníci a 

akcionáři. Podíly, které drží dceřiný podnik a vlastní kapitál dceřiného podniku, 

který se váže k podílům v držení mateřského podniku, se z konsolidované 

rozvahy vyloučí.  

7) Menšinový vlastní kapitál 

Pasivní rozvahová položka, kde se uvádí menšinové podíly na vlastním kapitálu 

dceřiného podniku v členění podílů na základním kapitálu, fondu ze zisku, 

kapitálových fondech, nerozděleném či nerozděleném výsledku hospodaření 

minulých let a výsledku hospodaření za běžné účetní období.  

8) Rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření běžného období 

Výsledek hospodaření za běžné účetní období se v konsolidovaném výkazu zisku 

a ztráty rozdělí v poměru na konsolidovaný výsledek hospodaření mateřské 

společnosti a na menšinový podíl výsledku hospodaření dceřiné společnosti.  

9) Vypořádání podílů se zpětnou vazbou 

V konsolidované účetní závěrce se podíly se zpětnou vazbou vypořádají dle jejich 

pořízení. Pokud jsou pořízeny krátkodobě se záměrem jejich prodeje, vykáží se 

v aktivech konsolidované rozvahy jako položka krátkodobého finančního 

majetku. Pokud jsou pořízeny s cílem dlouhodobého vlastnictví, vykazují se jako 

údaj snižující vlastní kapitál v položce "základního kapitálu" ve výši jmenovité 

hodnoty. Případný rozdíl se vypořádá v položce kapitálových fondů a uvedou se 

v příloze. (ČÚS č. 020 – Konsolidovaná účetní závěrka) 

Poměrná konsolidace  

Při konsolidaci poměrnou metodou nemá žádný ze společníků nebo akcionářů podniku 

rozhodující vliv na společném podniku. K rozhodnutí vlastníků dochází až po vzájemné 
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dohodě. Každý držitel podílu má tedy právo na podíl na aktivech, závazcích a výsledku 

hospodaření ve výši jeho podílu na základním kapitálu ve společném podniku. (Ryneš, 

2018, s. 375) 

Začlení se poměrné části jednotlivých složek z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

společných podniků do rozvahy a výkazu zisku a ztrát mateřského podniku. Za poměrnou 

část se považuje podíl společného podniku na základním kapitálu. (ČÚS č. 020 – 

Konsolidovaná účetní závěrka)  

Jako konsolidace poměrnou metodou se rozumí vzájemné vztahy včetně vypořádání 

podílů se zpětnou vazbou. Začlení se jednotlivé složky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

podle poměrné výše odpovídajícího podílu společného podniku v dceřiném, která může 

být ovládána dalšími podniky, pokud tyto osoby vlastní stejný podíl na základním 

kapitálu, po případném přetřídění a úpravách do rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dále se 

vykáže případný konsolidační rozdíl a jeho odpis. Vyloučí se podíly, které jsou 

emitovány ve shodě společnými podniky, pokud mají stejný podíl na základním kapitálu 

dceřiného podniku a vlastního kapitálu vázaného k vylučovaným podílům. (Ryneš, 2018, 

s. 375) 

Etapy konsolidace poměrnou metodou  

Konsolidace poměrnou metodou je obdobná plné metodě. Vzájemné operace mezi 

dceřiným podnikem ve shodě s dalšími podniky v konsolidačním celku se vyloučí, podíly 

se zpětnou vazbou se vyloučí pouze v poměrné výši podílu ovládajícího podniku, na 

podniku, který je ovládán ve shodě. Konsolidační rozdíl je upraven stejně jako u plné 

metody. (ČÚS č. 020 – Konsolidovaná účetní závěrka) 

Metoda ekvivalencí 

Při použití této metody, kterou uplatňují účetní jednotky s podstatným vlivem, dojde 

k následujícím úpravám: 

1) Z rozvahy účetní jednotky, která uplatňuje podstatný vliv, se vyloučí podíly 

jejichž emitentem je konsolidovaný podnik pod podstatným vlivem. Nahradí se 

samostatnou položkou v rozvaze podíl v ekvivalenci, oceněné ve výši podílu na 

vlastním kapitálu v konsolidovaném podniku. 
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2)  Vypořádá se rozdíl mezi položkou podíl v ekvivalenci v konsolidované rozvaze 

a ocenění podílu a vykáže se jako: 

• poměrná část výsledku hospodaření konsolidované jednotky, ve výši 

podílu na účasti jednotky uplatňující podstatný vliv, která se vykáže jako 

samostatná položka v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty, podíl na 

výsledku hospodaření v ekvivalenci, dále pak v rozvahové položce, podíl 

na výsledku hospodaření v ekvivalenci, 

• konsolidační rezervní fond, představující akumulované podíly na 

výsledku hospodaření v ekvivalenci minulých let konsolidovaných 

účetních jednotek pod podstatným vlivem ode dne akvizice. 

V konsolidačním rezervním fondu jsou i podíly na změnách ostatního 

vlastního kapitálu, v úhrnné výši, za dané období, přidruženého podniku. 

3) Při konsolidaci po jednotlivých úrovní (dílčích konsolidačních celcích), se část 

podílu na výsledku hospodaření přidružené jednotky v konsolidovaném výkazu 

zisku a ztráty dílčího konsolidačního celku, zahrne do položky podíl na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci, v plné výši, do konsolidovaného výkazu zisku a ztráty 

za vyšší konsolidační celek.  

4) Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci závisí na výsledku hospodaření 

běžného období přidruženého podniku. Jeho výše závisí na podílové účasti 

mateřského podniku v podniku přidruženém a na základě skutečného výsledku 

hospodaření za období přidruženého podniku ode dne jeho akvizice až do konce 

jeho účetního období v roce akvizice. V dalších letech se konsolidovaný výsledek 

hospodaření v ekvivalenci vyjádří, jako součin podílové účasti a výsledku 

hospodaření přidruženého podniku za účetní období. 

5) Při konsolidaci přímou metodou se převezme poměrná část výsledku hospodaření 

přidruženého podniku, který odpovídá podílové účasti konsolidující jednotky, na 

základě přímých i nepřímých podílů.  

6) Při ekvivalenční metodě se vylučují prokazatelně zjistitelné vzájemné vztahy, 

které mají významný vliv na hodnotu výsledku hospodaření běžného období a 

vlastního kapitálu přidruženého podniku. 
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7) Podíly na zisku, které obdrží od přidružených jednotek se vyloučí z výkazu zisku 

a ztráty mateřského podniku a zvýší se o stejnou výši položka konsolidovaného 

rezervního fondu.  

8) Konsolidační rozdíl je upraven stejně jako u plné metody. (ČÚS č. 020 - 

Konsolidovaná účetní závěrka) 

2.4.5 Vylučování vzájemných vztahů 

Protože se konsolidovanou účetní závěrka sestavuje jako by konsolidační celek byl jen 

jeden podnik, musí se vyloučit všechny zaúčtované, z hlediska skupiny vnitropodnikové, 

vztahy. V konsolidované účetní závěrce se tak původně externí vztahy stávají interními. 

Proto se na ně musí pohlížet z hlediska účetních zásad, což znamená jejich úpravu nebo 

vyloučení. (Fireš, Harna, 1997, s. 298) 

Z konsolidované účetní závěrky se vyloučí všechny vztahy v rámci skupiny. To zahrnuje 

vztahy mezi mateřským a dceřinými podniky, ale i vztahy mezi dceřinými podniky. Po 

tomto vyloučení zůstanou v konsolidační účetní závěrce vztahy, realizovány vůči 

prostředí mimo konsolidační celek. (Fireš, Harna, 1997, s. 298) 

Vyloučení vzájemných pohledávek a závazků 

Při vylučování vzájemných pohledávek a závazků, se musí vyloučit všechny operace 

tohoto typu. Týká se to nejen pohledávek a závazků z obchodního styku, ale i vzájemně 

poskytnutých záloh, půjček, směnek a veškerých ostatních pohledávek. V konsolidačním 

celku je tato pohledávka zároveň vykázána jako závazek za sebou samým. Tyto položky 

tak neoprávněně navyšují aktiva a pasiva a musí se vyloučit. (Fireš, Harna, 1997, s. 298) 

Na jedné straně se vyloučí zaúčtované pohledávky v plné výši a závazky na straně druhé. 

Z hlediska konsolidace tak dojde ke snížení oběžných aktiv a zároveň ke snížení cizích 

zdrojů. Pokud pohledávky nejsou ve stejné výši jako závazky, bude mít tato operace 

dopad do výsledku hospodaření. Tento případ může nastat, pokud nebyl proveden odpis 

pohledávky nebo byla zúčtována opravná položka u pohledávky nebo z důvodu 

kurzového rozdílu. (Fireš, Harna, 1997, s. 302) 
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Vyloučení cenných papírů se zpětnou vazbou 

Emitentem cenných papírů se zpětnou vazbou je mateřský podnik, které drží dceřiný 

podnik. V tomto případě se nejedná o cenné papíry se záměrem krátkodobého držení a 

prodejem. Na straně mateřského podniku se vyloučí v položce finančních investic 

v dceřiných podnicích oproti složce vlastního jmění (obecně to bývá položka Fondy ze 

zisku). Pokud je k cenným papírům vytvořená opravná položka, vypořádá se stejně proti 

položce Fondy ze zisku. (Fireš, Harna, 1997, s. 302) 

Vyloučení vzájemných spotřebovaných dodávek 

Vyloučení vzájemných spotřebovaných dodávek nemá vliv na výsledek hospodaření ani 

konsolidovanou rozvahu. Projeví se pouze ve výkazu zisků a ztrát. Na jedné straně dojde 

ke snížení výnosů a straně druhé nákladů. Komplikace při správném vyloučení by mohly 

nastat v případě, že dodávka by byla identifikována jen na jedné straně. To závisí 

především na úrovni evidence ve skupině. Další případ může nastat při kurzových 

rozdílech. (Fireš, Harna, 1997, s. 303) 

Vyloučení nespotřebovaných dodávek 

V tomto případě se jedná o dodávky, které jsou na jedné straně výnosem, ale na druhé 

straně u odběratele nebyly plně spotřebovány. Na straně odběratele jsou zúčtovány 

v aktivech, dodávky zásob a u dodavatele ve výnosech. Tento případ je třeba vnímat jako 

aktivaci vnitropodnikových nákladů nebo změnu zásob. Z hlediska jednoho podniku se 

jedná pouze o přesun majetku. (Loja, Jonáš, 2018, s. 35-36) 

Vnitroskupinové dodávky se rozdělí na: 

• část dodávky, kterou odběratel zpracoval. Tyto dodávky se vyloučí z nákladů i 

výnosů bez dopadu na výsledek hospodaření, 

• zbývající část dodávky, která není spotřebována, je u odběratele zaúčtována do 

majetku. U těchto dodávek se u dodavatele sníží dosažený hospodářský výsledek 

a u odběratele o příslušnou částku aktiv.  

Vylučování probíhá ve všech případech, ať jde o dodávky mezi dceřiným a mateřským 

podnikem nebo mezi dvěma dceřinými podniky. (Fireš, Harna, 1997, s. 304-305) 
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2.5 Ocenění podniku  

Při prodeji podniku nebo jeho podílů, je třeba ho nejprve ocenit jako celek. 

Nejjednodušším způsobem by bylo nalézt obdobný podnik, který byl předmětem 

transakce a cenu za kterou byl prodán, použít jako základ ocenění našeho podniku. Najít 

ale identický podnik je téměř nemožné. (Mařík, 2018, s. 20) 

Právní úprava 

V současné době neexistuje v České republice žádný závazný zákon nebo předpis pro 

oceňování podniku. Existují ale určité předpisy, které by měl oceňovatel dílčím 

způsobem uplatňovat.  

Mezi České předpisy patří Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. a na něj 

navazující vyhlášky Ministerstva financí ČR. Dále Metodický pokyn České národní 

banky. Tyto předpisy lze aplikovat pro vymezený okruh případů. Dalším stupněm jsou 

Mezinárodní a Evropské oceňovací standardy, které nejsou závazným předpisem, ale 

jsou souborem mezinárodních uznávaných doporučení. V některých zemí se uplatňují 

Národní standardy. U nás se lze nejčastěji setkat s Americkými oceňovacími 

standardy US PAP a Německým standardem IDW S1. Všechny výše uvedené 

standardy jsou neustále aktualizovány a upravovány, proto musí oceňovatel neustále 

sledovat aktuální znění. (Mařík, 2018, s. 22-23) 

„Hodnota podniku je tedy dána očekávanými budoucími příjmy (buď na úrovni vlastníka, 

nebo na úrovni všech investorů do podniku, tj. vlastníků i věřitelů) převedenými 

(diskontovanými) na jejich současnou hodnotu.“ (Mařík, 2018, s. 24) 

Kategorie hodnoty 

Podle základního předpokladu, na kterém je ocenění založeno, lze rozlišit kategorie 

(báze) hodnoty. Každá kategorie hodnoty přizpůsobuje svůj rozsah základního ocenění, 

proto je její vymezení zcela zásadní. Pro oceňování podniku existuje 5 základních 

kategorií hodnoty: 
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1) Tržní hodnota 

Tržní hodnotu je možné odvíjet od otázky, kolik by byl ochoten zaplatit běžný zájemce na 

trhu? Definice tržní hodnoty zní: „Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl 

být majetek nebo závazek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným 

prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém 

marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ 

2) Spravedlivá hodnota 

Jedná se o odhad ceny, která by byla spravedlivá mezi dvěma konkrétními stranami. Dále 

se musí zohlednit výhody či nevýhody plynoucí z transakce pro obě strany. Spravedlivá 

hodnota se nejčastěji používá při určení ceny podílu u veřejně neobchodované 

společnosti mezi dvěma konkrétními vlastníky. 

3) Investiční hodnota (subjektivní hodnota) 

Řada teoretiků je toho názoru, že na hodnotu podniku by se mělo nahlížet jako na zcela 

jedinečný jev. V tom případě je priorita názor účastníků transakce. „Investiční hodnota je 

hodnota aktiva pro konkrétního stávajícího nebo předpokládaného vlastníka a ohledem 

na individuální investiční nebo provozní cíle.“ 

4) Objektivizovaná hodnota 

Jelikož v praxi objektivní hodnota neexistuje, setkáváme se s pojmem objektivizovaná 

hodnota. Lze pak říci, že objektivní hodnota je ta, která je považována za relativně 

nejméně spornou. Měla by být v největší možné míře založena na všeobecně uznávaných 

datech. Při jejím výpočtu by se oceňovatel měl držte určitých požadavků a zásad.   

5) Kolínská škola 

V evropských zemích je poněkud obtížné hovořit o tržná hodnotě, protože trh s podniky 

je v evropských podmínkách stále omezený. Jde především o nedostatek transparentnosti 

na trhu a chybí větší objem transakcí s obdobnými podniky. Subjektivní ocenění je proto 

chápáno jako reálné východisko ocenění u většiny podniků. Stejně tak Kolínská škola 

zastává názor, že oceňování by mělo být založeno na obecných funkcích, jako 
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poradenská, rozhodčí, argumentační, daňová, komunikační a nepřizpůsobovat ho 

jednotlivým podnětům. (Mařík, 2018, s. 25-40) 

Mezi další netržní kategorie hodnoty je vhodné zmínit likvidační hodnotu, což je 

dosažená částka při prodeji skupiny aktiv nebo samostatného aktiva na samostatném 

základě. Zjednodušeně jde o situaci, kdy aktivum fungující v rámci nějakého celku je 

prodáno samostatně. (Mařík, 2018, s. 41) 

Metody pro finanční ocenění podniku 

U finančního ocenění podniku je cílem vyjádřit jeho hodnotu pomocí peněžní částky. 

Výsledná hodnota se je většinou založeno na použití několika oceňovacích metod. Ty lze 

sjednotit do tří velkých skupin, oceňovacích přístupů, obecně platných při oceňování 

libovolných aktiv: 

• výnosový přístup, 

• nákladový přístup,  

• tržně-porovnávací přístup. (Mařík, 2018, s. 44) 

Toto členění je založeno na typu vstupních dat, ze kterých je odvozena hodnota aktiva. 

Jelikož je ale podnik dost specifické aktivum, je vhodné členění oceňovacích metod ještě 

rozdělit do tří následujících okruhů: 

1) Metody opírající se o analýzu výnosů podniku, kam patří: Metoda 

diskontovaných peněžních toků (DCF), Kombinované (korigované) výnosové 

metody, Metoda kapitalizovaných čistých výnosů a Metoda ekonomické přidané 

hodnoty. 

2) Metody založené na ocenění jednotlivých položek majetku podniku: Ocenění 

na základě srovnatelných podniků, Ocenění na základě tržní kapitalizace, 

Ocenění na základě srovnatelných transakcí, Ocenění na základě údajů o 

podnicích uváděných na burzu a Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů. 

3) Metody založené na analýze cen na trhu: Účetní hodnota vlastního kapitálu na 

principu historických cen, Substanční hodnota na principu úspory nákladů, 

Substanční hodnota na principu nákladu znovupořízení, Likvidační hodnota, 

Majetkové ocenění na principu tržních hodnot. (Mařík, 2018, s. 44-45) 
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Pro ocenění vybraného podniku v následující části práce některou z výše uvedených 

metod nejsou dostupné potřebné údaje. Ocenění podniku bude provedeno pouze účetně. 

  

2.6 Ekonomické zhodnocení KÚZ 

V dnešní době dochází neustále ke změnám v ekonomickém prostředí. V návaznosti na 

to dochází i na změny ve firmách, které jsou součástí tohoto ekonomického prostředí. 

Nyní se úspěšná firma při hospodaření neobejde bez rozboru své finanční situace. 

Nejčastější rozborová metoda – pomocí finančních ukazatelů, která se zpracovává 

v rámci finanční analýzy, je využívána k měření dosaženého stupně úspěšnosti firemní 

strategie v souvislosti s ekonomickým prostředím. Finanční analýza by se dala definovat 

jako „systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních 

výkazech. Finanční analýz v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek.“ (Růčková, 2019, s. 9) 

O informace o finančním stavu podniku jeví zájem nejen manažeři podniku, ale i ostatní 

subjekty které přichází do styku s podnikem. Mezi externí uživatele lze zařadit 

investory, banky a jiné věřitele, stát a jeho orgány, dodavatelé, zákazníky nebo 

konkurenci. K interním uživatelům se pak řadí manažeři, zaměstnanci a odboráři. 

(Kislingerová a kol., 2010, s. 48)  

Horizontální analýza (analýza „po řádcích“) 

Používá se běžně v podnicích pod názvem analýza časových řad. Z toho plyne, že se 

jedná o analýzu vývoje finančních ukazatelů v čase. Výstupem je časový trend finančního 

ukazatele, který se využívá pro predikci jeho budoucího vývoje. Minulý vývoj však na 

ten budoucí nemusí mít žádný vliv. V tomto případě nemusí být splněna podmínka ceteris 

paribus (za stejných podmínek). Navíc by, pro statistickou významnost, muselo být 

ukazatelů velké množství. Budoucí výsledek nakonec nemusí být determinován výsledky 

z minulosti. (Kalouda, 2017, s. 62) 
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Vertikální analýza 

Při vertikální analýze se pracuje se strukturou ukazatelů, přičemž se předpokládá, že se 

jejich struktura bude v čase měnit. Podnik se může stávat finančně lehčím, tzn. poměr 

oběžných a fixních aktiv se mění ve prospěch aktiv oběžných. Jako základ se zde bere 

celková suma analyzovaného ukazatele. (Kalouda, 2017, s. 62) 

2.6.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele vychází nejčastěji z účetních dat, respektive z rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. Tyto ukazatele popisují vzájemný vztah mezi dvěma či více 

absolutními ukazateli na základě jejich podílu. (Sedláček, 2011, s. 55) 

Poměrové ukazatele patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější metodu finanční analýzy. 

Umožňují získat nenákladný a navíc rychlý obraz na základní úrovni o finančních 

charakteristikách společnosti. Jejich výpočtem sice analýza teprve začíná, ale můžou být 

považovány za určitý druh síta, které zachytí oblasti vyžadující mnohem hlubší analýzu. 

(Sedláček, 2011, s. 55) 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. Likvidita 

poměřuje to, čím podnik může platit s tím, co podnik musí zaplatit. Podle míry jistoty 

měření se dosazují do čitatele majetkové složky s různou dobou likvidností. (Sedláček, 

2011, s. 75) 

a) likvidita III. stupně 

běžná likvidita =  
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

Běžná likvidita udává, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Doporučená hodnota ukazatele by se měl pohybovat v rozmezí 1,5-2,5. U nízkých hodnot 

je rizikové hospodaření podniku, protože část krátkodobých závazků se využívá 

k financování dlouhodobého majetku. Z příliš vysokých hodnot vyplývá zbytečně vysoká 

hodnota ČPK a drahé financování. (Knápková, Pavelková, Remeš a kol, 2017, s. 94) 
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b) likvidita II. stupně  

pohotová likvidita =  
oběžná aktiva − zásoby

krátkodobé závazky
 

Pohotová likvidita vyjadřuje, jak je organizace schopna platit krátkodobé závazky bez 

prodeje zásob. Doporučené hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 1,1-1,5. Podnik by 

měl být schopen po zpeněžnění krátkodobého finančního majetku, krátkodobých 

pohledávek a pomocí peněžních prostředků, uhradit své krátkodobé závazky bez nutnosti 

prodeje zásob. (Špička, 2017, s. 36)   

c) likvidita I. stupně 

okamžitá likvidita =  
krátkodobý finanční majetek + peněžní prostředky

krátkodobé závazky
 

Okamžitá likvidita je brána spíše jako konzervativní ukazatel, jelikož předpokládá 

schopnost splácet krátkodobé závazky krátkodobým finančním majetkem a 

disponibilními peněžními prostředky. (Špička, 2017, s. 36) Doporučená hodnota 

ukazatele se zde liší podle sektoru, nejčastěji bývá ale udáváno 0,2-0,4. (Kalouda, 2017, 

s. 75)  

Ukazatele rentability 

Rentabilita se užívá k měření schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. Pro výpočet 

poměrových ukazatelů se vychází nejčastěji z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Obecně 

lze rentabilitu vyjádřit poměrem zisku k částce vloženého kapitálu. (Růčková, 2015,    

s. 57-58)  

a) rentabilita aktiv (ROA)  

Rentabilita aktiv vyjadřuje schopnost podniku využívat majetek vložený do svého 

podnikání. Vypočítá se dle následujícího vzorce: 

ROA =  
zisk

celková aktiva
  

U ROA dosazujeme ve vzorci do čitatele EBIT, tzn. provozní výsledek 

hospodaření za účetní období. (Špička, 2017, s. 73)  
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b) rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje, jaká je výnosnost kapitálu vloženého 

vlastníky. Výsledek ukazatele by neměl být nižší než úroky z dlouhodobých 

vkladů. (Knápková, Pavelková, Remeš a kol, 2017, s. 103) 

ROE =  
zisk

vlastní kapitál
 

U ROE dosazujeme ve vzorci do čitatele EAT, tzn. výsledek hospodaření po 

zdanění. (Špička, 2017, s. 72) 

 

c) rentabilita tržeb (ROS) 

Posledním z ukazatelů je rentabilita tržeb, která vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisk při dané úrovni tržeb. Někdy je tento ukazatel nazýván také 

ziskové rozpětí. (Růčková, 2015, s. 62) 

ROS =  
zisk

tržby
 

U ROS dosazujeme ve vzorci do čitatele EBIT, tzn. provozní výsledek 

hospodaření za účetní období. (Knápková, Pavelková, Remeš a kol, 2017, s. 100) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Z pojmu zadluženost vyplývá, že podnik ke svému financování aktiv užívá cizí zdroje. 

Využíváním cizích zdrojů je ovlivněna výnosnost kapitálu akcionářů i riziko podnikání. 

Financování ryze z vlastního nebo cizího kapitálu je u velkých podniků zcela vyloučeno. 

Pokud by podnik financoval svá aktiva pouze z vlastního kapitálu, snížil by výnosnost 

vloženého kapitálu. Financování pouze cizím kapitálem je také vyloučeno, kde 

v právních předpisech je zakotvena povinnost o vkladu vlastního kapitálu na začátku 

podnikání. Hlavním motivem je to, že financování cizími zdroji je levnější. (Kislingerová 

a kol, 2010, s. 110) 
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a) Celková zadluženost 

Je základní ukazatel zadluženosti. Udává v procentech, jak je podnik financován 

cizími zdroji.  

celková zadluženost =  
cizí zdroje

aktiva celkem  
 

 

Doporučená hodnota se uvádí 30-60 %, kde ale záleží na odvětví a schopnost 

splácet úroky z plynoucích dluhů. (Knápková, Pavelková, Remeš a kol, 2017, s. 

88-89) 

 

b) Koeficient samofinancování 

Vyjadřuje finanční nezávislost a slouží jako doplňující ukazatel celkové 

zadluženosti. Oba dva ukazatele podávají obraz finanční struktuře a jejich součet 

by měl být 100 %. (Sedláček, 2011, s. 64) 

Koeficient samofinancování =  
vlastní kapitál

celková aktiva
 

 

c) Míra zadluženosti 

Dalším z ukazatelů je míra zadluženosti a udává vztah mezi vlastním kapitálem a 

cizími zdroji.  

míra zadluženosti =  
cizí zdroje

vlastní kapitál 
 

 

Při užití tohoto ukazatele by pozornost měla být věnována nejen poměru cizího a 

vlastního kapitálu, ale i struktuře zdrojů dle jejich splatnosti. Dlouhodobé zdroje 

jsou zpravidla méně rizikové, ale snížení tohoto rizika je zaplaceno jejich vyšší 

cenou. (Knápková, Pavelková, Remeš a kol, 2017, s. 89) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Analytická část diplomové práce je zaměřena na konsolidační celek, kterým se tato 

práce zabývá. Jsou zde představeny jednotlivé společnosti a jejich vazby mezi sebou. 

Dále je pomocí ukazatelů finanční analýzy zhodnocena aktuální ekonomická situace.  

3.1 Představení společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 

Název společnosti:  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 

Sídlo společnosti:  Šatov 404 

Právní forma:  Akciová společnost 

Základní kapitál:  45 217 000 Kč 

Společnost Znovín Znojmo, a.s., dále jen mateřská společnost, byla založena 4. května 

1992 jako akciová společnost. Hlavním předmětem podnikaní je hostinská činnost, dále 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Předmětem 

činnosti podniku je zemědělská výroba. Základní kapitál společnosti tvoří 45 217 kusů 

akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč. K 31. 12. 2018 vlastnilo společnost 152 

akcionářů, kde majoritní akcionář vlastní 39 110 kusů akcií. To odpovídá 86,49 % 

základního kapitálu společnosti. Statutárním orgánem je představenstvo. Představenstvo 

se skládá z předsedy a dvěma členy. Na představenstvo dohlíží dozorčí rada, která má 

také tři členy. (Konsolidovaná výroční zpráva, 2018) 

Znovín Znojmo patří mezi největší producenty vína v České republice, stejně tak je 

největším vlastníkem vinic. (Weinofczechrepublic.cz, 2019) Prodejní základnou 

společnosti je Loucký klášter ve Znojmě. Pro své zákazníky pravidelně pořádá putování 

po vinicích či po sklepech, stejně tak jako Znovín Walking. (Konsolidovaná výroční 

zpráva, 2018) 
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Předpokládaný vývoj 

Společnost se bude snažit udržet úroveň zisku jako v roce 2018. K tomu by měla přispět 

změna portfolia a inovace. Dále chtějí udržet nárůst přívlastkových vín a ostatních 

specialit, u kterých je přidaná hodnota v podobě individuálního přístupu. Komplikace 

plánu by mohly nastat chystanými restrikcemi v propagaci alkoholu. (Výroční zpráva 

společnosti Znovín Znojmo, 2018) 

3.2 Konsolidační celek  

Konsolidační celek tvoří nyní 4 subjekty. Patří sem mateřská společnost ZNOVÍN 

ZNOJMO, a.s. a tři dceřiné společnosti. Jedná se o Vinice Hustopeče, s.r.o., VINICE 

ZNOVÍN s.r.o. a Vinice Weinperky, a.s. Ve všech dceřiných společnostech vlastní 

mateřská společnost 100 % podíl. Konsolidace je sestavena pomocí plné metody.  

 

Obr. 7: Konsolidační celek aktuální situace (Vlastní zpracování na základě výroční zprávy) 

 Z předchozího obrázku je patrné, že mateřská společnost uplatňuje ve všech dceřiných 

společnostech rozhodující vliv a konsolidace probíhá plnou metodou. V následujícím 

textu budou představeny všechny dceřiné společnosti.  

 

ZNOVÍN ZNOJMO, 
a.s.

Vinice Hustopeče, 
s.r.o.

100%

VINICE ZNOVÍN, 
s.r.o.

100%

Vinice Weinperky, 
a.s.

100%
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Vinice Hustopeče s.r.o. 

Název společnosti: Vinice Hustopeče s.r.o. 

Sídlo:   Jízdárenská 493, Velké Němčice 

Základní kapitál: 43 100 000 Kč 

Společnost vznikla roku 2000 s názvem LANOCU s.r.o. jediným společníkem s výši 

základního kapitálu 100 000 Kč. Jejím předmětem podnikání byla koupě zboží za účelem 

jeho dalšího prodeje. V roce 2004 změnila své obchodní jméno na OSTACOLOR s.r.o. O 

6 let později byla společnost přejmenována na Vinice Hustopeče s.r.o. a jejím předmětem 

podnikání se stala výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. Došlo i na zvýšení základního kapitálu. Ve stejném roce přešla na společnost 

Vinice Hustopeče jedna ze dvou odštěpovaných částí společnosti ZEMOS s.r.o. 

(Justice.cz, 2019)  

Společnost se zabývá pěstováním vinné révy, která slouží především jako rozšíření 

portfolia mateřské společnosti o odrůdy netypické pro znojemskou podoblast. Dceřinou 

společností se stala v roce 2011. (Justice.cz, 2019)  

VINICE ZNOVÍN s.r.o. 

Název společnosti: VINICE ZNOVÍN, s.r.o. 

Sídlo:  Šatov 404 

Základní kapitál: 10 200 000 Kč 

Společnost vznikla 20. června 1996 pod názvem Zemědělské sdružení Přímětice s.r.o. 

s výši základního kapitálu 100 000 Kč čtyřmi společníky. Předmětem podnikání byla 

zemědělská prvovýroba, zpracování zemědělských produktů a silniční motorová 

nákladní doprava. Od roku 2001 vystupovala společnost pod názvem Zemědělské 

sdružení s.r.o. V roce 2011 byla přejmenována na VINICE ZNOVÍN, s.r.o. (Justice.cz, 

2019)  
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Společnost VINICE ZNOVÍN poskytuje především motorovou dopravu v rámci 

koncernu. Pěstuje vinnou révu a několik dalších zemědělských plodin. Dceřinou 

společností je od roku 2011. (Účetní závěrka Vinice Znovín, 2018) 

Vinice Weinperky, a.s. 

Název společnosti: Vinice Weinperky, a.s.  

Sídlo:  Šatov 404 

Základní kapitál: 15 600 000 Kč 

Společnost Vinice Weinperky, a.s. byla založena 11. prosince 2012 třemi společníky 

s výši základního kapitálu 15 600 000 Kč. Ten je tvořen akciemi na jméno v počtu 156 ks 

o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, které nejsou obchodovány. Předmětem podnikání je 

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

zemědělská výroba. Primárně slouží jako zdroj vinné révy pro mateřskou společnost. 

Vinice Weinperky je zařazena v kategorii viniční trati I – tzn. nejkvalitnější. (Justice.cz, 

2019)  

3.2.1 Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku 

Podle tabulky č. 1: Kategorizace účetních jednotek (Dušek, 2014, s. 57) je účetní 

jednotka povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud překročí alespoň dvě 

z následujících kritérií: 

• aktiva celkem 100 000 000 Kč,  

• čistý obrat 200 000 000 Kč, 

• průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.  

Pokud by účetní jednotka kritéria nepřekročila, jednalo by se o malou účetní jednotku, 

která nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku.  

Hodnoty analyzované společnosti: 

• aktiva celkem 836 064 000 Kč, 

• čistý obrat 382 596 000 Kč, 
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• průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 129. (Konsolidovaná 

výroční zpráva, 2018) 

Dle posuzovaných kritérií analyzovaná společnost překročila ke konci rozvahového dne 

účetní závěrky tři kritéria ze tří, proto je povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku.  

3.2.2 Analýza ekonomické situace skupiny  

V následující kapitole bude zhodnocena ekonomická situace konsolidačního celku. 

Prvním krokem bude vertikální analýza rozvahy a výsledku zisku a ztráty. Protože se tato 

diplomová práce věnuje zhodnocení konsolidačního celku před změnou a po změně, 

která nastala v rámci jednoho roku, bylo by bezpředmětné provádět horizontální analýzu, 

jejíž cíl je srovnání v čase. Druhá část se věnuje zhodnocení konsolidačního celků 

pomocí poměrových ukazatelů.  

Odvětvové zatřídění subjektu  

Aby byli vypočtené výsledky srovnatelné, je třeba konsolidační celek zařadit do odvětví, 

ve kterém podniká. Obor se určí dle české klasifikace ekonomických subjektů 

(CZ-NACE). Konsolidační celek je zařazen v sekci C (Zpracovatelský průmysl) v oddílu 

11 - výroba nápojů, pod číslem 11.02 – výroba vína z vinných hroznů. (Czso, 2019)  

Vertikální analýza  

V následující tabulce č. 2 je zobrazena vertikální analýza aktiv konsolidačního celku. 

Základem jsou zde celková aktiva, ke kterému je vyjádřen procentní podíl jednotlivých 

položek majetku.  
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Tabulka 2: Vertikální analýza aktiv 2018 v tis. Kč (Vlastní zpracování na základě konsolidované výroční 

zprávy 2018) 

Aktiva celkem  690 511 100,00 % 

Dlouhodobý majetek  264 813 38,35 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 945 0,43 % 

Dlouhodobý hmotný majetek  261 736 37,90 % 

Kladný konsolidační rozdíl  132 0,02 % 

Oběžná aktiva  342 966 49,67 % 

Zásoby  187 266 27,12 % 

Pohledávky  42 059 6,09 % 

Peněžní prostředky 113 641 16,46 % 

Časové rozlišení  82 732 11,98 % 

Z výsledků vertikální analýzy lze říci, že společnost má více oběžného majetku než 

dlouhodobého, tzn. patří mezi kapitálově lehké. Z dlouhodobého hmotného majetku tvoří 

největší část pozemky a stavby, kde jde především o výrobní haly. Největší část oběžných 

aktiv tvoří zásoby, zejména položky nedokončená výroba a polotovary, kde je evidována 

rozpracovaná výroba vína a dále výrobky, kam patří víno připravené k prodeji. Peněžní 

prostředky plynou z přímého prodeje vín na prodejnách. Poměrně vysokou hodnotu 

můžeme vidět u položky časového rozlišení, kde největší část tvoří náklady příštích 

období. Společnost má své obchodní sídlo v pronájmu a v letošním roce uzavřela 

smlouvu na pronájem dalšího křídla budovy.  

V následující tabulce č. 3 je zobrazena vertikální analýza pasiv konsolidačního celku.  

Tabulka 3: Vertikální analýza pasiv 2018 v tis. Kč (Vlastní zpracování na základě konsolidované výroční 

zprávy) 

Pasiva  690 511 100,00 % 

Vlastní kapitál  438 228 63,46 % 

Základní kapitál  45 217 6,55 % 

Kapitálové fondy  1 135 0,16 % 

Fondy ze zisku  248 969 36,06 % 

VH minulých let  74 497 10,79 % 

VH běžného období 68 410 9,91 % 

Cizí zdroje  249 271 36,10 % 

Závazky  249 271 36,10 % 

Dlouhodobé závazky  68 677 9,95 % 

Krátkodobé závazky  180 594 26,15 % 

Časové rozlišení  3 012 0,44 % 
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Z tabulky lze vidět, že společnosti financují svá aktiva z 63,5 % vlastními zdroji, což je 

považováno za bezpečnější formu financování. Největší podíl na vlastním kapitálu mají 

fondy ze zisku, přesněji se jedná o statutární a ostatní fondy. Ten je využíván pro sociální 

účely na stravování zaměstnanců. (Konsolidovaná výroční zpráva) Další významnou 

položkou je výsledek hospodaření minulých let, kde se kumuluje nerozdělený zisk 

společnosti. U cizích zdrojů převládají závazky krátkodobé. Z toho největší část tvoří 

závazky ke společníkům a závazky z obchodních vztahů. Veškeré závazky jsou 

vykazovány ve jmenovité hodnotě. 

Tabulka č. 4 zobrazuje vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát konsolidovaného celku za 

rok 2018. Vzhledem k tomu, že se konsolidační celek zabývá výrobou a prodejem vína, 

tvoří téměř celých 100 % tržeb položka tržby z prodeje výrobků a služeb. Poměrně 

vysoké procento vzhledem k tržbám má položka výkonová spotřeba.    

Tabulka 4: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 2018 v tis. Kč (Vlastní zpracování na základě 

konsolidované výroční zprávy) 

Ʃ Tržby celkem  316 282 100,00 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb  310 331 98,12 % 

Tržby za prodej zboží  5 951 1,88 % 

Výkonová spotřeba  185 058 58,51 % 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -23 388 -7,39 % 

Aktivace (-) -1 618 -0,51 % 

Osobní náklady  56 798 17,96 % 

Úpravy hodnot v provozní činnosti 17 037 5,39 % 

Ostatní provozní výnosy 16 246 5,14 % 

Ostatní provozní náklady 5 401 1,71 % 

Konsolidovaný provozní VH 92 546 29,26 % 

Výnosové úroky a podobné výnosy 52 0,02 % 

Nákladové úroky a podobné náklady 7 487 2,37 % 

Ostatní finanční výnosy 86 0,03 % 

Ostatní finanční náklady 1 051 0,33 % 

Konsolidovaný finanční VH -8 400 -2,66 % 

Konsolidovaný VH před zdaněním  84 146 26,60 % 

Daň z příjmů 15 736 4,98 % 

Konsolidovaný VH po zdanění  68 410 21,63 % 

Konsolidovaný VH bez menšinových podílů  68 410 21,63 % 

Konsolidovaný VH za účetní období  68 410 21,63 % 



53 

 

Analýza výkazu zisku a ztráty se je zaměřena pouze na nejdůležitější položky. Jak už 

bylo řečeno výše, vysoký podíl vzhledem k tržbám má výkonová spotřeba, a to 58,51 %. 

Zejména se jedná o spotřebu materiálu a energie, které potřebují k výrobě. Dále jsou to 

služby. Zákazníci využívají prohlídky sklepů, degustací nebo služby můj box. Druhou 

největší položku tvoří osobní náklady, které se skládají z mzdových nákladů a nákladu na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Mzdové náklady jsou ve výši 42 983 000 Kč. 

Z toho odměny členům řídících, kontrolních či správních orgánů mateřské společnosti, 

kdy jejich počet čítá 6 osob, činily 746 000 Kč, tzn. na jedno připadá roční odměna 

124 333 Kč.  Při průměrném počtu zaměstnanců 129 osob, pak činí průměrná měsíční 

mzda zaměstnanců 27 300 Kč. V porovnání s oborovými hodnotami má konsolidační 

celek o 6,75 % vyšší podíl osobních nákladů na tržbách, takže vyplácí svým 

zaměstnancům vyšší mzdu.  

Podíl provozního výsledku hospodaření na tržbách je 29 %. Za to podíl konsolidovaného 

finančního výsledku hospodaření na tržbách je -2,66 %. Finanční výsledek hospodaření 

bývá u českých nefinančních společností relativně typický, kvůli nákladům na bankovní 

úvěry a ostatní finanční služby. Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období 

má podíl 21,63 % na tržbách. V porovnání s oborovými hodnotami, které vykazují podíl 

výsledku hospodaření na tržbách 13 %, lze brát hodnoty konsolidačního celku za 

výborné. 

Analýza poměrových ukazatelů    

V následující části práce jsou vypočítány poměrové ukazatele původního konsolidačního 

celku. K tomu byly použity vybrané ukazatele rentability, likvidity a zadluženosti. 

Výsledné hodnoty jsou porovnány s obrovými hodnotami, aby bylo možné zhodnotit, 

jaká je situace konsolidačního celku. Jak bylo uvedeno výše, celá skupina je zařazena do 

oddílu NACE 11 – Výroba nápojů.  
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Rentabilita  

K zhodnocení rentability byly použity tři ukazatele, rentabilita aktiv, rentability vlastního 

kapitálu a rentabilita tržeb. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 5: Ukazatele rentability za rok 2018 (Vlastní zpracování na základě konsolidované výroční 

zprávy) 

UKAZATEL  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. NACE 11 

ROA 13,40 % 11,78 % 

ROE 15,61 % 17,90 % 

ROS 29,26 % 16,30 % 

Rentabilita aktiv udává, jak dokáže společnost efektivně využívat majetek. Výsledná 

hodnota u koncernu je 13,40 %, což je o necelá dvě procenta výše než oborový průměr. 

To může být způsobeno dosahováním dobrého výsledku hospodaření před zdaněním.   

Oproti tomu u rentability vlastního kapitálu můžeme vidět, že společnost lehce za 

oborovými hodnotami zaostává. ROE vyjadřuje procentní výnos investovaného kapitálu. 

Obecně platí, že čím vyšší hodnoty společnost dosahuje, tím lépe. Rentabilita tržeb 

převyšuje oborové hodnoty téměř o polovinu. Z jedné koruny tržeb tak společnost 

dosahuje 0,2926 Kč zisku.  

Likvidita  

Dále byly zkoumány ukazatele likvidity. Ta vypovídá, jak je společnost schopna měnit 

aktiva na peníze a hradit své krátkodobé závazky. Jedná se o běžnou, pohotovou a 

okamžitou likviditu. Výsledné hodnoty jsou opět srovnány s oborovými hodnotami. 

Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce číslo 6.  

Tabulka 6: Ukazatele likvidity za rok 2018 (Vlastní zpracování na základě konsolidované výroční zprávy) 

Ukazatel ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. NACE 11 

Běžná likvidita 1,89 1,15 

Pohotová likvidita  0,86 0,87 

Okamžitá likvidita  0,63 0,27 
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Běžná likvidita by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5-2,5. Výsledná hodnota ve 

sledovaném období je 1,89, čímž převyšuje oborovou hodnotu. U pohotové likvidity se 

jako optimum uvádí od 1 do 1,5. Dosažená hodnota je pouhých 0,86 a zaostává i za 

oborovým průměrem. To může být způsobeno tím, že společnost zbytečně drží vysokou 

hodnotu zásob. Okamžitá likvidita je ve výši 0,63 a dvojnásobně převyšuje oborový 

průměr. Doporučená hodnota se uvádí 0,2-0,4. Vyšší hodnota ukazatele je způsobena 

držením vysoké části peněz v hotovosti, které pak nemohou být efektivně využity.  

Ukazatele zadluženosti  

Poslední ukazatele pro ekonomické zhodnocení konsolidačního celku byly vybrány 

ukazatele zadluženosti. Konkrétně jsou to celková zadluženost, koeficient 

samofinancování a míra zadluženosti. Výsledné hodnoty a oborové hodnoty jsou 

zobrazeny v následující tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Ukazatele zadluženosti za rok 2018 (Vlastní zpracování na základě konsolidované výroční 

zprávy) 

UKAZATEL  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. NACE 11 

Celková zadluženost 36,10 % 49,26 % 

Koeficient samofinancování 63,46 % 50,54 % 

Míra zadluženosti  56,88 % 97,45 % 

Jako první byla zkoumána celková zadluženost koncernu. Tato hodnota dosahuje ve 

sledovaném období 36,10 % a je o 13 % nižší než oborový průměr. Doporučená hodnota 

se uvádí mezi 30-60 %. Dalším ukazatelem je koeficient samofinancování, který je 

opakem celkové zadluženosti. Součet těchto dvou ukazatelů by měl být 100 %. 

Koeficient samofinancování je ve výši 63,46 %, který opět převyšuje oborový průměr. 

Koncern tak používá při svém financování více vlastní kapitál než aktiva, což je 

bezpečnější forma financování. Posledním ukazatelem je míra zadluženosti, což bývá 

významný ukazatel hlavně pro banku. Hodnota 56,88 % je oproti oborovému průměru 

výrazně nižší. Zadluženost koncernu je relativně nízká, protože vlastní kapitál převyšuje 

cizí kapitál.  
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Shrnutí  

V analytické části diplomové práce byl představen konsolidační celek včetně jeho 

dceřiných společností a podmínky, které vymezují povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku. Pomocí CZ NACE bylo provedeno zatřídění konsolidačního celku. Dále 

byla provedena analýza ekonomické situace celé skupiny. Prvním krokem analýzy bylo 

sestavení vertikální analýzy aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty. Z té vyplývá, že 

společnost drží vysokou hodnotu zásob a také pohledávek. Pokud by se položka 

pohledávek i nadále zvyšovala, mohlo by časem dojít k problematické situaci, protože 

peníze, které jsou v nich drženy, nemůžou být efektivně využity jinde. Financování 

společnosti probíhá převážně s vlastních zdrojů. Ukazatelé rentability vykazují průměrné 

hodnoty, kromě rentability tržeb, která vykazuje daleko lepší výsledky než oborový 

průměr. Ukazatele likvidity se příliš nedrží ani oborových hodnot ani hodnot 

doporučených. Společnost je i tak schopna dostát svým závazkům, ale měla by si dát 

pozor na to, aby nedržela příliš vysokou hodnotu peněžních prostředků, které by mohla 

využít jinde. Posledním zkoumaným ukazatelem byly ukazatele zadluženosti. V této 

oblasti je dosahováno vynikajících výsledků.  

Celkové hodnocení společenství ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. lze pokládat za stabilní, neboť 

bylo dosaženo uspokojivých výsledků. Oproti oborovým hodnotám dosahuje 

nadprůměrných výsledků.  
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V návrhové části je znázorněna situace, kdy se mateřská společnost rozhodla díky dobré 

finanční situaci rozšířit konsolidační celek o další společnost. Novou společností je 

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. Ta se stejně 

jako mateřská společnost pohybuje v oblasti pěstování a zpracování révy vinné. Navíc se 

zabývá šlechtěním nových odrůd. Tím dojde k diverzifikaci portfolia služeb 

konsolidačního celku a nabízení komplexnějších služeb v oblasti vinařství a vinařské 

turistiky.  

Cílem této kapitoly je vymezení pravidel pro konsolidaci, sestavení nové konsolidované 

účetní závěrky a posoudit dopad rozšíření konsolidačního celku novou společností, a to 

především v oblasti ekonomických ukazatelů celé skupiny.  

4.1 Základní informace o nové společnosti  

V následující kapitole bude představena nová společnost, která se zařadí do 

konsolidačního celku.  

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.  

Název společnosti: AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE 

VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. 

Sídlo:  Vrbovec 274 

Základní kapitál:  100 000 Kč 

Společnost AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. 

byla založena 5. srpna 1993 a navázala tak na téměř stoletou historii znojemské stanice 

pro šlechtění révy vinné. Nyní je nejstarší šlechtitelskou stanicí v České republice a 

dokonce patří mezi jednu z nejstarších ve světě. Šlechtění se společnost věnuje dodnes. 

Snaží se pěstovat převážně odrůdy ranné a s vysokou cukernatostí. Jedná se o 30 odrůd. 

Při své činnosti spolupracuje s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze a 

s předními odborníky na vinařství a vinohradnictví v zahraničí (Itálie a Německo). 

(Ampelos.cz, 2019.) 



58 

 

Dále se společnost specializuje na řízené degustace, ubytování, udržování genofondu 

révy vinné, poradenství v oblasti ochrany a pěstování. Pod značkou AMPELOS 

produkuje i malé množství nejžádanějších odrůd vín. (Ampelos.cz, 2019.) 

Mateřská společnost uvažuje o nákupu 60 % podílu ve společnosti AMPELOS, 

ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. 

V následujícím grafu č. 1 je zobrazena výše tržeb společnosti AMPLEOS, s.r.o. od roku 

2012 do současnosti (výkazy z roku 2019 nebyly při psaní práce zatím dostupné). 

V prvním sledovaném období dosahovaly tržby pouhých 125 000 Kč. V následujících 

letech se tržby mírným tempem zvyšovaly.  

 

 

Graf 1: Vývoj tržeb společnosti AMPELOS, s.r.o. (Vlastní zpracování na základě výroční zprávy) 

 

Dalším sledovaným ukazatelem byl zisk společnosti, který je zobrazen v následujícím 

grafu č. 2. Ve sledovaných letech 2012-2014 byl zisk společnosti záporný. Velký podíl na 

tom měly mrazy v roce 2012, které zničily úrodu vinařům na Znojemsku. To způsobilo 

propad tržeb v letech 2012 a 2013. Přestože dále tržby udržovaly stoupající trend, od roku 

2015 zisk klesal, a to v důsledku zvyšujících se celkových nákladů společnosti, zejména u 

osobních nákladů, které se každoročně zvyšovaly.  
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Graf 2: Vývoj zisku společnosti AMPELOS, s.r.o. (Vlastní zpracování na základě výroční zprávy) 

Shrnutí  

Původní konsolidační celek se skládal z mateřské společnosti a tří dceřiných společností. 

Po koupi podílu v nové společnosti se konsolidační celek bude skládat z jedné 

konsolidující účetní jednotky a čtyř konsolidovaných účetních jednotek. Ve všech 

společnostech bude uplatňován rozhodující vliv. Pro lepší přehlednost je vše zobrazeno 

v následujícím obrázku.  

 

Obr. 8: Nový konsolidační celek (Vlastní zpracování) 
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4.2 Konsolidační pravidla 

Konsolidující účetní jednotka stanovuje konsolidační pravidla, které jsou východiskem 

pro sestavení konsolidované účetní závěrky:  

• Konsolidace probíhá přímou metodou. Dceřiné podniky jsou konsolidovány za 

pomoci metody plné konsolidace. 

• Způsob ocenění: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje 

v pořizovacích cenách a zahrnuje cenu pořízení a náklady na jeho pořízení. 

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. 

Cenné papíry a podíly jsou oceněny pořizovací cenou. Zásoby se oceňují 

pořizovacími náklady, včetně nákladů souvisejících na jejich pořízení. Zásoby 

vytvořené vlastní činností jsou oceněny vlastními náklady. Zásoby pořízené 

bezplatně jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou. Pohledávky jsou 

oceňovány jmenovitou hodnotou ke dni svého vzniku. Stejně tak závazky jsou 

vykazovány ve jmenovitých hodnotách. Náklady a výnosy se účtují do období, se 

kterým souvisejí.  

• Účetní závěrky dceřiných a přidružených společností, které jsou v cizí měně, 

budou přepočteny kurzem ČNB k rozvahovému dni KÚZ.  

• Konsolidovaná účetní závěrka bude sestavena k datu 31.12.2018. Oznámení a 

sdělení pravidel proběhne 1.1.2019. Individuální závěrky budou poskytnuty do 

31.1.2019. Zpracování konsolidované účetní závěrky 28.2.2019. Zpracování 

konsolidované výroční zprávy 29.5.2019. Ukončení auditu konsolidované účetní 

závěrky 3.6.2019. Zveřejnění konsolidované účetní závěrky 12.6.2019. 

 

4.3 Plná metoda konsolidace  

Konsolidující účetní jednotka (dále jen mateřská společnost) uvažuje o koupi 60% podílu 

ve společnosti Ampelos (dále jen dceřiná společnost). V tomto případě bude v dceřiné 

společnosti uplatňovat rozhodující vliv a konsolidace bude probíhat plnou metodou. Při 

konsolidaci budou k účetním výkazům původního konsolidačního celku přičtena 

příslušná data z nově přikoupené dceřiné společnosti.  
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Konsolidační rozdíl  

Prvním krokem konsolidace je výpočet konsolidačního rozdílu, který je stanoven kde dni 

získání podílu, tedy k 1. 7. 2018. Hlasovací práva se shodují s obchodními podíly. 

V první řadě je nutné zjistit výši výsledku hospodaření za běžné účetní období. Ten je 

rozdělen dle data akvizice, v tomto případě na dvě poloviny. Pokud známe výši VH za 

běžné účetní období ke dni akvizice, můžeme určit výši VK ke dni akvizice. Ten sčítá 

jednotlivé položky, a to základní kapitál, ážio a kapitálové fondy, fondy ze zisku, VH 

minulých let a VH běžného účetního období ke dni akvizice. Z této hodnoty je vypočten 

podíl ve výši 60 %. Konsolidační rozdíl je stanoven z rozdílu účetní hodnoty získaného 

podílu a hodnotou podílu na VK ke dni akvizice. Konsolidační rozdíl, dle výpočtu 

tabulky č. 8, dosáhl kladné hodnoty ve výši 233,7 tis. Kč a bude standardně odepisován 

20 let rovnoměrným způsobem. V prvním roce bude odpis ve výši pouze 117 tis. Kč, 

která odpovídá post-akvizičnímu období, tj. 6 měsíců. Konsolidační rozdíl i jeho odpis 

bude promítnut do nově sestavené konsolidované účetní závěrky. Samotné částky budou 

v rozvaze zaokrouhleny na celé tisíce.  

 Tabulka 8: Výpočet konsolidačního rozdílu (Vlastní zpracování na základě výročních zpráv) 

VH běžného účetního období  311 tis. Kč 

VH běžného účetního období ke dni akvizice 155,5 tis. Kč 

VK kde dni akvizice  5 484,5 tis. Kč 

Podíl mateřské společnosti 60 % 

Hodnota podílu na VK ke dni akvizice  3 290,7 tis. Kč 

Účetní hodnota podílu  7 964 tis. Kč 

Konsolidační rozdíl  7 964 – 3290,7 = 4 673,3 tis. Kč 

Odpis  233,7 tis. Kč 

Odpis za rok 2018 117 tis. Kč 

 

Úpravy v konsolidované rozvaze  

V souvislosti s rozšířením konsolidačního celku o další dceřinou společnost, je nutné 

provést úpravy v konsolidovaných účetních výkazech vyvolené touto změnou. 

V následující tabulce č. 9 jsou zobrazeny první úpravy, které je třeba promítnout do 

rozvahy. Rozvaha je uvedené ve zkrácené podobě.  
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V prvním sloupci jsou uvedena data z účetních výkazů původního konsolidačního celku. 

Druhý sloupce znázorňuje první provedené úpravy v rozvaze. Poslední sloupec obsahuje 

nová data po úpravách, ze kterých bude konsolidace sestavena. Hodnota celkových aktiv 

i pasiv zůstává stejná, mění se pouze struktura aktiv.  

Tabulka 9: Úpravy v rozvaze v tis. Kč (Vlastní zpracování na základě výročních zpráv) 

  Původní 

rozvaha 

Úpravy Nová 

rozvaha 

Aktiva 690 511   690 511 

Dlouhodobý majetek  264 813   272 777 

Dlouhodobý hmotný majetek  261 736   261 736 

Dlouhodobý nehmotný majetek  2 945   2 945 

Dlouhodobý finanční majetek  0 7 964 7 964 

Záporný konsolidační rozdíl  0   0 

Kladný konsolidační rozdíl  132   132 

Oběžná aktiva  342 966   335 002 

Zásoby  187 266   187 266 

Pohledávky  42 059   42 059 

Peněžní prostředky 113 641 -7 964 105 677 

Časové rozlišení aktiv  82 732   82 732 

Pasiva celkem 690 511   690 511 

Vlastní kapitál  438 228   438 228 

Cizí zdroje 249 271   249 271 

Časové rozlišení pasiv  3 012   3 012 

Jak už bylo zmíněno výše, ke změnám došlo pouze u položek aktiv. Mateřská společnost 

nakoupila 60% podíl v dceřiné společnosti za částku 7 964 tis. Kč. To se projevilo 

odlivem peněžních prostředků a zároveň navýšením položky dlouhodobého finančního 

majetku.  

Nová konsolidovaná účetní závěrka 

Mateřská společnost nakoupila 60% podíl v dceřiné společnosti, z čehož vyplývá, že 

bude v dceřiné společnosti uplatňovat rozhodující vliv. Nová konsolidovaná účetní 
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závěrka bude sestavena z upravených účetních výkazů mateřské společnosti a 

individuální účetní závěrky dceřiné společnosti. Pro agregaci jednotlivých účetních 

položek bude použita plná metoda konsolidace. 

V tabulkách č. 10 a 11 jsou uvedeny úpravy v konsolidované rozvaze. Pro lepší orientaci 

jsou aktiva a pasiva zobrazeny v samostatných tabulkách. Ke konsolidované rozvaze 

původního konsolidačního celku jsou pomocí plné metody připočítány data z rozvahy 

nově přikoupené dceřiné společnosti.  

Úprava aktiv 

V prvním sloupci jsou uvedeny data z upravené KÚZ mateřské společnosti. Druhý 

sloupec obsahuje data z nově přikoupení dceřiné společnosti. Ve třetím sloupci jsou 

uvedeny nezbytné úpravy. Čtvrtý sloupec obsahuje výši odpisu konsolidačního rozdílu a 

v pátém sloupci jsou data nové konsolidace aktiv. 

Tabulka 10: Úprava aktiv v tis. Kč (Vlastní zpracování na základě výročních zpráv) 

Položka Nová KÚZ Ampelos Úpravy Odpis 
Konsolidovaná 

rozvaha 

Aktiva celkem 690 511 35 947 -3291 -117 723 050 

Dlouhodobý majetek 272 777 11 396 
  

280 765 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 

261 736 11 374 
  

273 110 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

2 945 22 
  

2 967 

Dlouhodobý finanční 

majetek 

7 964 0 -7 964 
 

0 

Záporný konsolidační 

rozdíl 

0 0 
  

0 

Kladný konsolidační 

rozdíl 

132 0 4 673 -117 4 688 

Oběžná aktiva 335 002 24 323 
  

359 325 

Zásoby 187 266 12 109 
  

199 375 

Pohledávky 42 059 11 935 
  

53 994 

Krátkodobý finanční 

majetek 

0 0 
  

0 

Peněžní prostředky 105 677 279 
  

105 956 

Časové rozlišení aktiv 82 732 228 
  

82 960 
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V rámci úprav aktiv došlo ke dvěma změnám. Vyloučením hodnoty pořízeného 

obchodního podílu v dceřiné společnosti ve výši 7 964 tis. Kč došlo k poklesu 

dlouhodobého finančního majetku. Dále byl v aktivech promítnut konsolidační rozdíl ve 

výši 4 673 tis. Kč, konkrétně v položce kladný konsolidační rozdíl. Zároveň byl snížen o 

odpis, který v prvním roce činí 117 tis. Kč.  

Úprava pasiv  

V oblasti pasiv je nutné provést více úprav. Jedná se především o vyčíslení většinových a 

menšinových podílů při aplikaci plné metody konsolidace, kdy není zakoupen celý 

obchodní podíl v dceřiné společnosti.  
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Tabulka 11: Úprava pasiv v tis. Kč (Vlastní zpracování na základě výročních zpráv) 

Položka 
Upravená 

KÚZ 
Ampelos 

Většinové 

podíly 

(60 %) 

Menšinové 

podíly  

(40 %) 

Odpis 
Konsolidovaná 

rozvaha 

Pasiva celkem 690 511 35 947 -3 291 0 -117 723 050 

Vlastní kapitál 438 228 5 640    438 204 

Základní kapitál 45 217 100 -60 -40  45 217 

Ážio a kapitálové 

fondy 
1 135 859 -515 -344  1 135 

Fondy ze zisku 248 969 10 -6 -4  248 969 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

74 497 4 360 -2 616 -1 744  74 497 

VH za běžné účetní 

období bez 

menšinových 

podílů 

68 410 311 -94 -124 -117 68 386 

Cizí zdroje 249 271 29 923    279 194 

Rezervy 0 0    0 

Závazky 249 271 29 923    279 194 

Dlouhodobé 

závazky 
68 677 27 961    96 638 

Krátkodobé 

závazky 
180 594 1 962    182 556 

Časové rozlišení 

pasiv 
3 012 384    3 396 

Menšinový vlastní 

kapitál 
0     2 256 

Menšinový 

základní kapitál 
0   40  40 

Menšinové 

kapitálové fondy 
0   344  344 

Menšinové ziskové 

fondy a 

nerozdělený zisk 

min. let 

0   1 748  1 748 

Menšinový VH 

běžného účetního 

období 

0   124  124 

Prvním krokem úprav bylo vyloučení vlastního kapitálu dceřiné společnosti. Jelikož 

mateřská společnost nekoupila 100% podíl v dceřiné společnosti, ale jen 60 %, vznikají 

většinové podíly. Ty jsou spočítány jako součin jednotlivých položek vlastního kapitálu 

dceřiné společnosti a jejich procentního podílu. To se netýká položky VH za běžné 
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období bez menšinových podílů. Protože se jedná o první rok konsolidace, procentní 

podíl se násobí položkou předakviziční výsledek hospodaření. 

Menšinové podíly se počítají stejným způsobem jako většinové podíly. Všechny položky 

vlastního kapitálu se násobí procentem menšinového podílu. Menšinové podíly se 

v rozvaze prvně vyloučí, poté se v položkách menšinového základního kapitálu znovu 

připočtou. Výsledek hospodaření za běžné období byl dále ponížen o odpis 

konsolidačního rozdílu v prvním roce. V posledním sloupci jsou nová konsolidovaná 

pasiva po všech úpravách. Konečná suma nově konsolidovaných aktiv a pasiv se musí 

rovnat. Tato podmínka byla splněna, aktiva i pasiva jsou ve výši 723 050 tis. Kč.  

Úpravy v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty  

 V tabulce č. 12 jsou uvedeny úpravy v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty. V prvním 

sloupci jsou uvedeny data z původní konsolidovaného VZZ, ve druhém sloupci jsou data 

dceřiné společnosti z individuálního VZZ. Další tři sloupce upravují VZZ o 

předakviziční podíl, menšinový podíl a odpis. V posledním sloupci je nový 

konsolidovaný výkaz zisku a ztráty.  
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Tabulka 12: Úprava výkazu zisku a ztráty v tis. Kč (Vlastní zpracování na základě výročních zpráv) 

Položky 
Nová 

KÚZ 
Ampelos Předakviziční 

Menšinový 

podíl   

(40 %) 

Odpis Konsolidace 

Tržby celkem  316 

282 

12 833       329 115 

Tržby za prodej 

výrobků a služeb  

310 

331 

12 541       322 872 

Tržby za prodej 

zboží  

5 951 292       6 243 

Výkonová spotřeba  185 

058 

8 383       193 441 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti  

-23 388 -1 777       -25 165 

Aktivace -1 618 -401       -2 019 

Osobní náklady 56 798 6 520       63 318 

Úprava hodnot v 

provozní oblasti  

17 037 2 184       19 221 

Ostatní provozní 

výnosy  

16 246 3 879       20 125 

Ostatní provozní 

náklady 

5 401 908       6 309 

Konsolidovaný 

provozní VH 

92 546 895       93 441 

Výnosové úroky a 

podobné výnosy 

52 273    325 

Nákladové úroky a 

podobné náklady 

7 487 686    8173 

Ostatní finanční 

výnosy 

86 0    86 

Ostatní finanční 

náklady 

1 051 6    1057 

Konsolidovaný 

finanční VH 

-8 400 -419       -8 819 

Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním  

84 146 476       84 622 

Daň z příjmů  15 736 165       15 901 

Konsolidovaný VH 

po zdanění  

68 410 311       68 721 

Konsolidovaný VH 

za účetní období 

bez menšinových 

podílů  

68 410 311 -94 -124 -117 68 386 

Menšinový podíl na 

VH 

0     124   124 

První úpravou byla úprava konsolidovaného výsledku hospodaření za účetní období o 

předakviziční podíl, protože na něj neměla mateřská společnost vliv. Dále je snížen o 
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menšinový podíl, který je ale následně navýšen v položce menšinový podíl na VH. 

Posledním krokem je opět zúčtování odpisu kladného konsolidačního rozdílu ve výši 117 

tis. Kč, který snížil VH. Hodnota nového konsolidovaného výsledku hospodaření je ve 

výši 68 386 tis. Kč, to odpovídá hodnotě v konsolidované rozvaze, což prokazuje 

správnost výpočtů.   

4.4 Srovnání konsolidovaných účetních závěrek 

Předchozí kapitola se věnovala sestavení nové konsolidované účetní závěrky, kdy 

původní konsolidační celek (mateřská společnost + tři dceřiné společnosti) byl rozšířen o 

novou dceřinou společnost. Mateřská společnost nakoupila v 60% podíl v dceřiné 

společnosti, tudíž konsolidace probíhala plnou metodou. Úprava výkazů proběhla ve 

výkazech rozvahy i ve VZZ.  Aby bylo možné zhodnotit, zda by bylo výhodné 

investovat finanční prostředky do nákupu podílu ve společnosti Ampelos, musí být 

pomocí finančních ukazatelů zhodnocená ekonomická situace původního a nového 

konsolidačního celku.    

Cílem této kapitoly je tedy zhodnocení toho, jaký dopad mělo rozšíření konsolidačního 

celku na jeho ekonomickou situaci. Srovnání bude provedeno podle dosažených hodnot i 

podle poměrových ukazatelů. 

Srovnání dle dosažených hodnot 

V následující tabulce č. 13 jsou zobrazeny hodnoty aktiv. V prvním sloupci jsou hodnoty 

původního konsolidačního celku (matka + tři dcery), druhý sloupec obsahuje nová data 

po konsolidaci a pro lepší orientaci jsou ve třetím sloupci vyčísleny rozdíly dvou 

předchozích hodnot.  
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Tabulka 13: Srovnání aktiv v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

Položka Původní Nová Rozdíl 

Aktiva celkem  690 511 723 050 32 539 

Dlouhodobý majetek  264 813 280 765 15 952 

Dlouhodobý hmotný majetek  261 736 273 110 11 374 

Dlouhodobý nehmotný majetek  2 945 2 967 22 

Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 

Záporný konsolidační rozdíl  0 0 0 

Kladný konsolidační rozdíl  132 4 688 4 556 

Oběžná aktiva  342 966 359 325 16 359 

Zásoby  187 266 199 375 12 109 

Pohledávky  42 059 53 994 11 935 

Krátkodobý finanční majetek  0 0 0 

Peněžní prostředky 113 641 105 956 -7 685 

Časové rozlišení aktiv  82 732 82 960 228 

Z předchozí tabulky je patrné, že téměř všechny položky aktiv vzrostly. Celková hodnota 

aktiv se zvýšila o 32 539 tis. Kč, tj. nárůst o necelých 5 %. K poklesu došlo u peněžních 

prostředků, a to důsledkem pořízení obchodní podílu v nové dceřiné společnosti. 

Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u položky zásob, které vzrostly o 12 109 tis. Kč,       

tj. o 6,5 %.  

Srovnání pasiv  

V následující tabulce č. 14 jsou srovnány původní a nově dosažené hodnoty pasiv. Stejně 

jako v předchozí tabulce první sloupec obsahuje data původního konsolidačního celku, 

druhý hodnoty pasiv po konsolidaci a třetí sloupec je rozdíl předchozích dvou.  

Protože suma aktiv a pasiv musí být rovna, došlo i zde ke zvýšení celkové hodnoty pasiv 

o částku 32 539 tis. Kč.  
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Tabulka 14: Srovnání pasiv v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

Položka Původní Nová Rozdíl 

Pasiva celkem  690 511 723 050 32 539 

Vlastní kapitál  438 228 438 204 -24 

Základní kapitál  45 217 45 217 0 

Ážio a kapitálové fondy 1135 1135 0 

Fondy ze zisku  248 969 248 969 0 

Výsledek hospodaření minulých let  74 497 74 497 0 

Výsledek hospodaření za běžné účetní 

období 

68 410 68 386 -24 

Cizí zdroje  249 271 279 194 29 923 

Rezervy  0 0 0 

Závazky 249 271 279 194 29 923 

Dlouhodobé závazky  68 677 96 638 27 961 

Krátkodobé závazky  180 594 182 556 1 962 

Časové rozlišení pasiv  3 012 3 396 384 

Menšinový vlastní kapitál  0 2 256 2 256 

Menšinový základní kapitál  0 40 40 

Menšinové kapitálové fondy 0 344 344 

Menšinové ziskové fondy a nerozdělený zisk 

min. let  

0 1 748 1 748 

Menšinový VH běžného účetního období 0 124 124 

U všech položek pasiv, kromě VH za běžné účetní období, došlo k jejich zvýšení nebo 

zůstaly ve stejné výši. K nejvyššímu nárůstu došlo u závazků, konkrétně u položky 

dlouhodobé závazky, a to o částku 27 961 tis. Kč což je necelých 41 %. Celkově vzrostly 

cizí zdroje oproti původní konsolidované účetní závěrce o 12 %.  

Vysoký nárůst byl zaznamenán i u položky menšinový VK, který byl v původní 

konsolidované účetní závěrce nulový. Při sestavení nové konsolidované účetní závěrky se 

tyto menšinové podíly ve společnosti Ampelos musely vyloučit. 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

Následující tabulka č. 15 srovnává původní a nový konsolidovaný VZZ. Celkové tržby 

vzrostly o 12 833 tis. Kč, tj. o 4,1 %. Stejně tak výkonová spotřeba, která stoupla o 4,5 %. 

Osobní náklady vzrostly o 6 520 tis. Kč, což je nárůst o 11,5 %. Stejně tak lze vidět 

vysoký nárůst u ostatních provozních výnosů, které vzrostly o necelých 24 %. Zatímco 

konsolidovaný provozní VH vzrostl, ztráta konsolidovaného finančního VH se více 

prohloubila. Jak už bylo řečeno výše, vzhledem k vyšším nákladovým úrokům a nižším 
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výnosovým úrokům, je záporný konsolidovaný finanční VH je v českých podmínkách 

typický.  

Tabulka 15: Srovnání výkazu zisku a ztráty v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

Položka Původní Nová Rozdíl 

Tržby celkem  316 282 329 115 12 833 

Tržby za prodej výrobků a služeb  310 331 322 872 12 541 

Tržby za prodej zboží  5951 6 243 292 

Výkonová spotřeba  185 058 193 441 8 383 

Změna stavu zásob vlastní činnosti  -23 388 -25 165 -1 777 

Aktivace (-) -1 618 -2 019 -401 

Osobní náklady 56 798 63 318 6 520 

Úprava hodnot v provozní oblasti  17 037 19 221 2 184 

Ostatní provozní výnosy  16 246 20 125 3 879 

Ostatní provozní náklady 5 401 6 309 908 

Konsolidovaný provozní VH 92 546 93 441 895 

Výnosové úroky a podobné výnosy 52 325 273 

Nákladové úroky a podobné náklady 7 487 8173 686 

Ostatní finanční výnosy 86 86 0 

Ostatní finanční náklady 1 051 1057 6 

Konsolidovaný finanční VH -8 400 -8 819 -419 

Výsledek hospodaření před zdaněním  68 410 84 622 16 212 

Daň z příjmů  15 736 15 901 165 

Konsolidovaný VH po zdanění  68 410 68 721 311 

Konsolidovaný VH za účetní období bez 

menšinových podílů  

68 410 68 386 -24 

Menšinový podíl na VH 0 124 124 

 

4.5 Srovnání dle poměrových ukazatelů  

Druhá část této kapitoly se věnuje srovnání konsolidovaných účetních závěrek dle 

poměrových ukazatelů. Hodnoceny budou ukazatele rentability, likvidity a zadluženosti.  

Rentabilita  

Prvním hodnoceným ukazatelem je rentabilita, která udává, jak efektivně dokáže 

využívat své zdroje. V následující tabulce č. 16 jsou porovnány výpočty rentability aktiv, 

rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb za původní a nový konsolidační celek.  
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Tabulka 16: Srovnání ukazatelů rentability (Vlastní zpracování) 

 

Původní Nová 

Rentabilita aktiv (ROA) 13,40 % 12,92 % 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 15,61 % 15,61 % 

Rentabilita tržeb (ROS) 29,26 % 28,39 % 

Z tabulky je patrné, že změna konsolidačního celku neměla na ukazatele rentability žádný 

výrazný vliv. Rentabilita aktiv i rentabilita tržeb klesly o necelé 1 %. Rentabilita vlastního 

kapitálu se po zaokrouhlení na dvě desetinná místa nezměnila.  

Nepatrně klesla rentabilita aktiv, a to o 0,48 %. S rozšířením konsolidačního celku se 

efektivnost využívání majetku mírně snížila. Je to způsobeno tím, že celková aktiva, 

v poměru k EBIT, vzrostla více. Oborový průměr u ROA je uváděn 11,78 %, takže i přes 

mírný pokles oproti původní hodnotě lze říci, že konsolidační celek dokáže efektivně 

využívat svůj majetek, a to je hodnoceno pozitivně.  

Rentabilita vlastního kapitálu se prakticky nezměnila. Hodnota 15,61 % stále zaostává za 

oborovým průměrem, který je 17,90 %. Tento fakt je hodnocen negativně.  

Posledním hodnoceným ukazatelem byla rentabilita tržeb. Ta oproti původnímu 

konsolidačnímu celku klesla o 0,82 %. Je to způsobeno tím, že náklady nového 

konsolidačního celku vzrostly více než výnosy. Zatímco tržby oproti původnímu 

konsolidačnímu celku vzrostly o 4,06 %, EBIT vzrostl pouze o 0,96 %. V prvním roce 

mohou být náklady celku vyšší, než se stabilizují. Hodnota 28,39 % navíc přesahuje 

oborový průměr ROS, který je 16,30 %. Tato změna není hodnocena negativně.  

Ukazatele likvidity 

Dalším vybraným ukazatelem k zhodnocení ekonomické situace konsolidačního celku je 

likvidita. Jedná se o ukazatele běžné, pohotové a okamžité likvidity. Srovnání původních 

a nových hodnot je uvedeno v následující tabulce č. 17.  

 



73 

 

Tabulka 17: Srovnání ukazatelů likvidity (Vlastní zpracování) 

 
Původní Nová 

Běžná likvidita 1,89 1,97 

Pohotová likvidita  0,86 0,88 

Okamžitá likvidita  0,63 0,58 

Je patrné, že většina ukazatelů likvidity se oproti původním výsledkům konsolidačního 

celku zlepšila.  

Běžná likvidita, jak bylo uvedeno výše, by se měla pohybovat v rozmezí 1,5-2,5, toto 

doporučení je splněno. Oborový průměr je udáván 1,15 a konsolidovaný celek tuto 

hodnotu převyšuje. To je pravděpodobně způsobeno velkým množstvím vázaných zásob. 

Konsolidační celek by měl tuto položku sledovat a snažit se ji efektivně řídit i 

v následujících letech.  

Pohotová likvidita se po rozšíření konsolidačního celku mírně zvýšila. Doporučená 

hodnota je uvedena 1-1,5, kde tato podmínka není splněna, avšak oborové hodnoty se 

pohybují kolem 0,87 a ty konsolidační celek lehce převyšuje.  

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 0,2-0,4. Oborový průměr je uváděn 

0,27. Tyto hodnoty konsolidační celek značně převyšuje. Příliš vysoké hodnoty může být 

způsoben neefektivním hospodařením. Společnost by se měla na tento ukazatel více 

zaměřit a lépe využít a řídit stav krátkodobého finančního majetku, například investicemi.   

Ukazatele zadluženosti 

Poslední sledované ukazatele jsou ukazatele zadluženosti. Pro zhodnocení ekonomické 

situace po rozšíření konsolidačního celku byly vybrány ukazatele celkové zadluženosti, 

koeficient samofinancování a míra zadluženosti. Výpočty dosažených hodnot jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 18.   

Tabulka 18: Srovnání ukazatelů zadluženosti (Vlastní zpracování) 

 Původní Nová 

Celková zadluženost 36,10 % 38,61 % 

Koeficient samofinancování 63,46 % 60,60 % 

Míra zadluženosti 56,88 % 63,71 % 
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Hodnota celkové zadluženosti vzrostla o 2,51 %. Zatímco aktiva vzrostly pouze o 

necelých 5 %, cizí zdroje vzrostly o 12 %, tím došlo k nárustu celkové zadluženosti. 

Vyšší zadluženost značí vyšší míru financování cizími zdroji. To však nemusí být 

považováno za negativní jev, protože financování cizími zdroji bývá často levnější než 

financování vlastními zdroji. Pro srovnání, oborový průměr ukazatelů zadluženosti je 

uváděn 49,26 %, který je o 10,65 % vyšší než u konsolidačního celku.  

V důsledku zvýšení celkové zadluženosti, klesl koeficient samofinancování. To je 

způsobeno vzájemnou provázaností těchto dvou ukazatelů (jejich součet by měl 

odpovídat hodnotě 100 %). Po provedení kontrolního součtu je patrné, výsledek 

požadované hodnotě neodpovídá, protože v nové konsolidované účetní závěrce je 

zahrnut pouze vlastní kapitál, na který má konsolidační celek vliv, je tedy snížen o 

menšinový vlastní kapitál. Oborový průměr u koeficientu samofinancování je uváděn 

50,54 %. I po rozšíření konsolidačního celku zůstává struktura financování spíše 

vlastními zdroji.  

Posledním sledovaným ukazatelem je míra zadluženosti, který bývá významným 

měřítkem pro banku při poskytování úvěru. Z tabulky vyplývá, že míra zadluženosti po 

rozšíření konsolidačního celku vzrostla o 6,83 %, protože cizí zdroje vzrostly oproti 

původním hodnotám více než zdroje vlastní. Oborový průměr je uváděn 97,45 %. Těchto 

hodnot konsolidační celek ani zdaleka nedosáhl.  

4.6 Zhodnocení návrhové části 

Kapitola je zaměřena na zhodnocení návrhové části této diplomové práce, kde je 

zpracován návrh rozšíření konsolidačního celku Znovín Znojmo a.s., a to nákupem 60% 

podílu ve společnosti Ampelos, Šlechtitelská stanice vinařská Znojmo, s.r.o., stanovení 

konsolidačních pravidel (způsobu konsolidace a ocenění majetku a závazků, vymezení 

termínů), samotné sestavení nové konsolidované účetní závěrky a zhodnocení dopadu na 

ekonomickou situaci konsolidačního celku.  

V nové konsolidované rozvaze došlo u převážné většiny položek oproti původnímu celku 

ke zvýšení. K nejvyššímu nárůstu aktiv došlo u položky zásob, naopak největší pokles byl 

zaznamenán u položky peněžní prostředky, a to v důsledku nákupu obchodního podílu 
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v dceřiné společnosti. Na straně pasiv došlo k nejvyššímu nárůstu u položky menšinový 

vlastní kapitál. Jelikož mateřská společnost zakoupila 60 % obchodní podíl v dceřiné 

společnosti, zbylých 40 % bylo vyčleněno. Druhou položkou, u které byl zaznamenán 

vysoký nárůst oproti původní konsolidované rozvaze, byly dlouhodobé závazky. Tržby 

se po rozšíření konsolidačního celku zvýšily o 4 %. Zároveň však klesl zisk, připadající 

na nový konsolidační celek, o necelou desetinu procenta.  

Ukazatele rentability se po rozšíření konsolidačního celku zhoršily nebo zůstaly 

neměnné. Žádná z těchto změn nepredikuje ztrátu nebo enormní zhoršení ziskovosti 

koncernu. U dvou ze tří sledovaných ukazatelů převyšují hodnoty konsolidačního celku 

oborový průměr. I přes odliv finančních prostředků se hodnoty likvidity převážně 

zvýšily, kromě okamžité likvidity, která klesla o necelých 8 %. Tento pokles neohrozí 

platební schopnost koncernu. Hodnoty likvidity se drží doporučených hodnot a všechny 

převyšují oborový průměr. Posledním sledovaným ukazatelem byla zadluženost. U všech 

ukazatelů došlo k mírnému zhoršení, ale struktura financování zůstává neměnná a 

koncern je financován převážně vlastními zdroji než cizími. Všechny oborové hodnoty 

koncern převyšuje.  

Pro znázornění je v následujícím grafu č. 3 zobrazen vývoj tržeb konsolidačního celku. 

Z grafu je patrné, že tržby v roce 2018 vzrostly o necelých 10 %.  

 

Graf 3: Porovnání vývoje tržeb konsolidačního celku v letech 2014-2018 (Vlastní zpracování na základě 

výročních zpráv) 
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I přes zhoršení některých sledovaných ukazatelů lze brát rozšíření konsolidačního celku 

jako efektivní pro jeho ekonomickou situaci. U většiny ukazatelů lze očekávat, že se po 

prvním roce stabilizují. Navíc díky rozšíření konsolidačního celku o společnost 

AMPELOS, s.r.o. se rozšíří portfolio poskytovaných služeb. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku konsolidace účetní závěrky dle české 

legislativy. Cílem práce je sestavení nové konsolidované účetní závěrky dle 

konsolidačních pravidel a posouzení dopadu rozšíření vybraného konsolidačního celku o 

novou dceřinou společnost na jeho celkovou ekonomickou situaci.  

Pro účel této diplomové práce byl vybrán konsolidační celek ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Do 

konsolidačního celku jsou zahrnuty tři dceřiné společnosti, ve kterých mateřská 

společnost uplatňuje rozhodující vliv. Práce řeší modelovou situaci odkupu 60% podílu 

ve společnosti AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. 

Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována teoretickým východiskům 

týkajících se konsolidované účetní závěrky, včetně základních pojmů konsolidace, 

legislativy, pravidel pro konsolidaci a konsolidačních metod. Dále jsou vymezeny 

metody oceňování podniku a v závěru teoretické části jsou uvedeny vybrané ukazatele, 

pomocí kterých bude zhodnocena ekonomická situace původního a nového 

konsolidačního celku.  

Poznatky z teoretické části byly uplatněny v druhé části práce, která se nejprve věnovala 

představení původního konsolidačního celku ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., jeho jednotlivým 

dceřiným společnostem a analýze jeho ekonomické situace, která je srovnána 

s oborovými hodnotami. Zároveň byly uvedeny podmínky, dle kterých je účetní jednotka 

povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Dále je představena nová dceřiná 

společnost AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o., 

která se stala součástí konsolidačního celku. V rámci tohoto rozšíření bylo nutné dle 

konsolidačních pravidel sestavit z individuálních účetních závěrek jednotlivých 

společností novou konsolidovanou účetní závěrku, která zahrnuje konsolidovanou 

rozvahu a konsolidovaný výkaz zisku a ztráty. Ta byla sestavena pomoci plné metody 

konsolidace. V závěru praktické části byly porovnány původní a nová konsolidovaná 

účetní závěrka. Pomocí vybraných ukazatelů: rentability, likvidity a zadluženosti, byl 

zhodnocen dopad rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci.  
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Po rozšíření konsolidačního celku došlo ke zvýšení sumy aktiv (pasiv) v souvislosti 

s přičtením jednotlivých hodnot majetku a závazků nové dceřiné společnosti k původní 

konsolidované rozvaze. Zároveň došlo k růstu celkových tržeb o necelých 10 %. Při 

zhodnocení některých sledovaných ukazatelů došlo k mírnému zhoršení. Všechny 

ukazatele rentability se snížily o necelé 1 %. I přesto přesahují sledované ukazatele 

odvětvové hodnoty, výjimku tvoří pouze rentabilita vlastního kapitálu. Naopak u většiny 

ukazatelů likvidity byl zaznamenán nárůst oproti původním hodnotám. Zároveň dosahuje 

konsolidační celek vyšších hodnot, než je udáván oborový průměr. Jediným ukazatelem, 

kde si nový konsolidační celek pohoršil, je okamžitá likvidita, ale i s tímto snížením 

převyšuje ukazatel jak doporučené hodnoty, tak i oborový průměr. Koncern je tak 

schopen splácet své závazky. U všech ukazatelů zadluženosti byl zaznamenán menší 

nárůst, ale ve srovnání s oborovým průměrem dosahuje koncern nadprůměrných hodnot. 

Koncern tak upřednostňuje financování vlastními zdroji. Jedná se o dražší, za to 

bezpečnější formu financování. Nelze tak pozorovat žádné výrazné zlepšení okamžitě po 

rozšíření konsolidačního celku. 

Nová společnost přinese koncernu možnost poskytovat širší portfolio služeb, čímž posílí 

svou konkurenční pozici na trhu. Celkově lze brát rozšíření konsolidačního celku za 

pozitivní, i přes mírné zhoršení některých finančních ukazatelů. Ukazatele stále převyšují 

oborové hodnoty a neohrozí finanční stabilitu společnosti.  

Stanovený cíl práce byl naplněn. Byla vytvořena konsolidační pravidla, sestavena nová 

konsolidovaná účetní závěrka, srovnána s původní a byl zhodnocen dopad rozšíření 

konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci.   
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