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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. Nejprve jsou 

stanoveny cíle a metody zpracování. Další část je věnována teoretickým východiskům, 

na něž navazuje analytická část. Ta poskytuje základní informace o vybraném 

konsolidačním celku a zhodnocení ekonomické situace před možností jeho rozšíření. 

Následuje ocenění obchodního podílu z důvodu jeho přikoupení v jiné společnosti a dále 

sestavení nové konsolidované účetní závěrky. Závěr práce se zaměřuje na zhodnocení 

dopadu změny rozsahu konsolidačního celku na ekonomickou situaci zvoleného 

koncernu.  

Abstract 

This master‘s thesis deals with the issue of consolidation of financial statements. At first, 

the goals and methods of processing are set. The next part is devoted to the theoretical 

background, which is followed by the analytical part. It provides basic information about 

the selected consolidation group and evaluation of the economic situation before its 

expansion. This is followed by the valuation of a business interest due to its acquisition 

in another company and the preparation of new consolidated financial statements.  

The conclusion of the thesis focuses on the evaluation of the impact of the change in the 

scope of the consolidation group on the economic situation of the selected group. 
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oceňování, hodnocení ekonomické situace 
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ÚVOD 

Dnešní svět se vyznačuje značnou mírou propojenosti a není tomu jinak ani  

u podnikatelských subjektů. Jejich spojení nejčastěji spočívá v dosažení vyššího tržního 

podílu na trhu a tím zvýšení míry konkurenceschopnosti nebo ve sledování společných 

cílů, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by fungovaly samostatně. Tento trend dává 

za vznik nejčastěji kapitálové provázanosti subjektů, mezi kterými dochází ke 

vzájemným obchodům, jež mohou být i nekalého charakteru. Na první pohled se z jejich 

individuálních účetních výkazů může zdát, že finanční situace je příznivá, avšak ne vždy 

tomu tak musí být. 

Tento problém odstraňuje konsolidovaná účetní závěrka, jejímž úkolem je poskytovat 

stakeholderům informace o ekonomickém stavu skupiny podniků. Toho je docíleno 

sloučením individuálních účetních závěrek do jedné, která je sestavena ovládající 

společností na základě konsolidačních pravidel. Tato konsolidovaná účetní závěrka však 

neslouží pro daňové účely ani pro rozdělování hospodářských výsledků, má pouze 

informativní charakter. Povinnost jejího sestavování vyplývá z tuzemské legislativy nebo 

mezinárodních účetních standardů. 

Tato diplomová práce se zabývá kapitálovou akvizicí, která představuje propojenost 

podniků prostřednictvím zakoupených vlastnických podílů. Konkrétně se jedná  

o rozšíření konsolidačního celku o nově přikupovanou společnost, se kterým souvisí 

vytvoření nové konsolidované účetní závěrky. Vybraný koncern působí na území  

České republiky, tudíž její povinnost sestavení se řídí pouze českými zákony. 
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CÍLE PRÁCE, METODY ZPRACOVÁNÍ 

Primárním cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv změny rozsahu konsolidačního 

celku na jeho ekonomickou situaci. 

Dílčí cíle: 

• provést literární rešerši pro dostatečné vysvětlení problematiky konsolidované 

účetní závěrky; 

• představit vybraný konsolidační celek včetně zhodnocení jeho ekonomické 

situace před jeho rozšířením; 

• ocenit obchodní podíl zvolenou metodou z důvodu jeho přikoupení v jiné 

společnosti; 

• sestavit novou konsolidovanou účetní závěrku dle českých účetních standardů za 

pomoci správně stanovené metody konsolidace; 

• zhodnotit vliv změny rozsahu konsolidačního celku na ekonomickou situaci 

koncernu.  

Teoretická východiska práce využívají zejména metodu deskripce, která popisuje 

užívanou terminologii. Jsou zde objasněny formy spojování společností, na které díky 

kapitálové akvizici navazuje problematika konsolidované účetní závěrky. U ní je důležité 

neopomenout pojmy co se týče stanovení míry vlivu, povinnosti jejího sestavování  

a představení konsolidovaných účetních výkazů, konsolidačních pravidel a také 

konsolidačních metod. Tato část je zaměřena i na oblast oceňování a dále vysvětluje 

ekonomické ukazatele, které jsou podstatné pro zhodnocení ekonomické situace 

konsolidačního celku i přikupované společnosti.  

V rámci následujících analytických částí jsou užity metody analýzy, syntézy, indukce  

a komparace. Nejprve je zde zahrnuto představení vybraného konsolidačního celku  

MADETA, a. s. Tento koncern je dále podroben zhodnocení jeho současné ekonomické 

situace. Jelikož se tato diplomová práce zabývá rozšířením vybraného koncernu, je nutné 

nově přikupovanou společnost představit, zhodnotit její ekonomický stav, ale také ji 

ocenit. Stanovení hodnoty podniku však probíhá na základě zjednodušeného předběžného 

ocenění. Poté následuje sestavení nové konsolidované účetní závěrky. Závěr této práce 

poskytuje porovnání původních konsolidovaných účetních výkazů s výkazy rozšířeného 

konsolidačního celku a také zhodnocení, zda má tato součinnost ekonomický význam.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA POSUZOVÁNÍ 

KONSOLIDOVANÝCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 

Teoretická část pojednává o základních pojmech, které jsou pro pochopení problematiky 

konsolidace velice důležité a které budou dále aplikovány v analytické části. Dále se bude 

tato část zabývat tématem oceňování a také se zaměří na stručný popis hodnocení 

ekonomické situace podniku za pomoci vybraných ukazatelů. 

1.1 Spojování obchodních korporací 

Obchodní korporace mohou měnit jejich právní formu, rozdělovat se, ale také se spojovat. 

Spojování je tedy jeden ze způsobů jejich přeměn (transformací), jejichž společným 

znakem je dobrovolné zrušení a současně vznik nové přeměněné korporace. Nejedná se 

však o zrušení s likvidací, neboť do právního postavení zrušené a zaniklé společnosti 

vchází její právní nástupce (Sedláček, 2014, s. 48). Uvedené spojování bývá nazýváno 

fúzí, což znamená právní spojení dvou velikostně podobných společností, aby vytvořili 

jednu novou společnost (Baker a English, 2011, s. 446). 

Jak dále popisuje Sedláček (2014, s. 48), cílem spojování podniků je vytvoření jednoho 

ekonomického celku a tím získání kontroly nad hospodářskými operacemi nově připojené 

korporace. Tato spojitost podniků může přinášet spoustu výhod, kterými mohou být: 

• koncentrace kapitálu, majetku a technologií, 

• soustředění pracovních schopností a dovedností pracovníků,  

• úsilí o dosažení vyšší efektivnosti hospodaření, 

• získání lepší pozice na trhu i konkurenčních výhod,  

• nabytí lepší kapitálové vybavenosti, 

• v neposlední řadě dosažení daňových úspor a optimalizace. 

Hunt (2004, s. 210) dodává, že spojování podniků může nastat i z důvodu expanze na 

nový trh, rozšíření výrobního portfolia nebo využití synergického efektu. Synergie 

vysvětluje DePamphilis (2012, s. 5) jako přidaný pozitivní efekt, který nastává spojením 

společností, jež jsou spolu výkonnější, než kdyby fungovaly samostatně.  

Spojování podniků může probíhat buď přátelským anebo nepřátelským převzetím.  

Za přátelské převzetí se pokládá situace, kdy spolu vyjednává management, statutární 

orgány i akcionáři obou společností a všichni se na podmínkách spojení shodnou.  
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Naopak za nepřátelské převzetí se považuje to, když investor, který chce společnost 

převzít, vyjednává s akcionáři dané společnosti a management s vyjednáváním 

nesouhlasí nebo o něm ani neví (Smrčka, 2013, s. 70-71). 

Se spojováním podniků se skloňuje i další důležitý pojem, kterým je akvizice. 

Vomáčková (2002, s. 80) popisuje akvizici jako spojování podniků koupí, při kterém se 

nemění (na rozdíl od fúze) jejich právní postavení. Rozdělujeme ji na akvizici majetkovou 

a kapitálovou.  

Podstatou majetkové akvizice je nákup majetku od jiného podniku včetně souvisejících 

závazků a práv s předpokladem převzetí podniku a jeho podnikání. Za získaný podnik se 

platí tržní cena, která je dohodnutá v kupní smlouvě a která může být hrazena v peněžní 

i nepeněžní formě. Při nákupu tedy dochází ke hmotnému spojení těchto podniků a změně 

bilanční struktury (Sedláček, 2014, s. 57).  

Sedláček (2014, s. 49) dále popisuje, že kapitálová akvizice naopak představuje nákup 

akcií, vlastnických podílů či účastí s cílem převzetí řízení společnosti, čímž se utváří 

kapitálově propojená ekonomická skupina právně samostatných podniků. Společnost 

nepořizuje soubor aktiv a závazků, jak je tomu u akvizice majetkové, ale jedná se o koupi 

dlouhodobého finančního majetku. Dochází k propojení z hlediska obchodní, finanční, 

technické, výrobní i mocenské strategie, ale také ke sledování společných cílů  

a prospěchu ekonomického celku. Baker a English (2011, s. 446) dodávají, že na dnešních 

globalizovaných a vysoce konkurenčních trzích častěji dochází k akvizicím než fúzím.  

Neuskutečňuje se přímým nákupem od prodávající společnosti, ale zejména  

(Sedláček, 2014, s. 50): 

• koupí akcií na kapitálovém trhu, 

• úpisem akcií, obchodních podílů či účastí při založení nových kapitálových 

korporací nebo při zvyšování jejich základního kapitálu, 

• přijetím nabídky převzetí, kterou je veřejný návrh smlouvy o koupi cenných 

papírů, s nimiž je spojeno oprávnění účasti na kapitálové společnosti vlastníka 

těchto cenných papírů.  

Kapitálovou akvizicí tedy vzniká kapitálově propojená ekonomická skupina. Jakmile tato 

skupina splní podmínky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nastává jednotné pojetí 

účetních výkazů v rámci konsolidace účetních závěrek do jedné konsolidované účetní 

závěrky (Vomáčková, 2002, s. 234).  
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1.2 Legislativní úprava problematiky konsolidace 

V České republice je oblast konsolidace dle Zelenky a Zelenkové (2018, s. 22) upravena: 

• zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví,  

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

č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

• Českým účetním standardem pro podnikatele č. 020. 

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. má pro konsolidaci vyhrazené následující paragrafy: 

• §22, §22a, §22aa, §22b vymezují konsolidovanou účetní závěrku, její povinnost 

a hlavní zásady pro vymezení konsolidačního celku, 

• §23 zahrnuje výčet konsolidačních metod a sestavení konsolidované účetní 

závěrky, 

• §23a se vyjadřuje k použití mezinárodních účetních standardů IFRS, které však 

nebudou obsahem této práce, 

• §23b upravuje rámcová pravidla pro konsolidaci České republiky.   

Vyhláška č. 500/2002 Sb. má konsolidaci věnovanou pátou část, ve které jsou následující 

paragrafy: 

• §62 upravuje postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku, 

• §63 popisuje jednotlivé metody konsolidace,  

• §64-§67 jsou věnovány konsolidované účetní závěrce, jakožto obsahovému 

vymezení jednotlivých položek konsolidovaných výkazů. 

Informace týkající se konsolidace poskytují i České účetní standardy, konkrétně se jedná 

o ČÚS pro podnikatele č. 020 - Konsolidovaná účetní závěrka. Vymezuje některé 

pojmy a požadavky na konsolidační pravidla, charakteristiky a etapy jednotlivých 

konsolidačních metod a také pravidla pro konsolidaci přehledu o peněžních tocích 

(Zelenka a Zelenková, 2018, s. 22).  

Důležité je zmínit i zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, který  

v paragrafech 71-91 sice neupravuje konsolidaci v pravém slova smyslu, ale vyjadřuje se 

například k problematice podnikatelských seskupení, které s konsolidací úzce souvisejí.  
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1.3 Konsolidovaná účetní závěrka 

Pojem „konsolidace“ obecně představuje sjednocení nebo sloučení. Právě kapitálové 

prorůstání obchodních korporací a vytváření ekonomických celků ovládaných jedním 

vlastníkem daly požadavek, aby docházelo ke konsolidaci majetku a závazků (Sedláček, 

2014, s. 177).  

Konsolidovaná účetní závěrka je takový typ účetní závěrky, která je sestavena za 

skupinu samostatných podniků, jako by šlo o jedinou jednotku. Dochází ke spojování 

stavu aktiv a pasiv, nákladů a výnosů konsolidujícího podniku s jeho podílovou účastí 

v dalších podnicích (Loja a Jonáš, 2016, s. 9). Skupina podniků je nějakým způsobem 

propojena, nejčastěji se jedná o (Zelenka a Zelenková, 2018, s. 15):  

• držení vlastnických podílů, 

• smluvní uspořádání, 

• personální spřízněnost, 

• příbuznost předmětu činnosti nebo 

• odlišný způsob aplikované míry vlivu. 

Poskytování relevantních informací o finanční situaci a jejich změnách nebo výkonnosti 

podniku je hlavní funkcí účetních závěrek. To zcela přirozeně platí o konsolidované 

účetní závěrce (Zelenka a Zelenková, 2018, s. 15). Spočívá především v poskytování 

pravdivých informací vlastníkům, akcionářům a dalším uživatelům, kterými jsou 

například banky nebo potenciální investoři. Musí být tedy sestavena tak, aby podávala 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku  

(Loja a Jonáš, 2016, s. 9). 

1.3.1 Míra vlivu 

Pro sestavování konsolidované účetní závěrky je nutné znát míru vlivu, která slouží 

k vymezení toho, zda se budou jednotlivé korporace konsolidovat a jakou metodou. Míra 

vlivu vyjadřuje podíl na rozhodování investujícího podniku v jiném, do kterého investice 

proběhla. Představuje velikost práva investora pro získání informací, stanovování cílů  

a úkolů včetně kontroly jejich plnění. Zároveň je však nutné přihlížet i k tzv. míře účasti, 

která určuje velikost podílu na základním jmění v investovaném podniku. Obě tyto míry 

se mohou shodovat, avšak v mnoha případech tomu tak není (Kovanicová, 2005,  

s. 386-387). Míra vlivu se nejprve rozděluje na vliv přímý a nepřímý. Přímý vliv se 
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použije v případě získání podílu na základním kapitálu dané korporace, což představuje 

přímou účast. Naopak nepřímý vliv je uplatňován přes druhý subjekt, tedy nepřímo 

(Sedláček, 2014, s. 181-183).  

Žádoucí míry vlivu může být dosaženo (Kovanicová, 2005, s. 387): 

• koupí podílu na základním jmění jiné společnosti v takovém rozsahu, který zajistí 

žádoucí vliv, 

• koupí podílu v takovém podniku, jehož prostřednictvím se získá vliv v cílovém 

podniku, 

• uzavřením smlouvy s ostatními vlastníky o podílu na hlasovacích právech, a tím 

pádem i rozhodovacích, 

• uzavřením smlouvy o právu jmenovat určitý počet členů představenstva, případně 

do hlavních řídících funkcí určité osoby apod. 

Přehlednější rozdíl mezi přímým a nepřímým vlivem znázorňuje níže uvedený obrázek. 

Společnost A nakoupila podíly na základním kapitálu ve společnosti B, vykonává zde 

přímý vliv ve výši 70 % a získala tím i podíl na hlasovacích právech.  

Společnost B uplatňuje přímý vliv ve společnosti C ve výši 40 % a díky tomu vzniká 

společnosti A nepřímý vliv ve společnosti C, jehož prostřednictvím ji může určitým 

způsobem ovlivňovat. Vlastnický podíl společnosti A ve společnosti C však bude činit 

pouze 28 % (70 % * 40 %).  

Jak již bylo zmíněno, určením míry vlivu získáme informaci o tom, jaká metoda 

konsolidace se má použít. Dle Loja a Jonáše (2016, s. 11-12) rozlišujeme tři vlivy, které 

jsou přehledně zpracovány v následující tabulce: 

• rozhodující, který představuje nejvýznamnější podíl, jehož držbou lze jmenovat 

a odvolávat členy statutárních orgánů, 

• podstatný, jenž není rozhodující ani společný, 

Obrázek č. 1: Určení přímého a nepřímého vlivu 

zdroj: vlastní zpracování 
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• společný, kdy dva a více subjektů ovládají jiný subjekt a není zde rozhodující 

vliv. 

Tabulka č. 1: Určení míry vlivu 

zdroj: vlastní zpracování dle Loja a Jonáš (2016, s. 12) 

Vliv Vztah k podílu Konsolidační metoda 

Rozhodující 

Alespoň 40 % hlasovacích práv, resp.  

30 %, pokud podíl na posledních třech po 

sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu 

této jednotky tvořil více než polovinu 

hlasovacích práv přítomných osob. 

Plná 

Podstatný Nejméně 20 % hlasovacích práv Ekvivalenční 

Společný Stejná výše % hlasovacích práv Poměrná 

Sedláček (2014, s. 183) znázorňuje poměrně složitější schéma konsolidačního celku, 

které slouží pro lepší pochopení míry vlivu a vlastnických podílů.  

 

Obrázek č. 2: Určení míry vlivu a vlastnických podílů 

zdroj: vlastní zpracování dle Sedláčka (2014, s. 183) 

Míra vlivu mateřské společnosti ve společnosti A se určí součtem přímého a nepřímého 

vlivu, díky kterému je společnost A dceřinou společností s mírou vlivu ve výši 55 %  

(30 % + 25 %). Vlastnický podíl pak činí 45 % (30 % + 60 % * 25 %). Společnost B je 

přímo ovládanou dceřinou společností s mírou vlivu 60 % a vlastnický podíl je stejný 

jako vliv na jejím řízení. Ve spojitosti se společností C mluvíme o nepřímo ovládané 

dceřiné společnosti s mírou vlivu 70 % (40 % + 30 %). Vlastnický podíl se zjistí podobně 

jako u společnosti A a činí 36 %, avšak ve výpočtu uvažujeme již vypočítaný 45 % 

vlastnický podíl ve společnosti A (45 % * 40 % + 60 % * 30 %).  

Z uvedeného příkladu lze vidět, že podíl představující majetkovou účast v podniku 

nemusí být to samé co míra vlivu v podniku. 
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1.3.2 Povinnost sestavování konsolidované účetní závěrky 

Povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku má tzv. konsolidační celek, který 

tvoří následující jednotky (Loja a Jonáš, 2016, s. 10): 

• konsolidující účetní jednotka, která je obchodní korporací a zároveň ovládající 

osobou (přímo či nepřímo uplatňuje rozhodující vliv), jež nevykonává společný 

vliv, a má povinnost v souladu s českými právními předpisy sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku (tzv. mateřský podnik), 

• konsolidovaná účetní jednotka, která je ovládanou osobou, pokud v ní není 

vykonáván společný vliv, a má povinnost v souladu s českými právními předpisy 

se podrobit sestavení konsolidované účetní závěrky (tzv. dceřiný podnik).  

S touto problematikou je nutné zmínit i tzv. přidruženou jednotku a účetní jednotku pod 

společným vlivem, které sice nepatří do konsolidačního celku, ale patří do skupiny 

podniků, které mají povinnost v souladu s českými právními předpisy se podrobit 

sestavení konsolidované účetní závěrky. Přidružená jednotka je osoba, ve které 

konsolidující jednotka uplatňuje podstatný vliv a účetní jednotka pod společným 

vlivem je naopak osoba, ve které konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka 

vykonává společný vliv (Loja a Jonáš, 2016, s. 10).  

Konsolidující účetní jednotka je povinna dostatečně včas sdělit účetním jednotkám, 

kterých se konsolidace týká, že budou konsolidovány. Zároveň jim oznámí informace  

o vymezení konsolidačního celku a stanoví, které účetní záznamy a dokumenty jsou 

povinny konsolidující účetní jednotce poskytnout (Loja a Jonáš, 2016, s. 15).  

Pro skupinu podniků je důležité rozdělení do kategorie malé, střední a velké skupiny 

účetních jednotek na základě třech kritérií, které jsou dále uvedeny v tabulce, přičemž při 

překročení alespoň dvou z nich je skupina účetních jednotek přeřazena do velikostně 

vyšší kategorie (Zelenka a Zelenková, 2018, s. 53).  

Tabulka č. 2: Velikostní rozřazení skupiny účetních jednotek 

zdroj: vlastní zpracování dle Zelenky a Zelenkové (2018, s. 53) 

 Malá 

skupina 

Střední 

skupina 

Velká 

skupina 

Aktiva (netto) na konsolidovaném 

základě (mil. Kč) 
≤ 100 >100, ≤ 500 >500 

Roční úhrn čistého obratu na 

konsolidovaném základě (mil. Kč) 
≤ 200 >200, ≤ 1000 >1000 

Průměrný počet zaměstnanců za dané 

účetní období 
≤ 50 >50, ≤ 250 >250 
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Povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky se vztahuje na střední a velké skupiny. 

Z toho plyne, že malá skupina účetních jednotek je od konsolidace osvobozena, avšak 

pouze pokud není subjektem veřejného zájmu. Pro mateřskou společnost z toho vyplývá, 

že musí testovat, zda nepřekročila alespoň dvě z výše uvedených kritérií pro povinnost 

sestavování konsolidace. Kritéria však musí být hodnocena na konsolidovaném základě, 

což znamená, že musí provést tzv. pro formu konsolidace rozvahy z důvodu zjištění úhrnu 

aktiv a výkazu zisku a ztráty pro určení výše obratu (Zelenka a Zelenková, 2018,  

s. 53-54).  

Další možností osvobození, kdy se na konsolidující účetní jednotku nebude vztahovat 

povinnost sestavení konsolidované účetní jednotky je za předpokladu, že je již zahrnuta 

do konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky, která je povinna se řídit 

právem některého z členských států Evropské unie, pokud taková osoba dle Zelenky  

a Zelenkové (2018, s. 54-55) drží:  

• všechny podíly konsolidující účetní jednotky nebo 

• alespoň 90 % podílů konsolidující účetní jednotky a její nesestavení přijali ostatní 

společníci nebo akcionáři nebo 

• méně než 90 % podílů konsolidující účetní jednotky a ostatní její společníci nebo 

akcionáři, kteří disponují alespoň 10 % podílů v této jednotce, nepožádali 

nejpozději šest měsíců před uplynutím účetního období o sestavení konsolidované 

účetní závěrky.  

Dále však dle Loja a Jonáše (2016, s. 14) musí být splněny následující podmínky: 

• konsolidující účetní jednotka a všechny ostatní její konsolidované účetní jednotky 

jsou obsaženy v konsolidované účetní závěrce konsolidačního celku jiné 

konsolidující účetní jednotky, 

• tato jiná konsolidující účetní jednotka sestavila konsolidovanou účetní závěrku 

spolu s konsolidovanou výroční zprávou, která je ověřena auditorem a dle §21a 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je zveřejněna v českém jazyce, 

• příloha účetní závěrky konsolidující účetní závěrky zahrnuje název a sídlo jiné 

konsolidující účetní jednotky, která sestavila konsolidovanou účetní závěrku  

a dále jsou zde vymezeny důvody nevytvoření konsolidačního celku. 

U konsolidace může nastat i vyloučení. Účetní jednotky (včetně subjektů veřejného 

zájmu) se nemusí zahrnovat do konsolidačního celku, pokud jejich podíl na 
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konsolidačním celku není význačný, podíly jsou drženy pouze za účelem jejich 

následného prodeje, nelze získat informace nezbytné pro sestavení konsolidované účetní 

závěrky bez prokazatelně nutných nepřiměřených nákladů. Dále pokud jedna nebo více 

účetních jednotek vykonává tak odlišnou činnost, že by při zahrnutí do konsolidačního 

celku došlo k porušení věrného a poctivého obrazu konsolidované účetní závěrky nebo 

pokud dochází k dlouhodobému omezení výkonu práv ohledně nakládání s majetkem 

nebo řízení konsolidovaných korporací (Sedláček, 2014, s. 181). 

Jak uvádí Loja a Jonáš (2016, s. 25-26), na konsolidující účetní jednotku může dopadat 

sankce ve výši 3 % hodnoty konsolidovaných aktiv celkem, jestliže se dopustí:  

• nesestavení konsolidované účetní závěrky, 

• nesestavení konsolidované účetní závěrky ke konci rozvahového dne 

konsolidující účetní jednotky, 

• nevyhotovení konsolidované výroční zprávy, 

• nesestavení konsolidované zprávy o platbách včetně prohlášení statutárního 

orgánu o tom, že zpráva byla sestavena podle nejlepšího vědomí a schopností  

a dále zveřejněna v souladu s požadavky zákona, 

• konsolidovaná účetní závěrka nezahrnuje všechny povinné účetní výkazy, 

• konsolidovaná účetní závěrka a konsolidovaná výroční zpráva není ověřena 

auditorem, 

• nezveřejnění konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy vymezeným 

způsobem, 

• nepoužití mezinárodních účetních standardů při sestavení konsolidované účetní 

závěrky, přestože má tuto povinnost. 

1.3.3 Konsolidované účetní výkazy 

Konsolidovaná účetní závěrka se skládá stejně jako individuální účetní závěrky 

z následujících výkazů (Sedláček, 2014, s. 177-178): 

• rozvaha, 

• výkaz zisku a ztráty a 

• příloha. 

Dále může obsahovat: 

• přehled o peněžních tocích, 
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• přehled o změnách vlastního kapitálu konsolidačního celku. 

Loja a Jonáš (2016, s. 16) uvádí, že konsolidovaná rozvaha obsahuje stejnou strukturu 

aktiv a pasiv jako individuální rozvaha. Výše aktiv se tedy uvádí v ocenění sníženém  

o opravné položky a oprávky odděleně za běžné a minulé účetní období a výše pasiv je 

zobrazena v běžném a minulém účetním období. Dle metody konsolidace je však 

konsolidovaná rozvaha doplněna o následující položky: 

• kladný konsolidační rozdíl, 

• záporný konsolidační rozdíl, 

• menšinový vlastní kapitál, 

• menšinový základní kapitál, 

• menšinové kapitálové fondy, 

• menšinové fondy ze zisku spolu s nerozděleným ziskem a neuhrazenou ztrátou 

z minulých let,  

• menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období,  

• cenné papíry a podíly v ekvivalenci,  

• konsolidační rezervní fond,  

• podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. 

Loja a Jonáš (2016, s. 19) definují konsolidační rozdíl jako rozdíl mezi pořizovací cenou 

podílu konsolidované účetní jednotky a jeho oceněním podle podílové účasti 

konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu, jenž je zobrazen reálnou 

hodnotou. Ta je dána rozdílem mezi reálnou hodnotou aktiv a cizího kapitálu ke dni 

akvizice nebo ke dni dalšího navýšení účasti. Přecenění vlastního kapitálu na reálnou 

hodnotu k datu akvizice se však provede pouze tehdy, pokud se účetní hodnoty aktiv  

a závazků ke dni akvizice nebo ke dni navýšení účasti na základním kapitálu značně liší 

od hodnot účetních. Toto přecenění je také zapotřebí neustále promítat jako konsolidační 

úpravu do následujících konsolidovaných účetních závěrek, jelikož se nevykazuje 

v individuálních účetních závěrkách konsolidačního celku. Pokud k tomuto přecenění ke 

dni akvizice dojde, je nutné pro účely konsolidace provést úpravy těchto položek po dni 

akvizice. 
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S problematikou konsolidačního rozdílu je několikrát zmíněn pojem „den akvizice“, 

který definuje ČÚS č. 020 pro podnikatele následovně: „Za den akvizice se považuje den 

datum, od něhož začíná účinně ovládající a řídící osoba uplatňovat příslušný vliv nad 

konsolidovanou účetní jednotkou konsolidovaným podnikem.“. 

Výpočet provedeme dle následujícího vzorce (Loja a Jonáš, 2016, s. 20): 

𝐾𝑅 = 𝑃𝐶 − % 𝑝𝑜𝑑í𝑙𝑢 ∗ 𝑉𝐾 

Rovnice č. 1: Konsolidační rozdíl 

zdroj: Loja a Jonáš, 2016, s. 20 

kde  KR je konsolidační rozdíl, 

PC je pořizovací cena včetně vedlejších nákladů, které souvisejí 

s pořízením, 

% podílu představuje podílovou účast konsolidující účetní jednotky 

v konsolidované účetní jednotce, 

VK je vlastní kapitál k datu akvizice v reálné hodnotě. 

Konsolidační rozdíl může nabývat následujících hodnot (Loja a Jonáš, 2016, s. 21),  

což upřesňuje i ČÚS č. 020 pro podnikatele: 

• kladný konsolidační rozdíl představující podíl na vlastním kapitálu 

konsolidované účetní jednotky, který byl konsolidující účetní jednotkou 

zakoupen za vyšší cenu, než je jeho příslušná účetní hodnota a je zachycen 

v aktivech konsolidované rozvahy a odepsán do nákladů (v konsolidovaném 

výkazu zisku a ztráty jako zúčtování kladného konsolidačního rozdílu), 

• nulový konsolidační rozdíl vznikající především tehdy, kdy konsolidující účetní 

jednotka zakládá konsolidovanou účetní jednotku a konsolidační rozdíl je 

vypočten ke dni vkladu do uvedené jednotky, kdy podíl takřka vždy odpovídá 

podílu na vlastním kapitálu, 

• záporný konsolidační rozdíl představující podíl na vlastním kapitálu 

konsolidované účetní jednotky, který byl konsolidující účetní jednotkou pořízen 

za nižší cenu, než je jeho příslušná účetní hodnota a je zachycen v pasivech 

konsolidované rozvahy a je odepsán do výnosů (v konsolidovaném výkazu zisku 

a ztráty jako zúčtování záporného konsolidačního rozdílu). 
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Loja a Jonáš (2016, s. 21, s. 44) uvádí pro lepší pochopení problematiky konsolidačního 

rozdílu následující příklady: 

1) Mateřský podnik vlastní 70 % podílu v přidruženém podniku, který byl pořízen 

za 2000 jednotek, což představuje účetní hodnotu cenného papíru. Jelikož je 

podnik poprvé zařazen do konsolidačního celku, je nutné vypočíst konsolidační 

rozdíl. Vlastní kapitál přidruženého podniku ke dni akvizice se skládá ze 

základního kapitálu (800 jednotek), nerozdělených zisků minulých účetních 

období (900 jednotek) a poměrné části výsledku hospodaření běžného účetního 

období (100 jednotek) - hodnota podílu na vlastním kapitálu přidruženého 

podniku je tedy 1260 jednotek [70 % * (800 + 900 + 100)]. 

Z uvedeného vyplývá, že mateřský podnik vydal 2000 jednotek na získání podílu 

na vlastním kapitálu přidruženého podniku, který k danému datu činí  

1260 jednotek, tedy o 740 více. Tento rozdíl znamená navýšení majetku oproti 

výši skutečného podílu na vlastním kapitálu. Hodnota 740 jednotek představuje 

kladný konsolidační rozdíl, u kterého předpokládáme, že byl zakoupen  

s předpokladem budoucích zisků. 

2) Mateřský podnik vlastní 100 % podílu v přidruženém podniku, který byl pořízen 

za 1500 jednotek. Vlastní kapitál přidruženého podniku ke dni akvizice se skládá 

ze základního kapitálu (1000 jednotek), nerozdělených zisků minulých účetních 

období (500 jednotek) a poměrné části výsledku hospodaření běžného účetního 

období (300 jednotek). Z výpočtu [(100 % * (1000 + 500 + 300)] dostáváme 

hodnotu 1800 jednotek. 

Z toho plyne, že mateřský podnik vynaložil 1500 jednotek na získání podílu na 

vlastním kapitálu přidruženého podniku, který k danému datu dosahuje  

1800 jednotek, což dokazuje fakt, že vydal o 300 méně. V tomto případě se jedná  

o záporný konsolidační rozdíl, kdy mateřský podnik zakoupil podíl na vlastním 

kapitálu za levnější částku, než je jeho účetní hodnota a předpokládá se,  

že zakoupená investice může být po nějakou dobu ztrátová. 

Konsolidační rozdíl se zpravidla odepisuje 20 let rovnoměrným odpisem, pokud nejsou 

důvody pro jeho kratší dobu. Při volby doby odepisování je však nutné myslet na to,  

aby nedošlo k narušení principu věrného a poctivého obrazu finanční situace účetní 

jednotky (ČÚS č. 020 pro podnikatele).  
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Menšinový vlastní kapitál je spojen pouze s metodou plné konsolidace. Obsahuje pasivní 

rozvahové položky, ve kterých jsou uváděny menšinové podíly na vlastním kapitálu 

ovládaných a řízených osob. Zahrnuje položky jako je menšinový základní kapitál, 

menšinové kapitálové fondy, menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku  

a neuhrazené ztráty minulých let, menšinový výsledek hospodaření běžného účetního 

období (ČÚS č. 020 pro podnikatele).  

Výpočet provedeme dle následujícího vzorce (Loja a Jonáš, 2016, s. 22): 

𝑀𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑑í𝑙 = (100 % − % 𝑝𝑜𝑑í𝑙𝑢) ∗ 𝑉𝐾 

Rovnice č. 2: Menšinový podíl (konsolidovaná rozvaha) 

zdroj: Loja a Jonáš, 2016, s. 22 

kde VK je vlastní kapitál k datu konsolidace upravený o rozdíl mezi účetní  

a reálnou hodnotou k datu akvizice. 

Tato položka je obsažena i ve výkazu zisku a ztráty jako menšinový podíl na výsledku 

hospodaření, který vypočteme jako (Loja a Jonáš, 2016, s. 22): 

𝑀𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑑í𝑙 = (100 % − % 𝑝𝑜𝑑í𝑙𝑢) ∗ 𝑉𝐻𝐵𝑂 

Rovnice č. 3: Menšinový podíl (konsolidovaný VZZ) 

zdroj: Loja a Jonáš, 2016, s. 22 

kde  VHBO je výsledek hospodaření běžného období ovládané osoby. 

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci jsou vyjadřovány pouze u použití ekvivalenční 

metody konsolidace a jsou vykazovány pouze v konsolidované rozvaze. Tato položka je 

rovna součinu podílové účasti konsolidující účetní jednotky v účetní jednotce, která je 

pod podstatným vlivem a výše vlastního kapitálu k datu konsolidace (Loja a Jonáš, 2016, 

s. 22).  

Výpočet provedeme dle následujícího vzorce (Loja a Jonáš, 2016, s. 22): 

𝐶𝑃𝑉𝐸 = % 𝑝𝑜𝑑í𝑙𝑢 ∗ 𝑉𝐾 

Rovnice č. 4:Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 

zdroj: Loja a Jonáš, 2016, s. 22 

kde  CPVE jsou cenné papíry a podíly v ekvivalenci, 

VK je vlastní kapitál k datu konsolidace upravený o reálnou hodnotu 

k datu akvizice. 

Konsolidační rezervní fond je opětovně spojen pouze s metodou ekvivalence. 

Představuje akumulované podíly ve výsledcích hospodaření v ekvivalenci minulých let 
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účetních jednotek pod podstatným vlivem ode dne jejich akvizice. Zahrnuje také podíly 

konsolidované účetní jednotky konsolidovaného podniku na změnách v úhrnné výši 

ostatního vlastního kapitálu daného období (ČÚS č. 020 pro podnikatele).  

Výpočet lze provést následujícím způsobem (Loja a Jonáš, 2016, s. 23): 

𝐾𝑅𝐹 = % 𝑝𝑜𝑑í𝑙𝑢 ∗ 𝑉𝐾1 − 𝑉𝐾2 

Rovnice č. 5: Konsolidační rezervní fond 

zdroj: Loja a Jonáš, 2016, s. 23 

kde  KRF je konsolidovaný rezervní fond, 

VK1 je vlastní kapitál k datu konsolidace bez VHBO, 

VK2 je vlastní kapitál k datu akvizice. 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci je také vyjadřován pouze u metody 

ekvivalence, avšak vykazujeme jej jak v konsolidované rozvaze, tak i v konsolidovaném 

výkazu zisku a ztráty. Týká se výsledku hospodaření za běžné účetní období 

konsolidované účetní jednotky, která je pod podstatným vlivem a je roven součinu 

podílové účasti konsolidující účetní jednotky v účetní jednotce pod podstatným vlivem  

a výše výsledku hospodaření za období této účetní jednotky ode dne akvizice do konce 

účetního období (ČÚS č. 020 pro podnikatele). 

Vyjadřujeme jej jako (Loja a Jonáš, 2016, s. 23): 

𝑃𝑉𝐻𝐸 = % 𝑝𝑜𝑑í𝑙𝑢 ∗ 𝑉𝐻𝐵𝑂 

Rovnice č. 6: Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 

zdroj: Loja a Jonáš, 2016, s. 23 

kde  PVHE je podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. 

Další částí konsolidovaných účetních výkazů je konsolidovaný výkaz zisku a ztráty, 

který má opět stejnou skladbu jako ten individuální. Je však doplněn o následující položky 

s ohledem na použitou metodu konsolidace (Loja a Jonáš, 2016, s. 17): 

• zúčtování kladného konsolidačního rozdílu v nákladových položkách, 

• zúčtování záporného konsolidačního rozdílu ve výnosových položkách, 

• menšinový podíl na výsledku hospodaření, 

• podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. 

Příloha konsolidované účetní závěrky obsahuje podobné informace, které se uvádějí 

v roční individuální účetní závěrce. Měly by být však přizpůsobeny tak, aby se usnadnilo 
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posouzení finanční situace podniků, jež jsou zahrnuty do konsolidace. Další nezbytnou 

součástí jsou úpravy, které vyplývají ze zvláštnosti konsolidované účetní jednotky: 

• při uveřejnění operací mezi spřízněnými osobami se neuvedou operace mezi 

spřízněnými stranami, které jsou do konsolidace zahrnuty, nebo se naopak 

vylučují, 

• při uveřejnění průměrného počtu zaměstnanců během účetního období je 

zapotřebí zvlášť uvést průměrný počet zaměstnanců, které zaměstnávají účetní 

jednotky, které podléhají konsolidaci poměrnou metodou, 

• při uveřejnění částek odměn, záloh, závdavků a úvěrů, které náleží členům 

řídících, kontrolních a případně správních orgánů se uvádějí jedině částky, jež 

jsou přiznané konsolidující účetní jednotkou a jejími konsolidovanými účetními 

jednotkami členům uvedených orgánů konsolidující účetní jednotky  

(Loja a Jonáš, 2016, s. 17-18).  

Dále příloha konsolidované účetní závěrky obsahuje doplňující informace  

o konsolidované účetní jednotce, jednotce přidružené a jednotce pod společným vlivem, 

ale také informace o jednotkách, které nejsou konsolidovanými, přidruženými ani pod 

společným vlivem. Tyto informace není nutné uvádět pouze v případě, pokud by mohly 

ohrozit kteroukoliv účetní jednotku, které se týkají, avšak je nutné podat informaci o jejím 

vynechání. V neposlední řadě je zapotřebí uvést informaci o způsobu konsolidace, 

vysvětlení položek kladného a záporného konsolidačního rozdílu a také položky, které 

jsou nebo původně byly vyjádřeny v cizí měně (Loja a Jonáš, 2016, s. 18-19).  

Dle §22b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je konsolidující účetní jednotka dále 

povinna vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu, která obsahuje informace  

o konsolidačním celku, účetních jednotkách pod společným vlivem a účetních jednotkách 

přidružených. Konsolidující účetní jednotka nemusí vyhotovovat výroční zprávu, pokud 

všechny povinné informace o její osobě jsou obsaženy v konsolidované výroční zprávě. 

Je nutné však zdůraznit, že konsolidovaná účetní závěrka je sestavována v plném rozsahu 

a musí být ověřena auditorem, ale neslouží pro rozdělování hospodářských výsledků ani 

pro zpracování daňových přiznání (Loja a Jonáš, 2016, s. 9).  

1.3.4 Konsolidační pravidla 

Mateřský podnik jakožto konsolidující účetní jednotka sděluje pokyny a informace 

prostřednictvím konsolidačních pravidel, které lze charakterizovat jako nezbytný 
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dokument zahrnující základní závazné pokyny, jež musí příslušné podniky v rámci 

skupiny respektovat (Harna, 2006, s. 17). 

Před samotným zahájením konsolidace je mateřský podnik povinen vymezit konsolidační 

celek ve formě organizačního schématu. Společnosti, které jej tvoří, musí být popsány 

v příloze ke konsolidované účetní závěrce včetně obchodního názvu a sídla s uvedením 

stupně vlivu a podílu na jejich základním kapitálu. Do přílohy se taktéž uvedou  

i společnosti, které se do konsolidačního celku nezahrnují společně s udáním důvodu 

tohoto rozhodnutí. Konsolidované společnosti musí být včas informovány konsolidující 

společností o tom, že budou podrobeny konsolidaci a že spadají do zmíněného 

konsolidačního celku (Sedláček, 2014, s. 183-184).  

Materiály pro konsolidaci jsou připravovány dceřinými a přidruženými společnostmi 

podle konsolidačních pravidel vydaných mateřskou společností. Podle pravidel 

společnosti přetřídí své položky tak, aby bylo možné je v procesu konsolidace k sobě 

přiřadit a následně agregovat. Dále dochází k úpravě položek pro sladění účetních metod 

v rámci konsolidačního celku, pokud by odlišné metody mohly podstatným způsobem 

ovlivnit pohled na ocenění majetku a závazků v konsolidované účetní závěrce včetně 

vykázaného výsledku hospodaření (Sedláček, 2014, s. 184). 

Dle Sedláčka (2014, s. 184) zahrnují konsolidační pravidla zejména: 

• nároky na údaje příslušné pro konsolidaci, které předkládají konsolidované 

jednotky, 

• způsoby ocenění majetku a závazků, 

• termíny pro předkládání údajů, sestavení konsolidované účetní závěrky  

za konsolidační celek a v případě postupného sestavování závěrky termíny pro 

předložení konsolidovaných účetních závěrek nižších celků.  

Z konsolidačních pravidel musí být jasné, jaký způsob konsolidace má být použit.  

Prvním způsobem je konsolidace přímá, kterou se rozumí konsolidace všech podniků 

konsolidačního celku provedená najednou, bez sestavování konsolidovaných závěrek  

za jednotlivé konsolidační celky. Naopak konsolidace nepřímá je charakterizována jako 

postupná, kdy se sestavují konsolidované účetní závěrky za jednotlivé konsolidační celky, 

které pak ústí do konsolidovaných účetních závěrek vyšších konsolidačních celků 

(Sedláček, 2014, s. 184).  
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1.4 Konsolidační metody 

Dle §63 vyhlášky č. 500/202 Sb. se při sestavování konsolidované účetní závěrky 

používají následující metody: 

• plná konsolidace při zahrnutí konsolidované účetní jednotky (dceřiného podniku), 

• konsolidace ekvivalencí při zahrnutí účetní jednotky přidružené, 

• poměrná konsolidace při zahrnutí účetní jednotky pod společným vlivem. 

Metoda plné konsolidace je založena na postoji účetní jednotky, jenž potlačuje aspekt 

vlastnických podílů a pro účely konsolidované účetní závěrky hodnotí skupinu jako 

jednotný celek. Poskytuje úplný pohled na aktiva a pasiva a ekonomické výsledky 

mateřského podniku včetně všech dceřiných podniků, a to i v případě, kdy vlastnický 

podíl není 100 % (Sedláček, 2014, s. 186).  

Jedná se tedy o metodu, při které konsolidující účetní jednotka uplatňuje rozhodující vliv. 

Po případném přetřídění a úpravách jsou položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty do 

konsolidovaných výkazů zahrnuty v plné výši (Loja a Jonáš, 2016, s. 30).  

Plná metoda je často skloňována jako metoda agregace, která znázorňuje celkovou 

majetkovou situaci skupiny podniků, ale také eliminuje vnitropodnikové výsledky,  

jež v individuálních účetních závěrkách podniků ve skupině ovlivňuje hodnotu jejich 

vlastního jmění. Pro vyjádření podílu, který připadá mateřské společnosti a ostatním 

držitelům cenných papírů, se vyčleňuje z vlastního jmění a z výsledku hospodaření 

dceřiného podniku tzv. menšinový vlastní kapitál. Ten představuje součást prostředků 

akcionářů, kterými je zdůrazňována existence kontroly, kterou má mateřský podnik a její 

akcionáři nad dceřiným podnikem (Sedláček, 2014, s. 186). 

Pro provedení konsolidace plnou metodou je potřeba standardní účetní výkazy doplnit  

o položky, které jsou zobrazeny v následujících tabulkách (Sedláček, 2014, s. 186). 
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Tabulka č. 3: Nové položky v konsolidované rozvaze u plné metody 

zdroj: vlastní zpracování dle Sedláčka (2014, s. 187) 

Konsolidovaná rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Kladný konsolidační rozdíl 

Záporný konsolidační rozdíl 

Menšinový vlastní kapitál 

Menšinový základní kapitál 

Menšinové kapitálové fondy 

Menšinové ziskové fondy včetně 

nerozděleného zisku z minulých let 

Menšinový výsledek hospodaření 

běžného období 

Tabulka č. 4: Nové položky v konsolidovaném VZZ u plné metody 

zdroj: vlastní zpracování dle Sedláčka (2014, s. 187) 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

Náklady Výnosy 

Zúčtování kladného konsolidačního 

rozdílu 

Zúčtování záporného konsolidačního 

rozdílu 

Menšinové podíly na výsledku 

hospodaření 

Důležité je upozornit, že pojem „menšinový“ je odvozen od uplatňovaného vlivu.  

Jakmile mateřský podnik uplatňuje rozhodující vliv, tak doplňkem do 100% vlivu jsou 

menšinové vlivy. Například pokud účetní jednotka zakoupila 100% podíl na vlastním 

kapitálu v jiné účetní jednotce, pak jsou menšinové podíly nulové. Jakmile se však 

zakoupilo pouze 70 % podílu u jiné účetní jednotky, pak jsou menšinové podíly ve výši 

30 % (Loja a Jonáš, 2016, s. 47, s. 50). 

Jednotlivé etapy konsolidace plnou metodou jsou podrobně popsány v Českém účetním 

standardu č. 020 pro podnikatele, Harna (2006, s. 40, s. 44-45) je však popisuje 

následovně. 

První rok konsolidace (Harna, 2006, s. 40): 

• identifikace vlastního jmění ke dni akvizice při zohlednění eventuálních 

významných rozdílů mezi jeho účetní a reálnou hodnotou v součinnosti se 

zjištěním výsledku hospodaření běžného účetního období do dne akvizice,  

• vyčíslení konsolidačního rozdílu, 

• do konsolidované rozvahy a výkazu zisku a ztráty je nutné zahrnout hodnoty 

dceřiného podniku (případné úpravy dle prvního bodu), 
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• v konsolidované rozvaze  

o Aktiva - vyloučení cenných papírů týkajících se přidruženého podniku  

a zahrnutí konsolidačního rozdílu, 

o Pasiva - vyloučení poměrné části dle podílu mateřské společnosti všech 

odpovídajících složek vlastního jmění dceřiného podniku, 

• v obou výkazech 

o vyloučení vzájemných vztahů, 

o zaúčtování odpisu konsolidačního rozdílu, 

o převedení menšinových podílů na všech složkách vlastního jmění na 

zvláštní řádky rozvahy a ve výkazu zisku a ztráty se zvlášť vyjádří 

menšinový podíl na výsledku hospodaření běžného období.  

Druhý a další rok konsolidace (Harna, 2006, s. 44-45): 

• identifikace dopadu případných úkonů na položkách, které byly pro výpočet 

vlastního jmění vyjádřeny v reálných hodnotách, a pokud to přichází v úvahu, 

vyčíslení dopadů do výnosů a nákladů v běžném období, 

• do konsolidované rozvahy a výkazu zisku a ztráty se zahrnou údaje dceřiného 

podniku (případné úpravy dle prvního bodu), 

• v konsolidované rozvaze 

o Aktiva - vyloučení cenných papírů týkajících se přidruženého podniku  

a zahrnutí konsolidačního rozdílu (netto), 

o Pasiva - vyloučení náležité složky vlastního jmění ve výši ke dni akvizice 

a výsledek hospodaření minulých let se upraví o odpisy konsolidačního 

rozdílu z předchozích let, 

dále se v konsolidované rozvaze kumulovaně zohlední výsledné úpravy 

vylučování vzájemných vztahů, které měly dopad na rozvahové položky  

od počátku konsolidace, 

• v obou výkazech 

o vyloučení všech vzájemných vztahů běžného období, 

o zaúčtování odpisu konsolidačního rozdílu, 

o převedení menšinových podílů na všech složkách vlastního jmění na 

zvláštní řádky rozvahy a ve výkazu zisku a ztráty se zvlášť vyjádří 

menšinový podíl na výsledku hospodaření běžného období.  
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Ekvivalenční metoda je považována za nejjednodušší konsolidační metodu. Lze ji použít 

v případech podstatného vlivu, který se uplatňuje u přidružených podniků. Tato metoda 

také umožňuje držitelům znát svůj podíl na majetku a zisku přidružených korporací,  

jež odpovídá vlivu mateřského podniku. Jedná se o vlastnickou koncepci, při které se 

neberou v úvahu podíly, které jsou vložené do přidružených podniků ostatními podílníky, 

kteří nejsou členy skupiny (Sedláček, 2014, s. 193).   

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty konsolidované jednotky nevstupují do konsolidovaných 

výkazů v plné výši (Loja a Jonáš, 2016, s. 31), což znamená, že se neagregují aktiva ani 

pasiva skupiny, ale v konsolidované rozvaze se nahradí dlouhodobý finanční majetek 

položkami aktiv přidružených korporací, tj. cennými papíry v ekvivalenci.  

V konsolidovaném výkazu zisku a ztráty dochází k nahrazení položky disponibilního 

zisku podílem na výsledku hospodaření vlastněných korporacemi, tj. ekvivalentní částí 

výsledku hospodaření přidružených korporací (Sedláček, 2014, s. 193).  

Přehledně jsou nové položky v konsolidovaných výkazech znázorněny v následujících 

tabulkách. 

Tabulka č. 5: Nové položky v konsolidované rozvaze u ekvivalenční metody 

zdroj: vlastní zpracování dle Sedláčka (2014, s. 194) 

Konsolidovaná rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Kladný konsolidační rozdíl 

Cenné papíry a vklady v ekvivalenci 

Záporný konsolidační rozdíl 

Konsolidační rezervní fond 

Podíl na výsledku hospodaření  

v ekvivalenci 

Tabulka č. 6: Nové položky v konsolidovaném VZZ u ekvivalenční metody 

zdroj: vlastní zpracování dle Sedláčka (2014, s. 194) 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

Náklady Výnosy 

Zúčtování kladného konsolidačního 

rozdílu 

Zúčtování záporného konsolidačního 

rozdílu 

Podíl na výsledku hospodaření  

v ekvivalenci 

Jednotlivé postupy konsolidace ekvivalenční metodou jsou opět podrobně sepsány 

v Českém účetním standardu č. 020 pro podnikatele, Harna (2006, s. 30-31, s. 33-34) je 

opět popisuje následovně. 
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První rok konsolidace (Harna, 2006, s. 30-31): 

• identifikace vlastního jmění ke dni akvizice při zohlednění význačných rozdílů 

mezi jeho účetní a reálnou hodnotou, včetně zjištění výsledku hospodaření 

běžného období do dne akvizice, 

• vyčíslení konsolidačního rozdílu, 

• v konsolidované rozvaze 

o Aktiva - vyloučení cenných papírů vztahujících se k přidruženému 

podniku, zahrnutí konsolidačního rozdílu a dále cenných papírů 

v ekvivalenci ve výši podílu na vlastním jmění přidruženého podniku 

k rozvahovému dni, 

o Pasiva - zahrnutí podílu na výsledku hospodaření v ekvivalenci, 

• v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty 

o zahrnutí podílu na výsledku hospodaření v ekvivalenci, 

• v obou výkazech 

o zaúčtování konsolidačního rozdílu. 

Druhý a další rok konsolidace (Harna, 2006, s. 33-34): 

• identifikace dopadu eventuálních operací na položkách, které byly pro výpočet 

vlastního jmění vyjádřeny v reálných hodnotách a dále pokud to přichází v úvahu, 

vyčíslení patřičných dopadů do vlastního kapitálu a výsledku hospodaření 

běžného období, 

• v konsolidované rozvaze 

o Aktiva - vyloučení cenných papírů týkajících se přidruženého podniku, 

zahrnutí konsolidačního rozdílu (netto) a dále zahrnutí cenných papírů 

v ekvivalenci ve výši podílu na vlastním jmění přidruženého podniku 

k rozvahovému dni, 

o Pasiva - zahrnutí podílu na výsledku hospodaření v ekvivalenci běžného 

období, zohlednění nasčítaného výsledku hospodaření, který byl dosažen 

v předchozích letech, do konsolidačního rezervního fondu a dále úprava 

výsledku hospodaření minulých let o odpisy konsolidačního rozdílu 

zaúčtovaného v předchozích letech, 

• v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty 

o zahrnutí podílu na výsledku hospodaření v ekvivalenci, 
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• v obou výkazech 

o zaúčtování odpisu konsolidačního rozdílu běžného období. 

Metoda poměrné konsolidace se používá při konsolidaci účetních jednotek pod 

společným vlivem. S položkami rozvahy a výkazu zisku a ztráty se u této metody pracuje 

podobně, jako je tomu u konsolidace plnou metodou. Hodnoty jsou však uváděny 

v poměrné výši, které odpovídají danému podílu konsolidující účetní jednotky  

(Loja a Jonáš, 2016, s. 32).  

Jako je tomu u předchozích metod, v níže uvedených tabulkách jsou zobrazeny nové 

položky, které se při této metodě vyskytují, avšak tentokrát v poměrném zastoupení  

(Sedláček, 2014, s. 197).  

Tabulka č. 7: Nové položky v konsolidované rozvaze u poměrné metody 

zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Konsolidovaná rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Kladný konsolidační rozdíl 

 

Záporný konsolidační rozdíl 

Menšinový vlastní kapitál 

Menšinový základní kapitál 

Menšinové kapitálové fondy 

Menšinové fondy ze zisku 

Menšinový výsledek hospodaření 

Tabulka č. 8: Nové položky v konsolidovaném VZZ u poměrné metody 

zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

Náklady Výnosy 

Zúčtování kladného konsolidačního 

rozdílu 

Zúčtování záporného konsolidačního 

rozdílu 

Menšinové podíly na výsledku 

hospodaření 

Postup jednotlivých kroků této metody je v prvním a dalším roce naprosto stejný jako  

u metody plné, avšak s tím rozdílem, že v jednotlivých letech se zahrnují do 

konsolidovaných výkazů hodnoty dceřiného podniku pouze v poměrné výši 

(Harna, 2006, s. 52).  

Změna konsolidační metody může nastat pouze v případech, kdy nastává pořízení nebo 

prodej části podílové účasti v konsolidovaných účetních jednotkách, u kterých dochází 

k rozhodujícímu, podstatnému nebo společnému vlivu. Mezi další případy lze uvést 
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změnu společenské smlouvy, která vyústí ve změnu konsolidační metody kvůli změně 

vlivu. Pokud ke změně vlivu dojde, například z rozhodujícího na podstatný, znamená to, 

že se mění konsolidační plná metoda na ekvivalenční apod. (Loja a Jonáš, 2016, s. 32). 

Pro správné sestavení konsolidované účetní závěrky je nedílnou součástí i vylučování 

vzájemných vztahů, jež představuje úpravy agregovaných hodnot o vzájemné zůstatky 

a transakce, ke kterým dochází mezi jednotkami zahrnutými do konsolidačního celku 

(Zelenka a Zelenková, 2018, s. 227). To znamená, že je nutné vyloučit všechny významné 

vnitropodnikové transakce mezi konsolidující účetní jednotkou a konsolidovanými 

účetními jednotkami. Jakmile dojde k vyloučení, v konsolidované účetní závěrce pak 

zůstávají pouze ty vztahy, které byly jednotkami konsolidačního celku realizovány vůči 

okolnímu prostředí (Loja a Jonáš, 2016, s. 34). 

Úplné či nesprávné vyloučení vzájemných zůstatků a transakcí mezi účetními jednotkami 

skupiny však může mít velký dopad na vypovídací schopnost konsolidované účetní 

závěrky (Zelenka a Zelenková, 2018, s. 227).  

Tato situace nastává zejména tehdy, pokud se jedná o vysoce hodnotné transakce anebo 

jsou-li mezi účetními jednotkami ve skupině silné kooperativní vztahy (Zelenka  

a Zelenková, 2018, s. 227). 

Rozlišují se následující typy transakcí (Loja a Jonáš, 2016, s. 34): 

• vztahy mající dopad pouze na konsolidovanou rozvahu bez vlivu na výsledek 

hospodaření (např. vzájemné pohledávky a závazky, podíly se zpětnou vazbou), 

• vztahy mající dopad pouze na konsolidovaný výkaz zisku a ztráty bez vlivu  

na výsledek hospodaření, tzv. spotřebované dodávky (např. prodej a nákup zásob 

a služeb), 

• vztahy mající dopad na konsolidovanou rozvahu a konsolidovaný výkaz zisku a 

ztráty s vlivem na výsledek hospodaření, tzv. nespotřebované dodávky  

(např. prodej a nákup výrobků, služeb a nakoupených zásob, prodej a nákup 

dlouhodobého majetku, výnosy z přijatých podílů na zisku). 

Výše uvedené body představují základní transakce při použití konsolidace plnou 

metodou. U poměrné metody se konsolidace provádí podobným způsobem, avšak s tím 

rozdílem, že se vyloučení provede pouze v poměrné výši, která odpovídá podílu 

ovládající účetní jednotky na účetní jednotce, která je pod společným vlivem.  

U konsolidace ekvivalenční metodou se vyloučí prokazatelně zjistitelné vzájemné vztahy, 
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jež mají významný vliv na hodnotu vlastního kapitálu a výsledku hospodaření běžného 

období účetní jednotky, která je pod podstatným vlivem (ČÚS č. 020 pro podnikatele).  

1.5 Oceňování 

V České republice je staronovou problematikou pojem „oceňování“, jehož nezbytnost se 

opět projevila s transformací ekonomiky a zejména s transformací vlastnických vztahů. 

V souvislosti s privatizací opět nastala potřeba znát vedle účetní hodnoty aktiv podniku  

i hodnotu tržní, která se stala důležitou pro vlastníky a investory. V současnosti 

problematika oceňování nijak neoslabuje, přestože značná část podniků již byla 

zprivatizována. Důvodem je proces koncentrace kapitálu, který probíhá formou slučování 

a splývání podniků (Kislingerová, 2001, s. 1).  

Oceňování patří mezi významné oblasti finančního řízení podniku a je nutné mu věnovat 

veškerou pozornost, jelikož nevhodné postupy oceňování mohou vést k iracionálnímu 

ocenění statků a nesprávnému rozdělení kapitálu. Náročnost oceňování spočívá v tom, 

že trhy pro fixní aktiva jsou rozdílné od trhů cenných papírů, jelikož fixní aktiva mají 

svou jedinečnost (Dluhošová a kol., 2010, s. 171).  

Před samotným oceňováním je nutné vymezit samotný podnik, který je od 1. 1. 2014 

definován jako obchodní závod (Mařík a kol., 2018, s. 17), konkrétně §502 občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. jej charakterizuje jako: „Obchodní závod (dále jen "závod") je 

organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k 

provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho 

provozu.“. 

Dále je vhodné rozlišit pojem ceny a hodnoty. Cena představuje konkrétní zaplacenou 

částku za podnik v daném čase a místě, která je ovlivněna velkým množstvím faktorů, 

například nabídkou a poptávkou, fází vývoje ekonomiky nebo strategií vyjednávání. 

Naopak hodnota podniku je částka, která není ovlivněna okolnostmi prodeje či nákupu 

a vyjadřuje sumu, kolem které by se měla cena pohybovat. Stanovená výsledná hodnota 

však záleží na rozsahu a kvalitě dostupných údajů, časovém horizontu a použité metodě 

ocenění (Dluhošová a kol., 2010, s. 171).  
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Dále je důležitý účel ocenění a také zkušenosti daného odhadce, tudíž lze říct,  

že neexistuje jediné, obecně platné a správné ocenění ani jediný správný model 

(Kislingerová, 2001, s. 6). 

Před samotnou aplikací ocenění je důležité se také pozastavit u dvou důležitých faktorů, 

na kterých je oceňování založeno. Jedním z nich je faktor času, který se zohledňuje 

diskontováním budoucích peněžních toků na současnou hodnotu (Damodaran, 2005,  

s. 617). Tento faktor je spojen zejména s výnosovými metodami, ale může se objevit  

i v rámci oceňování majetkovými metodami či u tržního porovnání. S tímto faktorem se 

pojí tzv. časová hodnota peněz. Při stanovování hodnoty aktiva nebo podniku nemůžeme 

řadu budoucích příjmů přímo sečíst, jelikož příjem získaný dříve má větší cenu,  

než příjem získaný později z důvodu znovu investování a dosažení tak dalších výnosů. 

Budoucí příjmy se musí tedy přepočítat k datu ocenění pro zjištění současné hodnoty 

(Mařík, 2018, s. 57). 

Dle Maříka a kol. (2018, s. 58) se výpočet současné hodnoty provede následovně pomocí 

odúročitele (založeno na tzv. složeném úročení): 

𝑆𝐻 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑙𝑖𝑣é čá𝑠𝑡𝑘𝑦 = čá𝑠𝑡𝑘𝑎 ×
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

Rovnice č. 7: Současná hodnota 

zdroj: Mařík a kol., 2018, s. 58 

kde  SH je současná hodnota, 

i je diskontní míra představující nástroj tzv. míry výnosnosti, jejíž pomocí 

se do hodnoty podniku promítá faktor času a faktor rizika, 

  n je počet let.  

Pro konečnou hodnotu je kromě velikosti plateb z oceňovacího aktiva a časového 

okamžiku důležitá i pravděpodobnost, se kterou částky nastanou. Tato pravděpodobnost 

je spojována s faktorem rizika (Mařík a kol., 2018, s. 58). Riziko je vyjádřeno určitým 

stupněm nejistoty, který je spojen s očekávaným výnosem. Pramení ve vývoji  

a proměnlivosti prostředí ve smyslu válečných konfliktů, politické nestability, 

devizových kurzů, cen vstupů, změn právních norem nebo vývoji úrokové sazby 

(Kislingerová, 2001, s. 104). Pokud jsou očekávané příjmy poměrně evidentní, hodnota 

aktiva bude vyšší, a naopak čím více bude příjem zatížen rizikem, tím bude hodnota 

aktiva menší (Mařík a kol., 2018, s. 58). 
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Důvodů pro ocenění je více a jsou různorodé. Záleží však, zda se jedná o ocenění,  

které souvisí s vlastnickou změnou či nikoliv.  

Ocenění související s vlastnickou změnou (Mařík a kol., 2018, s. 42-43): 

• koupě podniku, 

• nepeněžitý vklad (vklad podniku), 

• ocenění v důsledku veřejného návrhu na koupi nebo výměna účastnických 

cenných papírů, 

• ocenění ve spojitosti s nedobrovolným přechodem účastnických cenných papírů, 

• ocenění ve spojitosti s požadavkem společníků ovládané osoby na odkoupení 

jejich podílů ovládající osobou v případě, že se cítí být konáním ovládající osoby 

poškozeni, 

• ocenění ve spojitosti s povinnou nabídkou na převzetí při ovládnutí cílového 

podniku, 

• ocenění ve spojitosti s fúzí, 

• ocenění ve spojitosti s rozdělením podniků. 

Kislingerová (2001, s. 6) však dodává, že například v případě fúzí lze jejich efektivitu 

hodnotit až s určitým časovým odstupem, a právě správné stanovení hodnoty podniku je 

jedním z podstatných faktorů, který má vliv na celkový výsledek, jelikož daná hodnota 

vstupuje do procesu fúze s jinou společností. Smyslem oceňování je tedy stanovení 

hodnoty podniku, se kterým se zachází jako se zbožím, který je určený ke směně.  

Ocenění nesouvisející s vlastnickou změnou (Mařík a kol., 2018, s. 43): 

• změna právní formy podniku, 

• zastavení podílu v podniku, 

• ocenění ve spojitosti s poskytováním úvěru, 

• ocenění ve spojitosti se sanací podniku.  

Před zahájením procesu oceňování je nutné si ujasnit, z jakého důvodu je oceňování 

prováděno a jaká hodnota by měla být výstupem ocenění (Mařík a kol., 2018, s. 43). 

Doporučený postup zahrnuje následující kroky (Pinto a kol., 2010, s. 7-8): 

• zpracování strategické a finanční analýzy pro porozumění podniku, analýza 

konkurence pro posouzení postavení na trhu a konkurenční síly a získání dalších 

doplňujících informací o společnosti pro předvídání její výkonnosti, 
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• prognóza výkonnosti podniku v podobě odhadů prodeje, dividend a finanční 

pozice, 

• výběr vhodné oceňovací metody dle účelu a výsledků analýz, 

• převedení prognóz do ocenění, 

• závěr ocenění ve smyslu doporučení týkající se konkrétní akcie, poskytnutí názoru 

na cenu transakce nebo zhodnocení ekonomické výhody potenciální investice. 

Mařík a kol. (2018, s. 43-44) doplňují, že pokud dochází k oceňování v případě spojování 

podniků, je důležité nezapomenout na dva doplňující body: 

• ocenění podniku probíhá tzv. „going concern“, „stand-alone basis“, tj. bereme 

v potaz předpoklad, že podnik pokračuje jakoby samostatně a ke spojení nedošlo, 

kdy takto zjištěná hodnota může tvořit dolní hranici pro vyjednávání o ceně 

podniku, 

• poté dochází k ocenění z hlediska úmyslů, které mohou být provedeny až po 

spojení podniků, tj. zahrnují se efekty synergie a součet hodnoty koupeného 

podniku a hodnoty synergie vzniklé po spojení může tvořit horní hranici ceny. 

Cílem finančního ocenění podniku je vyjádření jeho hodnoty prostřednictvím určité 

peněžní částky, kterou je možné zjistit za využití metod pro ocenění (Mařík a kol., 2018, 

s. 44).  

Obvykle se seskupují do tří skupin přístupů, které lze obecně využít pro ocenění 

kteréhokoliv aktiva (Mařík a kol., 2018, s. 44): 

• výnosový přístup, 

• tržně - porovnávací přístup, 

• nákladový přístup. 

Uvedené členění oceňovacích přístupů je založeno na tom, jaké typy vstupních dat jsou 

pro hodnotu aktiva bezprostředně použity, například ocenění díky očekávaným výnosům, 

dle dat o cenách obdobných aktiv na trhu, dle nákladů potřebných pro vybudování či 

pořízení aktiva. Podnik je však sám o sobě dost specifické aktivum, je tedy užitečné 

vnímat ještě mírně odlišné členění oceňovacích metod (Mařík a kol., 2018, s. 44): 

• metody vycházející z analýzy výnosů podniku (výnosové metody), 

• metody tvořené z analýzy současných cen na trhu (tržní metody), 

• metody oceňující jednotlivé majetkové složky podniku (majetkové metody). 
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Výnosové metody vychází z názoru, že hodnota statku je stanovena očekávaným užitkem 

pro jeho držitele, v případě podniku jsou užitkem chápany budoucí ekonomické efekty 

v podobě zisku, dividend nebo finančních toků. Hodnota závisí zejména na definici 

budoucích výnosů, stanovení nákladu kapitálu a také volbě časového horizontu 

(Dluhošová a kol., 2010, s. 175).  

Používají se tyto základní výnosové metody (Mařík a kol., 2018, s. 45): 

• metoda diskontovaných peněžních toků, 

• metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

• kombinované výnosové metody, 

• metoda ekonomické přidané hodnoty.  

Tržní metody jsou běžnému občanovi zpravidla nejbližší. Každý racionálně chovající se 

občan při prodeji zjišťuje, kolik lze za danou věc rozumně požadovat. Ocenění nečiní 

žádné větší potíže, pokud se jedná o běžně obchodovatelný statek s omezeným rozptylem 

vlastností, například automobil (Mařík a kol., 2018, s. 343). 

Rozeznávají se následující základní metody (Mařík a kol., 2018, s. 45): 

• ocenění dle tržní kapitalizace, 

• ocenění dle srovnatelných podniků, 

• ocenění dle údajů o podnicích, které jsou uváděny na burzu, 

• ocenění dle podobných transakcí, 

• ocenění dle odvětvových multiplikátorů.  

Majetkové metody se pokládají za jednoduché a obecně srozumitelné. U analýzy 

majetku se zjišťuje majetková podstata majetku, která se často označuje jako  

tzv. substance neboli substanční hodnota. Ta je vnímána jako zastřešující pojem pro 

všechny variace „majetkového“ ocenění. Majetkovou hodnotu lze definovat jako soubor 

individuálně oceněných složek majetku. Od tohoto souboru je následně odečtena suma 

individuálně oceněných závazků. Množství a struktura složek majetku a pravidla pro jeho 

ocenění tedy určují velikost majetkového ocenění (Mařík a kol., 2018, s. 365).  

Zahrnujeme zde tyto základní metody, u jejichž volby je nutné zohlednit, zda se vychází 

z předpokladu trvalé existence podniku (tzv. going concern princip), nebo zda 

nepředpokládáme dlouhodobé trvání činnosti podniku, kdy se dostáváme k užití  

tzv. likvidační hodnoty (Mařík a kol., 2018, s. 45, s. 365): 
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• účetní hodnota dle historických cen, 

• substanční hodnota dle nákladů znovupořízení, 

• substanční hodnota dle úspory nákladů, 

• majetkové ocenění dle tržních hodnot, 

• likvidační hodnota. 

Účetní hodnota na principu historických cen (ÚH) je metoda, která je sestavována za 

předpokladu pokračování podniku (Mařík a kol., 2018, s. 368). Vychází se ze stavových 

veličin poskytnutých rozvahou, kdy hodnota je odvozena z historických cen,  

které uvádějí, za kolik byl majetek skutečně pořízen. Základem této metody je ocenění 

dlouhodobého a oběžného majetku, závazků a dluhů v nominálních hodnotách. Hodnotou 

netto je vlastní kapitál chápaný jako účetní vlastní kapitál (Dluhošová a kol., 2010,  

s. 178).  

Tato metoda oceňuje jednotlivé složky aktiv zvlášť, kdy jejich součtem získáváme 

shrnující ocenění aktiv. Po odečtení hodnoty závazků a dluhů získáváme hodnotu 

vlastního kapitálu (Dluhošová a kol., 2010, s. 178).  

Výpočet lze provést následujícím způsobem: 

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 = Ú𝐻 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 − Ú𝐻 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 𝑎 𝑑𝑙𝑢ℎů 

Rovnice č. 8: Metoda účetní hodnoty 

zdroj: Dluhošová a kol., 2010, s. 178 

Účetní ocenění má při oceňování podniku pouze doplňující roli a slouží jako  

(Mařík a kol. 2018, s. 368): 

• počáteční informace pro oceňovatele, 

• v rámci metody tržního porovnání figuruje jako součást některých násobitelů, 

• základna pro hodnocení konečného ocenění.  

Výhodou je však snadná dostupnost dat a také jednoduchost výpočtu, ale patří k méně 

přesným metodám. Nevýhodou je také fakt, že ocenění aktiv je založeno na bázi účetního 

ocenění, tudíž se nezohledňují například nehmotná aktiva. Další nevýhoda pramení 

z toho, že není vycházeno z tržního ocenění, jež se může lišit od nominálních účetních 

hodnot (Dluhošová a kol., 2010, s. 178).  

Účetní metoda se používá zejména při oceňování veřejně obchodovatelných cenných 

papírů neobchodovatelných na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelných cenných 
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papírů, ale také při oceňování podílů v obchodních korporacích (Váchal, Vochozka a kol., 

2013, s. 138). 

Výběr metody z těchto tří základních oblastí závisí především na funkcích, jež ocenění 

vyžaduje. Za nejvhodnější postup se doporučuje použít metody ze všech těchto oblastí, 

kdy výsledné ocenění je pak sjednocení výsledků jednotlivých metod (Mařík, 2018,  

s. 45). 

Jelikož primárním cílem této diplomové práce není problematika oceňování, bude pro 

ocenění přikupovaného podniku použito pouze zjednodušené předběžné ocenění pomocí 

generátorů hodnoty.  

Předběžné ocenění pomocí analýzy a prognózy generátorů hodnoty 

Pojem generátor hodnoty představuje soubor základních podnikohospodářských veličin, 

jež ve svém celku stanovují hodnotu podniku, jejichž složení je následující (Mařík, 2018, 

s. 149-173): 

• tržby, 

• provozní zisková marže, 

• pracovní kapitál, 

• investice do dlouhodobého majetku, 

• analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu, 

• předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty. 

Na základě těchto generátorů lze realizovat předběžný odhad hodnoty podniku, který 

pracuje na principu peněžních toků. Mezi klíčové veličiny patří tempo růstu tržeb, 

zisková marže a náročnost na investice do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu 

(Mařík, 2018, s. 172). 

Pro jednotlivé roky se volné peněžní toky (FCF) vypočítají jako rozdíl korigovaného 

provozního zisku po dani a přírůstku pracovního kapitálu a dlouhodobého majetku. 

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝑋𝑡−1 ∗ (1 − 𝑔) ∗ 𝑟𝑍𝑃𝑥 ∗ (1 − 𝑑) − 𝑥𝑡−1 ∗ 𝑔 ∗ (𝑘𝑊𝐶 + 𝑘𝐷𝑀𝑛) 

Rovnice č. 9: FCF 

zdroj: Mařík, 2018, s. 172 

kde (Mařík, 2018, s. 172): 

X  velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky, 
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t  rok, 

g  tempo růstu tržeb, 

rZPx  provozní zisková marže vypočítaná z korigovaného výsledku hospodaření, 

d  sazba daně z korigovaného výsledku hospodaření, 

kWC  koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu, 

kDMn  koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku 

Odhadovaná výnosová hodnota podniku (brutto) jako celku (Hb) se poté vypočítá 

jako: 

𝐻𝑏 =
𝐹𝐶𝐹𝑡

𝑖𝑘 − 𝑔
 

Rovnice č. 10: Odhadovaná výnosová hodnota podniku jako celku 

zdroj: Mařík, 2018, s. 173 

kde (Mařík, 2018, s. 173): 

ik  kalkulovaná úroková míra.  

Kalkulovaná úroková míra představuje nástroj, díky kterému se do hodnoty podniku 

promítá faktor rizika a času. Volba konkrétního postupu záleží na zvolené variantě 

metody ocenění. V případě této práce bude využito průměrných vážených nákladů 

kapitálu WACC (weighted average cost of capital). Náklady kapitálu zde souhlasí 

s příjmy, jež investoři očekávají ze svých investic do podniku spolu s jejich rizikem 

(Mařík, 2018, s. 242-243). Pro malé a střední podniky lze také využít ratingový neboli 

stavebnicový model WACC, který stanovuje WACC metodou přirážek za specifická 

rizika podniku (Scholleová, 2017, s. 68).  

Průměrné vážené náklady kapitálu získáme díky následujícímu vzorci: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑑 ∗ (1 − 𝑑) ∗
𝐷

𝐶
+ 𝑟𝑒 ∗

𝐸

𝐶
 

Rovnice č. 11: WACC 

zdroj: Mařík, 2018, s. 243 

kde (Mařík, 2018, s. 243): 

rd  náklady na cizí kapitál, 

d  sazba daně z příjmu, 

re  náklady na vlastní kapitál, 
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D  tržní hodnota cizího úročeného kapitálu, 

E  tržní hodnota vlastního kapitálu, 

C  tržní hodnota celkového kapitálu. 

Náklady na vlastní kapitál jsou tvořeny výnosovým očekáváním daných investorů. 

Nejvíce uplatňovaným přístupem je model oceňování kapitálových aktiv CAPM (capital 

asset pricing model). Předpokládaná výnosnost cenného papíru závisí na očekávané 

bezrizikové úrokové míře, prémii za riziko na kapitálovém trhu a koeficientu β 

vyjadřujícího hladinu rizika jednotlivého cenného papíru k riziku komplexního 

kapitálového trhu (Mařík, 2018, s. 253, s. 272). 

Všeobecně uplatňovaný model CAPM se vyjadřuje jako: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + β ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Rovnice č. 12: Všeobecný vzorec CAPM 

zdroj: Mařík, 2018, s. 253 

kde (Mařík, 2018, s. 253): 

rf  bezriziková výnosnost, 

β  koeficient beta, 

rm  očekávaná výnosnost kapitálového trhu. 

V případě neamerických ekonomik se model CAPM upracuje o tzv. přirážku za rizikovou 

prémii dané země. Podle potřeby lze rovnici dále upravit o další specifické přirážky. 

Upravená rovnice má následující podobu: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + β ∗ RPT + RPZ + R 

Rovnice č. 13: Upravený vzorec CAPM 

zdroj: Mařík, 2018, s. 272 

kde (Mařík, 2018, s. 253, s. 272): 

RPT  riziková prémie kapitálového trhu, 

RPZ  riziková prémie země, 

R specifická přirážka podniku (např. malý podnik, nejasná budoucnost, 

menší obchodovatelnost oceňovaných vlastnických podílů). 
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1.6 Hodnocení ekonomické situace 

Pro hodnocení ekonomické situace podniku jsou zapotřebí finanční data, u kterých hraje 

nezastupitelnou roli účetnictví, jehož prostřednictvím se dá sledovat hospodaření podniku 

(Sedláček, 2011, s. 5). Díky analýze výkazů účetní závěrky lze posoudit stávající finanční 

situaci, ale také její vývoj a případný dopad akvizice na zúčastněné podniky (Hunt, 2004, 

s. 22, s. 39). 

Cílem analýzy dat také zpravidla bývá (Sedláček, 2011, s. 4): 

• zhodnocení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, 

• zjištění dosavadního vývoje podniku, 

• porovnání výsledků analýzy v čase, 

• analýza vztahů mezi vybranými ukazateli, 

• podávání informací pro kvalitní rozhodování do budoucnosti, 

• analýza variant pro budoucí vývoj a výběr té nejvhodnější, 

• interpretace výsledků včetně poskytnutí návrhů pro finanční plánování a řízení.  

O provedení analýzy podniku mají zájem interní, ale i externí uživatelé, avšak každý 

z nich má jiný motiv. Pro manažery je důležité vědět, zda je společnost schopna čelit 

výzvám, které se odehrávají na daném trhu, zatímco vlastníkům podniku záleží na tom, 

aby rostla hodnota jejich investic. Mezi externí uživatele můžeme zařadit obchodní 

banky, které zjišťují, zda je společnost schopna splácet své úvěry, ale také obchodní 

partnery, potenciální investory nebo konkurenci (Váchal, Vochozka a kol., 2013, s. 216). 

Pro posouzení finančního zdraví budou popsány a v rámci praktické části zpracovány 

následující analýzy. Prvně bude provedena analýza absolutních ukazatelů,  

která vychází z popisu a věcné náplně výkazů účetní závěrky (Váchal, Vochozka a kol., 

2013, s. 217).  

• Horizontální analýza 

Předmětem této analýzy je porovnávání změn jednotlivých položek výkazů v časové 

posloupnosti, tzv. „po řádcích“. Z těchto změn však lze odvodit i očekávaný vývoj 

patřičných ukazatelů do budoucna, ovšem je zapotřebí postupovat s velkou opatrností 

kvůli proměnlivosti okolí či chování podniku (Pilařová a Pilátová, 2014, s. 160).  
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Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

změna v % =
(běžné období − předchozí období)

předchozí období
∗ 100 

Rovnice č. 14: Horizontální analýza 

zdroj: Sedláček, 2011, s. 14 

• Vertikální analýza  

Tato analýza pracuje se strukturou účetních výkazů, tzv. „po sloupcích“ (Kalouda, 2017, 

s. 62). Jednotlivé položky se vyjadřují jako procentní podíl k jediné zvolené základně, 

která představuje 100 % (Pilařová a Pilátová, 2014, s. 162). V případě výkazu rozvahy se 

nejčastěji bere jako základna hodnota celkových aktiv, u výkazu zisku a ztráty je to 

především velikost tržeb (Sedláček, 2011, s. 17). 

Tato analýza je velmi působivá a o ekonomice podniků mnoho napoví. Také zde není 

potřeba brát v potaz meziroční inflaci, což umožňuje srovnatelnost výsledků z různých 

let (Sedláček, 2011, s. 17). 

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =
𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑣ý𝑘𝑎𝑧𝑢

𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛á 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎
∗ 100 

Rovnice č. 15: Vertikální analýza 

zdroj: Pilařová a Pilátová, 2014, s. 162 

Dále bude využito analýzy vybraných poměrových ukazatelů, které představují 

vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli za pomoci jejich podílu. 

Díky jejich rychlému a nenákladnému zjištění finanční situace podniku se jedná  

o nejrozšířenější a nejoblíbenější ukazatele. Umožňují provádět tzv. trendovou analýzu, 

která představuje analýzu časového vývoje situace podniku. Dále jsou vhodným 

nástrojem prostorové analýzy, pomocí níž lze porovnat více podobných podniků 

navzájem a taktéž je lze použít jako vstupní údaje pro matematické modely, které popisují 

závislosti mezi jevy, hodnotí rizika a předvídají budoucí vývoj (Sedláček, 2011, s. 55). 

• Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele se obecně označují jako tzv. ukazatele výnosnosti nebo ziskovosti. 

Poměřují zisk dosažený z podnikání se zdroji, kterých bylo užito k jeho dosažení  

(Váchal, Vochozka a kol., 2013, s. 220). 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) bývá považován za klíčový ukazatel pro měření 

rentability, jelikož poměřuje zisk s celkovými aktivy, které byly vloženy do podnikání 
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bez ohledu na to, z jakých zdrojů dochází k jejich financování (Dluhošová a kol., 2010, 

s. 80).  

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

Rovnice č. 16: ROA (v %) 

zdroj: Sedláček, 2011, s. 57 

Pokud se do čitatele dosadí zisk před zdaněním, potom tento ukazatel měří hrubou 

produkční sílu aktiv podniku před odpočtením daní a nákladových úroků. Jeho užitečnost 

spočívá při porovnávání podniků s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým 

podílem závazků ve finančních zdrojích (Sedláček, 2011, s. 57). Nízká hodnota ukazatele 

nejčastěji svědčí o nevyužitých zdrojích podniku, případně znamená malou produktivitu 

podniku, která se odráží v malé hodnotě realizovaného zisku (Váchal, Vochozka a kol., 

2013, s. 220).  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních 

zdrojů. Důležitý je pro vlastníky, kteří jím zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostačující 

výnos a zda se využívá s adekvátní velikostí intenzity jejich investičního rizika.  

Pro investora bývá důležité, aby tento ukazatel byl vyšší než úroky, které by získal při 

jiném způsobu investování. V opačném případě se bude investor snažit investovat svůj 

kapitál jinde a podnik tím může být odsouzen k zániku (Sedláček, 2011, s. 57). 

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 

Rovnice č. 17: ROE (v %) 

zdroj: Dluhošová a kol., 2010, s. 81 

Rentabilita tržeb (ROS) charakterizuje vztah zisku k tržbám, tj. množství zisku v Kč na 

1 Kč tržeb. Přestože ukazatel slouží zejména ke zjištění rentability, vhodnost jeho použití 

spočívá i pro srovnání v čase a pro mezipodnikové srovnání. Nízká úroveň představuje 

chybné řízení podniku, střední úroveň značí dobrou práci managementu a dobrého jména 

na trhu a vysoká úroveň ukazatele signalizuje nadprůměrnou úroveň podniku (Dluhošová 

a kol., 2010, s. 81-82). 
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Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘𝑦 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑏𝑦 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
× 100 

Rovnice č. 18: ROS (v %) 

zdroj: Dluhošová a kol., 2010, s. 82 

• Analýza vlastního kapitálu ve skupině podniků 

Díky této analýze se dá určit, kolik do vlastního kapitálu konsolidačního celku přispívá 

mateřská společnost a ostatní společnosti, jež mají povinnost podrobit se konsolidaci 

(Sedláček, 2002, s. 120). 

Vlastní kapitál ve skupině se skloňuje jako kvóta vlastního kapitálu, která informuje 

o míře finanční nezávislosti a zadluženosti skupiny podniků (Sedláček, 2002, s. 120).  

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝑘𝑣ó𝑡𝑎 𝑉𝐾 𝑣𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛ě =
𝑉𝐾 𝑣č. 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 19: Kvóta vlastního kapitálu ve skupině (v %) 

zdroj: Sedláček, 2002, s. 121 

Dalším ukazatelem je kvóta vlastního kapitálu mateřské společnosti ve skupině.  

Ta znázorňuje, jakou část na kapitálovém krytí vytváří právě vlastní kapitál mateřské 

společnosti (Sedláček, 2002, s. 121).  

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝑘𝑣ó𝑡𝑎 𝑉𝐾 𝑚𝑎𝑡𝑒ř𝑠𝑘é 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛ě =
𝑉𝐾 𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 20: Kvóta vlastního kapitálu mateřské společnosti ve skupině (v %) 

zdroj: Sedláček, 2002, s. 121 

Posledním vybraným ukazatelem je podíl vlastního kapitálu na celkovém vlastním 

kapitálu, který představuje charakter vlastního kapitálu celé skupiny podniků (Sedláček, 

2002, s. 121).  

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑉𝐾 𝑚𝑎𝑡𝑒ř𝑠𝑘é 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é𝑚 =
𝑉𝐾 𝑣č. 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů

𝑉𝐾 𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů
 

Rovnice č. 21: Podíl vlastního kapitálu mateřské společnosti na celkovém (v %) 

zdroj: Sedláček, 2002, s. 121 
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• Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele se zaměřují na míru zadlužení podniku a jeho schopnost splácet své 

závazky (Váchal, Vochozka a kol., 2013, s. 224). Vyjadřují tedy vztah vlastních a cizích 

zdrojů financování podniku. Zadluženost podniku však není pouze negativním jevem,  

její růst může vést k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku, avšak 

dochází zde i k riziku finanční nestability (Sedláček, 2011, s. 63). 

Celková zadluženost měří podíl věřitelů na celkových zdrojích, z něhož dochází 

k financování majetku podniku. Výška zadluženosti ovlivňuje věřitelské riziko  

i výnosnost podniku, avšak je nežádoucí, aby podnik využíval pouze vlastní kapitál, 

jelikož se jedná o dražší způsob jeho financování (Dluhošová a kol., 2010, s. 78).  

Optimální hodnoty se pohybují okolo 30-60 %, avšak záleží na odvětví analyzovaného 

podniku (Knápková a kol., 2017, s. 88). 

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

Rovnice č. 22: Celková zadluženost (v %) 

zdroj: Dluhošová a kol., 2010, s. 78 

Koeficient samofinancování představuje tzv. doplňkový ukazatel k celkové 

zadluženosti. Součet těchto dvou ukazatelů by měl být roven 100 % (Růčková, 2015,  

s. 65).  

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

Rovnice č. 23: Koeficient samofinancování (v %) 

zdroj: Kalouda, 2017, s. 76 

• Ukazatele likvidity 

Likvidita představuje schopnost podniku hradit své závazky a získat dostatečné množství 

prostředků pro provedení potřebných plateb. Závisí na tom, jak rychle je podnik schopný 

inkasovat peněžní prostředky za své pohledávky, zda má prodejné výrobky nebo zda je 

schopen v případě potřeby prodat své zásoby. Ukazatel likvidity zahrnuje likviditu 

běžnou, pohotovou a okamžitou (Dluhošová a kol., 2010, 82-83), avšak pro potřeby této 

diplomové práce bude zpracována pouze likvidita běžná. U konsolidovaných výkazů se 

nezkoumá schopnost konsolidačního celku hradit své závazky, jelikož zde není právní 
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povinnost hradit závazky jednotlivých společností, ale solventnost, což je jeden ze 

základních předpokladů existence podniků (Sedláček, 2002, s. 116). 

Běžná likvidita poměřuje objem oběžných aktiv představující potenciální objem 

peněžních prostředků s objemem závazků, které jsou splatné do jednoho roku.  

Za optimální hodnotu se uvádí rozmezí 1,5-2,5, avšak důležité je srovnání s podniky ve 

stejném odvětví, jelikož hodnota zásob se odvíjí od náročnosti technologického procesu 

a tím pádem bude obchodní podnik dosahovat zcela jiných hodnot než ten výrobní 

(Dluhošová a kol., 2010, 82-83).  

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 24: Běžná likvidita 

zdroj: Dluhošová a kol., 2010, s. 82 
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2 ANALÝZA KONSOLIDOVANÝCH ÚČETNÍCH 

VÝKAZŮ VYBRANÉ SKUPINY ÚČETNÍCH JEDNOTEK 

Následující část diplomové práce bude věnována představení jednotlivých společností, 

které jsou součástí konsolidačního celku vybraného koncernu. Dalším obsahem této části 

je zhodnocení jeho současné ekonomické situace.  

2.1 Základní informace o mateřské společnosti 

Název:    MADETA, a. s. 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo:    Rudolfovská tř. 246/83, 370 01 České Budějovice 

Den zápisu:   1. srpna 1995 

Základní kapitál:  500 000 000 Kč, splaceno 100 % 

Hlavní činnost:  mlékárenství 

 

Obrázek č. 3: Logo Madeta, a. s. 

zdroj: MADETA a.s. [online]. Copyright © 2019 [cit. 20.02.2020]. Dostupné z: https://www.madeta.cz 

Společnost MADETA, a. s., dále jen mateřská společnost, je považována za tradičního 

výrobce obsáhlého portfolia vysoce kvalitních mléčných výrobků. Díky dennímu nákupu 

syrového kravského mléka v přibližné výši 1 milionu litrů se řadí mezi největší 

zpracovatele mléka v České republice (Konsolidovaná výroční zpráva, 2018, s. 3). 

Její historie sahá až do roku 1837, kdy začaly počátky průmyslového mlékárenství 

v jižních Čechách, na jehož tradici navazuje. Pravá Madeta byla založena roku 1902 

v Táboře jako Mlékárenské družstvo Táborské. Musela projít několika dějinnými  

i majetkovými peripetiemi, které vygradovaly v roce 1951 jejím znárodněním.  Rok 1960 

dal však za vznik podniku Jihočeské mlékárny, pod který spadá i Madeta. V roce 1992 

došlo k restrukturalizaci a koncentrování výroby, kdy o deset let později došlo ke změně 

názvu společnosti na MADETA, a. s., který známe dodnes (www.madeta.cz).  
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Mlékárenská výroba se soustřeďuje do následujících čtyř výrobních závodů 

(www.madeta.cz): 

• Závod Český Krumlov 

 Počátek závodu se datuje od druhé poloviny 40. let, kdy vzniklo Mlékařské družstvo 

v Českém Krumlově. Závod se považuje za největšího producenta plísňového sýra niva 

v České republice, a to díky roční kapacitě 2000 tun. Ze sýrů typu niva je nejznámější 

niva Premium nebo Caesar Bleu a také nejtučnější varianta s názvem Jihočeská zlatá niva.  

• Závod Jindřichův Hradec 

Historie tohoto závodu sahá do roku 1973, kdy začal provoz sušárny na mléko o kapacitě 

180 tisíc litrů mléka za den. O čtyři roky později zahájila provoz i mlékárna. Specializace 

tohoto závodu spočívá ve výrobě mléčných dezertů, jako je Lipánek, Lahůdka, dále se 

orientuje na tvarohy, jogurty, zakysané smetany a zákysy. Dalšími specialitami 

s dodatkovým přívlastkem jihočeský jsou Klášterní sýr nebo zrající sýr Romadur  

a jihočeský typ tvarůžku pojmenovaný Syreček.  V roce 2012 byla do Jindřichova Hradce 

přesunuta výroba tvarohového sýra s názvem Jihočeský cottage. 

• Závod Pelhřimov 

V roce 1942 byla postavena soukromá mlékárna pana Josefa Pejcla a v 80. letech byla 

uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce. V současné době tento závod vlastní jednu 

z nejmodernějších technologií pro zpracování trvanlivého mléka. Dochází zde tedy 

k výrobě trvanlivého mléka, trvanlivé smetany a ochucených trvanlivých mlék Lipánek. 

V roce 2010 se sem přesunula i výroba Jihočeského mléka lahodného, smetany  

a podmáslí z Českých Budějovic. 

• Závod Planá nad Lužnicí 

Tento závod zahájil svou činnost v roce 1968. V roce 1995 došlo k dokončení rozsáhlé 

modernizace, což dalo za vznik označení jako největšího výrobce tvrdých přírodních  

a polotvrdých sýrů v České republice. Závod má speciální zařízení na zahušťování 

syrovátky, tzv. odparku. Během roku 2012 se sem přemístila i výroba bílých sýrů 

z Prachatic a na počátku roku 2018 byl dokončen přesun výroby ze závodu Řípec do nově 

vybudovaných prostor tohoto závodu. Nejznámější mléčné výrobky odtud jsou 

prodávány pod názvy Madeland, Primator, Jihočeský eidam, Moravský bochník, 

Kamadet, Blaťácké zlato a také Jihočeské máslo a Jihočeské pomazánkové máslo. 
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Obrázek č. 4: Výrobní závody 

zdroj: O společnosti | MADETA a.s. [online]. Copyright © 2019 [cit. 20.02.2020].  

Dostupné z https://www.madeta.cz/o-nas 

 

Organizační struktura mateřské společnosti  

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která se schází v pravidelných 

intervalech nebo je svolána statutárním orgánem při důležitých událostech. Statutární 

orgán tvoří představenstvo, a dozorčí orgán je tvořen dozorčí radou (Výroční zpráva, 

2018, s. 5). 

Vedení společnosti je k 31. 12. 2018 složeno následovně (Výroční zpráva, 2018, s. 5): 

• generální ředitel, 

• ekonomický ředitel, 

• obchodní ředitel, 

• výrobně-technický ředitel, 

• personální ředitel, 

• ředitel logistiky. 

Organizační struktura je zobrazena v následujícím obrázku, jehož obsahem jsou  

i jednotlivé výrobní závody.  

https://www.madeta.cz/o-nas
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Obrázek č. 5: Organizační struktura (stav k 31. 12. 2018) 

zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy (2018, s. 6) 

2.2 Představení konsolidačního celku 

Konsolidační celek tvoří mateřská společnost MADETA, a. s. a tři dceřiné společnosti, 

jejichž konsolidace probíhá od roku 1999. U všech konsolidovaných podniků je 

uplatňován rozhodující vliv, tudíž konsolidace probíhá plnou metodou (Konsolidovaná 

výroční zpráva, 2018, s. 23). 

Jeho podoba je následující: 

 

Obrázek č. 6: Konsolidační celek (stav k 31. 12. 2018) 

zdroj: vlastní zpracování dle Konsolidované výroční zprávy (2018, s. 23) 

  

Valná hromada

Dozorčí rada Představenstvo

Ústav 
generálního 

ředitele

Ekonomický 
útvar

Závod Český 
Krumlov

Výrobně-
technický útvar

Závod 
Jindřichův 

Hradec

Útvar obchodu, 
marketingu a 

MTZ

Závod 
Pelhřimov

Závod Planá 
nad Lužnicí

Závod Jesenice 
u Prahy

MADETA, a. s. 

MILKTRANS, a. s.
99,5 %

MADETA Agro, a. s.
6 % / 94 %

Jihočeské mlékárny, a. s.
100 % 
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MADETA, a. s. má také přímo ovládající osobu se sídlem v Britských Panenských 

ostrovech, a to společnost FALTHA INVESTMENT S.A. Způsob ovládání je 

uskutečňován prostřednictvím výkonu akcionářských práv valnou hromadou společnosti 

(Konsolidovaná výroční zpráva, 2018, s. 71). 

Společnost MILKTRANS, a. s. vznikla 

v roce 1997, ale svoji plnou činnost 

zahájila o dva roky později. Zabezpečuje 

přepravu chlazených potravinářských 

výrobků, zejména mlékárenských 

výrobků. Dalším význačným zaměřením 

je i svoz syrového kravského mléka a 

předispozice mléka a mléčné suroviny. 

V současné době disponuje velkým 

vozovým parkem - a to přes 40 vozidel kamionové dopravy a distribuce, více než 60 

rozvozových aut a cisterny pro svoz mléka. V chodu společnosti je samozřejmostí  

i centrální dispečink s provozem 24/7 (www.madeta-logistic.cz). 

Základní kapitál:  2 000 000 Kč  

    99,5 % MADETA, a. s. 

MADETA Agro, a. s. je centrální laboratoří společnosti MADETA, a. s. a zaměřuje se 

na chemické analýzy a mikrobiologické zkoušky mléka z hlediska bezpečnosti, zdravotní 

nezávadnosti a pomoci při problematice prvovýroby mléka s cílem zaručení návaznosti 

na kvalitu konečných produktů (www.madeta-agro.cz).  

Základní kapitál:  1 000 000 Kč  

    94 % MADETA, a. s. 

6 % MILKTRANS, a. s.  

Společnost Jihočeské mlékárny, a. s. se zabývá pronájmem nemovitostí včetně 

pozemků, nebytových prostor a movitých věcí. Konkrétně se jedná o pronájem 

chlazeného skladu a kancelářských prostor v Jesenici u Prahy (Konsolidovaná výroční 

zpráva, 2018, s. 3).  

Základní kapitál:  35 000 000 Kč  

    100 % MADETA, a. s. 

  

Obrázek č. 7: MILKTRANS, a. s. 

zdroj: Madeta Logistic [online]. Copyright © 2019 

[cit. 20.02.2020].  

Dostupné z: https://www.madeta-logistic.cz/o-nas 

http://www.madeta-logistic.cz/
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Součástí konsolidačního celku byla do roku 2017 i společnost MADETA TABBARA 

S.A.L. se sídlem v Libanonu, kde mateřská společnost vlastnila 40 % podíl. Tato 

společnost byla pořízena v roce 2015 pro udržení a posílení pozice na arabském trhu 

(Konsolidovaná výroční zpráva, 2017, s. 4). 

Jelikož veškerá rozhodovací práva jsou vlastněny osobou mimo konsolidační celek, je od 

konsolidace osvobozena společnost A agency spol., s. r. o (Konsolidovaná výroční 

zpráva, 2018, s. 24). 

Základní kapitál:  100 000 Kč 

    51 % MADETA, a. s.  

    49 % Bohušovická mlékárna, a. s. 

V aktivech společnosti MADETA, a. s. jsou dále obsaženy majetkové podíly, které jsou 

ve společnostech, jež jsou v likvidaci nebo nevyvíjejí žádnou podnikatelskou činnost  

a podíl nepřesahuje 5 % (Konsolidovaná výroční zpráva, 2018, s. 24). 

2.3 Zhodnocení současné ekonomické situace koncernu 

Tato část se bude zabývat zhodnocením ekonomické situace vybraného konsolidačního 

celku před jeho rozšířením o jinou společnost. Obsahem bude horizontální a vertikální 

analýza, dále analýza vybraných ukazatelů rentability, zadluženosti, likvidity a ukazatelů 

vztahujících se ke konsolidovaným účetním výkazům.  

Analyzována bude původní konsolidovaná účetní závěrka koncernu MADETA, a. s.  

za období 2016-2018. V roce 2016 a 2017 se však ve výkazech objevuje i 40% podíl ve 

společnosti MADETA TABBARA, S.A.L., kde byl uplatňován podstatný vliv spojený 

s ekvivalenční metodou konsolidace. 

2.3.1 Analýza stavových ukazatelů koncernu 

Tato analýza bude uplatněna zvlášť na výkaz rozvahy, která je dále rozdělena na analýzu 

aktiv a pasiv a poté bude provedena analýza výkazu zisku a ztráty.  

• Horizontální analýza 

Změny položek jsou zobrazeny v absolutním i relativním vyjádření.  
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Tabulka č. 9: Horizontální analýza aktiv konsolidačního celku (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů 

Z horizontální analýzy aktiv lze vidět, že v obou sledovaných meziročních změnách došlo 

k nárůstu bilanční sumy. Je zřejmé, že k tomuto navýšení nedošlo pouze vlivem inflace 

(2-3 %), ale i kvůli jiným vlivům, které představují růst hodnoty koncernu. V prvním 

sledovaném období došlo k největší změně v oblasti stálých aktiv, konkrétně  

v dlouhodobém hmotném majetku. Jednalo se zejména o pořizování v oblasti staveb  

a také hmotných movitých věcí, částečně i pozemků. K investování dochází  

i v následujícím období, kde se výše položek opět navýšila. To, že podnik investuje,  

lze potvrdit i z položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, kde jeho 

hodnota v prvním období meziročně poklesla. Dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje 

software a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. V současnosti nelze, aby podnik 

nedisponoval nějakým softwarem - ať už pro evidenci účetnictví nebo výroby. Pokud jej 

nemá, znamená to, že využívá outsourcing. Zde také došlo k jeho navýšení, avšak 

nejednalo se o položku software, u kterého docházelo k odepisování, ale o ostatní 

dlouhodobý nehmotný majetek. V následujícím období došlo opět k odepisování položky 

software a snížení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý finanční 

majetek se skládá z finančních investic v podnicích, které nejsou součástí konsolidačního 

celku a změna proběhla pouze v položce ostatních dlouhodobých cenných papírů  

a podílů, kde došlo v prvním sledovaném období ke snížení o 130 000 Kč. Dále je nutné 

zdůraznit, že položka, v níž jsou cenné papíry a podíly v ekvivalenci, se v meziročním 

období 2017/2018 výrazně snížila o 6 970 tisíc Kč.  Tento jev se vztahoval ke společnosti 

pod podstatným vlivem - MADETA TABBARA, S.A.L., která však již není součástí. 

   Absolutní změna Relativní změna  

 Položka 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018  

 AKTIVA CELKEM 272 999 230 376 11,1 % 8,4 %   

 Stálá aktiva 356 741 100 440 24,8 %   5,6 %   

 Dlouhodobý nehmotný majetek 2 484 -1 800 60,3 %  -27,3 %   

 Dlouhodobý hmotný majetek 353 023 109 210 24,7 %  6,1 %   

 Dlouhodobý finanční majetek -130 0 -68,4 %  0 %   
 Cenné papíry a podíly v ekviv. 1 364 -6 970 24,3 %  -100 %   

 Oběžná aktiva -87 813 128 165 -8,8 %  14,1 %  

 Zásoby 80 827 -22 994 28,7 %  -6,3 %   

 Dlouhodobé pohledávky -548 -3 018 -12,4 %  -77,6 %   

 Krátkodobé pohledávky 33 880 8 522 7,1 %  1,7 %   

 Peněžní prostředky -201 972 145 655 -85,3 %  417,4 %   

 Časové rozlišení  4 071 1 771 17,6 %  6,5 %   
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V oběžných aktivech došlo v prvním období k úbytku, kde na snížení měly největší podíl 

peněžní prostředky na bankovních účtech, avšak v následujícím období byla situace 

opačná, kdy růst oběžných aktiv byl vyvolán vzrůstajícími prostředky, přestože ostatní 

položky oběžných aktiv spíše klesaly. Veškeré zásoby vykazuje mateřská společnost 

Madeta, a. s. a představovaly nejprve nárůst, poté úbytek. To lze vysvětlit především 

vzrůstajícími tržbami z prodeje výrobků a služeb, kdy musí docházet k nárůstu materiálu 

pro zachování výroby, což se v obou sledovaných obdobích stalo. Růst tržeb z prodeje 

výrobků a služeb nastal zejména v druhém sledovaném období, čemuž svědčí i výrazné 

snížení položky výrobků. Dlouhodobé pohledávky v obou obdobích poklesly, což lze 

označit za velmi pozitivní. Jednalo se zejména o položku odložené daňové pohledávky. 

Krátkodobé pohledávky však představovaly obecný nárůst. V prvním období vzrostly 

krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů o 35 933 tisíc Kč, což značí horší 

dodavatelskou sílu. Pozitivní je fakt, že v dalším období se tyto pohledávky podařilo 

snížit o 13 635 tisíc Kč, přestože docházelo k již zmíněnému vysokému vzrůstu tržeb 

z prodeje výrobků a služeb. To naopak začíná znamenat dobré hospodaření a vzrůstající 

dodavatelskou sílu, kdy dochází ke snižování intervalu úhrad. Tomu svědčí i doba obratu 

pohledávek z obchodních vztahů, která byla v roce 2017 na úrovni 33 dnů, ale v dalším 

roce došlo k poklesu o 2 dny. Při konsolidaci byly vyloučeny vzájemné pohledávky 

konsolidačního celku. 

Časové rozlišení obsahuje položky nákladů a příjmů příštích období. Náklady příštích 

období vyjadřují oslabenou pozici, jelikož došlo k dřívějšímu zaplacení a až posléze 

k tzv. časovému rozpouštění nákladů do dalších období. Tato položka v obou obdobích 

roste, avšak méně než příjmy příštích období, které v jednotlivých letech zahrnují 

především daň z přidané hodnoty z došlých faktur. Ty byly obdrženy po konci účetních 

období a zaúčtovány v následujících z důvodu možnosti uplatnění nároku na odpočet až 

k okamžiku obdržení daňového dokladu.  
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Tabulka č. 10: Horizontální analýza pasiv konsolidačního celku (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů 

Jak již bylo zmíněno u horizontální analýzy aktiv, došlo k výraznému nárůstu bilanční 

sumy v obou sledovaných obdobích. Největší vliv má vlastní kapitál, jenž je nejvíce 

ovlivněn výsledkem hospodaření minulých let, který představoval nárůst  

o 366 587 tisíc Kč a dále o 297 994 tisíc Kč. Jak lze však vidět z výše uvedené tabulky, 

konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období ve sledovaných letech 

klesal. U položek vlastního kapitálu je nutné opět zdůraznit, že v roce 2018 se zde již 

nevyskytují položky konsolidačního rezervního fondu a podílu na výsledku hospodaření 

v ekvivalenci, které jsou spojeny s dříve uplatňovaným podstatným vlivem.  

Rezervy se tvoří pro krytí budoucích rizik a ztrát z podnikání, především tedy na 

restrukturalizaci a centralizaci výroby nebo na generální opravy výrobních areálů. 

Individuální případy jsou pravidelně přezkoumávány a s ohledem na vývoj skutečností 

pak dochází k přehodnocování jejich výše. Dlouhodobé závazky v obou sledovaných 

obdobích rostou, což je způsobeno odloženým daňovým závazkem. Krátkodobé závazky 

také dosahují růstu, a to zejména v oblasti obchodních vztahů. To lze hodnotit pozitivně, 

jelikož dochází k využívání neúročených dodavatelských úvěrů, jejichž výše je stále na 

přijatelné úrovni vůči věřitelům. Krátkodobé přijaté zálohy, které představují silnou 

pozici vůči odběratelům však bohužel klesaly. Avšak pokud porovnáme hodnotu těchto 

přijatých záloh s poskytnutými zálohami, zjistíme, že krátkodobé přijaté zálohy mají 

v jednotlivých letech větší hodnotu než poskytnuté. To znamená, že dochází k inkasování 

více peněz na zálohách, než je nutné poskytnout dodavatelům a vzniká tak možnost 

krátkodobě operovat s peněžními prostředky svých odběratelů. Obsahem jsou také 

krátkodobé bankovní úvěry u Commerzbank a ČSOB. V roce 2016 se jedná o investiční 

úvěr ve výši 66 667 tisíc Kč, v roce 2017 o kontokorentní úvěr v hodnotě 49 436 tisíc Kč. 

  Absolutní změna Relativní změna 

Položka 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

PASIVA CELKEM 272 999 230 376 11,1 % 8,4 % 

Vlastní kapitál 298 362 174 165 18,2 % 9,0 % 

Konsolidovaný VH BÚO -71 021 -120 377 -19,1 % -40,1 % 

Cizí zdroje 17 254 61 863 2,4 % 8,3 % 

Rezervy -42 708 -4 910 -44,50 % -9,20 % 

Dlouhodobé závazky 17 042 11 989 39,0 % 19,7 % 

Krátkodobé závazky 212 49 874 0 % 7,3 % 

Časové rozlišení  44 -790 2,5 % -44,6 % 

Menšinový vlastní kapitál 47 48 14,3 % 12,8 % 
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V roce 2018 se žádný úvěr již neeviduje. Krátkodobé závazky také obsahují závazky 

k zaměstnancům, k sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění a státu.  

Časové rozlišení pasiv zahrnuje výdaje a výnosy příštích období a k jejich poklesu došlo 

pouze v období 2017/2018.  

Pasiva obsahují také menšinový vlastní kapitál, u kterého dochází k menšímu 

meziročnímu růstu díky menšinovému výsledku hospodaření běžného účetního období, 

na němž se však podílí pouze dceřiná společnost MILKTRANS, a. s.  

Tabulka č. 11: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty konsolidačního celku (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů 

Z uvedené horizontální analýzy lze vidět, že v obou sledovaných obdobích docházelo 

k poklesu konsolidovaného výsledku hospodaření za běžné účetní období, avšak stále se 

výsledek hospodaření pohybuje v kladných číslech. Na snižování měl největší vliv 

konsolidovaný provozní výsledek hospodaření. Tržby z prodeje výrobků a služeb i zboží 

každoročně rostou, avšak to je i příčinou pro zvyšování nákladů. Každoročně rostou 

náklady v oblasti spotřeby materiálu a energie, což je z důvodu nákladného provozu 

výroby a zvyšování cen vstupů. Nedílnou součástí je i zvyšování mzdových nákladů,  

k čemuž dochází v reakci na zvyšování minimální mzdy v České republice (v roce 2016 

- 9 900 Kč/měsíc, v roce 2017 - 11 000 Kč/měsíc, v roce 2018 - 12 200 Kč/ měsíc).  

  Absolutní změna Relativní změna 

Položka 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 44 150  179 834  0,9 % 3,6 % 

Tržby z prodeje zboží 1 401  12 992  0,4 % 4,0 % 

Výkonová spotřeba 244 228  108 640  5,9 % 2,5 % 

Změna stavu zásob vlastní činností -137 468  99 340  -191,1 % -151,6 % 

Osobní náklady 58 245  67 742  9,2 % 9,8 % 

Úpravy hodnot v provozní činnosti 44 093  948  77,0 % 0,9 % 

Ostatní provozní výnosy 14 007  13 988  24,9 % 19,9 % 

Ostatní provozní náklady -55 532  70 596  -100,2 % -55 153,1 % 

Konsolidovaný provozní VH -94 008  -140 452  -20,6 % -38,7 % 

Konsolidovaný finanční VH 3 903  3 046  -122,4 % 427,2 % 

Konsolidovaný VH před zdaněním -90 105  -137 406  -19,9 % -37,8 % 

Daň z příjmů  -21 512  -19 294  -24,8 % -29,6 % 

Konsolidovaný VH za BÚO bez 

podílu ekviv. 
-68 593  -118 112  -18,7 % -39,6 % 

z toho: VH bez menšinových podílů -68 594  -118 114  -18,7 % -39,6 % 

Menšinový VH 1  2  2,2 % 4,3 % 

Podíl na VH v ekvivalenci -2 427  -2 263  -51,7 % -100,0 % 

Konsolidovaný VH za účetní období -71 021  -120 377  -19,1 % -40,1 % 
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V následující tabulce je uveden vývoj počtu pracovníků. Společnosti Madeta Agro  

a Jihočeské mlékárny zde nejsou rozebrány, jelikož ve výroční zprávě nebyli žádní 

zaměstnanci uvedeni.  

Tabulka č. 12: Vývoj počtu pracovníků konsolidačního celku 

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných výročních zpráv 

Přestože vidíme, že největší počet pracovníků byl v roce 2016, tak osobní náklady stále 

rostly. Je to zejména z důvodu zvyšování již zmíněné minimální mzdy, a tím růstu 

mzdových nákladů i nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ale i ostatních 

osobních nákladů. Ty představují odměny za práci a rostly zejména u společnosti  

Madeta, a. s. v meziročním růstu o 3 079 tisíc Kč a dále o 2 774 tisíc Kč. Růst ostatních 

osobních nákladů je možné spojovat s vysokou mírou nezaměstnanosti, kdy je velká 

poptávka po pracovní síle a pracovníci mají možnost poměrně snadno najít jiné 

zaměstnání, na což je nutné reagovat zvyšováním této složky mzdy.  

Jak již bylo zmíněno u analýzy aktiv, dochází k investování v oblasti staveb i hmotných 

movitých věcí, což se projevuje růstem další nákladové položky, a to odpisů v obou 

sledovaných obdobích.  

• Vertikální analýza 

Další analýzou, která spadá pod analýzu stavových ukazatelů je analýza vertikální.  

Při analýze rozvahy je za základnu tvořících 100 % zvolena bilanční suma aktiv a pasiv,  

u výkazu zisku a ztráty základnu představují tržby z prodeje výrobků a služeb, které mají 

silně převažující vliv v dosažených tržbách. 

  

  2016 2017 2018 

Madeta, a. s. 

Řídící pracovníci 26 26 29 

Zaměstnanci 1399 1361 1377 

Celkem 1425 1387 1406 

MILKTRANS, a. s. 

Řídící pracovníci 0 0 0 

Zaměstnanci 165 151 157 

Celkem 165 151 157 
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Tabulka č. 13: Vertikální analýza aktiv konsolidačního celku  

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů 

Ve všech sledovaných letech je možné zpozorovat, že dlouhodobý majetek převažuje nad 

oběžným, což znamená, že se jedná o výrobní koncern. To v případě společnosti  

Madeta, a. s. dokazuje obor potravinářství, jelikož jsou pro výrobu potřebné haly a různá 

zařízení. U společnosti MILKTRANS, a. s. představuje dlouhodobý majetek zejména 

vozový park, kdy je využíván především finanční leasing s následnou koupí automobilu.  

V oběžných aktivech dosahují převahy zejména krátkodobé pohledávky, u kterých 

nejvyšší stav vykazuje společnost Madeta, a. s. Při konsolidaci byly vyloučeny vzájemné 

pohledávky skupiny. Například dceřiná společnost MILKTRANS, a. s. pro svou 

mateřskou společnost vykonává přepravní službu, kdy v roce 2018 k ní evidovala 

pohledávky ve výši 65 167 tisíc Kč. V průběhu let dochází i k nutnosti odepsání 

pohledávek do nákladů kvůli nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či 

neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení (v roce 2018 v hodnotě 1 292 tisíc Kč). 

Druhou nejvíce zastoupenou položkou oběžných aktiv jsou zásoby, na kterých má 

celkový podíl společnost Madeta, a. s.  

  

Položka 2016 2017  2018  

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 

Stálá aktiva 58,53 % 65,73 % 64,01 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,17 % 0,24 % 0,16 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 58,12 % 65,23 % 63,85 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0,01 % 0,00 % 0,00 % 

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 0,23 % 0,25 % 0,00 % 

Oběžná aktiva 40,53 % 33,28 % 35,01 % 

Zásoby 11,46 % 13,27 % 11,46 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,18 % 0,14 % 0,03 % 

Krátkodobé pohledávky 19,28 % 18,59 % 17,43 % 

Peněžní prostředky 9,62 % 1,28 % 6,09 % 

Časové rozlišení  0,94 % 1,00 % 0,98 % 
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Tabulka č. 14: Vertikální analýza pasiv konsolidačního celku  

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů 

Položka 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 66,62 % 70,88 % 71,25 % 

Základní kapitál 20,31 % 18,28 % 16,86 % 

VH minulých let 28,88 % 39,40 % 46,39 % 

Konsolidovaný VH BÚO 15,08 % 10,98 % 6,07 % 

Cizí zdroje 33,30 % 29,04 % 28,7 % 

Rezervy 3,90 % 1,95 % 1,63 % 

Závazky 29,40 % 27,10 % 27,08 % 

Dlouhodobé závazky 1,78 % 2,22 % 2,45 % 

Krátkodobé závazky 27,62 % 24,88 % 24,62 % 

Časové rozlišení  0,07 % 0,06 % 0,03 % 

Menšinový vlastní kapitál 0,01 % 0,01 % 0,01 % 

Z analýzy pasiv je zřejmé, že majetek je financován především vlastním kapitálem,  

na němž má největší podíl výsledek hospodaření minulých let. Jeho podíl v následujících 

letech stále roste, což představuje záměr vlastníka nerozdělovat a nepřevádět zisk 

minulých let do fondů, ale zachovat jej k dalšímu použití.  

V oblasti cizích zdrojů dosahují převahy krátkodobé závazky, především z obchodních 

vztahů, což jak již bylo zmíněno, je pozitivní z důvodu neúročeného dodavatelského 

úvěru, kdy doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů se pohybuje 

v rozmezí 46 - 48 dní. Delší doba obratu může signalizovat problémy v likviditě, ale také 

se jedná o nejvýznamnější ukazatel pro věřitele. Dle §1963 občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb. je vzájemný závazek obecně splatný do 30 dnů, avšak lze sjednat dobu 

delší jak 60 dnů, tudíž se dá říct, že doba obratu je v normě. Nejvyšší stav závazků eviduje 

společnost Madeta, a. s., v roce 2018 se jejich výše pohybovala v částce 773 476 tisíc Kč. 

Stejně jako u pohledávek, tak i u závazků došlo k vyloučení vzájemných vztahů. 

Společnost MILKTRANS, a. s. eviduje ke své mateřské společnosti v roce 2018 

krátkodobé závazky ve výši 88 tisíc Kč, které představují ekonomicky provozní 

charakter.  

Menšinový vlastní kapitál tvořený společností MILKTRANS, a. s. zaujímá na celkových 

pasivech minimální podíl. 
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Tabulka č. 15: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty konsolidačního celku  

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů 

V souvislosti s výkazem zisku a ztráty je vhodné znázornit i strukturu tržeb, jelikož 

společnost Madeta, a. s. dosahuje tržeb taktéž ze zahraničí, jak ukazuje následující graf. 

 

Graf č. 1: Vývoj celkových tržeb (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv 

Ve vertikální analýze výkazu zisku a ztráty je bezpochyby nejvíce zastoupenou položkou 

výkonová spotřeba, která představuje 82-86 % tržeb z prodeje výrobků a služeb a souvisí 

s náročnou výrobou, kdy je potřeba velké množství materiálu a energie. Poměrně 

zastoupenou položkou je i oblast služeb, která zahrnuje náklady v podobě subdodávky 

dopravy, letáků, oprav a údržby. Další nejvíce zastoupenou položkou jsou osobní 
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Položka 2016 2017  2018  

Tržby z prodeje výrobků a služeb 100 % 100 % 100 % 

Tržby z prodeje zboží 6,4 % 6,4 % 6,4 % 

Výkonová spotřeba 82,1 % 86,2 % 85,3 % 

Změna stavu zásob vlastní činností 1,4 % -1,3 % 0,6 % 

Osobní náklady 12,7 % 13,7 % 14,5 % 

Úpravy hodnot v provozní činnosti 1,1 % 2,0 % 2,0 % 

Ostatní provozní výnosy 1,1 % 1,4 % 1,6 % 

Ostatní provozní náklady 1,1 % 0 % 1,3 % 

Konsolidovaný provozní VH 9,1 % 7,2 % 4,2 % 

Konsolidovaný finanční VH -0,1 % 0,0 % 0,1 % 

Konsolidovaný VH před zdaněním 9,1 % 7,2 % 4,3 % 

Daň z příjmů  1,7 % 1,3 % 0,9 % 

Konsolidovaný VH za BÚO bez podílu ekviv. 7,3 % 5,9 % 3,4 % 

z toho: VH bez menšinových podílů 7,3 % 5,9 % 3,4 % 

Menšinový VH 0 % 0 % 0 % 

Podíl na VH v ekvivalenci 0,1 % 0,0 % 0 % 

Konsolidovaný VH za účetní období 7,4 % 5,9 % 3,4 % 



64 

 

náklady, které jak již bylo uvedeno u horizontální analýzy, v čase rostou. V provozní 

oblasti je vhodné zmínit i ostatní provozní výnosy, které tvoří zejména dotace a ostatní 

provozní náklady, kde dominantou je zůstatková cena prodaného majetku. Ve všech 

letech kromě roku 2018 dochází k prodeji dlouhodobého majetku se ziskem. V roce 2018 

je hodnota tržeb z prodaného dlouhodobého majetku ve výši 21 605 tisíc Kč, avšak 

hodnota zůstatkové ceny je v hodnotě 34 526 tisíc Kč, což signalizuje prodej se ztrátou.  

Finanční oblast zahrnuje nákladové úroky z bankovních úvěrů, dále výnosové úroky  

a také kurzové zisky a ztráty z důvodu zmíněného obchodování se zahraničím.  

2.3.2 Analýza vybraných poměrových ukazatelů koncernu 

Pro posouzení ekonomické situace v krátkém období bude provedena poměrová analýza 

za pomoci vybraných ukazatelů likvidity a zadluženosti, z hlediska dlouhého období pak 

ukazatele rentability. Zmíněné ukazatele jsou dále doplněny hodnotami oborového 

průměru, které jsou k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz.  

MADETA a. s. působí zejména v oblasti mlékárenství, tudíž byla zařazena do  

CZ-NACE 10 - Výroba potravinářských výrobků. Jelikož se tato část zabývá 

zhodnocením ekonomické situace konsolidačního celku, na závěr této části jsou dále 

vybrány tři ukazatele popisující tuto oblast.  

• Ukazatel likvidity 

Při zpracování ukazatele likvidity byla vybrána pouze likvidita běžná.  

Tabulka č. 16: Ukazatel likvidity konsolidačního celku 

zdroj: vlastní vypracování dle konsolidovaných účetních výkazů a finanční analýzy MPO 

Běžná likvidita znázorňuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky.  

Za optimální hodnotu se považuje rozmezí 1,5-2,5, což v žádném analyzovaném roce 

splněno nebylo, přestože rok 2016 byl k dolní hranici nejblíže. Důležité je však srovnání 

s oborovým průměrem, jelikož zde se vyskytují společnosti se stejnou náročností výroby. 

Po srovnání lze vidět, že náš analyzovaný koncern je ve dvou letech nad oborovým 

průměrem, a v posledním analyzovaném roce dosahuje stejnou hodnotu. Běžnou likviditu 

lze tedy považovat za pozitivní a dá se tedy předpokládat, že je zde zajištěna solventnost.  

  

Ukazatel 2016  2017  2018  

Běžná likvidita 1,47 1,34 1,42 

Oborový průměr 1,38 1,26 1,42 

http://www.mpo.cz/
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• Ukazatele zadluženosti 

Pro výpočet ukazatelů zadluženosti byl vybrán ukazatel celkové zadluženosti  

a koeficientu samofinancování. 

Tabulka č. 17: Ukazatele zadluženosti konsolidačního celku 

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů a finanční analýzy MPO 

Při srovnání celkové zadluženosti s oborovým průměrem lze konstatovat, že analyzovaný 

koncern dosahuje menší zadluženosti, která navíc postupem let klesá. To znázorňuje 

zvýšenou finanční stabilitu, důvěru v očích věřitelů, kdy je poměrně snadné získat 

například bankovní úvěr a také neomezené jednání managementu. Koeficient financování 

je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti, kdy jejich součet tvoří 100 %. 

Z hlediska koncernu tomu však tak není, jelikož koeficient samofinancování nezahrnuje 

menšinový vlastní kapitál. Společnosti v rámci koncernu jsou financovány především 

vlastními zdroji, proto v porovnání s oborovým průměrem je úroveň koeficientu 

samofinancování na vyšší hodnotě, a naopak celková zadluženost je v jednotlivých letech 

nižší než oborový průměr.  

• Ukazatele rentability 

Pro analýzu rentability byly vybrány ukazatele rentability aktiv, vlastního kapitálu  

a tržeb.  

Tabulka č. 18: Ukazatele rentability konsolidačního celku 

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů a finanční analýzy MPO 

Předložené ukazatele znázorňují, jak se pomocí investovaného kapitálu dosahuje zisku. 

Za nejdůležitější ukazatel lze považovat ROA, jelikož vypovídá o zhodnocení každé 

investované koruny kapitálu. Ve všech sledovaných letech jsou jeho hodnoty nad 

Ukazatel 2016  2017  2018  

Celková zadluženost 33,30 % 29,04 % 28,71 % 

Oborový průměr 44 % 45 % 45 % 

Koeficient samofinancování 66,62 % 70,88 % 71,25 % 

Oborový průměr 55,5 % 54,7 % 55,4 % 

Ukazatel 2016  2017  2018  

ROA - rentabilita aktiv 18,5 % 13,3 % 7,5 % 

Oborový průměr 8 % 8,3 % 5,5 % 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 22,6 % 15,5 % 8,5 % 

Oborový průměr 9,4 % 11,3 % 7 % 

ROS - rentabilita tržeb 8,6 % 6,7 % 4 % 

Oborový průměr 5,6 % 6 % 4,4 % 
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oborovým průměrem, zejména v roce 2016. Jeho výše postupem let bohužel klesá,  

a to z důvodu klesajícího konsolidovaného provozního výsledku hospodaření, avšak  

i v posledním analyzovaném roce je hodnota ukazatele stále o 2 p. b. nad oborovým 

průměrem. 

Z vývoje ukazatele ROE a ROS lze vidět stejný trend jako u předešlého ukazatele ROA, 

a to opět z důvodu klesajících konsolidovaných výsledků hospodaření. Ovšem i u těchto 

ukazatelů lze konstatovat, že dosažené hodnoty jsou nad oborovými průměry,  

vyjma posledního analyzovaného roku u ukazatele ROS.  

• Ukazatele vlastního kapitálu ve skupině podniků 

Tabulka č. 19: Ukazatele pro zhodnocení konsolidačního celku 

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidovaných účetních výkazů  

Ukazatele kvóty vlastního kapitálu ve skupině a mateřské společnosti ve skupině 

postupem let rostou a v jejich porovnání je zřejmé, že menšinový vlastní kapitál je na 

minimální úrovni, v každém roce cca 0,01 %. Hodnoty se pohybují přibližně od 66 %  

do 71 %, což znamená, že konsolidační celek je každým rokem více finančně nezávislý  

a má nízkou zadluženost, avšak podíl na tomto faktu má zejména mateřská společnost.  

2.3.3 Shrnutí zjištěných výsledků  

Konsolidační celek MADETA, a. s. lze z výsledků zhodnocení ekonomické situace 

pokládat za stabilní. V porovnání s oborovými hodnotami lze konstatovat, že ukazatele 

dosahují až na pár výjimek nadprůměrných hodnot. To značí dobrou ekonomickou 

situaci. Z analýzy ovšem také vyplynulo, že na konsolidačním celku a jeho hospodaření 

má majoritní podíl především mateřský podnik Madeta, a. s.  

Při posuzování ukazatele zadluženosti bylo zjištěno, že financování koncernu probíhá 

zejména konzervativní strategií, kdy je využíváno zejména vlastního kapitálu, přestože 

cizí kapitál je všeobecně považován za levnější variantu financování.  

Ukazatel běžné likvidity dal možnost potvrdit, že koncern je schopen dostát svým 

závazkům, jelikož dosahoval vyšších hodnot, než jsou dány oborovým průměrem. V roce 

2018 však byl na stejné úrovni, to ale znamená, že zde nevzniká nadbytečná likvidita. 

Ukazatel 2016  2017  2018  

Kvóta VK ve skupině 66,63 % 70,89 % 71,26 % 

Podíl VK mateřské společnosti ve skupině 66,62 % 70,88 % 71,25 % 

Kvóta VK mateřské společnosti 100,02 % 100,019 % 100,02 % 
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Z hlediska rentability podnik dosahuje taktéž nadprůměrných hodnot, kromě ukazatele 

rentability tržeb, kdy jeho hodnota v posledním analyzovaném roce mírně poklesla pod 

oborový průměr. V průběhu let si však lze všimnout, že hodnoty všech rentabilit 

postupem klesaly. Například ukazatel rentability vlastního kapitálu v prvním sledovaném 

roce přinášel z každé koruny vlastního jmění necelých 23 % zisku, v posledním roce již 

jen cca 9 % zisku. Tato situace se pojí s meziročním poklesem konsolidovaných 

provozních výsledků hospodaření a tím i konsolidovaných výsledků hospodaření za 

běžné období, které se do těchto ukazatelů promítají. Pokud se však situace 

v následujících letech nebude výrazně zhoršovat, stále lze tento ukazatel hodnotit jako 

efektivní.  

Výrazně problematickou situaci nelze spatřit ani v oblasti pohledávek či závazků.  

U dlouhodobých pohledávek docházelo k meziročním poklesům. Krátkodobé 

pohledávky jsou tvořeny zejména pohledávkami k odběratelům, kdy v posledním 

sledovaném roce došlo také k jejich poklesu. V oblasti závazků docházelo k meziročním 

růstům především u krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. To lze také hodnotit 

kladně, jelikož podnik využívá zejména vlastních zdrojů financování a přírůstek těchto 

závazků je stále na přijatelné úrovni. Dochází tak k čerpání neúročených dodavatelských 

úvěrů a v očích věřitelů je stále v pozici partnera s dobrou platební morálkou.  
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3 OCENĚNÍ OBCHODNÍHO PODÍLU ZVOLENOU 

METODOU 

Tato část diplomové práce se zabývá oceněním obchodního podílu ve společnosti, která 

se po přikoupení stane součástí již existujícího konsolidačního celku MADETA, a. s.  

Před samotným oceněním bude však společnost představena z hlediska jejích základních 

informací a dále bude provedeno zhodnocení její ekonomické situace.  

3.1 Základní informace o společnosti 

Název:    1. zemědělská a. s. Chorušice akciová společnost 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo:    č. p. 118, 277 37 Chorušice 

Den zápisu:   13. května 1994 

Základní kapitál:  50 500 000 Kč, splaceno 100 % 

Hlavní činnost:  rostlinná, živočišná a doplňková výroba 

 

Obrázek č. 8: Logo 1. zemědělské a. s. Chorušice 

zdroj: Stránky 1. zemědělské a.s. Chorušice. [online]. Copyright © Alena Tesařová [cit. 04.03.2020].  

Dostupné z: https://www.1zas-chorusice.cz 

Společnost 1. zemědělská a. s. Chorušice se zabývá zejména rostlinnou a živočišnou 

výrobou. V rostlinné oblasti se jedná především o obiloviny, olejniny a pícniny. 

Společnost vlastní i ochrannou známku extrudovaných výrobků Suprachor,  

což představuje extrudované krmné směsi pro chov skotu i koní. V roce 2013 se spustila  

i výroba rostlinných olejů lisovaných za studena, kdy začátek spočíval ve lněném  

a ostropestřecovém oleji. Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a chov 

jatečných býků. V tomto oboru je samozřejmostí i poskytování veterinární a léčebné 

činnosti v plném rozsahu spolu s inseminační stanicí. V průběhu let společnost 

vybudovala kamennou prodejnu, kde se prodávají krmiva a chovatelské potřeby pro 

domácí a hospodářská zvířat (www.1zas-chorusice.cz).  
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Podnik se zabývá především chovem holštýnského skotu, který se v České republice 

považuje za nejčastěji chované dojné plemeno. Rok 2016 přinesl nejvýznamnější 

investici za poslední roky, kdy byla dokončena výstavba kravína s kapacitou 282.  

Jde o nejmodernější stáj, na kterou navazuje veterinární zázemí a laboratoř. Díky tomu 

nastalo zvýšení kapacity o 100 dojnic, kdy denní dávka činila v prosinci 2016  

cca 7 800 litrů mléka. Dále byl vybudován systém jímek, který slouží pro zachytávání 

dešťové vody pro oplach a účely technické vody. Rok 2017 znamenal další investice,  

a to zejména doplnění ventilace do již vybudovaného kravína a dále nový teletník pro 

odchov dobytka. Další zvýšení kapacity dojnic o 30 kusů vedlo k tomu, že denní dodávka 

v prosinci 2017 byla ve výši 9 198 litrů mléka. Zbývající část roku a následující rok 2018 

se podnik soustředil zejména na program embryotransféru, který umožnil v roce 2017 

zabřeznutí 27 a v následujícím roce 30 příjemkyň. To, že produkce mléka roste, je možné 

vidět v následující tabulce, podle které lze soudit, že za pár let bude podnik na špičce 

v chovu krav v České republice (www.1zas-chorusice.cz). 

3.2 Zhodnocení ekonomické situace 

Předložená část se bude věnovat zhodnocení ekonomické situace vybrané společnosti, 

kterou je 1. zemědělská a. s. Chorušice akciová společnost. Zhodnocení bude provedeno 

horizontální a vertikální analýzou a dále analýzou vybraných poměrových ukazatelů 

rentability, zadluženosti a likvidity za období 2016-2018.  

3.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

Obsahem bude opět analýza horizontální a vertikální. Obě analýzy budou jednotlivě 

zpracovány pro výkaz rozvahy i výkaz zisku a ztráty. 

• Horizontální analýza 

Změny položek jsou opět zobrazeny v absolutním i relativním vyjádření.  

  

Tabulka č. 20: Vývoj produkce a ceny mléka 

zdroj: Stránky 1. zemědělské a.s. Chorušice. [online]. Copyright © Alena Tesařová [cit. 04.03.2020].  

Dostupné z: https://www.1zas-chorusice.cz 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkce celkem (litr) 2 306 294 2 395 876 2 672 961 3 246 594 3 617 403 

Denní dojivost (litr) 26,58 26,29 26,32 27,36 28,93 

Ø realizační cena (Kč/l) 9,26 7,68 6,65 8,49 8,54 
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Tabulka č. 21: Horizontální analýza aktiv přikupované společnosti (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

  Absolutní změna Relativní změna 

Položka 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

AKTIVA CELKEM -2 221 -1 746 -1,3 % -1,0 % 

Dlouhodobý majetek -2 695 -2 979 -2,4 % -2,7 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 % 0 % 

Dlouhodobý hmotný majetek -2 695 -2 979 -2,4 % -2,7 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 % 0 % 

Oběžná aktiva 690 830 1,2 % 1,4 % 

Zásoby 2 322 -5 222 5,5 % -11,8 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 % 0 % 

Krátkodobé pohledávky 713 5 010 5,8 % 38,6 % 

Peněžní prostředky -2 345 1 042 -91,3 % 467,3 % 

Časové rozlišení -216 403 -42,4 % 137,5 % 

Bilanční suma aktiv v obou sledovaných obdobích klesá, což je vyvoláno poklesem 

dlouhodobého majetku. V něm se na poklesu podílí pouze dlouhodobý hmotný majetek, 

jelikož v oblasti nehmotného a finančního majetku se situace nijak nezměnila. Společnost 

ve všech sledovaných letech investovala, kdy největší investice byla v roce 2016 do 

vybudování kravína a pozemků, na kterých podnik hospodaří. V následujícím roce byly 

investice rovněž do pozemků, ale i do teletníku spolu s dvěma krmnými automaty a také 

vybudování kamenné provozovny a ventilací v novém kravínu. V roce 2018 se 

investovalo již jen do pozemků. Přestože společnost ve všech sledovaných letech 

investovala, míra opotřebení ostatního majetku byla vyšší a z toho důvodu má 

dlouhodobý hmotný majetek klesající tendenci.  

V oběžných aktivech je trend rostoucí. V prvním sledovaném období mají na růstu 

největší vliv zásoby, které se zvyšovaly z důvodu zvyšujících se tržeb spojených se 

zachováním chodu výroby a uspokojování poptávky. V následujícím období je však 

situace úplně jiná, kde dochází k razantnímu poklesu, a to z důvodu dopadu sucha na celé 

zemědělství, se kterým si podnik poradil díky zásobám z předešlých let. Co se týče 

pohledávek, společnost neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky, pouze ty krátkodobé,  

u kterých vidíme stoupající tendenci kvůli vzrůstajícím tržbám. Platební morálku 

odběratelů lze však dle výroční zprávy považovat za pozitivní, jelikož 91 % pohledávek 

z obchodních vztahů je v roce 2018 ve lhůtě splatnosti. Avšak při výpočtu doby obratu 

pohledávek je ukazatel v roce 2016 18 dní, v následujícím roce 27 a v posledním 

analyzovaném roce 42 dnů. To představuje průměrnou dobu, po kterou podnik financuje 
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své odběratele zpravidla bezúročně a bohužel jeho hodnota roste kvůli zvyšující se 

hodnotě krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. 

Tabulka č. 22: Horizontální analýza pasiv přikupované společnosti (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
    

  Absolutní změna Relativní změna 

Položka 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

PASIVA CELKEM -2 221 -1 746 -1,3 % -1,0 % 

Vlastní kapitál 4 271 2 612 4,0 % 2,3 % 

VH běžného účetního období  448 -1 657 8,9 % -30,3 % 

Cizí zdroje -6 492 -4 358 -10,3 % -7,7 % 

Rezervy 0 0 0 % 0 % 

Dlouhodobé závazky -4 075 -3 298 -9,6 % -8,6 % 

Krátkodobé závazky -2 417 -1 060 -11,7 % -5,8 % 

Časové rozlišení 0 0 0 % 0 % 

Bilanční suma pasiv má taktéž klesající charakter, a to kvůli cizím zdrojům, které se daří 

v průběhu let snižovat. Vlastní kapitál se v průběhu let zvyšuje. V prvním meziročním 

období díky výsledku hospodaření a jeho přerozdělení do fondu ze zisku. V druhém 

období výsledek hospodaření poklesl, ale opět došlo k přerozdělení výsledku hospodaření 

minulého období do fondu ze zisku, který zaznamenal největší nárůst ze všech položek.  

Cizí zdroje obsahující dlouhodobé i krátkodobé závazky představovaly v obou 

sledovaných obdobích pokles. Na jednu stranu lze konstatovat, že jejich pokles je 

pozitivní z důvodu schopnosti splácet své závazky, zejména bankovní úvěry,  

čímž vzrůstá hodnota v očích věřitelů. Avšak na druhou stranu u krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů společnost ztrácí možnost neúročených dodavatelských úvěrů.  

To, že je společnost solventní, je možné posoudit i z informace o splácení svých 99 % 

závazků obchodních vztahů ve lhůtě splatnosti. Tomu nasvědčuje i doba obratu závazků 

z obchodních vztahů, kdy ve sledovaných letech je klesající tendence 27, 17 a 13 dní.  

Z podrobnější horizontální analýzy však lze konstatovat, že klesající trend měly zejména 

závazky k úvěrovým institucím, což lze hodnotit velice kladně. 
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Tabulka č. 23: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty přikupované společnosti (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
    

  Absolutní změna Relativní změna 

 Položka 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 8 045 8 643 10 % 10 % 

Tržby z prodeje zboží 699 -626 13 % -11 % 

Výkonová spotřeba 2 633 4 730 4 % 7 % 

Změna stavu zásob vlastní činností 1 355 4 749 -48 % -327 % 

Aktivace 653 -35 -27 % 2 % 

Osobní náklady 1 056 1 547 6 % 9 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 438 -295 27 % -3 % 

Ostatní provozní výnosy -2 780 829 -15 % 5 % 

Ostatní provozní náklady -3 028 351 -38 % 7 % 

Provozní výsledek hospodaření 857 -2 201 12 % -27 % 

Finanční výsledek hospodaření -258 214 25 % -17 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním  599 -1 987 10 % -29 % 

Daň z příjmu  151 -330 13 % -25 % 

Výsledek hospodaření po zdanění  448 -1 657 9 % -30 % 

Výsledek hospodaření měl v prvním sledovaném období rostoucí charakter, avšak 

v dalším období nastal prudký propad. Toto snížení si lze vysvětlit provozním výsledkem 

hospodaření, kdy jeho hodnota taktéž poklesla. Zvyšování výkonové spotřeby 

koresponduje se zvyšujícími se tržbami. Finanční výsledek hospodaření je v každém roce 

v záporných číslech. Tato situace nastává kvůli nákladovým úrokům, které se váží 

k bankovním úvěrům u Komerční banky, České spořitelny a ČSOB. Tyto úvěry jsou 

čerpány zejména pro nákupy pozemků a investici spojenou s kravínem a jeho 

technologiemi.  

• Vertikální analýza 

Obsahem vertikální analýzy je opět vyčíslení procentního zastoupení jednotlivých 

položek na zvolené základně. V případě rozvahy se opět jedná o bilanční sumu aktiv  

a pasiv, u výkazu zisku a ztráty představují základnu tržby dosažené z prodeje výrobků  

a služeb. 
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Tabulka č. 24: Vertikální analýza aktiv přikupované společnosti 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Položka 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 66,6 % 65,8 % 64,7 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 % 0 % 0 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 66,6 % 65,8 % 64,7 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0,003 % 0,003 % 0,003 % 

Oběžná aktiva 33,1 % 34 % 34,8 % 

Zásoby 24,5 % 26,2 % 23,3 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 % 0 % 0 % 

Krátkodobé pohledávky 7,2 % 7,7 % 10,7 % 

Peněžní prostředky 1,5 % 0,1 % 0,8 % 

Časové rozlišení 0,3 % 0,2 % 0,4 % 

Z předložené vertikální analýzy lze zcela jistě konstatovat, že se jedná o společnost, která 

se nezabývá poskytováním služeb, ale výrobou. Obsahem dlouhodobého hmotného 

majetku je již výše zmíněný majetek. Ani v jednom z analyzovaných let společnost 

nevlastnila dlouhodobý nehmotný majetek, z čehož lze předpokládat, že software je 

poskytován outsourcingovou společností, jelikož v dnešní době se podnik, ať už 

z hlediska vedení účetnictví či výroby, bez softwaru neobejde. Dlouhodobý finanční 

majetek je na aktivech zastoupen zcela minimálně, jelikož představuje členský podíl 

v Mlékárenském družstvu Česká Lípa ve výši 5 tisíc Kč.  

V oběžných aktivech je u výrobních podniků typické, že převažuje podíl zásob. Pokles 

podílu v posledním analyzovaném roce je možné zdůvodnit suchem, kvůli kterému 

musela společnost čerpat ze zásob minulých let. Druhou největší zastoupenou položkou 

v oběžných aktivech jsou pohledávky, u kterých převažuje podíl pohledávek 

z obchodních vztahů, ale také ke státu. Ty představují pohledávky z titulu spotřební daně, 

z titulu nevyplacených dotací a také z nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty. 

Časové rozlišení je tvořeno náklady příštích období, které zahrnují především úroky  

a pojištění souvisejících s dalším účetním obdobím a také příjmy příštích období,  

které představují bonusy za chemii. Ani jedna z položek není na celkových aktivech 

výrazně zastoupena. 
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Tabulka č. 25: Vertikální analýza pasiv přikupované společnosti 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Položka 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 63,1 % 66,4 % 68,7 % 

Základní kapitál 29,5 % 29,9 % 30,2 % 

VH minulých let 0 % 0 % 0 % 

VH běžného účetního období  2,9 % 3,2 % 2,3 % 

Cizí zdroje 36,9 % 33,6 % 31,3 % 

Rezervy 0 % 0 % 0 % 

Dlouhodobé závazky 24,8 % 22,7 % 21 % 

Krátkodobé závazky 12,1 % 10,8 % 10,3 % 

Časové rozlišení 0 % 0 % 0 % 

Z vertikální analýzy pasiv je zcela zřejmé, že forma financování majetku probíhá zejména 

ze strany vlastního kapitálu, který ve všech sledovaných letech převažuje. Výsledek 

hospodaření minulých let je v každém roce na nulové úrovni, jelikož dosažený výsledek 

hospodaření daného roku je vždy rozdělen na výplatu dividend, tantiém a do rezervního 

fondu a fondu rozvoje.  

Rezervy jsou v každém roce nulové. Na cizích zdrojích mají převažující podíl 

dlouhodobé závazky díky bankovním úvěrům, které jsou čerpány v souvislosti 

s proběhlými investicemi. V krátkodobých závazcích taktéž převažují bankovní úvěry  

a až poté závazky z obchodních vztahů. Časové rozlišení pasiv je ve všech sledovaných 

letech v hodnotě nula.  

Tabulka č. 26: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty přikupované společnosti 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

 Položka 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 100 % 100 % 100 % 

Tržby z prodeje zboží 7 % 7 % 6 % 

Výkonová spotřeba 85 % 80,1 % 77,7 % 

Osobní náklady 21,6 % 20,8 % 20,6 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 11,6 % 13,4 % 11,8 % 

Ostatní provozní výnosy 24,4 % 18,8 % 18 % 

Ostatní provozní náklady 10,4 % 5,8 % 5,6 % 

Provozní výsledek hospodaření 9,4 % 9,5 % 6,3 % 

Finanční výsledek hospodaření -1,3 % -1,5 % -1,1 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním  8,1 % 8 % 5,1 % 

Daň z příjmu  1,5 % 1,6 % 1,1 % 

Výsledek hospodaření po zdanění  6,5 % 6,4 % 4,1 % 

Výsledek hospodaření za účetní období  6,5 % 6,4 % 4,1 % 
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Největší položku ve všech letech tvoří výkonová spotřeba, která má 77-85% zastoupení 

na tržbách z prodeje výrobků a služeb. Druhou nejvíce zastoupenou položkou jsou osobní 

náklady a dále ostatní provozní výnosy, které jsou spojeny zejména s dotacemi a dále 

plněním pojišťovny za škody. Další neméně zastoupenou položkou jsou úpravy hodnot 

v provozní oblasti, kam se promítá zejména míra opotřebení dlouhodobého hmotného 

majetku.  

3.2.2 Analýza vybraných poměrových ukazatelů 

Stejně jako u posouzení ekonomické situace konsolidačního celku, tak i pro zhodnocení 

ekonomické situace vybrané společnosti bude provedena poměrová analýza za pomoci 

vybraných ukazatelů likvidity, zadluženosti a rentability. Zmíněné ukazatele jsou dále 

doplněny hodnotami oborového průměru, které jsou k dispozici na webových stránkách 

www.mpo.cz. Společnost 1. zemědělská a. s. Chorušice akciová společnost působí 

zejména v oblasti rostlinné a živočišné výroby, tudíž byla zařazena do  

CZ-NACE 01 - Rostlinná a živočišná výroba a myslivost.  

• Ukazatel likvidity 

Z hlediska posouzení likvidity byla vybrána likvidita běžná. 

Tabulka č. 27: Ukazatel likvidity přikupované společnosti 

zdroj: účetní výkazy a finanční analýzy MPO 

Dle literatury se uvádí optimální hodnota běžné likvidity v již zmíněném rozmezí  

1,5-2,5. Tohoto intervalu bylo bezpochyby splněno v roce 2016. Ve všech sledovaných 

letech je společnost nad oborovým průměrem a postupem let se rozdíl mezi jejich 

hodnotami dále zvyšuje. Přestože oběžný majetek roste, tempo poklesu krátkodobých 

závazků je rychlejší, a z toho důvodu roste běžná likvidita podniku.   

• Ukazatele zadluženosti 

Na zhodnocení ukazatele zadluženosti bude využito ukazatele celkové zadluženosti  

a koeficientu samofinancování. 

  

Ukazatel 2016  2017  2018  

Běžná likvidita 2,74 3,14 3,38 

Oborový průměr 2,44 2,69 2,48 

http://www.mpo.cz/
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Tabulka č. 28: Ukazatele zadluženosti přikupované společnosti 

zdroj: účetní výkazy a finanční analýzy MPO 

Celková zadluženost podniku je dle literatury ve velice příznivých hodnotách  

(rozmezí 30-60 %), přestože společnost eviduje i krátkodobé a dlouhodobé závazky 

k úvěrovým institucím. Největší zastoupení bankovních úvěrů bylo zaznamenáno v roce 

2016, což je spojeno s nákladnou investicí kravína. Ovšem daná literatura nerespektuje 

specifičnost daného oboru, tudíž je opět na místě srovnání s oborovým průměrem,  

kde vidíme, že analyzovaná společnost je více zadlužená než její konkurenti.  

Koeficient financování opět doplňuje celkovou zadluženost jako tzv. doplněk do 100 %. 

Jelikož předešlé oborové hodnoty pro podnik nevyšly zcela pozitivně, je jisté, že tomu 

tak bude i u koeficientu, kdy konkurence je z hlediska zdrojů financování více soběstačná.  

• Ukazatele rentability 

Výnosnost je posuzována z hlediska ukazatelů rentability aktiv, vlastního kapitálu a tržeb. 

Tabulka č. 29: Ukazatele rentability přikupované společnosti 

zdroj: účetní výkazy a finanční analýzy MPO 

V letech 2016 a 2017 lze u všech ukazatelů rentability spatřit vyšší hodnotu, než je 

oborový průměr a také jejich meziroční růst. To bylo vyvoláno zvýšením provozního 

výsledku hospodaření a tím pádem i výsledku hospodaření za účetní období. Rok 2018 

ovšem znamenal propad u všech ukazatelů a také pokles pod oborový průměr.  

Přestože tržby společnosti vykazovaly meziroční růst, došlo ke zvýšení nákladovosti 

v oblasti výkonové spotřeby z důvodu dopadu sucha a také zvýšeného počtu dobytku 

spojeného se zvýšenou spotřebou krmiv. Významný růst zaznamenaly i osobní náklady, 

jelikož společnost se stejně jako ostatní společnosti potýkala s tlakem na výši mezd díky 

zvyšování minimální mzdy ve státě.  

Ukazatel 2016  2017  2018  

Celková zadluženost 37 % 34 % 31 % 

Oborový průměr 26 % 25 % 24 % 

Koeficient samofinancování 63 % 66 % 69 % 

Oborový průměr 73,9 % 74,7 % 76,0 % 

Ukazatel 2016  2017  2018  

ROA - rentabilita aktiv  4,2 % 4,8 % 3,5 % 

Oborový průměr 3,0 % 4,4 % 4,5 % 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 4,6 % 4,9 % 3,3 % 

Oborový průměr 2,7 % 4,3 % 4,4 % 

ROS - rentabilita tržeb  8,8 % 8,9 % 5,9 % 

Oborový průměr 5,5 % 8,3 % 8,8 % 
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3.2.3 Shrnutí zjištěných výsledků 

Společnost 1. zemědělská a. s. Chorušice lze hodnotit dle některých ukazatelů pozitivně. 

To zejména v oblasti ukazatele likvidity, kdy bylo v každém roce dosaženo vyšších 

hodnot, než které byly udávány oborovým průměrem. Kladné hodnocení si převážně 

zaslouží i ukazatele rentability. Do roku 2017 byly všechny rentability nad oborovou 

hodnotou, avšak rok 2018 zaznamenal pokles provozního výsledku hospodaření,  

se kterým se logicky pojí i výsledek hospodaření za běžné období. Tento pokles způsobil 

propad všech ukazatelů rentability, které se již nacházejí pod oborem. Na následujícím 

grafu lze vidět vývoj celkových tržeb analyzované společnosti, které měly do roku 2016 

zejména sestupnou tendenci. V posledních letech tržby rostou, avšak dle grafu č. 3 lze 

spatřit, že v roce 2018 je výsledek hospodaření po zdanění sice kladný, avšak menší než 

všechny předcházející roky.  

 

Graf č. 2: Celkové tržby přikupované společnosti (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

 

Graf č. 3: Výsledek hospodaření po zdanění přikupované společnosti (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Celková zadluženost je sice vyšší v porovnání s oborovým průměrem, ale v průběhu 

sledovaných let se její výše daří snižovat. Do této zadluženosti se promítají zejména 

dlouhodobé a krátkodobé závazky k úvěrovým společnostem (dlouhodobé bankovní 

úvěry k 31. 12. 2018 ve výši 28 757 tisíc Kč, krátkodobé bankovní úvěry k 31. 12. 2018 

v hodnotě 11 396 tisíc Kč). V roce 2016 proběhla poměrně náročná výstavba kravína, 

která dlouhodobé bankovní úvěry značně zvýšila. Tato výstavba však přispěla 

k navyšování počtu dojnic, což se pozitivně projevilo i na vzrůstajících tržbách z prodeje 

výrobků. Za problematickou oblast lze označit i položku krátkodobých pohledávek, 

jejichž hodnota ve sledovaných letech roste. Dochází tedy k držení finančních prostředků 

v těchto pohledávkách, které mohly být investovány do lukrativnějších příležitostí.  

3.3 Ocenění obchodního podílu 

Převažující činnost konsolidačního celku MADETA, a. s. je díky mateřské společnosti 

obor mlékárenství. Mateřská společnost je však pouze zpracovatelem mléka, nikoliv jeho 

výrobcem. Přikoupení společnosti 1. zemědělská a. s. Chorušice by však způsobilo lepší 

kontrolu kvality nakupovaného mléka a také nižší dodavatelsko - odběratelskou závislost. 

Přikoupení tohoto podniku by tedy zajistilo větší stabilitu vstupní ceny mléka, jelikož 

ostatní zemědělské společnosti a družstva mohou dávat přednost jiným odběratelům kvůli 

vyšší výkupní ceně a tím by mohlo dojít k výpadku dodávek. Již zmíněná zvyšující se 

produkce mléka v Chorušicích také jistě přispěje k zajištění stability dodávek,  

kdy rostoucí trend se očekává i v budoucnosti. 

Pro přikupovanou společnost by tato transakce mohla představovat zlepšení její 

ekonomické situace, jelikož by byla součástí silného a stabilního konsolidačního celku. 

Tato část diplomové práce se bude již zabývat oceněním obchodního podílu přikupované 

společnosti 1. zemědělská a. s. Chorušice. Pro potřeby této práce bude však využito 

zjednodušeného předběžného ocenění pomocí generátorů hodnoty, kterému bude 

předcházet rozdělení majetku společnosti na provozně potřebný a nepotřebný.  

3.3.1 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

Před samotným předběžným oceněním je nutné majetek rozdělit na provozně potřebný  

a nepotřebný, který nesouvisí s hlavní činností podniku.  
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Tabulka č. 30: Investovaný provozně nutný majetek přikupované společnosti (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Položka 2014  2015  2016  2017  2018  

Dlouhodobý hmotný majetek 80 071 88 745 114 030 111 335 108 356 

Dlouhodobý majetek provozně nutný 80 071 88 745 114 030 111 335 108 356 

Zásoby 35 876 38 659 41 954 44 276 39 054 

Pohledávky 18 304 13 138 12 264 12 977 17 987 

Časové rozlišení aktiv 916 574 509 293 696 

Krátkodobé závazky neúročené 6 713 5 720 7 786 6 171 5 852 

Časové rozlišení pasiv 0 0 0 0 0 

Peněžní prostředky  4 405 1 230 2 568 223 1 265 

Likvidita  0,66 0,22 0,33 0,04 0,22 

Provozně nutná likvidita 0,27 0,22 0,27 0,04 0,22 

Provozně nutné peněžní prostředky 1 813 1 230 2 102 223 1 265 

Pracovní kapitál provozně nutný 50 196 47 881 49 043 51 598 53 150 

Investovaný kapitál provozně nutný 130 267 136 654 163 073 162 933 161 528 

Z dlouhodobého majetku byl vyloučen dlouhodobý nehmotný majetek, jelikož jej 

společnost vlastnila pouze v roce 2014 ve výši 78 tisíc Kč, v ostatních letech je jeho 

hodnota nula. Avšak pro provoz podniku je v dnešní době software zapotřebí, tudíž si jej 

společnost musí outsourcovat. Dále byl vyloučen dlouhodobý finanční majetek, přestože 

podnik vlastní členský podíl 5 tisíc Kč v Mlékařském družstvu Česká Lípa, jehož hodnota 

je zanedbatelná. Provozně nutný dlouhodobý majetek tedy zahrnuje pouze dlouhodobý 

hmotný majetek, jehož obsahem jsou především pozemky, stavby a hmotné movité věci 

a jejich soubory a dospělá zvířata. Okamžitá likvidita podniku je kromě roku 2014 na 

poměrně malé hodnotě, přestože oborové hodnoty se od roku 2017 pohybují na úrovni 

0,41-0,43, tudíž byl zvolen strop, kterého podnik dosáhl. Pro první sledované roky 2014 

a 2015 nejsou hodnoty oborových průměrů oboru Rostlinná a živočišná výroba  

a myslivost zveřejněny, proto byla zvolena poslední známá hodnota z roku 2016 na 

úrovni 0,27. Vynásobením této provozně nutné likvidity a krátkodobých neúročených 

závazků je získána hodnota provozně nutných peněžních prostředků. Pracovní kapitál 

provozně nutný byl vypočten součtem hodnoty zásob, pohledávek, časového rozlišení 

aktiv a provozně nutných prostředků, od kterých byly odečteny krátkodobé neúročené 

závazky a časové rozlišení pasiv. Investovaný kapitál provozně nutný byl získán po 

součtu dlouhodobého majetku provozně nutného a pracovního kapitálu provozně 

nutného.  
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Ve spojitosti s tímto rozdělením je zapotřebí vyloučit výnosy a náklady z provozního 

výsledku hospodaření, které se týkají provozně nepotřebných aktiv, čímž vzniká  

tzv. korigovaný provozní výsledek hospodaření. 

Tabulka č. 31: Korigovaný provozní výsledek hospodaření přikupované společnosti (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření byl vypočten pomocí vyloučení výnosů  

a nákladů souvisejících s neprovozním majetkem. V jednotlivých letech došlo 

k vyloučení výsledku hospodaření z prodeje majetku a materiálu, což představuje výši 

tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ponížené o hodnoty jejich 

zůstatkových cen. Další vyloučenou položkou jsou úpravy hodnot pohledávek z důvodu 

jejich nepravidelného vykazování.  

3.3.2 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

V této části budou představeny vybrané podnikové faktory, které mají vliv na hodnotu 

podniku. Pro zjednodušené předběžné ocenění se v této práci zahrnuje: 

• prognóza tržeb, 

• provozní zisková marže sestavená shora, 

• prognóza pracovního kapitálu, 

• investice do dlouhodobého provozně nutného majetku. 

Prognóza tržeb byla zjednodušeně stanovena pomocí průměrného tempa růstu za 

minulost. V následující tabulce jsou uvedeny tržby z prodeje výrobků podniku, jejichž 

pomocí bylo vypočítáno roční tempo růstu a dále jeho průměr.  

Tabulka č. 32: Vývoj tržeb za minulost přikupované společnosti 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

  

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní výsledek hospodaření  10 227 7 529 7 213 8 070 5 869 

Vyloučení VH z prodeje majetku -1 522 -776 -1 162 -1 244 -929 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0 18 0 -40 

Korigovaný provozní VH 8 705 6 753 6 069 6 826 4 900 

Položka 2014  2015  2016  2017  2018  

Roční tempo růstu   -8,1 % -5,2 % 10,5 % 10,2 % 

Ø tempo růstu za minulost  1,5 % 

Tržby z prodeje výrobků (v tis. Kč) 88 272 81 096 76 842 84 887 93 530 
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V níže uvedené tabulce je provedena prognóza tržeb podniku pro následujících pět 

období, která byla stanovena na úroveň 2,5 %. Nebylo vycházeno z průměrného tempa 

růstu za minulost, jelikož v daném procentu se výrazně projevuje meziroční pokles 

v letech 2015 a 2016. V roce 2017 začal již plně fungovat nově vybudovaný kravín,  

což se začalo projevovat i na vzrůstajících tržbách, tudíž bylo průměrné tempo růstu 

předpokládáno o 1 p. b. vyšší.  

Tabulka č. 33: Prognóza vývoje tržeb přikupované společnosti 

zdroj: vlastní zpracování  

Položka 2019  2020  2021  2022 2023 

Ø tempo růstu  2,5 %  

Tržby z prodeje výrobků (v tis. Kč) 95 868 98 265 100 722 103 240 105 821 

Provozní zisková marže byla pro zjednodušení zpracována pouze shora. Smyslem 

realizace obou přístupů (shora i zdola) je dosažení shodného výsledku ziskové marže,  

od čehož bylo v případě této práce odpuštěno.  

Další uvedená tabulka znázorňuje ziskovou marži sestavenou shora za minulost,  

která představuje podíl korigovaného provozního zisku před odpisy a daní a tržeb 

z prodeje výrobků.  

Provozní zisková marže za minulost je stanovena podílem korigovaného provozního 

výsledku hospodaření před odpisy a tržeb podniku z prodeje výrobků a služeb.  

Prognóza ziskové marže shora je určena průměrem ziskové marže za minulost na hodnotu 

19,43 %. Při stanovení průměru byl však vynechán rok 2018, jelikož díky němu dochází 

k velkému zkreslení hodnot. Po získání průměrné prognózované ziskové marže a jejím 

Tabulka č. 34: Zisková marže shora za minulost přikupované společnosti (v tis. Kč)  

zdroj: vlastní zpracování 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

KPVH  16 255 14 964 14 956 18 169 15 988 

Tržby z prodeje výrobků a služeb  88 272 81 096 76 842 84 887 93 530 

Zisková marže (v %) 18,41 18,45 19,46 21,40 17,09 

Tabulka č. 35: Prognóza ziskové marže přikupované společnosti (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování 

Položka 2019 2020 2021 2022 2023 

KPVH před odpisy  18 631 19 096 19 574 20 063 20 565 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 95 868 98 265 100 722 103 240 105 821 

Zisková marže (v %) 19,43 19,43 19,43 19,43 19,43 
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vynásobení tržbami podniku z prodeje výrobků a služeb je spočítán korigovaný provozní 

výsledek hospodaření před odpisy. Lze usuzovat, že společnost je perspektivní a bude 

schopná si tuto marži udržet, jelikož díky embryotransféru se ji za poslední dva roky 

podařilo zabřeznout 57 příjemkyň, což se projevuje na zvyšující se produkci mléka a tím 

i tržeb z prodeje výrobků a služeb. 

Prognóza pracovního kapitálu představuje další potřebný generátor hodnoty.  

Při prognóze zásob, pohledávek a krátkodobých neúročených závazků byl použit ukazatel 

doby obratu. 

Z horizontální a vertikální analýzy podniku bylo zjištěno, že zásoby měly spíše rostoucí 

charakter s výjimkou posledního analyzovaného roku, kdy se jejich hodnota prudce 

snížila, a to kvůli dopadu sucha na české zemědělství s důsledkem využívání zásob 

z minulých let. Prognózovaná doba obratu zásob byla stanovena na stejnou hodnotu jako 

v roce 2018 z důvodu očekávaného setrvání sucha. Při stanovování doby obratu byly dále 

použity položky krátkodobých pohledávek a krátkodobých neúročených závazků. Jejich 

prognózy byly dány průměrem za období 2015-2018, které jsou pro predikované období 

na stále velice přijatelné úrovni. Co se týče doby obratu pohledávek, stále podnik 

poskytuje svým odběratelům o čtyři dny delší dobu splatnosti, než je dle občanského 

zákoníku přípustné. Jelikož si podnik zakládá na postavení spolehlivého obchodního 

partnera, kdy 99 % svých závazků splácí ještě před lhůtou splatnosti, byla tedy doba 

obratu krátkodobých neúročených závazků stanovena na 28 dní.  

Hodnoty pro upravený pracovní kapitál za minulost byly zjištěny již v kapitole rozdělení 

majetku na provozně potřebný a nepotřebný.  

  

Tabulka č. 36: Doba obratu přikupované společnosti (ve dnech) 

zdroj: vlastní zpracování 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Zásoby 148 174 199 190 152 152 152 152 152 152 

Pohledávky 76 59 58 56 70 64 64 64 64 64 

Závazky 28 26 37 27 23 28 28 28 28 28 
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Tabulka č. 37: Upravený pracovní kapitál za minulost přikupované společnosti (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Tabulka č. 38: Prognóza upraveného pracovního kapitálu přikupované společnosti (v tis. Kč) 

 zdroj: vlastní zpracování 

Prognózované hodnoty zásob, pohledávek a krátkodobých neúročených závazků byly 

vypočteny pomocí jejich doby obratu vztažené k denním tržbám. Provozně nutné peněžní 

prostředky jsou získány součinem provozně nutné likvidity a krátkodobých neúročených 

závazků. Prognózovaná provozně nutná likvidita byla stanovena pomocí průměru 

minulých likvidit na úroveň 0,2. Časové rozlišení aktiv a pasiv bylo ponecháno ve výši 

roku 2018. Výsledek představuje prognózovaný upravený pracovní kapitál 

s koeficientem náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu ve výši 22,7 % a jeho 

hodnota v prognózovaných letech úměrně roste.  

Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku byly odhadovány pouze 

v oblasti staveb a hmotných movitých věcí, jelikož v posledních letech podnik neeviduje 

žádný nehmotný dlouhodobý majetek. Koeficient minulé náročnosti byl u staveb na 

úrovni 15,5 %, kde se promítla zejména výstavba kravína v roce 2016. Z hlediska 

hmotných movitých věcí procento již není tak vysoké a dosahuje úrovně 3,8 %. Rozdíl 

mezi zmíněnými koeficienty je však markantní, tudíž byla zvolena možnost získání 

koeficientu dle srovnání s konkurencí.  

Položka 2014  2015  2016  2017  2018  

Zásoby 35 876 38 659 41 954 44 276 39 054 

Pohledávky 18 304 13 138 12 264 12 977 17 987 

Peněžní prostředky provozně nutné 1 813 1 230 2 102 223 1 265 

Časové rozlišení aktiv 916 574 509 293 696 

Krátkodobé závazky neúročené 6 713 5 720 7 786 6 171 5 852 

Časové rozlišení pasiv 0 0 0 0 0 

Upravený pracovní kapitál 50 196 47 881 49 043 51 598 53 150 

Položka 2019 2020 2021 2022 2023 

Zásoby 39 923 40 921 41 944 42 993 44 068 

Pohledávky 15 981 16 381 16 790 17 210 17 640 

Peněžní prostředky provozně nutné 1 496 1 530 1 569 1 608 1 648 

Časové rozlišení aktiv 696 696 696 696 696 

Krátkodobé závazky 7 361 7 530 7 719 7 912 8 110 

Časové rozlišení pasiv 0 0 0 0 0 

Upravený pracovní kapitál 50 735 51 998 53 280 54 595 55 942 
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Do tohoto srovnání bylo zařazeno celkem sedm podniků - Agropodnik Mašovice, a. s., 

Lubská zemědělská, a. s., Agrofarm, a. s., Kralovická zemědělská, a. s., Zemědělská a. s. 

Horní Bradlo, Zemědělská Cítov a Zemědělská a. s. Hluboš. Průměrem jejich koeficientů 

bylo dosaženo v oblasti staveb hodnoty 7,7 % a u hmotných movitých věcí 6,2 %.  

Tabulka č. 39: Budoucí celkové investice do dlouhodobého majetku (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování 

Při výpočtu budoucích investic bylo vycházeno z koeficientů náročnosti dle údajů 

konkurence. Celkové investice brutto zahrnují součet investic brutto do staveb  

a hmotných movitých věcí v jednotlivých letech. Celkové investice netto jsou pak 

poníženy o hodnotu odpisů, do kterých se značně promítají odpisy již drženého majetku.  

3.3.3 Diskontní míra 

U předběžného ocenění se často aplikují průměrné vážené náklady na celkový kapitál 

(WACC) za dané odvětví. Pro lepší vypovídající schopnost jsou v případě této práce 

průměrné vážené náklady na celkový kapitál počítány metodou CAPM za  

MADETA, a. s., která je v pozici kupujícího obchodního podílu v oceňované společnosti.  

Průměrné vážené náklady na celkový kapitál se skládají z vlastních a cizích nákladů. 

MADETA, a. s. však k datu ocenění nemá žádný cizí úročený kapitál v podobě úvěru či 

dlouhodobých závazků, proto je diskontní míra stanovena pouze na úrovni nákladů 

vlastního kapitálu. 

Náklady na vlastní kapitál 

Náklady vlastního kapitálu podniku jsou vyjádřeny pomocí modelu CAPM dle 

modifikace profesora A. Damodarana pro neamerické ekonomiky.  

Pro výpočet modelu CAPM bylo nutné zjistit následující údaje: 

• bezriziková výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA v hodnotě 2,66 %  

(U.S. Department of the treasury), 

• celková nezadlužená beta pro sektor „Food processing“ v hodnotě 0,61 

(Damodaran online), 

• riziková prémie kapitálového trhu USA ve výši 4,83 % a riziko selhání země 

s hodnotou 0,59 % (Damodaran online), 

Položka 2019 - 2023 

Celkové investice brutto do dlouhodobého majetku  70 188 

Celkové investice netto do dlouhodobého majetku  1 757 
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• ratingové ohodnocení ČR - Aa3 (ČNB - Moodys), 

• očekávaná inflace USA na období 2019-2022 byla stanovena aritmetickým 

průměrem v hodnotě 2,31 (Statista.com),  

• očekávaná inflace ČR na období 2019-2022 byla stanovena aritmetickým 

průměrem na hodnotu 2,38 dle makroekonomické predikce Ministerstva financí 

České republiky - predikce pro rok 2023 nebyla k dispozici (MFČR), 

• celková beta zadlužená upravena o poměr úročeného cizího kapitálu a vlastního 

kapitálu a daň.  

Tabulka č. 40: Náklady vlastního kapitálu dle CAPM 

zdroj: vlastní zpracování 

Položka  

Bezriziková výnosnost státních dluhopisů USA 2,66 % 

Celková beta nezadlužená - "Food processing" 0,61 

Riziková prémie kapitálového trhu USA (1928 - 2018) 4,83 % 

Rating ČR Aa3 

Riziko selhání země  0,59 % 

Riziková prémie země upravená o rozdíl v inflaci 0,95 % 

Poměr úročeného cizího a vlastního kapitálu 0 

Celková beta zadlužená 0,61 

Náklady vlastního kapitálu 6,56 % 

𝑟𝑒 = 2,66 + 0,61 ∗ 4,83 + 0,95 = 6,56 % 

Pro stanovení předběžného ocenění byla pomocí modelu CAPM stanovena diskontní míra 

na úrovni 6,56 %.  

3.3.4 Předběžné ocenění 

Na základě analýzy a prognózy generátorů hodnoty bylo provedeno předběžné ocenění 

společnosti 1. zemědělská a. s. Chorušice. Při výpočtu jsou zásadní následující  

položky - tempo růstu tržeb, zisková marže, náročnost na investice do dlouhodobého 

majetku a pracovního kapitálu a také diskontní míra, která je stanovena pomocí hodnoty 

průměrných vážených nákladů na kapitál. 

Ziskovou marži je před jejím zahrnutím do výpočtu nutné upravit o podíl odpisů na 

tržbách a také o daň ve výši 19 %. Dále je zapotřebí zjistit koeficient náročnosti růstu 

tržeb na investice do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu v hodnotě netto.  

Při výpočtu je za předpokladu stabilního nekonečného trvání podniku splněna podmínka  

i > g o minimální 3 p. b. 
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Hodnota podniku brutto je dosažena díky následujícímu výpočtu: 

𝐻𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 =
93 530∗(1+0,025)∗0,0478−93 530∗0,025∗0,3701

0,0656−0,025
= 91 555 tis. Kč 

Pro získání hodnoty podniku netto je zapotřebí odečíst úročený cizí kapitál ke dni ocenění 

a přičíst hodnoty neprovozního majetku, který zahrnuje vyřazený dlouhodobý finanční 

majetek a hodnotu peněžních prostředků nad potřebnou likviditu. Tato hodnota je však 

v částce 0 Kč, jelikož provozně nutná likvidita byla stanovena stropem dosažené likvidity 

podnikem, tudíž nezbyly žádné nepotřebné peněžní prostředky.  

Tabulka č. 41: Předběžné ocenění přikupované společnosti  

zdroj: vlastní zpracování 

Položka   

Tržby podniku za rok 2018 (v tis. Kč) 93 530 

Tempo růstu tržeb 2,50 % 

Ø zisková marže po odpisech a dani 4,78 % 

Náročnost růstu tržeb na:   

- růst dlouhodobého majetku 22,72 % 

- růst pracovního kapitálu 14,29 % 

- investice netto celkem 37,01 % 

Kalkulovaná úroková míra 6,56 % 

Hodnota podniku brutto (v tis. Kč) 91 555 

Bankovní úvěry (krátkodobé + dlouhodobé) 40 153 

Dlouhodobý finanční majetek 5 

Peněžní prostředky nad potřebnou likviditu 0 

Hodnota podniku netto (tis. Kč) 51 407 

Po úpravě o zmíněné položky je výsledná netto hodnota společnosti 1. zemědělská a. s. 

Chorušice ve výši 51 407 tisíc Kč. 
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4 SESTAVENÍ NOVÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKY 

Tato část se zabývá sestavením nové konsolidované účetní závěrky z důvodu rozšíření 

konsolidačního celku MADETA, a. s. o přikupovanou společnost 1. zemědělská, a. s. 

Chorušice. Pro toto sestavení je nutné upravit konsolidované účetní výkazy a vyčíslit 

konsolidační rozdíl.  

4.1 Korekce konsolidovaného účetního výkazu 

Při rozšiřování konsolidačního celku o společnost 1. zemědělská a. s. Chorušice je 

zapotřebí upravit účetní výkazy konsolidované účetní závěrky o tuto změnu. Konkrétně 

se jedná o úpravu rozvahy, ve které došlo k odlivu peněžních prostředků a také navýšení 

položky dlouhodobého finančního majetku v důsledku zakoupení 80% podílu mateřskou 

společností v hodnotě 41 126 tisíc Kč. Mezi mateřskou společností a nově přikupovanou 

dceřinou společností dosud neproběhly žádné transakce, tudíž neprobíhá vylučování 

vzájemných vztahů.  

Následující tabulka zobrazuje zmíněné úpravy rozvahy, avšak pouze na straně aktiv. 

V oblasti pasiv v souvislosti s tímto spojením ke změně nedošlo, stále je však zachován 

bilanční princip.  

Tabulka č. 42: Upravená rozvaha na straně aktiv (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle konsolidované rozvahy 

  Před úpravou Korekce Po úpravě 

AKTIVA 2 965 559   2 965 559 

Dlouhodobý majetek 1 898 225   1 898 225 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 802   4 802 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 893 363   1 893 363 

Dlouhodobý finanční majetek 60 41 126 41 186 

Oběžná aktiva 1 038 313   1 038 313 

Zásoby 339 893   339 893 

Pohledávky 517 868   517 868 

Peněžní prostředky 180 552 -41 126 139 426 

Časové rozlišení 29 021   29 021 
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4.2  Konsolidační rozdíl 

Dále je vždy nutné vyčíslit konsolidační rozdíl, který je vymezen k okamžiku získání 

vlivu v dceřiném podniku, tj. datu akvizice. V případě této práce je tento den stanoven 

k 1. 4. 2018.  

V následující tabulce je znázorněn výpočet konsolidačního rozdílu. Nově zakoupený 

obchodní podíl v 1. zemědělské a. s. Chorušice činí 80 % v hodnotě 41 126 tisíc Kč,  

který se shoduje také s hlasovacími právy v této jednotce.  

Tabulka č. 43: Výpočet konsolidačního rozdílu (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 1. zemědělské a. s. Chorušice 

Položka  

Základní kapitál 50 500 

Fondy  60 642 

VH minulých let 0 

VH běžného období 3 813 

- VHBO ke dni akvizice (1. 1. - 31. 3. 2018) 953 

- VHBO po dni akvizice (1. 4. - 31. 12. 2018) 2 860 

Vlastní kapitál ke dni akvizice 112 095 

Podíl MP v 1. zemědělské a. s. Chorušice 89 676,2 

Pořizovací cena podílu (80 % z netto hodnoty podniku) 41 125,6 

Záporný konsolidační rozdíl  48 550,6 

Odpis záporného konsolidačního rozdílu 1820,6475 

Vlastní kapitál ke dni akvizice je získán po součtu položek dceřiné společnosti,  

a to základního kapitálu, ážia a kapitálových fondů, fondů ze zisku, výsledku hospodaření 

minulých let a předakvizičního výsledku hospodaření (k 31. 3. 2018), na který mateřská 

společnost neměla vliv. Ze získaného vlastního kapitálu ke dni akvizice se vypočítá 

procentní podíl mateřské společnosti, který je ve výši 80 %. Konsolidační rozdíl je poté 

výsledkem rozdílu mezi pořizovací hodnotou podílu (80 % z hodnoty podniku netto ve 

výši 51 407 tisíc Kč) a hodnotou získaného podílu mateřského podniku na vlastním 

kapitálu dceřiného podniku ke dni akvizice (89 676,2 tisíc Kč).  

Konsolidační rozdíl je záporný, jelikož pořizovací cena, za kterou mateřská společnost 

pořídila 80% podíl v dceřiné společnosti je nižší než hodnota jejího vlastního kapitálu. 

Příčinou zpravidla bývá špatná finanční situace přikupované společnosti. Odpis 

konsolidačního rozdílu upravuje Český účetní standard pro podnikatele č. 020 a odepisuje 

se zpravidla 20 let rovnoměrným způsobem. Po vypočtení odpisu tímto způsobem je dále 
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nutné si znovu připomenout datum akvizice, od kterého se vyčíslí zbývající měsíce do 

konce roku. V tomto případě se jedná o devět měsíců (od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018),  

o které je odpis konsolidačního rozdílu dále upraven.  

Zjištěný záporný konsolidační rozdíl a jeho odpis je dále zapotřebí zobrazit v nové 

konsolidované účetní závěrce. 

4.3 Nová konsolidovaná účetní závěrka 

Mateřská společnost Madeta, a. s. zakoupila obchodní podíl ve výši 80 % v dceřiné 

společnosti 1. zemědělská a. s. Chorušice. Tato výše podílu představuje rozhodující vliv, 

se kterým se pojí plná metoda konsolidace. U této metody dochází k agregaci 

jednotlivých položek účetních výkazů v plné výši.  

Při zpracování nové konsolidované účetní závěrky bude vycházeno 

z původních konsolidovaných účetních výkazů spolu s upravenou rozvahou koncernu  

a dále z individuální účetní závěrky společnosti 1. zemědělské a. s. Chorušice.  

4.3.1 Konsolidovaná rozvaha na straně aktiv 

Následující tabulka znázorňuje novou konsolidovanou rozvahu aktiv. V prvním sloupci 

jsou obsaženy názvy především součtových položek aktiv, ve druhém sloupci se nachází 

hodnoty upravené rozvahy koncernu, třetí sloupec zahrnuje údaje o aktivech dceřiné 

společnosti, čtvrtý sloupec poukazuje již na nutné úpravy a v pátém sloupci by se 

nacházel údaj o kladném konsolidačním rozdílu. Poslední sloupec obsahuje agregaci 

položek v plné výši, která představuje novou konsolidaci aktiv.  

Tabulka č. 44: Nová konsolidovaná rozvaha - aktiva (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

  MADETA Chorušice Korekce Odpis Agregace 

AKTIVA 2 965 559 167 363 -41 126   3 091 796 

Dlouhodobý majetek 1 939 351 108 361     2 006 586 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 802 0     4 802 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 893 363 108 356     2 001 719 

Dlouhodobý finanční majetek 41 186 5 -41 126   65 

Oběžná aktiva 997 187 58 306     1 055 493 

Zásoby 339 893 39 054     378 947 

Pohledávky 517 868 17 987     535 855 

Peněžní prostředky 139 426 1 265     140 691 

Časové rozlišení 29 021 696     29 717 
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Jak si lze všimnout, na straně aktiv se jedná pouze o jednu úpravu. Ta spočívá ve 

vyloučení hodnoty pořízení obchodního podílu v dceřiné společnosti ve výši  

41 126 tisíc Kč. To zapříčiní pokles dlouhodobého finančního majetku.  

4.3.2 Konsolidovaná rozvaha na straně pasiv 

Na straně pasiv je v souvislosti s plnou metodou úprav víc. Zejména se jedná o vytvoření 

většinových a menšinových podílů, které vznikají v případě, pokud není zakoupeno  

100 % obchodního podílu v dceřiné společnosti.   

Následující tabulka představuje novou konsolidovanou rozvahu na straně pasiv. 

V prvním sloupci jsou opět zastoupeny názvy zejména součtových položek pasiv,  

druhý sloupec znázorňuje hodnoty konsolidované rozvahy pasiv a třetí sloupec hodnoty 

individuální účetní závěrky dceřiné společnosti. Jak již bylo zmíněno, v souvislosti 

s pasivy je nutné vytvořit většinové a menšinové podíly, které jsou zobrazeny ve čtvrtém 

a pátém sloupci. Šestý sloupec představuje prostor pro zachycení odpisu záporného 

konsolidačního rozdílu a sedmý sloupec již výslednou agregaci v plné výši.  
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Tabulka č. 45: Nová konsolidovaná rozvaha - pasiva (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

  MADETA Chorušice Většinové podíly Menšinové podíly Odpis Agregace 

PASIVA 2 965 559 167 363 -41 126 0 0 3 091 796 

Vlastní kapitál 2 112 847 114 955       2 163 685 

Základní kapitál 500 000 50 500 -40 400 -10 100   500 000 

Ážio a kapitálové fondy -2 090 195 -156 -39   -2 090 

Fondy ze zisku 59 415 60 447 -48 358 -12 089   59 415 

VH minulých let 1 375 642 0 0 0   1 375 642 

VH běžného období 179 880 3 813 -763 -763 1 821 183 988 

Záporný KR     48 551   -1 821 46 730 

Rezervy 48 290 0       48 290 

Cizí zdroje 803 019 52 408       855 427 

Dlouhodobé závazky 72 765 35 160       107 925 

Krátkodobé závazky 730 254 17 248       747 502 

Časové rozlišení 980 0       980 

Menšinový VK 423     22 991   23 414 

Menšinový ZK 10     10 100   10 110 

Menšinové fondy 2     12 128   12 130 

Menšinový VH min. let 363     0   363 

Menšinový VHBO 48     763   811 
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Při sestavení konsolidované rozvahy na straně pasiv je nejprve nutné vyloučit vlastní 

kapitál dceřiné společnosti. Z důvodu držení 80 % obchodního podílu je vytvořen sloupec 

pro většinové podíly. Ty jsou vypočteny jako součin procentního podílu s jednotlivými 

položkami vlastního kapitálu dceřiné společnosti vyjma položky výsledku hospodaření 

běžného období. U této položky záleží na tom, zda se jedná o první nebo další rok 

konsolidace. Jelikož dochází k přikoupení obchodního podílu, tak se jedná o první rok  

a procentní podíl se násobí s předakvizičním výsledkem hospodaření.  

V pátém sloupci se nachází menšinové podíly, které se počítají obdobným způsobem jako 

ty většinové. Zde dochází k násobení zbývajícího procentního podílu (20 %) s položkami 

vlastního kapitálu dceřiné společnosti. Tentokrát se výsledek hospodaření běžného 

období nevynechává, ale počítá se stejně jako ostatní položky vlastního kapitálu. 

V tabulce lze vidět, že v horní části poloviny pasiv se menšinové podíly nejprve vyloučí, 

ale u menšinového vlastního kapitálu se následně ve stejné výši u jednotlivých položek 

přičtou.  

V případě záporného konsolidačního rozdílu se v oblasti pasiv vytváří také tato položka. 

Vypočtený záporný konsolidační rozdíl, jehož výše dosahuje 48 551 tisíc Kč,  

se v pasivech nejprve přičítá, avšak zároveň je hned ponížen o odpis, který připadá na 

daný rok (devět měsíců) v hodnotě 1 821 tisíc Kč. Tento odpis upravuje také výsledek 

hospodaření běžného účetního období, který se k této položce v souvislosti se záporným 

konsolidačním rozdílem přičte.  

Poslední sloupec zobrazuje výslednou agregaci pasiv, který představuje novou 

konsolidovanou rozvahu na straně pasiv v plné výši.   

4.3.3 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

V následující tabulce je zobrazen konsolidovaný výkaz zisku a ztráty. První sloupec 

vyjmenovává jednotlivé položky konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, druhý sloupec 

poskytuje údaje z výsledovky koncernu, třetí sloupec naopak údaje z výsledovky  

o dceřiném podniku a následující tři sloupce znázorňují úpravy výsledku hospodaření  

o předakviziční podíl, menšinové podíly a odpis. Poslední sloupec opět předkládá 

agregaci v plné výši, tentokrát však představující konsolidaci výkazu zisku a ztráty. 
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Tabulka č. 46: Nový konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

 

 

  MADETA Chorušice Předakviziční podíl Menšinový podíl Odpis Agregace 

Tržby za prodej výrobků a služeb 5 232 224 93 530       5 325 754 

Tržby za prodej zboží 336 126 5 310       341 436 

Výkonová spotřeba 4 462 907 72 711       4 535 618 

Změna stavu zásob vlastní činností 33 801 3 297       37 098 

Aktivace (-) 0 -1 774       -1 774 

Osobní náklady 760 885 19 233       780 118 

Úprava hodnot v provozní oblasti 102 340 11 048       113 388 

Ostatní provozní výnosy 84 211 16 828       101 039 

Ostatní provozní náklady 70 468 5 284       75 752 

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 222 160 5 869       228 029 

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření 3 759 -1 060       2 699 

Výsledek hospodaření před zdaněním 225 919 4 809       230 728 

Daň z příjmů 45 991 996       46 987 

Konsolidovaný VH za účetní období bez menšinových 

podílů 
179 880 3 813 -763 -763 1 821 183 988 

Menšinový podíl na výsledku hospodaření 48 0   763   811 
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Nový konsolidovaný výkaz zisku a ztráty je upraven v oblasti výsledku hospodaření  

o předakviziční podíl, na jehož výši neměla mateřská společnost vliv. Dále úprava 

spočívá v jeho snížení o menšinové podíly, které jsou však poté přičteny v položce 

menšinový podíl na výsledku hospodaření, jenž připadá na menšinové akcionáře.  

K tomuto výsledku hospodaření je dále přičten odpis záporného konsolidačního rozdílu.  
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5 ZHODNOCENÍ DOPADU ZMĚNY ROZSAHU 

KONSOLIDAČNÍHO CELKU NA EKONOMICKOU 

SITUACI ZVOLENÉHO KONCERNU 

Tato kapitola pojednává o zhodnocení dopadu změny rozsahu konsolidačního celku na 

jeho ekonomickou situaci. Tomu předchází porovnání původní a nové konsolidované 

účetní závěrky, která byla vyhotovena z důvodu rozšíření koncernu o přikupovanou 

společnost 1. zemědělské a. s. Chorušice.  

5.1  Srovnání konsolidovaných účetních závěrek 

Pro srovnání bude vyhotovena horizontální analýza, která změnu rozšíření představí 

v absolutním i relativním vyjádření. Nedílnou součástí je také poměrová analýza,  

která zobrazí změnu u vybraných ukazatelů. 

5.1.1 Srovnání dle horizontální analýzy 

Následující tabulka zobrazuje srovnání dosažených hodnot v absolutním i relativním 

vyjádření z původní konsolidované účetní závěrky a nové konsolidované účetní závěrky. 

Tabulka č. 47: Porovnání výkazu konsolidované rozvahy - aktiva (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování 

Položka Původní KÚZ Nová KÚZ Absolutně Relativně 

AKTIVA 2 965 559 3 091 796 126 237 4,3 % 

Dlouhodobý majetek 1 898 225 2 006 586 108 361 5,7 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 802 4 802 0 0 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 893 363 2 001 719 108 356 5,7 % 

Dlouhodobý finanční majetek 60 65 5 8,3 % 

Oběžná aktiva 1 038 313 1 055 493 17 180 1,7 % 

Zásoby 339 893 378 947 39 054 11,5 % 

Pohledávky 517 868 535 855 17 987 3,5 % 

Peněžní prostředky 180 552 140 691 -39 861 -22,1 % 

Časové rozlišení 29 021 29 717 696 2,4 % 

Bilanční suma aktiv se po rozšíření konsolidačního celku zvýšila o 4,3 %. U ostatních 

položek lze také konstatovat navýšení. Výjimkou je dlouhodobý nehmotný majetek,  

jenž dceřiná společnost nevlastní a dále peněžní prostředky, u kterých nastal pokles  

v důsledku odlivu peněžních prostředků za pořizovací cenu přikupovaného podílu. 

V absolutním vyjádření došlo k největšímu růstu u položky dlouhodobého hmotného 
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majetku a dále zásob, jež jsou charakteristické pro všechny výrobní podniky, a taktéž pro 

tu, která byla v této práci analyzována. Vyšší absolutní nárůst zaznamenaly i pohledávky, 

neboť bylo zjištěno, že u dceřiné společnosti dochází v průběhu let ke zhoršení platební 

morálky u jejích odběratelů.  

Tabulka č. 48: Porovnání výkazu konsolidované rozvahy - pasiva (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování 

Položka Původní KÚZ Nová KÚZ Absolutně Relativně 

PASIVA 2 965 559 3 091 796 126 237 4,3 % 

Vlastní kapitál 2 112 847 2 163 685 50 838 2,4 % 

Základní kapitál 500 000 500 000 0 0 % 

Ážio a kapitálové fondy -2 090 -2 090 0 0 % 

Fondy ze zisku 59 415 59 415 0 0 % 

VH minulých let 1 375 642 1 375 642 0 0 % 

VH běžného období 179 880 183 988 4 108 2,3 % 

Záporný konsolidační rozdíl 0 46 730 46 730 100 % 

Rezervy 48 290 48 290 0 0 % 

Cizí zdroje 803 019 855 427 52 408 6,5 % 

Dlouhodobé závazky 72 765 107 925 35 160 48,3 % 

Krátkodobé závazky 730 254 747 502 17 248 2,4 % 

Časové rozlišení 980 980 0 0 % 

Menšinový vlastní kapitál 423 23 414 22 991 5435,2 % 

Menšinový základní kapitál 10 10 110 10 100 101000 % 

Menšinové fondy 2 12 130 12 128 606420 % 

Menšinový VH minulých let 363 363 0 0 % 

Menšinový VH běžného období 48 811 763 1588,8 % 

Z uvedeného porovnání si lze všimnout, že největší absolutní nárůst zaznamenaly cizí 

zdroje, do kterých se promítají dlouhodobé a krátkodobé závazky, jež jsou u přikupované 

společnosti v celkové výši 52 408 tis. Kč. Na této hodnotě mají podíl zejména závazky 

k úvěrovým institucím, kterých přikupovaná dceřiná společnost hojně využívá.  

Další položka, která si zaslouží komentář, je menšinový vlastní kapitál. Jeho výše vzrostla  

o 22 991 tis. Kč a představuje menšinové podíly. Ty se při sestavování nové 

konsolidované účetní závěrky musely vyčlenit a prezentují 20% podíl, na který mateřská 

společnost nemá vliv. Výsledek hospodaření běžného období, na který připadají 

většinové podíly, se zvýšil v absolutním vyjádření o 4 108 tis. Kč a v relativním o 2,3 %.  
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Tabulka č. 49: Porovnání konsolidovaného výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování 

 Položka Původní KÚZ Nová KÚZ Absolutně Relativně 

Tržby za prodej výrobků a služeb 5 232 224 5 325 754 93 530 1,8 % 

Tržby za prodej zboží 336 126 341 436 5 310 1,6 % 

Výkonová spotřeba 4 462 907 4 535 618 72 711 1,6 % 

Změna stavu zásob vlastní činností 33 801 37 098 3 297 9,8 % 

Aktivace 0 -1 774 -1 774 100 % 

Osobní náklady 760 885 780 118 19 233 2,5 % 

Úprava hodnot v provozní oblasti 102 340 113 388 11 048 10,8 % 

Ostatní provozní výnosy 84 211 101 039 16 828 20 % 

Ostatní provozní náklady 70 468 75 752 5 284 7,5 % 

Konsolidovaný provozní VH 222 160 228 029 5 869 2,6 % 

Konsolidovaný finanční VH 3 759 2 699 -1 060 -28,2 % 

VH před zdaněním 225 919 230 728 4 809 2,1 % 

Daň z příjmů 45 991 46 987 996 2,2 % 

Konsolidovaný VH za účetní 

období bez menšinových podílů 
179 880 183 988 4 108 2,3 % 

Menšinový podíl na VH 48 811 763 1588,8 % 

Největší absolutní změnu ve výši 98 840 tis. Kč lze zaznamenat u celkových tržeb,  

u kterých činí nárůst o 1,8 %. V adekvátním poměru vzrostla také výkonová spotřeba,  

a to o 1,6 %. Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření vzrostl o 5 869 tis. Kč, 

kdežto finanční výsledek hospodaření poklesl o 1 060 tis. Kč. Tento pokles se dá vysvětlit 

vysokými závazky dceřiné společnosti k úvěrovým společnostem, se kterými se pojí 

nákladové úroky a poplatky za jejich čerpání.  

5.1.2 Srovnání dle vybraných poměrových ukazatelů 

• Ukazatel likvidity 

Tabulka č. 50: Srovnání ukazatelů likvidity 

zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel Původní KÚZ Nová KÚZ Rozdíl 

Běžná likvidita 1,42 1,41 -0,01 

Po rozšíření konsolidačního celku se běžná likvidita snížila o 0,01, což lze pokládat za 

nepatrné zhoršení. Tuto situaci zapříčinil zejména odliv peněžních prostředků za 

přikoupení dceřiné společnosti. Kvůli tomu je tempo růstu krátkodobých závazků o něco 

rychlejší než tempo růstu oběžných aktiv. Přestože jsou dle literatury doporučené hodnoty 

v rozmezí 1,5-2,5, stále lze tento ukazatel pokládat za uspokojivý, jelikož oborové 

hodnoty se liší. Převažující činnost konsolidačního celku je nadále Výroba 
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potravinářských výrobků, jejíž oborové průměry se v posledních třech letech pohybují od 

1,26-1,42.  

• Ukazatele zadluženosti 

Tabulka č. 51: Srovnání ukazatelů zadluženosti 

zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel Původní KÚZ Nová KÚZ Rozdíl (p. b.) 

Celková zadluženost 28,71 % 29,23 % 0,52 

Koeficient samofinancování 71,25 % 69,98 % -1,26  

Ukazatel celkové zadluženosti zaznamenal po rozšíření konsolidačního celku nárůst  

o 0,52procentního bodu; koeficient samofinancování naopak poklesl o 1,26procentního 

bodu. Tyto ukazatele mají doplňující charakter a jejich součet by měl být roven 100 %.  

U konsolidačních celků tomu tak není, jelikož je zde zahrnutý pouze vlastní kapitál,  

na který má mateřská společnost vliv, tzn. že je očištěný o menšinový vlastní kapitál. 

Nárůst celkové zadluženosti a pokles koeficientu samofinancování všeobecně znamená 

zhoršení finanční soběstačnosti. Při přihlédnutí k oborovým hodnotám konsolidačního 

celku je lze však stále pokládat za uspokojující, poněvadž se v posledních třech letech 

pohybují u celkové zadluženosti v rozmezí 44-45 %. Tuto změnu lze nadále pokládat za 

přijatelnou i z hlediska toho, že konsolidační celek dosud využíval pouze konzervativní 

strategii financování. 

• Ukazatele rentability 

Při výpočtu ukazatele rentability aktiv a tržeb bylo nutné upravit provozní výsledek 

hospodaření, který po konsolidaci zahrnuje i tu část, na kterou mateřská společnost nemá 

vliv. Nejprve je nutné rozdělit provozní výsledek hospodaření dceřiné společnosti ke dni 

akvizice a po dni akvizice. Pro další výpočet je důležitý provozní výsledek hospodaření 

po dni akvizice, ze kterého se dále vypočítá zakoupený 80% podíl. Hodnota 3 521 tis. Kč 

představuje provozní výsledek hospodaření dceřiné společnosti, na který má mateřská 

společnost vliv, tudíž je očištěn o menšinové podíly. Pro získání výsledné hodnoty je 

zapotřebí k provoznímu výsledku hospodaření dceřiné společnosti bez menšinových 

podílů přičíst konsolidovaný provozní výsledek hospodaření původního konsolidačního 

celku. 
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Tabulka č. 52: Úprava konsolidovaného provozního výsledku hospodaření (v tis. Kč) 

zdroj: vlastní zpracování 

Položka   

Provozní VH dceřiné společnosti 5 869 

- ke dni akvizice (1. 1. - 31. 3. 2018) 1 467 

- po dni akvizice (1. 4. - 31. 12. 2018) 4 402 

Provozní VH dceřiné společnosti bez menšinových podílů 3 521 

Provozní VH bez nových menšinových podílů 225 681 

 Tabulka č. 53: Srovnání ukazatelů rentability 

zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel Původní KÚZ Nová KÚZ Rozdíl (p. b.) 

ROA - rentabilita aktiv 7,5 % 7,3 % -0,2 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 8,51 % 8,50 % -0,01 

ROS - rentabilita tržeb 3,99 % 3,98 % -0,01  

Všechny ukazatele rentability znázorňují zhoršení, byť nepatrné. To znamená, že zisk 

rostl pomaleji než hodnoty, které se při výpočtu dosazují do jmenovatele. U rentability 

aktiv došlo při porovnání uvedených rentabilit k největšímu zhoršení,  

a to o 0,2procentního bodu, což signalizuje horší efektivnost využití majetku.  

Při porovnání s oborovými hodnotami konsolidačního celku jsou však kromě rentability 

tržeb všechny dosažené hodnoty nad oborovým průměrem. Lze tedy říct, že došlo pouze 

k nepatrnému dopadu na ukazatele rentability konsolidačního celku. 

• Ukazatele vlastního kapitálu ve skupině podniků  

Tabulka č. 54: Srovnání ukazatelů vlastního kapitálu ve skupině podniků 

zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel Původní KÚZ Nová KÚZ Rozdíl (p. b.) 

Kvóta VK ve skupině 71,26 % 70,74 % -0,52  

Podíl VK MP na celkovém 71,25 % 69,98 % -1,26  

Kvóta VK mateřské společnosti 100,02 % 101,08 % 1,06  

Uvedené hodnoty představují fakt, že nedošlo k přikoupení 100% podílu dceřiné 

společnosti, jelikož se zvýšil menšinový vlastní kapitál. Při původní konsolidované účetní 

závěrce byl tento kapitál na minimální úrovni ve výši cca 0,01 %. Po přikoupení dceřiné 

společnosti se menšinový vlastní kapitál zvýšil na 0,76 %. Pokles u prvních dvou 

ukazatelů naznačuje mírné zhoršení finanční nezávislosti konsolidačního celku. Pokles  

u kvóty vlastního kapitálu ve skupině je menší, jelikož výpočet zahrnuje i menšinový 

vlastní kapitál, který jeho situaci zlepšuje. Avšak podíl vlastního kapitálu mateřského 

podniku na celkovém je již očištěn o tento menšinový vlastní kapitál, a přesně odpovídá 

koeficientu samofinancování z ukazatelů zadluženosti.  
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5.2 Celkové zhodnocení rozšíření konsolidačního celku 

Tato kapitola slouží pro celkové zhodnocení ekonomické situace, která nastala po 

rozšíření analyzovaného konsolidačního celku. Tomu předcházelo zhodnocení 

ekonomické situace původního koncernu a přikupované společnosti. Po analýze nové 

konsolidované účetní závěrky bylo možné porovnat, jaký vliv tato změna měla. 

Z horizontální analýzy vyplynulo, že bilanční suma konsolidačního celku se zvýšila, 

konkrétně o 4,3 %. Největší nárůst byl zaznamenán v oblasti aktiv u dlouhodobého 

hmotného majetku, jelikož přikupovaná společnost v roce 2016 výrazně zainvestovala 

v oblasti staveb a hmotných movitých věcí a jejich souborů zejména z důvodu výstavby 

kravína pro zvýšení kapacit. Další roky se investovalo do oblasti pozemků. Pokles naopak 

zaznamenaly peněžní prostředky, které souvisí se zakoupením obchodních podílů  

v dceřiné společnosti. Položka pohledávek může být jedinou slabinou, která se na straně 

aktiv nachází, neboť došlo k jejímu navýšení. Tato skutečnost představuje stav,  

kdy dochází k poskytování bezúročných úvěrů pro odběratele, přestože peněžní 

prostředky v nich držené mohly být investovány do jiných příležitostí. Nutno však 

podotknout, že tato situace je pravděpodobně způsobena nárůstem tržeb z prodeje 

výrobků a služeb u dceřiné společnosti, nikoliv špatnou platební morálkou odběratelů. 

Oblast pasiv zaznamenala růst cizích zdrojů o 52 408 tis. Kč, což má bezprostřední vliv 

na ukazatele zadluženosti. Při sestavování konsolidované účetní závěrky vznikl záporný 

konsolidační rozdíl. Ten znázorňuje nutnost vynaložit méně peněžních prostředků na 

zakoupení obchodního podílu oproti aktuální hodnotě vlastního kapitálu dceřiné 

společnosti. Tato situace se stává u podniků, jejichž finanční situace není příliš příznivá. 

U zhodnocení ekonomické situace přikupované společnosti vyplynulo, že podnik má 

vyšší zadluženost, než kterou udává oborový průměr. To se projevilo i v kapitole  

u předběžného ocenění, kdy hodnota podniku brutto byla ve výši 91 555 tis. Kč  

(účetní hodnota vlastního kapitálu k 31. 12. 2018 ve výši 114 955 tis. Kč), avšak tato 

hodnota podniku poklesla právě o 40 153 tis. Kč z důvodu evidovaných závazků 

k úvěrovým institucím. Růst u menšinového vlastního kapitálu byl zapříčiněn 

zakoupením pouze 80 % obchodních podílů, kdy zbylých 20 % muselo být vykázáno jako 

tato položka, na kterou mateřský podnik nemá vliv.  
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Po přikoupení dceřiné společnosti se zvýšily jak tržby z prodeje výrobků a služeb  

o 1,8 %, tak i tržby z prodeje zboží o 1,6 %. Také zisk, který připadá pouze na nový 

konsolidační celek, se zvýšil o 2,3 %.  

U porovnání poměrových ukazatelů došlo k největší změně u ukazatelů zadluženosti. 

Z analýzy původního konsolidačního celku bylo zjištěno, že jeho financování probíhá 

zejména konzervativní cestou, poněvadž koeficient samofinancování se v průběhu let 

navyšoval až na 71,25 %. Tento poměr je důležitý zejména pro věřitele, jelikož to 

vzbuzuje velkou finanční stabilitu. Financování vlastním kapitálem však bývá dražší 

záležitostí, tudíž pokles tohoto ukazatele na 69,98 % nelze vnímat příliš negativně. 

Všechny ukazatele rentability byly poznamenány poklesem. Pokles nebyl nikterak velký, 

avšak znamená to, že přestože provozní výsledek hospodaření bez menšinových podílů  

i zisk po zdanění vzrostl, stále rostl pomaleji než hodnota aktiv, vlastního kapitálu či tržeb. 

Největší změnu zaznamenala rentabilita aktiv, což značí horší využití majetku.  

Tyto změny byly však spíše nepatrného charakteru. Ukazatel běžné likvidity zaregistroval 

také nepatrný pokles, konkrétně z 1,42 na 1,41, což nepředstavuje výrazné zhoršení 

platební schopnosti. 

Ačkoliv společnost 1. zemědělská a. s. Chorušice vykazuje pozitivní budoucí potenciál, 

např. v podobě zvyšující se produkce mléka a tím i tržeb, bylo možné ji zakoupit za nižší 

cenu, než je její účetní hodnota vlastního kapitálu. Při jejím působení v konsolidačním 

celku MADETA, a. s. lze však předvídat její další možnosti rozvoje a tím i celkové 

zlepšení její ekonomické situace. Pro konsolidační celek MADETA, a. s. tato součinnost 

znamená především dohled na kvalitu nakupovaného mléka a menší závislost na svých 

dodavatelích. Rozšíření konsolidačního celku lze tedy všeobecně pokládat za příznivé. 

Na druhou stranu některé sledované ukazatele poklesly. To však nemá zásadní vliv na 

výslednou situaci konsolidačního celku. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zaobírala stále více aktuálním tématem, a to problematikou 

konsolidované účetní závěrky.  Pro zpracování byl vybrán konsolidační celek  

MADETA, a. s., který působí na území České republiky, a tudíž se sestavení jeho 

konsolidovaných účetních výkazů řídí tuzemskou legislativou. 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit vliv změny rozsahu konsolidačního celku na 

ekonomickou situaci koncernu. Práce byla rozdělena do několika částí. 

Teoretická východiska práce byla významná z důvodu pochopení užívané terminologie, 

která se týkala samotné konsolidace, oblasti ocenění a dále ekonomických ukazatelů,  

díky kterým bylo možné zhodnotit nejen původní ekonomickou situaci, ale i tu, která 

nastala vlivem rozšíření konsolidačního celku. 

V další části byl představen původní konsolidační celek MADETA, a. s., který se skládá 

z mateřské společnosti Madeta, a. s. a dále jeho tří dceřiných společností, a to 

MILKTRANS, a. s., MADETA Agro, a. s. a Jihočeské mlékárny, a. s. Ekonomický stav 

tohoto celku byl zhodnocen na základě horizontální a vertikální analýzy a také vybraných 

poměrových ukazatelů. Z provedených analýz bylo zjištěno, že se jedná o stabilní 

koncern, který značí dobrou ekonomickou situaci. Práce se dále zabývala společností  

1. zemědělská a. s. Chorušice, ve které byl zakoupen 80% obchodní podíl a jež se tak 

stala součástí zmíněného konsolidačního celku. V rámci tohoto rozšíření byla tato 

společnost představena a byla zhodnocena její ekonomická situace. Z výsledků vyplývá 

zejména to, že se společnost potýká s větším zadlužením. To však bylo způsobeno 

investováním do rozšiřování svých kapacit. V posledním analyzovaném roce také na 

společnost dolehlo sucho, kterým je zemědělské odvětví sužováno. Další část obsahovala 

stanovení hodnoty podniku pomocí zjednodušeného předběžného ocenění. Tato hodnota 

dále vstupovala do sestavení nových konsolidovaných účetních výkazů, u kterých byla 

uplatněna plná metoda konsolidace z důvodu rozhodujícího vlivu. Poslední část poskytla 

komparaci původní konsolidované účetní závěrky s novou konsolidovanou účetní 

závěrkou, na jejichž základě bylo možné zhodnotit dopad na ekonomickou situaci 

koncernu po možnosti jeho rozšíření. 

Rozšíření konsolidačního celku MADETA a. s. o novou dceřinou společnost nepřineslo 

výrazné změny co se týče sledovaných poměrových ukazatelů. Jejich hodnoty 

zaznamenaly zhoršení, avšak spíše nepatrné. Přesto se dá předpokládat, že přikoupení 
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společnosti 1. zemědělská a. s. Chorušice přinese konsolidačnímu celku jistou 

konkurenční výhodu. Například dohled nad kvalitou nakupovaného mléka, které vstupuje 

do jeho výroby a také menší závislost na jeho dodavatelích z hlediska této základní 

suroviny. Nová dceřiná společnost může naopak čerpat ze síly konsolidačního celku  

a zajistit si tak možnost dalšího rozvoje. 
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