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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky ve vybraném 

konsolidačním celku a jeho ekonomickým zhodnocením před rozšířením konsolidačního 

celku a po jeho rozšíření. První část práce obsahuje teoretické poznatky pro 

konsolidovanou účetní závěrku a ocenění podniku, které jsou následně aplikovány 

v druhé části diplomové práce při odhadu hodnoty podniku a tvorbě nových 

konsolidovaných účetních výkazů, které souvisejí s rozšířením konsolidačního celku. Na 

závěr se práce věnuje porovnání starých a nových konsolidovaných výkazů. 

Abstract 

The thesis deals with the issue of consolidated financial statement in a selected concern 

and in its economic appreciation before and after the expansion of the consolidated group. 

The first part of the thesis includes theoretical knowledge for consolidated financial 

statement and company value which are applied in second part of the thesis in the 

estimation of company value and the creation of new consolidated financial statements 

related to the expansion of the consolidated group. The conclusion of the thesis is dedicted 

to the comparison of new and old consolidated financial statements. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá kapitálovými akvizicemi a zhodnocením jejich dopadu 

na konsolidační celek z ekonomického pohledu. Kapitálové akvizice probíhají nákupem 

podílů na kapitálu, a právě tímto způsobem se vzájemně propojují a tvoří konsolidační 

celky. Takováto spolupráce podniků má nespočet výhod. Těmito výhodami může být 

zvětšování tržního podílu, zlepšování ekonomické situace skupiny, využívání 

synergických efektů, vzájemná podpora podniků ve skupině a podobně. To, že spojování 

podniků je výhodné naznačuje i vzrůstající počet těchto aktů i v mezinárodním prostředí 

a mezi velkými globálními podniky.  

Konsolidace je specifickou částí v oblasti účetnictví a řídí se mnoha zákony. Tím 

nejdůležitějším je zákon o účetnictví a s ním spjaté vyhláška o účetnictví a české účetní 

standardy. Právě tyto právní předpisy udávají, jak se konsolidace tvoří, jaké jsou její 

náležitosti, kdo ze skupiny ji provádí, za jakých podmínek se musí provádět a kdy jsou 

naopak výjimky z této povinnosti. Konsolidační celek se může i rozhodnout, že nebude 

využívat pro konsolidaci českých právních předpisů, ale mezinárodních účetních 

standardů. Ovšem tato diplomová práce je zaměřena pouze na konsolidace podle české 

legislativy. 

Od běžných účetních výkazů se ty konsolidované liší v určitých oblastech. Jsou rozšířeny 

o několik položek v závislosti na tom, jak velký podíl se účetní jednotka rozhodne koupit, 

dle toho se pak odvíjí i metoda konsolidace a nové položky v účetních výkazech. 

Nejdůležitějšími novými položkami jsou konsolidační rozdíl ať už kladný či záporný, 

který vzniká při každé akvizici. Nově se objevují i menšinové podíly představující zbytek 

kapitálu, který do konsolidačního celku nepatři a vzniká tehdy, pokud se účetní jednotka 

rozhodne pořídit kapitálový podíl menší než 100 %.  

Konsolidovaná účetní závěrka vypovídá o skupině podniků jako o celku. Poskytuje 

komplexní pohled a informace. Nelze jí ovšem nahradit účetní závěrky jednotlivých 

podniků, které jsou součástí konsolidačního celku. Při jejím sestavení nedochází 

k zaúčtování do účetnictví a ani neslouží pro účely zpracování daní. Má tedy opravdu 

především informační charakter. 
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Nedílnou součástí při přikupování podílu podniku je i zjištění jeho hodnoty, jakou má 

cenu. K tomu slouží nespočet způsobu a metod a mnohdy není jednoduché hodnotu 

podniku určit. Ovšem alespoň odhad této hodnoty je důležitý, aby při pozdější koupi 

podílu nedošlo k úplnému přestřelení či naopak podhodnocení ceny, za kterou se podíl 

v podniku přikoupí. Jelikož hlavním cílem je zhodnocení ekonomické situace 

konsolidačního celku po jeho rozšíření o novou účetní jednotku, hodnota přikupovaného 

podniku bude pouze odhad nutný pro zjištění konsolidačního rozdílu a s tím souvisejícího 

odpisu. 

Neméně důležité je zjistit i to, zda příkup byl nějak konsolidačnímu celku prospěšný, ať 

už vylepšením finančních ukazatelů, které lze mezi sebou porovnat před a po akvizici 

nebo již výše zmíněných výhod, které na první pohled z finančních ukazatelů nejde 

poznat. Tato diplomová práce se zaměřuje právě na finanční stránku, kterou lze vyčíst ze 

změny účetních výkazů. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení dopadu změny konsolidačního celku 

na ekonomickou situaci vybraného koncernu pomocí vybraných ukazatelů a s využitím 

konsolidačních metod, přesněji je hodnocen dopad rozšíření konsolidačního celku o další 

společnost. Dílčími cíli je provést ocenění podílu podniku, použít relevantní metodu 

konsolidace a provést úpravu konsolidované účetní závěrky vyvolanou změnou 

konsolidačního celku. 

V první části práce je seznámení se stěžejními pojmy, principy a postupy jak z oblasti 

konsolidace, tak okrajově i z oblasti ocenění podniku a zhodnocení ekonomické situace 

v organizaci. 

V rámci teoretické části jsou vysvětleny pojmy, jako jsou akvizice, konsolidovaná účetní 

závěrka a její náležitosti, jaké nové položky jsou specifické pro konsolidované účetní 

výkazy, pravidla a jakými předpisy se konsolidace řídí, co je to konsolidační účetní 

jednotka a její povinnosti, možné metody a míry vlivu, které ovlivňují, jaká metoda bude 

použita. Také pro každou metodu jsou přesně vymezeny kroky, jak při jejím použití 

postupovat. 

Tyto teoretická východiska vychází především z legislativy České republiky, která 

upravuje oblast konsolidace a také vychází z odborných literárních pramenů, které se 

touto problematikou zabývají a vysvětlují ji. 

Následující část práce se zabývá analýzou konsolidovaných účetních výkazů vybrané 

skupiny účetních jednotek. Obsahuje zejména popis vybraného koncernu a jeho 

představení. Dále zhodnocení finanční situace koncernu pomocí vybraných ukazatelů 

finanční analýzy, konkrétněji horizontální a vertikální analýzy, rentability, likvidity a 

zadluženosti, před koupí vlastnického podílu.  

Následuje část ocenění obchodního podílu zvolenou metodou. Skládá se z představení 

společnosti, ve které bude později přikoupen vlastnický podíl. U tohoto podniku je 

nejprve zhodnocena finanční situace vybranými finančními ukazateli. Následně je 

odhadnuta jeho hodnota důležitá pro výpočet konsolidačního rozdílu a následné sestavení 

konsolidovaných účetních výkazů. 
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Sestavení nové konsolidované účetní závěrky je další částí této diplomové práce. Je zde 

zvolen datum akvizice a vybrána příslušná metoda konsolidace podle míry vlivu 

v přikoupené společnosti a poté jsou sestaveny nové konsolidované účetní výkazy 

zahrnující konsolidovanou rozvahu a konsolidovaný výkaz zisku a ztrát. 

Jakmile jsou sestaveny konsolidované účetní výkazy, lze přistoupit k další kapitole 

zhodnocení dopadu změny rozsahu konsolidačního celku na ekonomickou situaci 

zvoleného koncernu. Zde jsou porovnány konsolidované účetní výkazy před akvizicí a 

po ní pomocí vertikální a horizontální analýzy, tedy jak se položky výkazů změnily v čase 

a jak ve struktuře. Dále z nich lze vypočítat i vybrané poměrové ukazatele a porovnat 

nové hodnoty s hodnotami před rozšířením konsolidačního celku. Na základě těchto 

porovnání je pak zhodnoceno, jaký dopad na konsolidační celek má jeho rozšíření o 

novou účetní jednotku. 

Praktická část vychází z poznatků v teoretických východiscích a také z veřejně 

dostupných výročních zpráv koncernu a účetní závěrky přikupovaného podniku a v nich 

obsažených informacích. Pro vyhodnocení ekonomické situace přikupované účetní 

jednotky i konsolidačního celku jsou využitý finanční analýzy Ministerstva průmyslu a 

obchodu pro jednotlivé odvětví. 



14 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA POSUZOVÁNÍ 

KONSOLIDOVANÝCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 

Pro správné pochopení prováděných operací a výpočtů v dalších kapitolách práce je 

důležité vysvětlit základní pojmy a principy související s problematikou konsolidovaných 

výkazů a akvizicí, právě k tomu slouží tato kapitola. Zabývá se vysvětlením pojmů 

souvisejících s konsolidací účetní závěrky, postupu a pravidel jejího sestavení, rozlišením 

míry vlivu a vysvětlením postupu metod konsolidace, které se odvíjí od stupně vlivu. 

Dále je v této kapitole rozebrána vybraná metoda ocenění přikupovaného podniku pro 

odhad jeho hodnoty a stručný popis finančních ukazatelů, které budou v této práci 

použity, ať už pro analýzu přikupovaného podniku nebo pro porovnání ekonomické 

situace konsolidačního celku, kterými jsou horizontální a vertikální analýza a vybrané 

poměrové ukazatele. 

2.1 Podniková kombinace 

Pojem podnikové kombinace lze chápat jako spojení alespoň dvou samostatných podniků 

v jeden ekonomický celek. Hlavními způsoby spojování podniků jsou fúze, majetková 

akvizice a kapitálová akvizice (1, s. 101). 

Fúze 

Pokud se společnosti rozhodnou spojit fúzí, znamená to, že se převedou aktiva i pasiva 

jednoho či více podniků do nové společnosti vzniklé fúzí. Podniky, které se rozhodly své 

jmění převést tak zanikají (1, s. 102). 

Akvizice 

Jedná se o proces mezi prodávajícím a kupujícím. Záměrem kupujícího je koupit 

rozhodující vliv nebo přímo podnik, a naopak prodávající chce tento rozhodující vliv 

prodat, tzn. kupující poskytuje peněžitou či nepeněžitou hodnotu. Akvizice může být 

majetková. Spočívá v koupi čistých aktiv společnosti. Kupující získá soubor aktiv a 

závazků kupovaného podniku. Hodnotově jde o koupi majetkové podstaty podniku. 

Druhou možností je kapitálová akvizice, kterou se zabývá tato práce. Jak již název 

napovídá, jedná se o spojení koupí podílu na vlastním kapitálu kupovaného podniku (1, 

s. 101,102). 
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2.2 Konsolidovaná účetní závěrka 

Konsolidovaná účetní závěrka je velmi využívaným zdrojem informací v následujících 

kapitolách této diplomové práce, ať už pro sestavení nových konsolidovaných výkazů po 

rozšíření konsolidačního celku, tak pro zhodnocení jeho ekonomické situace. Proto je 

vhodné se seznámit se zákony a pravidly, kterými se řídí. 

Konsolidovaná účetní závěrka a pojmy s ní související se v České republice řídí 

následujícími legislativními dokumenty: 

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

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

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

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

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 

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

Dle § 22 zákona o účetnictví je konsolidovaná účetní závěrka taková účetní závěrka, která 

je sestavena a upravena metodami konsolidace. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní 

závěrku má účetní jednotka, která je obchodní společností a ovládající osobou (2). 

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena za skupinu samostatných jednotek, které jsou 

spolu vzájemně provázané. Propojené mohou být například z důvodu: 

▪ držení vlastnického podílu, 

▪ smluvního uspořádání, 

▪ personální spřízněnosti, 

▪ příbuznosti předmětu činnosti, 

▪ jiným způsobem aplikované míry vlivu atd. (3, s. 15). 

Její hlavní funkcí je podávat relevantní informace o finanční situaci, výkonnosti a 

změnách finanční situace externím uživatelům. Musí být sestavena za skupinu jednotek, 

u níž má smysl tyto parametry sledovat.  Jedním z vhodných kritérií k určení, zda má 

smysl jednotku sledovat, je na základě míry vlivu zajišťující pro investora možnost 

získávat z této jednotky ekonomické efekty (3, s. 15). 
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Konsolidovaná účetní závěrka je tedy sestavena za skupinu (obvykle kapitálově) 

propojených jednotek, jako by šlo o jedinou jednotku. Účetní jednotkou je v tomto 

případě tato skupina, nazývaná ekonomická jednotka (3, s. 15, 16). 

Jejími uživateli jsou především akcionáři mateřské společnosti. Musí tedy co nejlépe 

vyjádřit finanční situaci, výkonnost a peněžní toky ekonomické jednotky; poskytovat 

relevantní a spolehlivé a také především srozumitelné informace (3, s. 16). 

Česká legislativa povoluje i použití mezinárodních účetních standardů. Povinnost 

sestavení konsolidované účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů mají 

emitenti investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském 

regulovaném trhu. Možnost sestavení konsolidované účetní závěrky podle mezinárodních 

účetních standardů pak mají ostatní konsolidující účetní jednotky (2). 

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

účetní závarky konsolidující účetní jednotky.“ (4) 

„Informace konsolidované účetní závěrky vycházejí z účetních závěrek konsolidující 

účetní jednotky, konsolidovaných účetních jednotek, účetních jednotek pod společným 

vlivem a účetních jednotek přidružených, konsolidovaných účetních závěrek dílčích celků 

a dalších údajů, které poskytují konsolidované účetní jednotky, účetní jednotky pod 

společným vlivem a účetní jednotky přidružené konsolidující účetní jednotce. Tyto 

dokumenty jsou účetními záznamy a uschovávají se po dobu úschovy konsolidované 

účetní závěrky.“ (5) 

2.2.1 Konsolidované účetní výkazy 

Obsah konsolidované účetní závěrky upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb. § 64. Tvoří ji 

rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha. Součástí může být i přehled o peněžních tocích a 

přehled o změnách vlastního kapitálu.  

Konsolidovaná rozvaha 

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

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

běžné účetní období a minulé účetní období. Konsolidovaná rozvaha zahrnuje nejméně 

položky označené velkými písmeny latinské abecedy, římskými číslicemi a musí se 

doplnit podle použité metody o následující položky dle § 65: 
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▪ „Kladný konsolidační rozdíl,  

▪ záporný konsolidační rozdíl, 

▪ menšinový vlastní kapitál, 

▪ menšinový základní kapitál, 

▪ menšinové kapitálové fondy, 

▪ menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty 

minulých let, 

▪ menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období, 

▪ cenné papíry a podíly v ekvivalenci, 

▪ konsolidační rezervní fond, 

▪ podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci.“ (5) 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát 

V konsolidovaném výkazu zisku a ztráty se uvádí výše nákladů a výnosů odděleně za 

běžné a minulé účetní období, zahrnuje nejméně položky označené velkými písmeny 

latinské abecedy, římskými číslicemi a podle vyhlášky § 66 se doplňuje o následující 

položky: 

▪ „v nákladových položkách o zúčtování kladného konsolidačního rozdílu, 

▪ ve výnosových položkách o zúčtování záporného konsolidačního rozdílu, 

▪ menšinové podíly na výsledku hospodaření, o podíl na výsledku hospodaření v 

ekvivalenci, podle použité metody konsolidace.“ (5) 

Příloha konsolidované účetní závěrky 

Přílohu konsolidované účetní závěrky upravuje Vyhláška č. 500/2002 Sb. v § 67. 

V příloze konsolidované účetní závěrky musí být informace stanovené v § 39, 39b a 39c 

, aby se usnadnilo posouzení finanční situace podniků, které jsou zahrnuty do konsolidace 

jako celku a také: 
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▪ „při uvádění transakcí mezi spřízněnými stranami se neuvádějí operace mezi 

spřízněnými stranami, které jsou zahrnuty do konsolidace a které se z konsolidace 

vylučují, 

▪ při uvádění průměrného počtu zaměstnanců v průběhu účetního období se zvlášť 

uvádí průměrný počet zaměstnanců, které zaměstnávají účetní jednotky, které jsou 

konsolidovány pomocí metody poměrné konsolidace, 

▪ při uvádění částek odměn, záloh, závdavků a úvěrů přiznaných členům řídících, 

kontrolních a případně správních orgánů se uvádějí pouze částky přiznané 

konsolidující účetní jednotkou a jejími konsolidovanými účetními jednotkami 

členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů konsolidující účetní 

jednotky.“ (5) 

Dále musí konsolidující účetní jednotka v této příloze uvést ve vztahu k účetním 

jednotkám zahrnutým do konsolidované účetní závěrky následující informace: 

▪ „název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního 

celku; podíl na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách zahrnutých do 

konsolidačního celku držený jinými účetními jednotkami než konsolidující účetní 

jednotkou nebo osobami jednajícími vlastním jménem, ale na účet těchto účetních 

jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých se stala ovládající osobou, 

▪ název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nezahrnutých do konsolidačního 

celku z důvodů nevýznamnosti, včetně důvodů jejich nezahrnutí s uvedením podílu 

na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách drženého jinými osobami než 

konsolidující účetní jednotkou, 

▪ název a sídlo účetních jednotek přidružených, které jsou zahrnuty do 

konsolidované účetní závěrky; podíl na vlastním kapitálu v těchto účetních 

jednotkách přidružených, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo 

osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek, 

▪ název a sídlo účetních jednotek pod společným vlivem zahrnutých do 

konsolidované účetní závěrky; podíl na vlastním kapitálu v těchto účetních 

jednotkách pod společným vlivem, který drží účetní jednotky zahrnuté do 
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konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních 

jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých je vykonáván společný vliv,“ (5) 

▪ název a sídlo jednotek, které nejsou uvedeny výše, ale v nichž mají účetní 

jednotky podíl na vlastním kapitálu menší než 20 %, uvede se výše podílu na 

vlastním kapitálu, včetně celkové výše vlastního kapitálu a výše výsledku 

hospodaření za poslední účetní období těchto účetních jednotek, od kterých byla 

přijata účetní závěrka (5). 

Pokud by tyto informace vážně poškozovaly kteroukoliv účetní jednotku, neuvede je a 

informaci o vynechání údajů vždy uvede v příloze konsolidované účetní závěrky. Dále 

Konsolidující účetní jednotka uvede způsob konsolidace a použité metody konsolidace, 

vysvětlí položky kladný a záporný konsolidační rozdíl, jak je stanovila a zda došlo 

k nějakým výrazným změnám oproti předcházejícím účetním obdobím. Pokud některé 

položky byly vyjádřeny v cizí měně, musí uvést informace o způsobu jejich přepočtu na 

měnu, v níž je sestavena konsolidovaná účetní závěrka (5). 

2.2.2 Výjimky 

Konsolidovaná účetní závěrka se v určitých situacích nemusí sestavovat. Tyto případy 

upravuje § 22a, § 22aa ZoÚ: 

▪ malé skupiny účetních jednotek nemají povinnost sestavovat konsolidovanou 

účetní závěrku, pokud některá z účetních jednotek ve skupině není subjektem 

veřejného zájmu,  

▪ účetní jednotka nemusí být zahrnuta do konsolidačního celku, pokud je splněna 

alespoň 1 z následujících podmínek: nepřiměřené náklady nebo zbytečné zdržení 

na získání informací potřebných k sestavení konsolidované účetní závěrky, nebo 

podíly této účetní jednotky jsou drženy výhradně z důvodu jejich následného 

prodeje, nebo přísná a dlouhodobá omezení, která podstatně brání konsolidující 

účetní jednotce ve výkonu jejich práv nebo výkonu jednotného řízení, 

▪ pokud konsolidující účetní jednotka ovládá pouze nevýznamné konsolidované 

jednotky nebo tyto jednotky nemusejí být zahrnuty do konsolidačního celku, nebo 
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▪ je současně v konsolidačním celku jiné konsolidující osoby, která je konsolidující 

účetní jednotkou nebo konsolidující zahraniční osobou za předpokladu, že tato 

jiná konsolidující účetní jednotka drží: 

a) „veškeré podíly konsolidující účetní jednotky; k akciím nebo podílům 

drženým členy správního, řídícího nebo dozorčího orgánu na základě 

zvláštních právních předpisů, stanov nebo společenské smlouvy se 

nepřihlíží, 

b) alespoň 90 % podílů konsolidující účetní jednotky a nesestavení 

konsolidované účetní závěrky schválili ostatní akcionáři nebo společníci 

konsolidující účetní jednotky, nebo 

c) méně než 90 % podílů konsolidující účetní jednotky a ostatní akcionáři 

nebo společníci držící určitý podíl v konsolidující účetní jednotce 

nepožádali nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období o sestavení 

konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotky; tento podíl 

činí celkem alespoň 10 %.“ (2) 

2.3 Konsolidující účetní jednotka 

Dalším důležitým pojmem je konsolidující účetní jednotka, a to právě proto, že ta účetní 

jednotka, která se stane konsolidující má určité povinnosti stanovené zákonem. 

Především tedy sestavit konsolidovanou účetní závěrku. 

V ZoÚ § 22 je konsolidující účetní jednotka vymezena jako „účetní jednotka, která je 

obchodní společností a je ovládající osobou, s výjimkou ovládajících osob, které 

vykonávají společný vliv.“ (2)  

Povinnosti konsolidující účetní jednotky 

Konsolidující účetní jednotka má povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle 

ZoÚ a podle prováděcích předpisů. Dále je dle § 22b ZoÚ povinna: 

▪ Včas sdělit účetním jednotkám, které jsou povinny se podrobit konsolidaci, že 

budou konsolidovány, informuje je o vymezení konsolidačního celku a určí, které 

účetní záznamy a jiné dokumenty jsou ji povinny poskytnout pro sestavení 

konsolidované účetní závěrky. 



21 

 

▪ Vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu a zajistit její ověření auditorem. 

▪ Sestavit konsolidovanou účetní závěrku za použití metod plné konsolidace, 

poměrné konsolidace nebo konsolidace ekvivalencí (2). 

Další povinnost vyplívá i z ČÚS 20. Musí stanovit konsolidační pravidla, zejména 

způsoby oceňování majetku a závazků, požadavky na údaje určené pro konsolidaci od 

konsolidovaných podniků a termíny pro dodání těchto údajů (4).  

2.4 Míra vlivu 

Rozlišují se tři druhy vlivů. Jejich rozlišení je klíčové k určení, o jakou účetní jednotku 

se jedná a v pozdější fázi jaká bude použita konsolidační metoda. Vliv může být 

rozhodující, společný nebo podstatný. 

Rozhodující vliv 

Pro definici rozhodujícího vlivu jsou důležité i pojmy ovládající a ovládaná osoba. Dle 

ZoOK § 74 jsou tyto pojmy vymezeny následovně: „Ovládající osobou je osoba, která 

může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou 

osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.“  S tím se pojí i pojmy 

mateřská obchodní korporace (ovládající osoba) a dceřiná obchodní korporace (ovládaná 

osoba) (6). 

V § 75 ZoOK je ovládající osoba dále rozvedena: 

▪ Ovládající osoba může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy 

statutárního či obdobného orgánu a kontrolního orgánu společnosti, kde je tato 

ovládající osoba společníkem. Nebo může toto jmenování či odvolání osob 

prosadit.  

▪ Nakládá s podílem na hlasovacích právech alespoň 40 % všech hlasu v obchodní 

korporaci, pokud stejným nebo vyšším podílem nenakládá jiná osoba jednající ve 

shodě. 

▪ Ovládající osobou je i ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve 

shodě má podíl na hlasovacích právech alespoň 30 % všech hlasů v obchodní 

korporaci a tento podíl představuje více než polovinu hlasovacích práv 

přítomných osob (6). 



22 

 

Rozhodující vliv tedy vykonává ovládající osoba po splnění výše uvedených podmínek 

v ovládané osobě. Tato ovládaná osoba má povinnost se podrobit sestavení 

konsolidované účetní závěrky a ZoÚ ji dle § 22 nazývá konsolidovanou účetní 

jednotkou (2). 

Tato konsolidovaná účetní jednotka poté společně s konsolidující účetní jednotkou, resp. 

ovládající a ovládaná osoba, tvoří tzv. konsolidační celek mimo určitých výjimek, které 

se do konsolidačního celku nezahrnují, tyto výjimky byly rozebrány v předešlé kapitole 

2.2 Konsolidovaná účetní závěrka (2). 

Společný vliv 

Pro účely konsolidované účetní závěrky se dle § 22 ZoÚ společným vlivem rozumí vliv, 

kdy osoba v konsolidačním celku spolu s jednou nebo více osobami, které nejsou 

zahrnuty do konsolidačního celku ovládají jinou osobu. Přičemž samostatně tato osoba 

zde nevykonává rozhodující vliv. Osoba, ve které konsolidující jednotka vykonává 

společný vliv, se nazývá účetní jednotka pod společným vlivem (2). 

Podstatný vliv 

Pokud vliv není ani rozhodující, ani společný, pak se jedná podle § 22 ZoÚ o vliv 

podstatný, přičemž osoba musí disponovat nejméně 20 % hlasovacích práv. Účetní 

jednotky zde spadající je nazývána účetní jednotka přidružená (2).  

2.5 Způsoby a metody konsolidace 

Po ujasnění si, o jakou míru vlivu se jedná, lze přistoupit k volbě způsobu a metody 

konsolidace. Především pro volbu metody konsolidace je důležité správně určit míru 

vlivu, jelikož od ní se odvíjí další kroky při sestavení konsolidované účetní závěrky. 

Každá metoda konsolidace je v něčem specifická a kroky pro sestavení každé z nich jsou 

popsány v této části. 

Způsoby a metody konsolidace ukotvuje vyhláška č. 500/2002 Sb. v § 63. Podle ní lze 

konsolidace provádět následovně:  

▪ přímým způsobem, nebo 

▪ po jednotlivých úrovních dílčích celků (5).  
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Přímá konsolidace znamená konsolidace všech účetních jednotek najednou bez využití 

konsolidovaných účetních závěrek sestavených za dílčí celky.  

Konsolidace po jednotlivých úrovních se sestavuje postupně za nižší celky, které pak 

vstupují do konsolidovaných účetních závěrek vyšších celků (5). 

Metody, které se využívají při sestavování konsolidované účetní závěrky, jsou tyto: 

▪ Plná konsolidace, 

▪ Poměrná konsolidace, 

▪ Konsolidace ekvivalencí (5). 

Plná konsolidace 

Tato metoda se provádí u konsolidovaných účetních jednotek, tzn. konsolidující účetní 

jednotka uplatňuje rozhodující vliv. Zahrnuje položky rozvahy a VZZ účetních závěrek 

konsolidovaných účetních jednotek v plné výši po případném vyloučení, přetřídění a 

úpravách (5; 3, s. 64).  

Informace, jak se plná konsolidace provádí lze naleznout v odst. 4 Českého účetního 

standardu pro podnikatele č. 020, Konsolidovaná účetní závěrka. Má těchto 9 etap: 

V etapě první se přetřídí a upraví položky účetních závěrek ovládajících a ovládaných 

osob. Přetřídění údajů se provede s ohledem na doplněné položky konsolidované rozvahy 

a VZZ a jejich obsahovou náplň. Úpravy se provedou podle principů oceňování 

v konsolidačních pravidlech a provedou se jen v tom případě, pokud se oceňovací 

principy ovládaných osob značně odlišují od těch stanovených v konsolidačních 

pravidlech a závažným způsobem by ovlivnily pohled na ocenění majetku. Pokud je 

zahrnována do konsolidované účetní závěrky i osoba se sídlem v zahraničí a vede 

účetnictví v cizí měně, údaje se přepočítají kursem platnému ke dni sestavení 

konsolidované účetní závěrky (4). 

Druhá etapa obsahuje úpravy ocenění aktiv a závazků ovládané osoby. Pokud se 

významně liší ocenění aktiv a závazků v účetnictví ovládané osoby od reálné hodnoty, 

provede se se stanovením konsolidačního rozdílu také úprava ocenění na reálnou hodnotu 

ke dni akvizice nebo zvýšení účasti na vlastním kapitálu. Zároveň se provedou úpravy 

zachycující rozdíly z operací po dni akvizice nebo zvýšení účasti na vlastním kapitálu (4). 
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Třetí etapa je sumarizace údajů účetních závěrek ovládající a ovládané osoby. Poté, co 

jsou údaje přetříděné a upravené, ovládající osoba sečte údaje ze své účetní závěrky 

s údaji z účetních závěrek ovládaných osob (4). 

Čtvrtá etapa je vyloučení vzájemných operací mezi ovládající a ovládanou osobou 

v rámci konsolidačního celku a také vzájemné operace mezi ovládanými osobami. 

Kompletně se vyloučí tyto položky: 

▪ vzájemné pohledávky a dluhy,  

▪ náklady a výnosy, které mají významný vliv na stav majetku, závazků a 

výsledkové položky v konsolidované účetní závěrce, 

▪ prodej a nákup zásob, 

▪ prodej a nákup dlouhodobého majetku, 

▪ přijaté a vyplacené podíly na zisku. 

S vyloučením výsledku hospodaření z nákupu a prodeje zásob je nutno myslet i na opravu 

v konsolidované rozvaze a VZZ ocenění zásob a výnosů dosažených z prodeje zásob.  

U nákupu a prodeje dlouhodobého majetku se výnosy z prodeje opraví o rozdíl mezi 

prodejní cenou a zůstatkovou cenou u dodavatele a upraví se i oprávky. O přijaté výnosy 

z podílů na zisku se sníží výnosová položka konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a 

zároveň zvýší nerozdělený zisk minulých let nebo sníží neuhrazená ztráta minulých let v 

konsolidované rozvaze (4). 

Pátá etapa zahrnuje konsolidační rozdíl. Je to rozdíl mezi pořizovací cenou podílů 

konsolidované účetní jednotky a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující 

účetní jednotky na výši vlastního kapitálu v reálné hodnotě. Ta vyplývá z rozdílu reálných 

hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího 

pořízení cenných papírů nebo podílu.  

Dnem akvizice se rozumí den, od něhož ovládající osoba účinně uplatňuje příslušný vliv 

nad konsolidovanou účetní jednotkou. Konsolidační rozdíl se rovnoměrně odepisuje po 

dobu 20 let (4). 
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Šestá etapa je rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a vyloučení cenných 

papírů a podílů. Vlastní kapitál v konsolidované rozvaze se rozdělí na většinový podíl 

(součet vlastního kapitálu ovládající osoby a jeho podílů na vlastním kapitálu ovládaných 

osob) a na menšinový podíl (zbývající podíl ostatních akcionářů nebo společníků 

společnosti).  

Dále se vyloučí z konsolidované rozvahy podíly, jejichž emitentem je ovládaná osoba a 

vlastní kapitál ovládané osoby, který se váže k podílům v držení ovládající osoby (4). 

Sedmá etapa rozebírá menšinový podíl. Jsou to pasivní rozvahové položky, ve kterých 

se udávají menšinové podíly na základním kapitálu, kapitálových fondech, fondech ze 

zisku, nerozděleném výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného 

období (4). 

Osmá etapa zahrnuje rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření za běžné 

účetní období. V konsolidovaném VZZ se výsledek hospodaření běžného období rozdělí 

v příslušném poměru na ten, co se vztahuje k ovládající osobě a na menšinový podíl 

vztahující se k ostatním akcionářům a společníkům ovládaných osob (4). 

Devátá poslední etapa popisuje vypořádání podílů se zpětnou vazbou. Ty se vypořádají 

podle charakteru jejich pořízení. Krátkodobé se záměrem jejich prodeje se vykazují 

v aktivech v položce krátkodobého finančního majetku, dlouhodobé snižují základní 

kapitál (4). 

Ekvivalenční metoda 

Konsolidující účetní jednotka využívá metodu ekvivalence tam, kde uplatňuje podstatný 

vliv. Znamená to ocenění účasti konsolidující účetní jednotky ve výši podílu na vlastní 

kapitálu po případném přetřídění a úpravách položek účetní závěrky (5). 

Postup ekvivalenční metody konsolidace upravuje odst. 5 Českých účetních standardů č. 

020: 

Vyloučí se podíly z rozvahy účetní jednotky, která uplatňuje podstatný vliv. Emitentem 

tohoto podílu je konsolidovaná účetní jednotka pod podstatným vlivem. Nahradí se novou 

rozvahovou položkou podílů v ekvivalenci ve výši podílu na vlastním kapitálu účetní 

jednotky, kde konsolidující účetní jednotka uplatňuje podstatný vliv (4). 
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Konsolidační rozdíl se určí stejně jako u plné metody. Podíly na zisku od konsolidované 

účetní jednotky pod podstatným vlivem se ve VZZ vyloučí a přesune se pod položku 

s názvem konsolidovaný rezervní fond. Vylučují se prokazatelně zjistitelné vzájemné 

vztahy (4). 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci se týká výsledku hospodaření za běžné 

účetní období. Jeho hodnota je poměrná část podle výše podílové účasti v konsolidované 

účetní jednotce pod společným vlivem ze skutečně dosaženého výsledku hospodaření 

v této účetní jednotce pod společným vlivem. V období, kdy proběhla akvizice, se 

používá pouze výsledek hospodaření ode dne akvizice do konce účetního období (4). 

Poměrná metoda 

Poměrná metoda zahrnuje položky rozvahy a VZZ účetních jednotek, kde konsolidující 

účetní jednotka uplatňuje vliv společný. Položky výkazů jsou v poměrné výši 

odpovídající podílů na vlastním kapitálů těchto účetních jednotek. Ty se také první musejí 

vyloučit, přetřídit a upravit, je-li potřeba (5). 

Etapy poměrné metody jsou podobné jako etapy při použití metody plné konsolidace. 

Rozdílem je, že při vylučování vzájemných operací a podílů se zpětnou vazbou se provádí 

pouze v poměrné výši odpovídající podílu ovládající osoby na osobě ovládané. 

Konsolidační rozdíl se řeší stejně jako u plné metody (4). 

Zvolená metoda konsolidace se může změnit pouze ve výjimečných případech. O této 

změně musí konsolidující účetní jednotka informovat v příloze s odůvodněním (5). 

Všechny položky výkazů se nejprve musí přetřídit, upravit anebo vyloučit. Přetřídění 

jsou takové operace v účetních závěrkách účetních jednotek vstupujících do konsolidace, 

na jejichž základě je možno přiradit k sobě během konsolidace stejnorodé položky a sčítat 

je.  

Úpravy jsou operace ke sladění účetních metod v rámci konsolidace, kdy odlišné metody 

by ovlivnily podstatným způsobem ocenění majetku a závazků v konsolidované účetní 

závěrce.  

Pojmem vyloučení se rozumí takové operace, které upravují konsolidovanou účetní 

závěrku tak, aby neobsahovala vzájemné transakce, zejména pohledávky, nákupy a 
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prodej zásob, dlouhodobého majetku, dary, přijaté a vyplacené podíly na zisku mezi 

účetními jednotkami a mají významný vliv na konsolidovaný výsledek hospodaření (5). 

Shrnutí 

V následující tabulce je udělán stručný přehled, kdy a za jakých podmínek se využívá 

jaká metoda konsolidace. 

Tabulka č.  1: Přehled metod konsolidace 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Stupeň vlivu Název účetní jednotky Míra vlivu Metoda konsolidace 

Rozhodující Konsolidovaná/ Ovládaná > 40 % resp. > 30 % Plná 

Podstatný Přidružená > 20 % Ekvivalenční 

Společný Pod společným vlivem 
Společné ovládání 

s jinou osobou 
Poměrná 

 

2.6 Ocenění podniku 

Při přikupování podniku je důležité i to, jakou má hodnotu. Způsobů zjištění této hodnoty, 

resp. ocenění podniku je několik. V této práci bude k zjištění hodnoty podniku využito 

předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty a pro zjištění vážených průměrných 

nákladů kapitálu bude využit stavebnicový model ministerstva průmyslu a obchodu. 

Předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty 

Jedná se o odhad výnosové hodnoty podniku jako celku a je založeno na principu 

peněžních toků, jelikož v čitateli následujícího vzorce pro výpočet je volný peněžní tok. 

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

𝑖 − 𝑔
 

Vzorec č. 1: Odhad výnosové hodnoty podniku 

(Zdroj: 7, s. 173) 

Kde je:  

„X velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky 

g tempo růstu tržeb 
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rZPx provozní zisková marže propočtená z korigovaného výsledku hospodaření 

(marže po odpisech, ale před daní) 

d sazba daně 

kWC koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu 

kDMn koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku 

t rok 

i kalkulovaná úroková míra.“ (7, s. 172-173) 

Tempo růstu tržeb 

Prvním důležitým krokem je zjistit, zda je podnik schopen generovat hodnotu i 

v budoucnu, zda nemá nějaké existenční problémy atd. K tomu jsou využívány nástroje 

finanční analýzy v následující části kapitoly zhodnocení ekonomické situace. 

Důležitou proměnnou k určení hodnoty podniku je tempo růstu tržeb g. Pro zjednodušený 

výpočet se z tržeb podniku za minimálně 5 let vypočte index růstu tržeb jako podíl tržeb 

rokut a tržeb rokut-1 (např. tržby 2015/tržby 2014). Z těchto indexů růstu tržeb se vytvoří 

průměr, který se přenese do budoucích 5 období pro odhad tržeb. Vynásobením indexu 

růstu tržebt a hodnoty tržebt-1 lze získat hodnotu tržebt (7). 

Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

Majetek podniku se rozděluje na provozně nutný a nepotřebný zejména proto, že část 

majetku nemusí být využívaná, neplynou z ní žádné nebo minimální příjmy a jejich 

zahrnutí při ocenění výnosovou metodou může výslednou hodnotu podniku zkreslovat. 

Zároveň s tím by měly být vyloučeny i výnosy a náklady příslušné k nepotřebnému 

majetku. Příkladem nepotřebného majetku mohou být nevyužité pozemky, peněžní 

prostředky větší, než je provozně nutné (7, s. 141). 

Nejčastější provozně nepotřebná aktiva: 

• Krátkodobý finanční majetek obsahuje cenné papíry a podíly, které mohou být 

v dohledné době prodány, aniž by tím byla dotčena provozní činnost podniku. 

• Peněžní prostředky mohou některé podniky udržovat na hodnotě vyšší, než je 

pro jejich podnikání provozně nutné. Ta se odhaduje pomocí hotovostní likvidity, 
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kde se doporučovaná hodnota pohybuje kolem 20 %. Je ovšem žádoucí hotovostní 

likviditu porovnat i s hodnotami podobných podniků s podobným zaměřením 

podnikání. Přebytek peněžních prostředku, který je přes hranici provozně 

nutných, se odečítají. 

• Dlouhodobý finanční majetek je nepotřebný zejména ve chvíli, kdy se jedná o 

finanční investice se záměrem pouze uložení peněz a nemají přímou vazbu 

k základní činnosti podniku. 

• Ostatní provozně nepotřebná aktiva jsou např. nemovitosti, které nejsou 

využívány k hlavnímu předmětu podnikání, nadbytečné množství provozně 

nutného majetku (příliš velké zásoby), pohledávky nesouvisející s hlavní činností 

podniku (7, s. 141-145). 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Jak již bylo uvedeno u provozně potřebných a nepotřebných aktiv, k nepotřebnému 

majetku můžou patřit i výnosy a náklady s ním spojené. O ty se právě upravuje provozní 

výsledek hospodaření na ten korigovaný. Je vhodné použít právě provozní VH, jelikož 

VH za účetní období zahrnuje i finanční VH, který většinou souvisí s vylučovaným 

nepotřebným finančním majetkem (7, s. 146). 

Mezi typické položky nepatřící do provozního výsledku hospodaření patří: 

• Tržby a zůstatková hodnota prodaného DM a materiálu 

• Jiné provozní výnosy a náklady 

• Odpisy budov nesloužící k hlavnímu předmětu podnikání (7, s. 146, 147). 

Provozní zisková marže 

Zisková marže lze vypočítat dvěma způsoby, a to shora a zespoda. V této práci bude 

využita pouze provozní zisková marže shora. 

Prognóza ziskové marže shora vychází z vývoje ziskové marže za minulost a na ni 

navazující budoucnost. Nebo-li za období, kdy je znám korigovaný provozní výsledek 

hospodaření se marže vypočte dle následujícího vzorce pro každý rok minulosti (7, s. 

151). 
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𝑍𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =  
𝐾𝑃𝑉𝐻 𝑝ř𝑒𝑑 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 𝑎 𝑑𝑎𝑛í

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec č. 2: Zisková marže shora 

(Zdroj: 7, s. 152) 

 

Poté následuje odhad budoucnosti, který bude proveden na základě průměru ziskové 

marže za minulost. 

Pracovní kapitál 

Pro účely ocenění a jako generátor hodnoty se výpočet pracovního kapitálu od tradičního 

pojetí mírně liší. Od oběžných aktiv se odečte pouze krátkodobý neúročený cizí kapitál a 

oběžná aktiva se použijí jen ty provozně nutné. Provozní kapitál se tedy vypočte jako 

součet provozně nutných peněžních prostředků, zásob a pohledávek a časové rozlišení 

aktiv, od kterých se odečtou krátkodobé neúročené závazky a časové rozlišení pasiv (7, 

s. 157).  

Pohledávky, zásoby a závazky se odhadují na základě dob obratů v minulosti, který se 

vypočte jako poměr položky pracovního kapitálu a tržeb. Pro odhad do budoucna se u 

každé položky doby obratu za minulost zprůměrují a převezmou do budoucna. 

Vynásobením průměru s tržbami příslušnými pro daný rok se vypočte odhad pohledávek, 

zásob a závazků (7, s. 158). 

Položky časového rozlišení je možné buď odhadnout jejich absolutní hodnotu 

v budoucnu anebo převzít hodnotu z posledního známého období. Provozně nutné 

peněžní prostředky se vypočtou vynásobením provozně nutné likvidity a krátkodobými 

závazky (7, s. 158). 

Koeficient náročnosti růstu tržeb na pracovní kapitál (kWC) lze dopočíst následujícím 

vzorcem:  

𝑘𝑊𝐶 =  
𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑟ů𝑠𝑡𝑢 𝑡𝑟ž𝑒𝑏
 

Vzorec č. 3: Koeficient náročnosti růstu tržeb na pracovní kapitál 

(Zdroj: 7, s. 161) 
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Investice do dlouhodobého majetku 

Předposlední, co zbývá dopočítat pro vzorec výpočtu předběžné hodnoty podniku je 

odhad odpisů pro jejich odečtení od ziskové marže a koeficient náročnosti tržeb na 

investice. K tomu slouží odhad investic do dlouhodobého majetku.  

Koeficient se počítá zvlášť za nehmotný majetek, stavby a samostatné movité věci. 

Investiční náročnost se vypočte jako podíl součtu investic za minulé roky a celkových 

tržeb. Podle tohoto koeficientu a plánovaného přírůstku tržeb se odhadnou plánované 

investice a lze sestavit plán dlouhodobého majetku, investic a odpisů (7, s. 169).  

Potřebná proměnná kDM pro odhad hodnoty podniku se vypočte jako podíl přírůstku 

dlouhodobého majetku v budoucnu a budoucího přírůstku tržeb (7, s. 173). 

Průměrné vážené náklady kapitálu 

Jediné, co ještě chybí pro dopočet předběžného ocenění podniku je kalkulovaná úroková 

míra, která se určuje na základě očekávané výnosnosti investora s přihlédnutím k riziku. 

Tento nárok investora na výnosnost zároveň představuje náklady kapitálu. Ty jsou 

tvořeny především náklady ušlé příležitosti (7, s. 66).  

Jelikož použitá metoda ocenění vychází z peněžních toků firmy, jak již bylo uvedeno 

dříve, je vhodné stanovit kalkulovanou úrokovou míru na úrovni průměrných vážených 

nákladů kapitálu (WACC) (7, s. 242). 

WACC lze vypočítat více způsoby. Prvním z nich je rozdělení pasiv na vlastní a cizí 

kapitál a pro každý z nich se vypočítají příslušné náklady kapitálu, jelikož se od sebe 

razantně liší. Dluhový (cizí) kapitál je poskytován věřiteli, kteří nesou riziko nesplacení 

dluhu a riziko neuhrazení se snižuje pravidelnými splátkami. Zatím co vlastní kapitál je 

poskytován vlastníkem, který nese podnikatelské riziko a odměna mu náleží až po 

uspokojení ostatních investorů a odečtení daně z příjmů. Tyto dvě různá rizika nelze 

zaměňovat a každé je vypočítáno jiným způsobem (8, s. 109).  

Druhým způsobem je využití tzv. stavebnicového modelu určování WACC vytvořený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento model bude využit při výpočtech v této 

diplomové práci. WACC se vypočtou jako součet bezrizikové sazby a několika přirážek 

za riziko následujícím vzorcem. 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑓 + 𝑟𝑃𝑂𝐷 + 𝑟𝐹𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐵 + 𝑟𝐿𝐴 

Vzorec č. 4: Stavebnicový model určování WACC 

(Zdroj: 9) 

Kde: 

rf bezriziková sazba (výnos 10letých státních dluhopisů) 

rPOD riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku 

rFINSTAB riziková přirážka za finanční stabilitu 

rLA riziková přirážka za velikost podniku (9). 

U rizikové přirážky za podnikatelské riziko podniku jsou důležité proměnné provozní 

výsledek hospodaření (EBIT), celková aktiva (A), úplatné zdroje (UZ) a odhad úrokové 

míry (UM) a má následující podmínku: 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 ≥

𝑈𝑍

𝐴
∗ 𝑈𝑀 

Vzorec č. 5: Podmínka rizikové přirážky za podnikatelské riziko podniku 

(Zdroj: 9) 

 

Pokud je tato podmínka pravdivá, rPOD je na úrovní minimální hodnoty rPOD v odvětví, 

která lze najít na webu MPO v sekci Benchmarkingu INFA. 

Pokud je poměr EBIT/A menší než 0, pak je rPOD roven 0 %. 

Třetí možností je, že poměr EBIT/A bude mezi 0 a pravou stranou nerovnice ve vzorci 

č.5. V tomto případě se použije následující vzorec (9). 

𝑟𝑃𝑂𝐷 =
(

𝑈𝑍
𝐴 ∗ 𝑈𝑀 −

𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐴 )

2

(
𝑈𝑍
𝐴 ∗ 𝑈𝑀)

2 ∗ 0,1 

Vzorec č. 6: Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku 

(Zdroj: 9) 

 

Riziková přirážka za finanční stabilitu porovnává běžnou likviditu podniku (L3) 

s likviditami oboru pohotovou (XL2) a hotovostní (XL1). Přičemž platí následující 

vztahy: 
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• „L3 ≤ XL1 pak rFINSTAB je rovno 10 % 

• L3 ≥ XL2 pak rFINSTAB je rovno 0 % 

• XL1 < L3 < XL2 pak platí vzorec č.7.“ (9) 

𝑟𝐹𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐵 =
(𝑋𝐿2 − 𝐿3)2

(𝑋𝐿2 − 𝑋𝐿1)2
∗ 0,1 

Vzorec č. 7: Riziková přirážka za finanční stabilitu 

(Zdroj: 9) 

 

Riziková přirážka za velikost podniku pracuje s úplatnými zdroji (UZ) a dle 

následujících podmínek: 

• „UZ ≤ 100 mil. Kč pak rLA je rovno 5 % 

• UZ ≥ 3 mld. Kč pak rLA je rovno 0 % 

• 100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč pak platí vzorec č.8.“ (9) 

𝑟𝐿𝐴 =
(3 − 𝑈𝑍)2

168,2
 

Vzorec č. 8: Riziková přirážka za velikost podniku 

(Zdroj: 9) 

Účetní hodnota 

Účetní hodnota je využívána v této diplomové práci především u výpočtů položek 

specifických pro konsolidované účetní výkazy, protože konsolidace spočívá ve spojení 

účetních výkazů několika účetních jednotek v jeden společný účetní výkaz za 

konsolidační celek. 

Její princip je založen na principu historických cen, tedy udává hodnotu, za kolik byl 

majetek skutečně pořízen v minulosti. Toto ocenění má podobu podle zásad platných 

v účetnictví a na jejich základě je sestavena rozvaha. Řadí se do skupiny ocenění na 

základě analýzy majetku a slouží především jako výchozí zdroj informací pro finanční 

analýzu, ocenění podniku atd. (7, s. 368). 
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2.7 Zhodnocení ekonomické situace 

Před akvizicí je důležité zhodnotit i ekonomickou situaci přikupovaného podniku, protože 

je důležité posoudit, zda je vhodný pro akvizici anebo zda je na pokraji ukončení 

ekonomické činnosti. Ekonomická situace je také hodnocena u konsolidačního celku po 

sestavení nové konsolidované účetní závěrky po rozšíření konsolidačního celku o 

přikupovanou účetní jednotku a lze tedy porovnat situace před akvizicí a po ní. K tomuto 

zhodnocení jsou využity vybrané nástroje finanční analýzy, jako jsou horizontální a 

vertikální analýza a poměrové ukazatele. 

Účelem finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace podniku. Díky ní lze 

odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda efektivně využívá své aktiva, zda je 

schopen včas splatit své závazky atd. Působí jako zpětná vazba o tom, kam podnik za 

uplynulé období došel. Její výsledky slouží nejen interním uživatelům, ale také 

investorům, obchodním partnerům, státním institucím a mnoho dalším. Například 

vlastníky zajímá především rentabilita vloženého kapitálu, věřitele likvidita a zda dlužník 

je schopen dostat svým závazkům a včas je splatit, potenciální investory zase zajímá 

finanční zdraví podniku. Finanční analýza a informace které poskytuje mohou významně 

ovlivnit rozhodování těchto osob (10, s. 17, 18). 

Základními zdroji dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy, tedy rozvaha, VZZ, cash 

flow, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky. Další informace lze 

získat např. z výroční zprávy, ze zpráv auditora, z oficiálních ekonomických statistik, 

odborného tisku atd. (10, s. 18).  

Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů 

Vertikální a horizontální analýza je prvním krokem při finanční analýze a je to jakýsi 

rozbor účetních výkazů, nejčastěji rozvahy a výkazu zisku a ztrát.  

Horizontální analýza sleduje vývoj jednotlivých položek výkazů v čase, nejčastěji 

porovnává běžné a minulé období. Zjišťuje rozdíly mezi obdobími, a to buď o kolik se 

hodnoty změnily v absolutní částce nebo procentuálně. Změnu lze jednoduše vypočíst 

jako rozdíl částky běžného a minulého účetního období. Pokud je potřeba zjistit změnu 

relativně v procentech, použije se tzv. index, který se vypočte jako podíl běžného a 

minulého období (11, s. 11, 13).  
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Na druhou stranu vertikální analýza má za úkol ukázat strukturu finančního výkazu 

vztaženou k smysluplné veličině, například celková pasiva či aktiva. Ukazuje tedy kolik 

procent aktiv tvoří oběžný majetek, peněžní prostředky atd. Vypočte se jako podíl 

jednotlivé položky (oběžný majetek) a bilanční sumy (celková aktiva). U výkazu zisku a 

ztrát je zvolení vztažné veličiny poněkud problematičtější. Zde záleží na účelu finanční 

analýzy, nejčastěji se volí veličina v podobě celkových výnosů nebo celkových tržeb (11, 

s. 11,15,17). 

Vybrané ukazatele 

Pro účely této práce byly vybrány pouze některé ukazatele finanční analýzy, a to 

ukazatele rentability, likvidity a zadluženosti. Některé ukazatele mají netradiční podobu, 

jelikož jsou upraveny pro skupinu podniků, například u rentabilita tržeb je poupraven 

výsledek hospodaření v čitateli a bere v úvahu i to, že u konsolidovaných celků se 

objevují nové položky, jako je podíl na ekvivalenci. 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb dává do poměru vygenerovaný zisk a tržby. Přesněji jsou to tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb a tržby z prodeje zboží. Tento ukazatel vyjadřuje 

tzv. ziskovou marži a určuje kolik Kč zisku připadá na 1 Kč tržeb (10, s. 100; 12, s. 100). 

Ukazatel je vyjádřen následujícím vzorcem:  

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec č. 9: ROS 

(Zdroj: 10, s. 100) 

Pro skupinu podniků je vzorec mírně upraven na následující tvar: 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝑉𝐻 𝑏𝑒𝑧 𝑝𝑜𝑑í𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec č. 10: ROS pro skupiny podniků 

(Zdroj: 13) 
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Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv měří výkonnost podniku neboli produkční sílu. Dává do poměru zisk a 

aktiva investované do podnikání bez ohledu na to, zda to je vlastní kapitál nebo cizí (10, 

s. 102; 12, s. 98). Vzorec pro výpočet rentability aktiv má následující podobu: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec č. 11:ROA 

(Zdroj: 10, s. 101) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku. 

Dává do poměru čistý zisk a vlastní kapitál a měří, kolik čistého zisku připadá na 1 korunu 

investovaného kapitálu akcionářem. Výsledek tohoto ukazatele by měl být vyšší, než je 

úrok z dlouhodobých vkladů (10, s. 103; 12, s. 99). Vzorec vypadá následovně: 

𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec č. 12: ROE 

(Zdroj: 10, s. 102) 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Rentabilita investovaného kapitálu je nejčastěji vnímána jako výnosnost dlouhodobého 

kapitálu vloženého do majetku podniku, proto poměřuje zisk a dlouhodobý kapitál. 

Udává kolik provozního hospodářského výsledku podnik dosáhl z jedné koruny 

investované akcionáři a věřiteli. Mezi dlouhodobý kapitál se řadí vlastní kapitál, rezervy, 

dlouhodobé závazky a dlouhodobé bankovní úvěry (10, s. 105; 12, s. 98). Vzorec pro 

výpočet pak vypadá takto: 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec č. 13: ROI 

(Zdroj: 10, s. 105) 
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Pro skupinu podniků je výpočet rentability investovaného kapitálu poupraven 

v následujícím vzorci následovně: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑉𝐻

𝑉𝐾 𝑏𝑒𝑧 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜. 𝑟𝑜𝑧𝑑í𝑙𝑢 + 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
 

Vzorec č. 14: ROI pro skupinu podniků 

(Zdroj: 13) 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita udává, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnila všechny svá oběžná aktiva za hotovost. Průměrná doporučená hodnota se 

udává v rozmezí 1,6–2,5. Hodnoty mohou být vyšší než 2,5, jedná-li se o konzervativní 

strategii managementu, a nižší než 1,6 u agresivní strategie, ale nikdy nižší než 1, protože 

v tu chvíli se oběžná aktiva a krátkodobé závazky rovnají (10, s. 94; 12, s. 104). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec č. 15: Běžná likvidita 

(Zdroj: 11, s. 104) 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vylučuje nejméně likvidní část oběžných aktiv – zásoby. Doporučené 

hodnoty jsou v intervalu 0,7-1,0, u konzervativní strategie 1,1-1,5. Pokud se pohotová 

likvidita rovná jedné, podnik by měl být schopen hradit své krátkodobé závazky bez 

nutnosti prodeje svých zásob. V případě, že je její hodnota příliš vysoká, váže podnik 

značný objem oběžných aktiv ve formě pohotových prostředků a ty přinášejí pouze 

minimální nebo žádný úrok. Nadměrná výše tedy znamená neefektivní využívání 

vložených prostředků (12, s. 105).  

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec č. 16: Pohotová likvidita 

(Zdroj: (11, s. 105) 

Hotovostní likvidita 

Třetí likviditou je tzv. hotovostní likvidita. Mezi hotovost se řadí prostředky na běžném 

nebo jiném účtu, v pokladně, volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, šeky atd. 
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Doporučená hodnota ukazatele je 0,2-0,5. Vysoké hodnoty opět svědčí o neefektivním 

využívání finančních prostředků (12, s. 105; 10, s. 95). 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec č. 17: Hotovostní likvidita 

(Zdroj: 11, s. 105) 

Celková zadluženost 

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování. 

Doporučená hodnota se udává mezi 30 a 60 %. I když má podnik vysokou zadluženost, 

nemusí to být hned negativní charakteristikou. Naopak v dobře fungující společnosti 

může vysoká finanční páka pozitivně ovlivňovat rentabilitu vlastního kapitálu (11, s. 32; 

10, s. 88). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec č. 18: Celková zadluženost 

(Zdroj: 10, s. 88) 
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3 ANALÝZA KONSOLIDOVANÝCH ÚČETNÍCH 

VÝKAZŮ VYBRANÉ SKUPINY ÚČETNÍCH 

JEDNOTEK 

V této kapitole je představen konsolidační celek a je zhodnocena jeho ekonomická situace 

podle vybraných nástrojů finanční analýzy pro porovnání s novým konsolidačním celkem 

po přikoupení. Jmenovitě jsou to tyto nástroje: horizontální a vertikální analýza, 

poměrové ukazatele rentability, likvidity a zadluženosti a další. 

3.1 Představení konsolidačního celku 

Součástí Skupiny JTH je 45 dceřiných společností, a 3 další společnosti s majetkovou 

účastí zahrnuté do konsolidačního celku. Skupina JTH své aktivity provozuje v oblasti 

realizace multifunkčních, rezidenčních, maloobchodních a kancelářských projektů 

převážně na území České republiky, ale i na Slovensku či v Chorvatsku. K hlavním 

aktivitám Skupiny patří realizace výstavby a rekonstrukce nemovitostí, jejich následný 

pronájem či prodej a správa a údržba. Tržby Skupiny JTH jsou tvořeny především 

z pronájmu a prodeje dlouhodobého majetku (14; 15). 

Konsolidující účetní jednotka 

Mateřskou společností Skupiny JTH je JTH Holding a.s. 

Byla založena dne 19. září 2011 a jejím předmětem 

podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor. Její akcie nejsou volně obchodovatelné na žádném 

veřejném ani regulovaném tuzemském finančním trhu. Její 

základní kapitál je ve výši 1.185.410.000,- Kč (16). 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Logo 

společnosti JTH 

(Zdroj: 14) 
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Konsolidované účetní jednotky 

Jak bylo uvedeno výše, Skupinu JTH tvoří 48 konsolidovaných účetních jednotek. 

Informace související s konsolidací o těchto účetních jednotkách jsou v následující 

tabulce. 

Tabulka č. 2: Struktura Skupiny JTH 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 16) 

Název společnosti 
Podíl na 

kapitálu 

Stupeň 

závislosti 

Metoda 

konsolidace 

JTH Holding a.s. x konsolidující ÚJ x 

Feinstein a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

FORTOTRAN a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Alfa s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Apartments Gastronom 

s.r.o. 
100 % ovládaná osoba plná 

JTH Apartments Masarykova 

a.s. 
100 % ovládaná osoba plná 

JTH Apartments Novoveská 

s.r.o. 
100 % ovládaná osoba plná 

JTH Apartments Slaný s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Apartments Žatec s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Asset s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Building a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Byty sever s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Delta s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Epsilon s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Estate s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Fitness s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Galerie Tabačka a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Gama s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Gemini s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Group a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Idea a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Immo a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Invest s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Kappa s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Litoměřice Želetická s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Maxime s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Mírové náměstí s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 
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JTH Neptun s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Offices Safír s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Omega s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Omikron s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Pluto s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Progres s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Property a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Reality s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Rent s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Research a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Senová a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Shopping Park Česká Lípa 

s.r.o. 
100 % ovládaná osoba plná 

JTH Shopping Park Dvůr 

Králové s.r.o. 
100 % ovládaná osoba plná 

JTH Shopping Park Litoměřice  

s.r.o. 
100 % ovládaná osoba plná 

JTH Shopping Park Most s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Shopping Park Ostrava a.s. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Trend s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Vision s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Zeta s.r.o. 100 % ovládaná osoba plná 

JTH Development a.s. 50 % 
spoluovládaná 

osoba 
poměrná 

CORE Area s.r.o. 33 % přidružená osoba ekvivalence 

CORE Solutions s.r.o. 33 % přidružená osoba ekvivalence 

 

Dle databáze Amadeus je hlavní činností těchto členů skupiny ve většině případů 

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Z řady vystupuje JTH Alfa s.r.o., která 

provozuje reklamní činnost, správu a údržbu nemovitostí, přípravné a dokončovací 

stavební práce a specializované stavební práce. Dále JTH Services s.r.o., kde předmětem 

podnikání krom pronájmu nemovitostí je i provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

(18). 
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3.2 Ekonomická situace konsolidačního celku 

Pro porovnání ekonomické situace před akvizicí a po ní je potřeba první zjistit, jaká je 

současná ekonomická situace konsolidačního celku před přikoupením nového podniku 

pomocí vybraných nástrojů finanční analýzy. Současná ekonomická situace 

konsolidačního celku je rozebrána v této části diplomové práce. Výkazy konsolidačního 

celku jsou rozebrány pomocí horizontální a vertikální analýzy majetku, zdrojů 

financování a nákladů a výnosů. Pro poměrové ukazatele je vybrána rentabilita tržeb, 

aktiv, vlastního kapitálu a investic, běžná likvidita a celková zadluženost.  

Horizontální analýza 

Horizontální analýza slouží pro porovnání jednotlivých položek výkazů v čase. V této 

diplomové práci bude porovnáno, jak se hodnoty změnily v roce 2018 oproti roku 2017 

v absolutní výši i relativně v procentech, přičemž následující tabulky obsahují pouze 

položky, které se nějakým způsobem razantně měnily nebo jsou specifické pro 

konsolidované účetní výkazy. Horizontální analýza je použita zvlášť u aktiv, pasiv a 

výkazu zisku a ztrát. 

Mezi lety 2017 a 2018 se aktiva snížila o 179 mil. Kč, neboli o 3,6 %. Největší podíl na 

tom má snížení hodnoty staveb a poskytnutých záloh na DHM snížení spousty 

drobnějších položek v oběžných aktivech celkově o 44 mil. Kč. Oproti tomu nejvíce 

působil nárůst krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, SMV, pozemků a 

ostatního dlouhodobého majetku. Největší pokles procentuálně zaznamenaly zásoby a 

peněžní prostředky v pokladně, naopak největší procentuální růst dlouhodobý nehmotný 

majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek a krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů. Analýza je provedena v tabulce č. 3. 
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Tabulka č.  3: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 16) 

Aktiva 
Výchozí hodnoty 2017 - 2018 

2017 2018 Absolutně Relativně 

AKTIVA CELKEM 5 073 542 4 894 180 -  179 362 -3,66 % 

Dlouhodobý majetek 4 687 413 4 553 490 -  133 923 -2,94 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek       258     2 555     2 297 89,90 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 312 588 4 201 404 -  111 184 -2,65 % 

Pozemky   797 174   806 937     9 763 1,21 % 

Stavby 2 951 098 2 910 722 -   40 376 -1,39 % 

Hmotné mov. věci a soubory mov. věcí    25 321    35 329    10 008 28,33 % 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku   257 842   237 351 -   20 491 -8,63 % 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek     9 616    16 499     6 883 41,72 % 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedok. 

DHM 
  271 537   194 566 -   76 971 -39,56 % 

Dlouhodobý finanční majetek   374 567   349 531 -   25 036 -7,16 % 

Kladný konsolidační rozdíl   366 138   339 037 -   27 101 -7,99 % 

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci     8 429    10 494     2 065 19,68 % 

Oběžná aktiva   379 345   334 578 -   44 767 -13,38 % 

Zásoby    37 717    13 898 -   23 819 -171,38 % 

Pohledávky   208 912   204 346 -    4 566 -2,23 % 

Dlouhodobé pohledávky   114 826    97 229 -   17 597 -18,10 % 

Krátkodobé pohledávky    94 086   107 117    13 031 12,17 % 

  Pohledávky z obchodních vztahů    36 526    57 740    21 214 36,74 % 

  Pohledávky - ostatní    57 560    49 377 -    8 183 -16,57 % 

Peněžní prostředky   132 716   116 334 -   16 382 -14,08 % 

Peněžní prostředky v pokladně     9 977     6 668 -    3 309 -49,63 % 

Peněžní prostředky na účtech   122 739   109 666 -   13 073 -11,92 % 

Časové rozlišení 6784 6112 -      672 -10,99 % 

 

Meziroční pokles pasiv je způsoben především snížením hodnoty dlouhodobých závazků 

o 350 mil. Kč, konkrétněji k úvěrovým institucím. Menší vliv na tento pokles má poté 

snížení závazků ovládaných a ovládajících osob. Tento velký pokles je kompenzován 

zvýšením výsledku hospodaření za účetní období o 108 mil. Kč, navýšením 

nerozděleného zisku minulých let o 33 mil. Kč a kapitálových fondů o 26 mil. Kč. 

Procentuálně největší pokles zaznamenaly závazky z obchodních vztahů a navýšení pak 
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výsledek hospodaření minulých let i běžného období. Analýza je provedena v následující 

tabulce č. 4. 

Tabulka č.  4: Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 16) 

Pasiva 
Výchozí hodnoty 2017 - 2018 

2017 2018 Absolutně Relativně 

PASIVA CELKEM 5 073 542 4 894 180 -  179 362 -3,66 % 

Vlastní kapitál 1 597 489 1 767 151   169 662 9,60 % 

Základní kapitál 1 185 410 1 185 410         0 0,00 % 

Základní kapitál 1 185 410 1 185 410         0 0,00 % 

Kapitálové fondy   299 420   325 720    26 300 8,07 % 

Výsledek hospodaření minulých let    63 158    96 177    33 019 34,33 % 

Nerozdělený zisk minulých let     63 158    96 177    33 019 34,33 % 

Konsolidační rezervní fond     2 711     4 789     2 078 43,39 % 

Výsledek hospodaření běžného ÚO    46 229   154 494   108 265 70,08 % 

Výsledek hospodaření běžného ÚO 

bez ekvi. 
   44 151   152 426   108 275 71,03 % 

Podíl na výsledku hospodaření v 

ekvi. 
    2 078     2 068 - 10 -0,48 % 

Výsledek hospodaření běžného ÚO    46 229   154 494   108 265 70,08 % 

Cizí zdroje 3 473 463 3 123 991 -  349 472 -11,19 % 

Rezervy     3 649     3 660        11 0,30 % 

Závazky 3 469 814 3 120 331 -  349 483 -11,20 % 

Dlouhodobé závazky 2 696 131 2 364 002 -  332 129 -14,05 % 

  Závazky k úvěrovým institucím 2 128 326 1 857 628 -  270 698 -14,57 % 

  Závazky - ovládaná nebo    

ovládající osoba 
  424 164   359 400 -   64 764 -18,02 % 

Krátkodobé závazky   773 683   756 329 -   17 354 -2,29 % 

  Závazky k úvěrovým institucím   652 000   660 500     8 500 1,29 % 

  Závazky z obchodních vztahů    46 200    12 672 -   33 528 -264,58 % 

  Závazky ostatní    34 413    45 027    10 614 23,57 % 

Časové rozlišení     2 590     3 038       448 14,75 % 

 

V následující tabulce je horizontální analýza výkazu zisku a ztrát. Konsolidovaný 

výsledek hospodaření za účetní období se zvýšil o 108 mil. Kč. Nejvíce k jeho zvýšení 

přispělo snížení ztráty u finančního výsledku hospodaření, které bylo způsobeno 

prodejem podílu v ovládané osobě, dále k zvýšení VH přispělo mírné navýšení 
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provozního VH. Na provozní VH kladně působilo zvýšení tržeb za prodej výrobků a 

služeb, snížení nákladů vynaložených na prodej zboží související s poklesem tržeb za 

zboží, a také ostatní provozní výnosy. Tyto události však byly negativně kompenzovány 

snížením tržeb za prodej zboží, zvýšením nákladů na služby a ostatních provozních 

nákladů. Procentuálně největší pokles zaznamenaly tržby za prodej zboží a největší 

zvýšení finanční VH. 

Tabulka č.  5: Horizontální analýza VZZ 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 16) 

Výkaz zisku a ztrát 
Výchozí hodnoty 2017 – 2018 

2017 2018 Absolutně Relativně 

Tržby celkem 495 899 566 115 70 216 12,40 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 448 376 544 062 95 686 17,59 % 

Tržby za prodej zboží 47 523 22 053 -25 470 -115,49 % 

Výkonová spotřeba 176 750 233 753 57 003 24,39 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 41 692 21 160 -20 532 -97,03 % 

Spotřeba materiálu a energie 28 719 28 935 216 0,75 % 

Služby 106 339 183 658 77 319 42,10 % 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -11 165 -225 10 940 4862,22 % 

Osobní náklady 34 309 34 768 459 1,32 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 129 588 141 073 11 485 8,14 % 

Zúčtování kladného kons. rozdílu 26 820 27 101 281 1,04 % 

Ostatní provozní výnosy 57 059 262 623 205 564 78,27 % 

Ostatní provozní náklady 61 571 238 498 176 927 74,18 % 

Konsolidovaný provozní VH 161 905 180 871 18 966 10,49 % 

Konsolidovaný finanční VH -91 519 -612 90 907 14854,08 % 

Konsolidovaný VH před zdaněním 70 386 180 259 109 873 60,95 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost 26 235 27 833 1 598 5,74 % 

Konsolidovaný VH po zdanění 44 151 152 426 108 275 71,03 % 

Podíl na VH v ekvivalenci 2 078 2 068 -10 -0,48 % 

VH za účetní období 46 229 154 494 108 265 70,08 % 

 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza slouží k zjištění podílů jednotlivých položek na celkových aktivech či 

pasivech. Stejně jako u horizontální analýzy jsou vynechány zanedbatelné položky 

s nízkým procentem podílu. 
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Majetek Skupiny JTH je z 93 % tvořen dlouhodobým majetkem, především stavbami 

(60 %), méně jsou zastoupeny pozemky (17 %) a kladným konsolidačním rozdílem (7 

%). Oběžná aktiva tvoří pouze 7 % majetku. Především se skládá z pohledávek 

dlouhodobých i krátkodobých (přibližně oba druhy každý 2 %) a peněžních prostředků 

(2 %). Tato struktura odpovídá předmětu podnikání v oboru výstavby a pronájmu 

nemovitostí. Struktura aktiv je v tabulce níže. 

Tabulka č.  6: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 16) 

Aktiva 2018 Struktura (%) 

AKTIVA CELKEM 4 894 180 100,00 % 

Dlouhodobý majetek 4 553 490 93,04 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek     2 555 0,05 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 201 404 85,84 % 

Pozemky   806 937 16,49 % 

Stavby 2 910 722 59,47 % 

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí    35 329 0,72 % 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku   237 351 4,85 % 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    16 499 0,34 % 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedok. DHM   194 566 3,98 % 

Dlouhodobý finanční majetek   349 531 7,14 % 

Kladný konsolidační rozdíl   339 037 6,93 % 

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci    10 494 0,21 % 

Oběžná aktiva   334 578 6,84 % 

Zásoby    13 898 0,28 % 

Pohledávky   204 346 4,18 % 

Dlouhodobé pohledávky    97 229 1,99 % 

Krátkodobé pohledávky   107 117 2,19 % 

  Pohledávky z obchodních vztahů    57 740 1,18 % 

  Pohledávky - ostatní    49 377 1,01 % 

Peněžní prostředky   116 334 2,38 % 

Peněžní prostředky v pokladně     6 668 0,14 % 

Peněžní prostředky na účtech   109 666 2,24 % 

Časové rozlišení 6112 0,12 % 

 

Zdroje financování Skupiny JTH tvoří z 64 % cizí zdroje. Především závazky 

dlouhodobé (48 %) a krátkodobé (15 %). Tyto závazky, jak dlouhodobé tak krátkodobé, 
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jsou především k úvěrovým institucím. Společnost tedy financuje svou činnost především 

z bankovních úvěrů. Pasiva jsou z 36 % tvořeny vlastním kapitálem. Ten je tvořen 

základním kapitále (24 %), dále kapitálovými fondy (7 %) a výsledek hospodaření (3 %). 

Dlouhodobé zdroje jsou zastoupeny ve výši 84 %, zatím co Aktiva tvoří dlouhodobý 

majetek z 93 %. Dlouhodobý majetek převyšuje dlouhodobé zdroje financování a je 

částečně financován i krátkodobými dražšími zdroji. Struktura pasiv je v tabulce níže. 

Tabulka č.  7: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 16) 

Pasiva 2018 Struktura (%) 

PASIVA CELKEM 4 894 180 100,00 % 

Vlastní kapitál 1 767 151 36,11 % 

Základní kapitál 1 185 410 24,22 % 

Základní kapitál 1 185 410 24,22 % 

Kapitálové fondy 325 720 6,66 % 

Výsledek hospodaření minulých let 96 177 1,97 % 

Nerozdělený zisk minulých let     96 177 1,97 % 

Konsolidační rezervní fond     4 789 0,10 % 

Výsledek hospodaření běžného účetního období   154 494 3,16 % 

Výsledek hospodaření běžného ÚO bez ekvivalence   152 426 3,11 % 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci     2 068 0,04 % 

Výsledek hospodaření běžného účetního období   154 494 3,16 % 

Cizí zdroje 3 123 991 63,83 % 

Rezervy     3 660 0,07 % 

Závazky 3 120 331 63,76 % 

Dlouhodobé závazky 2 364 002 48,30 % 

  Závazky k úvěrovým institucím 1 857 628 37,96 % 

  Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba   359 400 7,34 % 

Krátkodobé závazky   756 329 15,45 % 

  Závazky k úvěrovým institucím   660 500 13,50 % 

  Závazky z obchodních vztahů    12 672 0,26 % 

  Závazky ostatní    45 027 0,92 % 

Časové rozlišení     3 038 0,06 % 

 

V následující tabulce je vertikální analýza výkazu zisku a ztrát. Největší podíl na 

celkových tržbách mají tržby za prodej výrobků a služeb (96 %). Dalšími významnými 

položkami jsou ostatní provozní výnosy (46 %) a náklady (42 %). Dalším významným 
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provozním nákladem je výkonová spotřeba v podílu 41 % na celkových tržbách, tvořena 

především službami. Provozní výsledek má podíl 32 % na tržbách a VH za účetní období 

pak 27 %. 

Tabulka č.  8: Vertikální analýza VZZ 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 16) 

Výkaz zisku a ztrát 2018 Struktura (%) 

Tržby celkem 566 115 100 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 544 062 96 % 

Tržby za prodej zboží 22 053 4 % 

Výkonová spotřeba 233 753 41 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 21 160 4 % 

Spotřeba materiálu a energie 28 935 5 % 

Služby 183 658 32 % 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -225 0 % 

Osobní náklady 34 768 6 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 141 073 25 % 

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 27 101 5 % 

Ostatní provozní výnosy 262 623 46 % 

Ostatní provozní náklady 238 498 42 % 

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 180 871 32 % 

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření -612 0 % 

Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním 180 259 32 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost 27 833 5 % 

Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění 152 426 27 % 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 2 068 0 % 

Výsledek hospodaření za účetní období 154 494 27 % 

 

Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele se srovnávají s oborovým průměrem, ale při hodnocení ekonomické 

situace skupiny podniku to není lehký úkol, protože ve skupině můžou být podniky 

s rozmanitým zaměřením a mohou se soustřeďovat na různé odvětví. V tomto případě 

jsou ukazatele srovnány s oborovým průměrem, který je vybrán pro odvětví činnost 

v oblasti nemovitostí, jelikož zde spadá většina členů skupiny. 
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Tabulka č.  9: Poměrové ukazatele Skupiny JTH 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 19; 16) 

Ukazatelé Konsolidační celek Referenční hodnoty 

ROS 26,92 % 39,75 % 

ROA 3,70 % 3,28 % 

ROE 8,74 % 3,44 % 

ROI 2,89 % - 

Běžná likvidita 0,44 0,73 

Celková zadluženost 63,68 % 66,38 % 

 

Z tabulky výše vyplývá, že rentabilita aktiv, vlastního kapitálu a celková zadluženost je 

ve Skupině JTH na tom lépe, než jsou oborové hodnoty. Naopak rentabilita tržeb je nižší 

o více jak 10 procentních bodů. Je to zřejmě způsobeno vysokými náklady, které 

z vysokých tržeb dělají nízký výsledek hospodaření. Hůře než referenční hodnota je na 

tom i běžná likvidita. To může být způsobeno jak vysokými krátkodobými závazky 

(15,45 % podíl na pasivech), které mají oproti odvětví vyšší podíl na pasivech (12,94 %), 

tak nízkými oběžnými aktivy, protože skupina má velmi nízký podíl peněžních 

prostředků na celkových aktivech (2,48 %) oproti odvětví (4 %) a zásoby a krátkodobé 

pohledávky tvořící zbytek oběžných aktiv jsou poměrem k aktivům srovnatelné.  
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4 OCENĚNÍ OBCHODNÍHO PODÍLU ZVOLENOU 

METODOU 

Před nákupem nové společnosti je důležité odhadnout cenu, za kterou by se přikupovaný 

podnik mohl koupit. Tato hodnota je důležitá pro výpočet konsolidačního rozdílu a jeho 

odpisu v následující kapitole. V této kapitole bude proto přikupovaný podnik nejprve 

představen, následně bude zhodnocena jeho ekonomická situace a zdraví a na konec bude 

oceněn na základě předběžného ocenění pomocí generátorů hodnoty. 

4.1 Představení přikupovaného podniku 

Společnost DEMSTAV Group s.r.o. se zabývá demolicí, recyklací, přepravou 

nadrozměrných nákladů, tříděním kamene a dopravními a vodohospodářskými stavbami, 

která byla založena v roce 2008 (20). 

Základní informace 

Název společnosti:  DEMSTAV group s.r.o. 

Datum vzniku: 9. května 2008 

Sídlo: Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,  

 projektová činnost ve výstavbě,  

 výkon zeměměřičských činností,  

silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 

3,5 tuny (21).  

4.2 Ekonomická situace přikupovaného podniku 

Před příkupem a oceněním nového podniku do skupiny, je důležité zjistit jeho 

ekonomickou situaci a zda bude schopen tvořit hodnotu i v budoucnu. K tomu budou 

využity ukazatelé rentability, likvidity a celková zadluženost. Tyto hodnoty budou 
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porovnány s oborovým průměrem podniku. NACE pro společnost DEMSTAV group 

s.r.o. je dle databáze Amadeus 4311, spadá tedy do oboru Specializované stavební 

činnosti. Právě pro tento obor budou prány referenční hodnoty. 

Rentabilita 

Průběh rentability tržeb je vyobrazen na následujícím grafu. Ziskovost tržeb se pohybuje 

v prvních dvou letech pod oborovým průměrem, ovšem v roce 2016 nastal zlom v odvětví 

a hodnoty poté nabývají i záporných hodnot. Podnik si ovšem dokázal udržet svou 

rentabilitu stabilní i přes tento odvětvový problém. V roce 2015 se rentabilita zvedla o 

necelé 3 procentní body především díky snížení výkonové spotřeby, která tak ovlivnila 

pozitivně EBIT.  

 

Graf č. 1: Rentabilita tržeb DEMSTAV group s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 19; 17; 22; 23) 

Rentabilita aktiv na grafu níže je po celé sledované období nad průměrnou hodnotou 

oboru. V roce 2016 se dokonce zvýšila o 4 procentní body, i když odvětvové hodnoty 

stejně jako u rentability tržeb klesají. Tento skok byl způsoben navýšením EBITu 

(rychlejší růst provozních výnosů než nákladů) a zároveň snížením celkových aktiv 

(snížení pohledávek krátkodobých i dlouhodobých a snížení závazků k úvěrovým 

institucím). Poté se rentabilita aktiv postupně snižuje stejně jako oborový průměr.  
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Graf č. 2: Rentabilita aktiv DEMSTAV group s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 19; 17; 22; 23) 

Rentabilita vlastního kapitálu se pohybuje vysoko nad oborovým průměrem, 

především kvůli vyšší zadluženosti podniku a nízkému vlastnímu kapitálu. 

V pozorovaných letech je stabilní. Průběh lze vidět na následujícím grafu. 

 

Graf č. 3: Rentabilita vlastního kapitálu DEMSTAV group s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 19; 17; 22; 23) 

Likvidita 

Běžná likvidita na následujícím grafu je dlouhodobě pod oborovým průměrem. V roce 

2015 se mu ovšem začala běžná likvidita společnosti přibližovat a dokonce od roku 2017 
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i růst. Na zlepšení běžné likvidity mělo vliv rapidní zvýšení pohledávek i peněženích 

prostředků od roku 2017. Krátkodobé závazky příliš v letech nekolísaly, pouze se snížila 

jejich hodnota v roce 2015, to zapříčinilo skok likvidity mezi roky 2014 a 2015. 

 

Graf č. 4: Běžná likvidita DEMSTAV group s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 19; 17; 22; 23) 

Pohotová likvidita v letech je na následujícím grafu. 

 

Graf č. 5: Pohotová likvidita DEMSTAV group s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 19; 17; 22; 23) 

Pohotová likvidita se úspěšně drží okolo oborového průměru. Až na rok 2014, který byl 

způsoben vysokými krátkodobými závazky. Při porovnání grafů běžné a pohotové 
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likvidity jde vidět, že společnost vlastní takřka nulové zásoby, jelikož hodnoty jsou téměř 

shodné. 

Hotovostní likvidita je dlouhodobě pod oborovým průměrem. Důvodem je především 

to, že společnost má velmi nízké peněžní prostředky. Především v roce 2014 až 2016. 

V roce 2017 se rapidně zvýšily peněžní prostředky a s tím i hotovostní likvidita. 

V následujícím roce se ovšem zase snížily, ovšem ne natolik, aby se dostala na původní 

velmi nízké hodnoty. 

 

Graf č. 6: Hotovostní likvidita DEMSTAV group s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 19; 17; 22; 23) 

Zadluženost 

Oproti oborovým hodnotám je celková zadluženost společnosti velmi vysoká. Dokonce 

překračuje doporučené hodnoty 60 %. Tato vysoká zadluženost je způsobena především 

tím, že společnost financuje svou činnost z cizích zdrojů, hlavně dlouhodobých 

bankovních úvěrů a od roku 2017, kdy se zadluženost zvyšuje znovu, i krátkodobých 

bankovních úvěrů. Vysoké hodnoty v roce 2014 a 2018 jsou spojeny i s vysokou 

hodnotou dlouhodobých závazků z obchodních vztahů. V roce 2018 byly úvěry zřejmě 

použity na obnovu hmotného movitého majetku, jelikož právě tato položka v aktivech se 

zvýšila 13x ze své původní hodnoty v roce 2017. Vysoká zadluženost může být pro 

podnik riskantní a vést např. k vyšším úrokům z bankovních úvěrů. Následující graf 

zobrazuje celkovou zadluženost. 
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Graf č. 7: Celková zadluženost DEMSTAV group s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 19; 22; 23; 17) 

Vývoj tržeb 

Jedním z předpokladů, že podnik bude tvořit hodnotu i v budoucnu, jsou rostoucí tržby 

za vlastní výrobky a služby, případně zboží. Jsou důležité i pro ocenění výnosovou 

metodou, která je použita v následující části této kapitoly, jelikož se od nich vše odvíjí.  

 

Graf č. 8: Tržby za vlastní výrobky a služby, tržby za zboží DEMSTAV group s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17) 

Tržby společnosti DEMSAV group s.r.o. zaznamenaly velmi dramatický pokles mezi 

roky 2014 a 2015 doprovázen i poklesem nákladů. Od roku 2016 tržby znovu pozvolna 

rostou. 
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4.3 Ocenění přikupovaného podniku 

K ocenění přikupovaného podniku je využito ocenění na základě generátorů hodnoty, 

které má několik důležitých kroků, a to stanovení budoucích tržeb, korigovaného 

výsledku hospodaření, ziskové marže, provozně nutného kapitálu, investiční náročnosti 

majetku, průměrných vážených nákladů kapitálu a nakonec ocenění na základě 

generátorů hodnoty. 

Prognóza tržeb 

Prvním krokem je prognóza tržeb, a to pomocí stanovení průměru z indexu růstu tržeb za 

posledních 5 let. Tento průměr je ve všech následujících letech využit k výpočtu 

budoucích tržeb za období 2019 – 2023. Zároveň s tím je vypočteno i roční tempo růstu 

potřebné později v části ocenění.  

Tabulka č.  10: Prognóza tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17) 

Prognóza tržeb 2019 2020 2021 2022 2023 

Tržby 59 577 67 395 76 239 86 243 97 561 

Index růstu tržeb 1,1312 1,1312 1,1312 1,1312 1,1312 

Průměr 1,1312 

Roční tempo růstu 0,1312 0,1312 0,1312 0,1312 0,1312 

 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření před odpisy je důležitý pro výpočet ziskové 

marže shora. Jeho hodnoty jsou v následující tabulce.  

Tabulka č.  11: Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17; 7, s. 148) 

Položky 2014 2015 2016 2017 2018 

EBIT 1 968 2 031 2 437 2 755 3 220 

VH z prodaného majetku 1 494 -591 1 626 132 975 

VH z prod. materiálu 1 2 224 233 367 

Jiné provozní výnosy 396 343 335 2 466 1 694 

Jiné provozní náklady 1 116 1 345 1 331 1 706 1 595 

Korigovaný VH  1 193 3 622 1 583 1 630 1 779 

Odpis dlouhodobého majetku 2 832 3 288 2 813 2 098 1 385 

Korigovaný VH před odpisy 4 025 6 910 4 396 3 728 3 164 
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Z provozního výsledku hospodaření (EBIT) je vyloučen výsledek hospodaření 

z prodaného majetku a materiálu a jiné provozní výnosy a přičteny jiné provozní náklady. 

Poté jsou přičteny i odpisy dlouhodobého majetku. 

Provozně nutný kapitál 

Jednou z proměnných pro výpočet ocenění na základě generátorů hodnoty je průměrná 

náročnost růstu tržeb na investice netto do pracovního kapitálu. První je naplánován 

upravený pracovní kapitál pro roky 2019 – 2023. Zásoby, pohledávky a krátkodobé 

závazky jsou vypočteny na základě doby obratu v minulých letech. Tyto doby obratu byly 

zprůměrovány pro každou položku a převzaty pro budoucí období viz příloha č.1. 

Následně pomocí naplánovaných tržeb a budoucích dob obratu byly vypočteny hodnoty 

v následující tabulce. Peněžní prostředky provozně nutné jsou odhadnuty na základě 

geometrického průměru hotovostní likvidity oboru za roky 2014 – 2018, který je 

vynásoben krátkodobými závazky neúročenými v příslušném roce. Ostatní aktiva a 

pasiva jsou ponechána ve stejné výši z roku 2018 a nepředpokládá se pro účely ocenění 

jejich změna. 

Tabulka č.  12: Upravený pracovní kapitál 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17; 7, s. 168) 

Položky 2019 2020 2021 2022 2023 

Zásoby 665 752 851 963 1 089 

Pohledávky 26 586 30 075 34 021 38 485 43 536 

Peněžní prostředky provozně nutné 6 572 7 434 8 409 9 513 10 761 

Ostatní aktiva (časové rozlišení aktivní) 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 

Krátkodobé závazky (neúročené) 11 021 12 468 14 104 15 954 18 048 

Ostatní pasiva (časové rozlišení pasivní) 0 0 0 0 0 

Upravený pracovní kapitál 24 994 27 986 31 371 35 200 39 531 

Koeficient náročnosti růstu tržeb na 

růst prac. kap. 
23,50 % 

 

Investiční náročnost majetku 

Další proměnnou průměrná náročnost růstu tržeb na investice netto do dlouhodobého 

majetku. Pro její získání je potřeba stanovení investiční náročnosti jednotlivých druhů 

dlouhodobého majetku, na jehož základě je vytvořen plán majetku, investic a odpisů, 
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protože právě z hodnot budoucích zůstatkových cen dlouhodobého majetku je vypočtena 

výše zmíněná průměrná náročnost. Plán odpisů se využije i u odhadování budoucí ziskové 

marže. 

Společnost v minulých letech neměla žádný nehmotný majetek ani stavby a není s nimi 

počítáno ani do budoucna pro účely ocenění. Samostatné movité věci vykazovaly příliš 

vysokou investiční náročnost 162 % kvůli rapidnímu zvýšení a obnovení SMV v roce 

2018. Proto byl porovnán s podnikem VSJ mechanizace, který je ze stejného odvětví a 

podobné velikosti na základě hodnoty aktiv a množství zaměstnanců se sídlem v České 

republice. Jeho investiční náročnost byla 11,78 %. Výsledná hodnota v tabulce níže je 

průměrem těchto dvou hodnot. Odhad investic je vypočten vynásobením minulé 

investiční činnosti a přírůstkem tržeb mezi lety 2018 – 2023 v hodnotě 44.895 tis. Kč, 

pomocné výpočty jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Tabulka č.  13: Investiční náročnost a odhad investic 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17; 15; 7, s. 170) 

Majetek Minulá investiční náročnost Odhad investic 

Nehmotný majetek 0,00 % 0 

Stavby 0,00 % 0 

Samostatné movité věci 87,10 % 39 104 

Celkem 87,10 % 39 104 

 

V následující tabulce je plán investic netto do celkového dlouhodobého majetku. 

Společnost vlastní pozemky v hodnotě 3.000 tis. Kč a předpokládá se stejná hodnota i do 

budoucna pro účely ocenění. Pozemky se neodepisují, proto není potřebný u nich plán 

odpisů. V příloze č. 1 je pomocný výpočet pro odpisy SMV. Průměrná náročnost růstu 

tržeb je 87,10 % a je vypočtena jako podíl přírůstků zůstatkových hodnot (neboli suma 

celkových investic netto) 39.104 tis. Kč a tržeb 44.895 tis. Kč v letech 2018 – 2023. 

Tabulka č.  14: Plán odpisů a investic 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 7, s. 171) 

Majetek celkem 2019 2020 2021 2022 2023 

Odpisy 1 385 2 919 4 709 6 798 9 234 

Zůstatková hodnota 47 143 54 964 62 785 70 605 78 426 

Celkové investice netto do DM 7 821 7 821 7 821 7 821 7 821 
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Zisková marže 

Další proměnnou je zisková marže po odpisech a po dani. V tabulce níže je stanoven 

průměr ziskové marže. Zisková marže se vypočte jako podíl tržeb a korigovaného 

provozního zisku (KPVH) před odpisy. Průměr je poté přenesen i do všech let v plánu. 

Tabulka č.  15: Zisková marže shora 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17; 7, s. 165) 

Zisková marže shora 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby 72 468 36 916 37 424 48 027 52 666 

KPVH 4 025 6 910 4 396 3 728 3 164 

Zisková marže 5,55 % 18,72 % 11,75 % 7,76 % 6,01 % 

Průměr 9,96 % 

 

V následující tabulce je výpočet ziskové marže po dani. Daňová sazba je uvažována  

19 %. Průměr ziskové marže po dani je 3,18 %. 

Tabulka č.  16: Plán ziskové marže 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 7, s. 165) 

Plán ziskové marže 2019 2020 2021 2022 2023 

Zisková marže před odpisy 9,96 % 9,96 % 9,96 % 9,96 % 9,96 % 

Podíl odpisů na tržbách 2,32 % 4,33 % 6,18 % 7,88 % 9,47 % 

Zisková marže po odpisech 7,63 % 5,63 % 3,78 % 2,08 % 0,49 % 

Zisková marže po dani 6,18 % 4,56 % 3,06 % 1,68 % 0,40 % 

 

WACC 

Za kalkulovanou úrokovou míru jsou dosazeny průměrné vážené náklady kapitálu. 

K jejich výpočtu je použit stavebnicový model MPO. Bezriziková sazba je stanovena jako 

výnosnost 10letých státních dluhopisů 1,85 % dle ČNB (24). Riziková přirážka za 

finanční stabilitu je vypočtena vzorcem č.7, protože běžná likvidita konsolidačního celku 

se nachází mezi pohotovou a hotovostní likviditou odvětví. Riziková přirážka za velikost 

podniku je 0 %, jelikož úplatné zdroje konsolidačního celku jsou větší než 3 mld. Kč (16). 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko je na úrovni minimální rPOD odvětví, jelikož 

splňuje podmínku uvedenou v kapitole 2.6 Ocenění podniku v části výpočtu WACC 

stavebnicovou metodou (25). WACC je součtem bezrizikové sazby a přirážek za riziko. 
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Tabulka č.  17: WACC 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 9) 

Bezriziková sazba (rf) 1,85 % 

XL1 (pohotová likvidita odvětví) 0,35 

XL2 (hotovostní likvidita odvětví) 0,73 

L3 (OA/Kr.záv.) 0,49 

Riziková přirážka za finanční stabilitu (rfinstab) 0,04 % 

Riziková přirážka za velikost podniku (rLA) 0 % 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko (rPOD) 3,76 % 

WACC 5,65 % 

 

Ocenění na základě generátorů hodnoty 

Pro výpočet hodnoty podniku je použit vzorec č.1, přičemž proměnné jsou zaznamenány 

v tabulce. Pro stanovení tempa růstu tržeb je potřeba porovnat průměrné tempo růstu tržeb 

13,12 % a kalkulovanou úrokovou míru 5,65 %. Po odečtení průměrného tempa růstu 

tržeb od kalkulované úrokové míry je rozdíl -7,47 %, proto je tempo růstu tržeb vypočteno 

jako kalkulovaná úroková míra snížena o 3 procentní body. Ostatní proměnné byly již 

vypočteny dříve v této kapitole. 

Tabulka č.  18: Ocenění na základě generátorů hodnoty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 7, s. 174) 

Generátor hodnoty Označení Hodnoty 

Tempo růstu tržeb g 2,65 % 

Zisková marže po odpisech a po dani rZM 3,18 % 

Náročnost růstu tržeb na:    

- růst dlouhodobého majetku kDM 87,10 % 

- růst pracovního kapitálu kWC 23,50 % 

Kalkulovaná úroková míra (WACC) i 5,65 % 

Tržby roku 2018 X(t-1) 52 666 

Hodnota podniku brutto tis. Kč H 5 791,22 
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5 SESTAVENÍ NOVÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKY 

V této kapitole je na základě předchozího ocenění vypočten konsolidační rozdíl a 

následně sestavena konsolidovaná rozvaha a výkaz zisku a ztrát po přikoupení společnosti 

DEMSTAV group s.r.o. společností JTH. Konsolidované výkazy jsou sestaveny pro nový 

konsolidační celek, který nově tvoří stávající Skupina JTH a DEMSTAV group s.r.o. 

JTH pořizuje 90% podíl ve společnosti DEMSTAV group s.r.o. dne 30.11.2018. Tento 

podíl je zároveň od okamžiku pořízení využíván k uplatňování hlasovacích práv ve výši 

90 %. Tímto jsou splněny podmínky rozhodujícího vlivu. Z veřejně dostupných zdrojů 

nejsou zjištěny žádné vzájemné závazky. 

5.1 Konsolidační rozdíl 

Výsledek hospodaření běžného období podniku DEMSTAV group s.r.o. je rozdělen na 

před akviziční a po akviziční podle data, od kterého byl přikoupený podíl začat využíván 

k uplatňování hlasovacích práv tedy 30.11.2018.  

Dle tohoto data tvoří před akviziční výsledek hospodaření běžného období 11/12 

z celkového výsledku hospodaření běžného období. Zbytek tvoří po akviziční výsledek 

hospodaření běžného období. K němu je poté přičten zbytek vlastního kapitálu (základní 

kapitál a VH minulých let), tento součet se nazývá vlastní kapitál ke dni konsolidace.  

Konsolidační rozdíl je vypočten jako rozdíl mezi pořizovací cenou podílu a podílem na 

vlastního kapitálu ke dni konsolidace. V tomto případě vyšel konsolidační rozdíl záporný 

v hodnotě 6.554,25 tis. Kč. Jeho doba odepisování je standartně 20 let. Hodnoty potřebné 

pro výpočet konsolidačního rozdílu jsou uvedeny v následující tabulce č. 18.
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Tabulka č.  19: Konsolidační rozdíl 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17) 

Položky Hodnoty (tis. Kč) 

Pořizovací cena podílu (90 %) 5 211,90 

VH BO DemStav group 2 334,00 

VH BO před akviziční 2 139,50 

VH BO po akviziční 194,50 

Podíl na VK ke dni konsolidace (90 %) 11 766,15 

Konsolidační rozdíl - záporný 6 554,25 

Odpis 327,71 

 

5.2 Úprava účetních výkazů 

Společnost JTH uplatňuje rozhodující vliv, pro sestavení konsolidovaných výkazů je 

proto zvolena plná metoda konsolidace. Konsolidované výkazy zahrnují 

konsolidovanou rozvahu a konsolidovaný výkaz zisku a ztrát. 

Konsolidovaná rozvaha 

V následující tabulce jsou upraveny konsolidovaná aktiva. Jelikož konsolidační rozdíl je 

záporný, jedinou úpravou je proto vyloučení hodnoty přikupovaného podílu 

z dlouhodobého finančního majetku. Jednotlivé položky jsou sečteny v plné výši ve 

sloupci agregace. 

Tabulka č.  20: Konsolidovaná aktiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17; 16) 

Aktiva (tis. Kč) Skupina JTH DEMSTAV Úpravy Agregace 

Dlouhodobý majetek 4 553 490 39 339   4 592 829 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 555 0   2 555 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 201 404 39 339   4 240 743 

Dlouhodobý finanční majetek 349 531 0 -5 212 344 319 

Oběžná aktiva 334 578 32 554   367 132 

Zásoby 13 898 50   13 948 

Pohledávky 204 346 30 224   234 570 

Peněžní prostředky 116 334 2 280   118 614 

Časové rozlišení 6 112 2 193   8 305 

Aktiva celkem 4 894 180 74 086 -5 212 4 963 054 
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U pasiv je mnohem více úprav. V tabulce níže je lze vidět. Vlastní kapitál je rozdělen na 

většinové a menšinové podíly. Většinové podíly tvoří 90 % podle výšky přikoupeného 

podílu. Zbylých 10 % jsou menšinové podíly. Většinové a menšinové podíly jsou 

vypočteny jako součin výšky podílu a konkrétní položky přikupovaného podniku. 

V tomto případě je to základní kapitál a nerozdělený zisk minulých let. Výjimkou je 

výsledek hospodaření běžného období, jelikož jde o první rok konsolidace a pro výpočet 

je použit výsledek hospodaření běžného období před akviziční. 

Další novou položkou v pasivech je záporný konsolidační rozdíl v plné výši, jelikož se 

jedná o první rok konsolidace, a jeho odpis. Odpis záporného konsolidačního rozdílu 

představuje výnos, proto je zahrnut i do výsledku hospodaření běžného období 

s plusovým znaménkem. Menšinové podíly jsou ke konci pasiv uvedeny znovu 

s opačným znaménkem, a to pro zachování rovnováhy aktiv a pasiv.  

Nakonec jsou všechny položky sečteny stejným způsobem jako u aktiv. Po všech 

úpravách není porušen bilanční princip rozvahy, protože celková aktiva a pasiva se 

rovnají. 
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Tabulka č.  21: Konsolidovaná pasiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17; 16) 

Pasiva (tis. Kč) Skup. JTH DEMSTAV VP (90 %) MP (10 %) Odpis Nový KC 

Vlastní kapitál 1 767 151 13 268       1 780 419 

Základní kapitál 1 185 410 200 -180 -20   1 185 410 

Ážio a kapitálové fondy 326 081 0 0 0   326 081 

Fondy ze zisku 200 0       200 

Nerozdělený zisk minulých let 96 177 10 734 -9 661 -1 073   96 177 

VH běžného účetního období 154 494 2 334 -1 926 -214 328 155 016 

Konsolidační rezervní fond 4 789         4 789 

Záporný konsolidační rozdíl     6 554   -328 6 227 

Cizí zdroje 3 123 991 60 818       3 184 809 

Rezervy 3 660 0       3 660 

Závazky 3 120 331 60 818       3 181 149 

Dlouhodobé závazky 2 364 002 50 086       2 414 088 

Krátkodobé závazky 756 329 10 732       767 061 

Časové rozlišení 3 038 0       3 038 

Menšinové podíly       1 307   1 307 

Základní kapitál       20   20 

Fondy       0   0 

Nerozdělený zisk minulých let       1 073   1 073 

VH běžného účetního období       214   214 

Pasiva celkem 4 894 180 74 086 -5 212 0 0 4 963 054 
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Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát 

V následující tabulce č.21 je sestaven konsolidovaný výkaz zisku a ztrát. Pro přehlednost 

je úprava výsledku hospodaření na konsolidovaný opět rozdělena na většinový a 

menšinový podíl a odpis záporného konsolidačního rozdílu.  

Prvním krokem je výpočet konsolidovaného výsledku hospodaření. Od výsledku 

hospodaření po zdanění se vyloučí většinový podíl před akvizičního výsledku 

hospodaření ve stejné výši jako v pasivech a zahrne se odpis záporného konsolidačního 

rozdílu představující výnos, taktéž ve stejné výši jako v pasivech. 

Z konsolidovaného výsledu hospodaření se v druhém kroku vyloučí menšinový podíl na 

před akvizičním výsledku hospodaření. Na konci jsou ještě přičteny podíly na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci, jelikož součástí skupiny jsou i účetní jednotky, které podléhají 

konsolidační metodě ekvivalence.  

Následuje agregace všech položek výkazů Skupiny JTH a DEMSTAV group s.r.o. při 

zohlednění předešlých úprav. Výsledkem je konsolidovaný výsledek hospodaření za 

účetní období, jehož hodnota 155.016 tis. Kč se rovná výsledku hospodaření běžného 

účetního období v pasivech. 

Tímto jsou konsolidované výkazy hotové. Kontrolou správnosti je rovnost celkových 

aktiv s celkovými pasivy a rovnost konsolidovaného výsledku hospodaření za účetní 

období z výkazu zisku a ztrát s výsledek hospodaření běžného účetního období 

v pasivech. 
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Tabulka č.  22: Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17; 16) 

Výkaz zisku a ztrát (tis. Kč) Skup. JTH DEMSTAV VP (90 %) MP (10 %) Odpis Agregace 

Tržby za prodej zboží 22 053 848       22 901 

Tržby za prodej výrobků a služeb 544 062 52 666       596 728 

Výkonová spotřeba 233 753 39 348       273 101 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -225 0       -225 

Osobní náklady 34 768 10 375       45 143 

Úpravy hodnot v provozní činnosti 141 073 1 385       142 458 

Ostatní provozní výnosy 262 623 3 189       265 812 

Ostatní provozní náklady 238 498 2 375       240 873 

Provozní výsledek hospodaření 180 871 3 220       184 091 

Finanční výnosy 115 176 173       115 349 

Finanční náklady 115 788 459       116 247 

Finanční výsledek hospodaření - 612 - 286       - 898 

VH před zdaněním 180 259 2 934       183 193 

Daň z příjmů za běžnou činnost 27 833 600       28 433 

VH po zdanění 152 426 2 334       154 760 

Konsolidovaný VH 152 426 2 334 - 1 926   328 153 162 

VH po zdanění bez menšinových podílů 152 426 2 334 - 1 926 -214 328 152 948 

Menšinové podíly      214   214 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 2 068         2 068 

Konsolidovaný VH za uce období 154 494 2 334       155 016 
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6 ZHODNOCENÍ DOPADU ZMĚNY ROZSAHU 

KONSOLIDAČNÍHO CELKU NA EKONOMICKOU 

SITUACI ZVOLENÉHO KONCERNU 

V této kapitole budou porovnány vybrané položky konsolidovaných účetních výkazů 

pomocí horizontální a vertikální analýzy a finanční ukazatele Skupiny JTH před nákupem 

podílu ve společnosti DEMSTAV group s.r.o. s finančními ukazateli pro nový 

konsolidační celek po uskutečnění nákupu. 

6.1 Srovnání vybraných položek konsolidovaných účetních výkazů 

V této části jsou srovnány konsolidované účetní výkazy původního a nového 

konsolidačního celku vertikální a horizontální analýzou. Zanedbatelné položky a některé 

z položek, které se akvizicí nezměnily jsou vynechány. Pro přehlednost jsou pozitivní 

dopady na konsolidované účetní výkazy zvýrazněny tučně a negativní dopady jsou 

zvýrazněny červeně. 

Aktiva 

Největší změnu dle tabulky č. 23 zaznamenal dlouhodobý hmotný majetek, a to protože 

přikupovaná účetní jednotka vlastní především dlouhodobý hmotný majetek v podobě 

samostatných movitých věcí. Další výraznou změnou je navýšení pohledávek o 30 mil. 

Kč. Mírné, ale důležité navýšení nastalo i v oblasti peněžní zásoby. Navýšení pohledávek 

a peněžních prostředků je důležité pro běžnou likviditu, se kterou má konsolidační celek 

problém. Dlouhodobý finanční majetek poklesl z důvodu vyloučení hodnoty 

přikupovaného podílu.  

Dle tabulky č. 24 v novém konsolidačním celku tvoří aktiva o 0,55 procentních bodů více 

pohledávky, a to na úkor dlouhodobého hmotného a finančního majetku. Dle horizontální 

analýzy se zvýšil i dlouhodobý hmotný majetek (relativně 0,93 procentních bodů) ale ne 

v takové míře, jako pohledávky (relativně 12,88 procentních bodů). 
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Tabulka č.  23: Horizontální analýza aktiv po akvizici 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktiva 
Horizontální analýza 

Absolutně Relativně 

Dlouhodobý majetek 34 127 0,74 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 39 339 0,93 % 

Dlouhodobý finanční majetek -5 212 -1,51 % 

Oběžná aktiva 32 554 8,87 % 

Zásoby 50 0,36 % 

Pohledávky 30 224 12,88 % 

Peněžní prostředky 2 280 1,92 % 

Časové rozlišení 2 193 26,41 % 

Aktiva celkem 68 874 1,39 % 

 

V následující tabulce je srovnání vertikální analýzy aktiv před a po uskutečnění akvizice.  

Tabulka č.  24: Vertikální analýza aktiv po akvizici 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktiva Vertik. analýza Původní v. analýza Rozdíl 

Dlouhodobý majetek 92,44 % 93,04 % -0,60 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,05 % 0,05 % 0,00 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 85,45 % 85,84 % -0,40 % 

Dlouhodobý finanční majetek 6,94 % 7,14 % -0,20 % 

Oběžná aktiva 7,40 % 6,84 % 0,56 % 

Zásoby 0,28 % 0,28 % 0,00 % 

Pohledávky 4,73 % 4,18 % 0,55 % 

Peněžní prostředky 2,39 % 2,38 % 0,01 % 

Časové rozlišení 0,17 % 0,12 % 0,04 % 

Aktiva celkem 100,00 % 100,00 % 0,00 % 

 

Pasiva 

Největší změnu dle horizontální analýzy pasiv zaznamenaly dlouhodobé závazky o 50 

mil. Kč. Také přibyla nová položka záporného konsolidačního rozdílu, kterou předešly 

konsolidační celek neměl. Položky jako základní kapitál, kapitálové fondy a nerozdělený 
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zisk se nezměnily z důvodu jejich vyloučení při sestavování konsolidovaných účetních 

výkazů. 

Tabulka č.  25:Horizontální analýza pasiv po akvizici 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pasiva 
Horizontální analýza 

Absolutně Relativně 

Vlastní kapitál 6 749 0,38 % 

Základní kapitál 0 0,00 % 

Ážio a kapitálové fondy 0 0,00 % 

Nerozdělený zisk minulých let 0 0,00 % 

VH běžného účetního období 522 0,34 % 

Záporný konsolidační rozdíl 6 227 100,00 % 

Cizí zdroje 60 818 1,91 % 

Závazky 60 818 1,91 % 

Dlouhodobé závazky 50 086 2,07 % 

Krátkodobé závazky 10 732 1,40 % 

Pasiva celkem 68 874 1,39 % 

 

V následující tabulce č. 26 je vyobrazena vertikální analýza pasiv po akvizici. 

Tabulka č.  26: Vertikální analýza pasiv po akvizici 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pasiva 
Vertik. 

analýza 
Původní V. analýza Rozdíl 

Vlastní kapitál 35,74 % 36,11 % -0,37 % 

Základní kapitál 23,88 % 24,22 % -0,34 % 

Ážio a kapitálové fondy 6,57 % 6,66 % -0,09 % 

Nerozdělený zisk minulých let 1,94 % 1,97 % -0,03 % 

VH běžného účetního období 3,12 % 3,16 % -0,03 % 

Záporný konsolidační rozdíl 0,13 % 0,00 % 0,13 % 

Cizí zdroje 64,17 % 63,83 % 0,34 % 

Rezervy 0,07 % 0,07 % 0,00 % 

Závazky 64,10 % 63,76 % 0,34 % 

Dlouhodobé závazky 48,64 % 48,30 % 0,34 % 

Krátkodobé závazky 15,46 % 15,45 % 0,00 % 

Pasiva celkem 100,00 % 100,00 % 0,00 % 
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Struktura pasiv podle vertikální analýzy ukazuje, jak se změnila jejich struktura po 

akvizici. Dlouhodobé závazky zvýšily své zastoupení v pasivech na úkor snížení 

vlastního kapitálu. Tato změna bude bohužel působit negativně na celkovou zadluženost 

konsolidačního celku. Poměr vlastního kapitálu v pasivech se snížil z důvodu toho, že se 

vůbec nezměnila jeho hodnota po přikoupení z důvodu vyloučení během sestavení 

konsolidované účetní závěrky. 

Výkaz zisku a ztrát 

Ve výkazu zisku a ztrát dle horizontální analýzy v tabulce č. 27 nastaly nevětší změny 

u tržeb, které se navýšily o 53 mil. Kč. Ovšem s tím se navýšily i osobní náklady a 

výkonová spotřeba a ve výsledku se výsledek hospodaření za účetní období velmi 

nezměnil. Pouze o 522 tis. Kč.  

Tabulka č.  27: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát po akvizici 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztrát 
Horizontální analýza 

Absolutně Relativně 

Tržby celkem 53 514 8,64 % 

Tržby za prodej zboží 848 3,70 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 52 666 8,83 % 

Výkonová spotřeba 39 348 14,41 % 

Osobní náklady 10 375 22,98 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 1 385 0,97 % 

Ostatní provozní výnosy 3 189 1,20 % 

Ostatní provozní náklady 2 375 0,99 % 

Konsolidovaný provozní VH 3 220 1,75 % 

Konsolidovaný finanční VH -286 -31,85 % 

Konsolidovaný VH před zdaněním 2 934 1,60 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost 600 2,11 % 

Konsolidovaný VH po zdanění 522 0,34 % 

Podíl na VH v ekvivalenci 0 0,00 % 

VH za účetní období 522 0,34 % 

 

Po akvizici tvoří výsledek hospodaření za účetní období 25 % tržeb. Snížil se tedy o 2,27 

procentních bodů. Stejně jako horizontální analýza, i vertikální ukazuje navýšení 

nákladovosti. Výkonová spotřeba se navýšila o 2,78 procentních bodů a nově tvoří 44 % 
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celkových tržeb. Negativní vliv na provozní výsledek hospodaření má i snížení ostatních 

provozních výnosů. Naopak kladně na něj působí snížení odpisů dlouhodobého majetku 

a snížení ostatních provozních nákladů. Po provozním výsledku hospodaření již nenastaly 

žádné výrazné změny, a tak největší vliv na snížení výsledku hospodaření za účetní 

období má právě snížení podílu provozního výsledku hospodaření na celkových tržbách 

Tabulka č.  28: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát po akvizici 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztrát Vertik. analýza 
Původní V. 

analýza 
Rozdíl 

Tržby celkem 100,00 % 100,00 % 0,00 % 

Tržby za prodej zboží 3,70 % 3,90 % -0,20 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 96,30 % 96,10 % 0,20 % 

Výkonová spotřeba 44,07 % 41,29 % 2,78 % 

Osobní náklady 7,29 % 6,14 % 1,14 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 22,99 % 24,92 % -1,93 % 

Ostatní provozní výnosy 42,90 % 46,39 % -3,49 % 

Ostatní provozní náklady 38,87 % 42,13 % -3,26 % 

Konsolidovaný provozní VH 29,71 % 31,95 % -2,24 % 

Konsolidovaný finanční VH -0,14 % -0,11 % -0,04 % 

Konsolidovaný VH před zdaněním 29,56 % 31,84 % -2,28 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost 4,59 % 4,92 % -0,33 % 

Konsolidovaný VH po zdanění 24,68 % 26,92 % -2,24 % 

Podíl na VH v ekvivalenci 0,33 % 0,37 % -0,03 % 

VH za účetní období 25,02 % 27,29 % -2,27 % 

 

6.2 Srovnání poměrových ukazatelů 

V následující tabulkách jsou porovnány rentability, běžná likvidita a celková zadluženost 

původního a nového konsolidačního celku, zhoršení ukazatele je označeno červeným 

písmem. 

Rentabilita tržeb se snížila o 2,2 procentních bodů především z důvodu toho, že 

výsledek hospodaření bez ekvivalence se příliš neměnil, zato tržby vzrostly o necelých 

60 mil. Kč. Nepatrné navýšení výsledku hospodaření oproti velkému navýšení tržeb může 

být způsobeno datem akvizice, protože bylo vyloučeno 11/12 výsledku hospodaření 

z přikupované společnosti. Zatím co tržby byly přičteny v plné výši.  
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Rentabilita aktiv se zvýšila velmi mírně, a to o 0,01 procentních bodů, protože se EBIT 

v poměru k celkovým aktivům zvýšil více než aktiva samotná.  

Rentabilita investovaného kapitálu se zvýšila o 0,02 procentních bodů, důvodem je 

zřejmě zvýšení EBITu.  

Rentabilita vlastního kapitálu se nezměnila z důvodu toho, že čistý zisk i vlastní kapitál 

se zvýšily ve stejném poměru. 

Akvizice na rentabilitu neměla příliš velký vliv krom rentability tržeb, která ovšem může 

být zkreslená z důvodu vyloučení před akvizičního výsledku hospodaření. 

Tabulka č.  29: Porovnání rentabilit 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatelé 
Původní 

konsolidační celek 

Nový konsolidační 

celek 
Rozdíl 

Referenční 

hodnoty 

ROS 26,92 % 24,68 % -2,24 % 39,75 % 

ROA 3,70 % 3,71 % 0,01 % 3,28 % 

ROE 8,74 % 8,74 % 0,00 % 3,44 % 

ROI 2,89 % 2,91 % 0,02 % - 

 

Běžná likvidita u nového konsolidačního celku se navýšila oproti původnímu 

konsolidačnímu celku o 0,04. Je to způsobeno navýšením oběžných aktiv o 30 mil. Kč a 

navýšením krátkodobých závazků pouze o 10 mil. Kč. Běžná likvidita konsolidačního 

celku je velmi špatná vzhledem k oborovému průměru. Příkup společnosti DEMSTAV 

group s.r.o. by určitě přispěl ke zlepšení běžné likvidity konsolidačního celku. 

Tabulka č.  30: Porovnání běžné likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Původní 

konsolidační celek 

Nový konsolidační 

celek 
Rozdíl 

Referenční 

hodnoty 

Běžná likvidita 0,44 0,48 0,04 0,73 

 

V tabulce níže je porovnání celkové zadluženosti. Zvýšila se o necelých 0,5 procentního 

bodu kvůli větší zadluženosti přikupovaného podniku, která je 82 % v roce 2018. Cizí 

zdroje u nového konsolidačního celku se zvýšily o 60 mil. Kč, zatím co aktiva se zvýšila 

o 70 mil. Kč. Ovšem nová celková zadluženost je stále nižší než referenční hodnota 

oborového průměru. Akvizice by mohla přikupovanému podniku DEMSTAV group s.r.o. 
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pomoci při financování cizími zdroji získanými od ovládané osoby místo od bankovních 

institucí a získat tak pro sebe výhodnější podmínky zápůjčky. 

 

Tabulka č.  31: Porovnání celkové zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Původní 

konsolidační celek 

Nový konsolidační 

celek 
Rozdíl 

Referenční 

hodnoty 

Celková 

zadluženost 
63,68 % 64,10 % 0,42 % 66,38 % 

 

6.3 Celkové zhodnocení rozšíření konsolidačního celku 

Při hodnocení rozdílů mezi původním a novým konsolidačním celkem je důležité vzít 

v potaz velikost Skupiny JTH a přikupované společnosti DEMSTAV group s.r.o., která 

je oproti Skupině menší a ovlivnění nových konsolidovaných účetních výkazů a 

finančních ukazatelů z nich vycházejících není příliš velké. Proto je důležité brát v potaz 

i malé rozdíly ve finančních ukazatelích menších než 1 procentní bod. 

Akvizice má pozitivní efekt na rozvahu podle horizontální analýzy, a to především 

z důvodu, že mateřská společnost přikoupila podíl v hodnotě 90 %, uplatňuje tedy 

rozhodující vliv a metoda konsolidace byla zvolena plná. To znamená zahrnutí všech 

položek v plné výši kromě vlastního kapitálu do konsolidované rozvahy. Nejdůležitějšími 

položkami, které zlepšily ekonomickou situaci jsou pohledávky a záporný konsolidační 

rozdíl.  

Příkup nového podniku ovšem přinesl konsolidačnímu celku i několik negativních 

skutečností, které vyplývají z vertikální analýzy. Navýšení dlouhodobých závazků 

způsobilo větší poměr cizích zdrojů nad vlastním kapitálem, který se kvůli postupům 

konsolidace téměř nezvýšil. 

U výkazu zisku a ztrát měla akvizice pozitivní vliv na výsledek hospodaření za účetní 

období a na jeho lehké navýšení. Ovšem toto navýšení není nijak razantní a v takové 

hodnotě, jaké by mohlo být zejména kvůli velkému navýšení provozních nákladů. 

V novém konsolidačním celku tvoří provozní náklady celkově 74 % oproti původním 72 

%. Dále byl výsledek hospodaření za běžné období negativně ovlivněn vyloučením před 

akvizičního výsledku hospodaření ve výši 11/12 celkového výsledku hospodaření za 
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běžné období přikupovaného podniku. To je ovšem problém pouze prvního roku 

konsolidace a v následujících letech se již odečet neprovádí a snižování konsolidovaného 

výsledku hospodaření nenastává z tohoto důvodu. Naopak pozitivum je odpis záporného 

konsolidačního rozdílu, který představuje výnos nejen v prvním roce, ale i v následujících 

obdobích. Odepisuje se po dobu 20 let a po celou dobu odepisování představuje výnos. 

Většina poznatků z vertikální a horizontální analýzy se promítá i v poměrových 

ukazatelích. Nejvýrazněji se zhoršila rentabilita tržeb. Stejně jako vertikální analýza 

výkazu zisku a ztrát i rentabilita tržeb potvrzuje rapidnější navýšení provozních nákladů, 

způsobující i snížení výsledku hospodaření v ukazateli, než navýšení tržeb.  

Velmi důležitým ukazatelem, který se po akvizici zlepšil, je běžná likvidita, především 

díky navýšení pohledávek a jen mírného navýšení krátkodobých závazků, jak potvrzuje 

horizontální analýza rozvahy. Navýšení likvidity o 0,4 procentního bodu je pro 

konsolidační celek jednoznačné plus, jelikož se potýká s daleko nižší hodnotou, než je 

referenční hodnota.  

Jak již bylo zmíněno u vertikální analýzy rozvahy, svou hodnotu navýšily dlouhodobé 

závazky na úkor vlastního kapitálu. Ukazatel celkové zadluženosti toto tvrzení potvrzuje 

a podle něj se zadluženost zvýšila o 0,4 procentního bodu. Je však stále pod hranicí 

oborového průměru. 

Celkově má tato akvizice své klady i zápory. Největším negativem je navýšení 

nákladovosti. Ta je vyvažována několika pozitivy jako jsou výnosy z odpisu záporného 

konsolidačního rozdílu, navýšení tržeb, zlepšení běžné likvidity a mírné zlepšení i 

rentability aktiv a investovaného kapitálu.  

Je důležité vzít v potaz i další výhody, které by akvizice přinesla a nelze je vyčíst 

z konsolidovaných účetních výkazů. Pro společnost DEMSTAV group s.r.o. to může být 

získávání peněžních prostředků od mateřské společnosti s výhodnějšími podmínkami než 

od bankovních institucí, které mají přísnější podmínky. Pro Skupinu JTH pak může být 

výhodou umístění přikupované společnosti, která má své sídlo a pravděpodobně i svůj 

movitý majetek využívaný k provádění staveb, v druhém koutu České republiky 

v Hranici. Bylo by tak jednodušší provádět úpravu pozemků a výstavbu budov i v této 

oblasti. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala konsolidací podle českých právních předpisů a tím, 

jaký má vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnocení dopadu rozšíření konsolidačního celku 

o další společnost na ekonomickou situaci vybraného koncernu pomocí vybraných 

ukazatelů a s využitím konsolidačních metod. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím 

naplnění dílčích cílů, které vedly k sestavení nové konsolidované účetní závěrky. Z ní 

byla posouzena ekonomická situace nového rozšířeného konsolidačního celku vybranými 

nástroji finanční analýzy. Tato akvizice neměla na Skupinu JTH příliš razantní vliv dle 

zjištěných výsledků. To může být způsobeno buď tím, že přikupovaná společnost oproti 

konsolidačnímu celku je poměrně malá anebo tím, že finanční situace těchto účetních 

jednotek je podobná. Každopádně akvizicí se vylepšila většina ukazatelů a spojení by 

mohlo přinést i další výhody, které nelze na první pohled říci z účetních výkazů, jako 

zvýšení tržního podílu či využití lokality DEMSTAV group s.r.o. 

Prvním dílčím cílem bylo provést ocenění podílu podniku. Tohoto cíle bylo dosaženo 

odhadem hodnoty na základě generátorů hodnoty a výpočtem vážených průměrných 

nákladů prostřednictvím stavebnicového modelu Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Dalším dílčím cílem bylo použít relevantní metodu konsolidace a provést úpravu 

konsolidované účetní závěrky vyvolanou změnou konsolidačního celku. Tohoto cíle bylo 

dosaženo zvolením výše přikupovaného vlastnického podílu 90 %. Na to navazovalo 

zvolení plné metody konsolidace a úprava konsolidovaných účetních výkazů dle české 

právní úpravy. Tedy výpočet konsolidačního rozdílu a jeho odpisu, vyloučení hodnoty 

přikupovaného vlastnického podílu z dlouhodobého finančního majetku, rozdělení 

vlastního kapitálu přikupovaného podniku na menšinový a většinový, zohlednění odpisu 

konsolidačního rozdílu ve výsledku hospodaření a následná agregace položek rozvahy a 

taktéž výkazu zisku a ztrát. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ZoOK Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

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

VZZ Výkaz zisku a ztrát 

ČÚS 20 Český účetní standard pro podnikatele č. 020, Konsolidovaná 

účetní závěrka 

 

EBIT Výsledek hospodaření před zdaněním a úroky 

DCF Diskontované cash flow 

WACC Průměrné vážené náklady kapitálu 

ÚO Účetní období 

DHM Dlouhodobý hmotný majetek 

VH Výsledek hospodaření 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

VP Většinový podíl 

MP Menšinový podíl 

KC Konsolidační celek 

VK Vlastní kapitál 

VH BO Výsledek hospodaření běžného období 

OA Oběžná aktiva 

DM Dlouhodobý majetek 

KPVH Korigovaný provozní výsledek hospodaření 
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Příloha č. 1: Pomocné výpočty pro odhad hodnoty podniku DEMSTAV group s.r.o. 

Odhad vývoje tržeb 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tržby 72 468 36 916 37 424 48 027 52 666 59 577 67 395 76 239 86 243 97 561 

Index růstu tržeb   0,5094 1,0138 1,2833 1,0966 1,1312 1,1312 1,1312 1,1312 1,1312 

Průměr 1,1312 1,1312 

Roční tempo růstu   -0,4906 0,0138 0,2833 0,0966 0,1312 0,1312 0,1312 0,1312 0,1312 

Provozně nutný kapitál 

Doba obratu ve dnech 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Zásoby 0,22 6,13 12,41 0,99 0,34 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 

Pohledávky (celkem) 85,67 207,43 133,91 169,62 206,60 160,65 160,65 160,65 160,65 160,65 

Krátkodobé závazky neúročené celkem 80,15 105,61 81,50 32,51 33,22 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 

Dlouhodobé závazky (neúročené) 30,33 37,74 13,81 6,63 179,26 92,95 92,95 92,95 92,95 92,95 

                      

Provozně nutné peníze 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Peníze (pokladna + bankovní účet) 628 193 970 3 509 2 280      

Hotovostní likvidita skutečná 0,04 0,02 0,10 0,35 0,21           

Hotovostní likvidita obor 0,84 0,54 0,39 0,71 0,6           

Provozně nutná likvidita 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Provozně nutné peníze 628 193 970 3 509 2 280 6 572 7 434 8 409 9 513 10 761 

                      

Upravený pracovní kapitál 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Zásoby 45 629 1 290 132 50 665 752 851 963 1 089 

Pohledávky 17 246 21 271 13 921 22 629 30 224 26 586 30 075 34 021 38 485 43 536 

Peněžní prostředky provozně nutné 628 193 970 3 509 2 280 6 572 7 434 8 409 9 513 10 761 

Ostatní aktiva (časové rozlišení aktivní) 1 758 2 042 1 697 1 805 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 

Krátkodobé závazky (neúročené) 17 319 11 567 9 938 5 189 5 768 11 021 12 468 14 104 15 954 18 048 

Ostatní pasiva (časové rozlišení pasivní) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Upravený pracovní kapitál 2 358 12 568 7 940 22 886 28 979 24 994 27 986 31 371 35 200 39 531 

Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst prac. kap. 104,20% 23,50% 

   

   



II 

 

Investiční náročnost majetku    

Investiční náročnost SMV 2014 2015 2016 2017 2018           

Stav majetku ke konci roku 10 740 6 124 4 700 2 637 36 322           

Odpisy   3 288 2 813 2 098 1 385           

Investice netto (rozdíl dvou netto hodnot majetku)   -4 616 -1 424 -2 063 33 685           

Investice brutto (odpis + investice netto)   -1 328 1 389 35 35 070           

Investiční náročnost růstu tržeb 2014-2018 162,43%           

                      

Investiční náročnost SMV (konkurenční podnik) 2014 2015 2016 2017 2018           

Stav majetku ke konci roku 2 838 5 292 4 714 4 067 10 989           

Odpisy   1 150 1 513 2 529 1 574           

Investice netto (rozdíl dvou netto hodnot majetku)   2 454 -578 -647 6 922           

Investice brutto (odpis + investice netto)   3 604 935 1 882 8 496           

Investiční náročnost růstu tržeb 2014-2018 11,78%           

Plán majetku, investic a odpisu    

SMV 2018 2019 2020 2021 2022 2023         

Původní - odpisy 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385         

- zůstatková hodnota 36 322 34 937 33 552 32 167 30 782 29 397         

Nový - investice netto   7 821 7 821 7 821 7 821 7 821         

- investice brutto   9 206 10 740 12 530 14 619 17 055         

- pořizovací hodnota k 31. 12.   9 206 19 946 32 476 47 095 64 150         

- odpisy (1/6 z pořizovací hodnoty k 1.1.)   0 1 534 3 324 5 413 7 849         

Celkem - odpisy 1 385 1 385 2 919 4 709 6 798 9 234         

- zůstatková hodnota 36 322 44 143 51 964 59 785 67 605 75 426         

Pozemky                     

- zůstatková hodnota 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000         

Majetek celkem               

Odpisy 1 385 1 385 2 919 4 709 6 798 9 234         

Zůstatková hodnota 39 322 47 143 54 964 62 785 70 605 78 426         

Celkové investice netto do dlouhodobého majetku   7 821 7 821 7 821 7 821 7 821         

Celkové investice brutto do dlouhodobého majetku   9 206 10 740 12 530 14 619 17 055         
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Příloha č. 2: Rozvaha skupiny JTH za roky 2017 a 2018 v tis. Kč 

Označení AKTIVA       2017 2018 

  AKTIVA CELKEM 5 073 542 4 894 180 

B.   Dlouhodobý majetek 4 687 413 4 553 490 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 258 2 555 

  

3. Software 180 118 

4. Ostatní ocenitelná práva 78 37 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   2 400 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 4 312 588 4 201 404 

B. II. 1 Pozemky a stavby 3 748 272 3 717 659 

  

1.1 Pozemky 797 174 806 937 

1.2 Stavby 2 951 098 2 910 722 

2 Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 25 321 35 329 

3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 257 842 237 351 

4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9 616 16 499 

4.1 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 9 616 16 499 

5 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
271 537 194 566 

5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 104 578 88 255 

5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 166 959 106 311 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 374 567 349 531 

    8. Kladný konsolidační rozdíl       366 138 339 037 

    9. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci       8 429 10 494 

C.   Oběžná aktiva 379 345 334 578 

C. I.   Zásoby 37 717 13 898 

C. I. 1 Materiál 632 618 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 16 689 9 155 

3 Výrobky a zboží 20 396 4 125 

3.2 Zboží 20 396 4 125 

C. II.   Pohledávky 208 912 204 346 

C. II.1 Dlouhodobé pohledávky 114 826 97 229 

    1 Pohledávky z obchodních vztahů 78 126 76 065 

    5 Pohledávky - ostatní 36 700 21 164 

    5.4 Jiné pohledávky 36 700 21 164 

  II.2 Krátkodobé pohledávky 94 086 107 117 

    1 Pohledávky z obchodních vztahů 36 526 57 740 

    4 Pohledávky - ostatní 57 560 49 377 

    4.3 Stát - daňové pohledávky 10 30 

    4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 12 396 15 102 

    4.5 Dohadné účty aktivní 43 809 34 229 

    4.6 Jiné pohledávky 1 345 16 

C. IV. Peněžní prostředky 132 716 116 334 
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C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 9 977 6 668 

  2 Peněžní prostředky na účtech 122 739 109 666 

D. I.   Časové rozlišení 6 784 6 112 

D. I. 1 Náklady příštích období  6 769 5 794 

  
2 Komplexní náklady příštích období   306 

3 Příjmy příštích období 15 12 

  PASIVA CELKEM 5 073 542 4 894 180 

A.   Vlastní kapitál 1 597 489 1 767 151 

A. I.   Základní kapitál 1 185 410 1 185 410 

  1 Základní kapitál 1 185 410 1 185 410 

A. II.   Ážio 299 781 326 081 

A. II. 1 Ážio 361 361 

  

2 Kapitálové fondy 299 420 325 720 

2.1 Ostatní kapitálové fondy 299 420 325 720 

A. III. Fondy ze zisku 200 200 

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 200 200 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 63 158 96 177 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  63 158 96 177 

  4 Konsolidační rezervní fond 2 711 4 789 

A. V.   

Výsledek hospodaření za úč. období  

bez menšinových podílů 
46 229 154 494 

    1 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  

bez ekvivalence 
44 151 152 426 

    2 Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 2 078 2 068 

B. + C. Cizí zdroje 3 473 463 3 123 991 

B.     Rezervy 3 649 3 660 

  4 Ostatní rezervy 3 649 3 660 

C.     Závazky 3 469 814 3 120 331 

C. I.   Dlouhodobé závazky 2 696 131 2 364 002 

C. I. 2 Závazky k úvěrovým institucím 2 128 326 1 857 628 

    3 Dlouhodobé přijaté zálohy 528 533 

    4 Závazky z obchodních vztahů 8 215 3 577 

    6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 424 164 359 400 

    8 Odložený daňový závazek 103 292 104 811 

    9 Závazky - ostatní 31 606 38 053 

    9.3 Jiné závazky 31 606 38 053 

C. II.   Krátkodobé závazky 773 683 756 329 

C. II. 2 Závazky k úvěrovým institucím 652 000 660 500 

    3 Krátkodobé přijaté zálohy 41 070 38 130 

    4 Závazky z obchodních vztahů 46 200 12 672 

    8 Závazky ostatní 34 413 45 027 

    8.3 Závazky k zaměstnancům 1 708 1 816 

    8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 851 917 

    8.5 Stát - daňové závazky a dotace 11 349 11 077 

    8.6 Dohadné účty pasivní 15 607 23 307 
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    8.7 Jiné závazky 4 898 7 910 

D.   Časové rozlišení 2 590 3 038 

    2 Výnosy příštích období  2 590 3 038 

 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát skupiny JTH za roky 2017 a 2018 v tis. Kč 

Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2017 2018 

  I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 448 376 544 062 

  II. Tržby za prodej zboží 47 523 22 053 

A     Výkonová spotřeba 176 750 233 753 

A   1 Náklady vynaložené na prodané zboží 41 692 21 160 

   2 Spotřeba materiálu a energie 28 719 28 935 

   3 Služby 106 339 183 658 

B   Změna stavu zásob vlastní činnosti -11 165 -225 

D     Osobní náklady 34 309 34 768 

D   1 Mzdové náklady 25 698 26 237 

   
2 

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 

náklady 
8 611 8 531 

   2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8 526 8 472 

   2.2 Ostatní náklady 85 59 

E   Úpravy hodnot v provozní oblasti 129 588 141 073 

E 
  

1 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
103 193 114 786 

   
1.1 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného 

majetku - trvalé 
103 174 114 767 

   
1.2 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku - dočasné 
19 19 

   2 Úpravy hodnot zásob 109 109 

   3 Úpravy hodnot pohledávek 534 -923 

    4 Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 26 820 27 101 

  III   Ostatní provozní výnosy 57 059 262 623 

  III 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  13 772 195 007 

  III 3 Jiné provozní výnosy 43 287 67 616 

F   Ostatní provozní náklady 61 571 238 498 

F   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 14 508 159 660 

   3 Daně a poplatky 3 115 3 476 

   
4 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období 
226 96 

   5 Jiné provozní náklady 43 722 75 266 

* Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 161 905 180 871 

  IV   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 110 703 

  IV 2 Ostatní výnosy z podílů  0 110 703 

G  Náklady vynaložené na prodané podíly  0 8 730 

  VI   Výnosové úroky a podobné výnosy 4 742 4 193 

  VI 2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 4 742 4 193 

J     Nákladové úroky a podobné náklady 93 734 104 116 

J   2 Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 93 734 104 116 



VI 

 

VII. Ostatní finanční výnosy 584 280 

K   Ostatní finanční náklady 3 111 2 942 

* Konsolidovaný finanční VH -91 519 -612 

** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním -91 519 -612 

L   Daň z příjmů za běžnou činnost 26 235 27 833 

L 

  

1 Daň z příjmů splatná 22 350 25 315 

 2 Daň z příjmů odložená 3 885 2 518 

** Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění -117 754 -28 445 

*** 
Konsolidovaný výsledek hospodaření za úč. období bez 

podílu ekviv 
44 151 152 426 

      

Konsolidovaný výsledek hosp. běžného úč. bdobí bez 

menšinových podílů 
44 151 152 426 

      Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 0 0 

*** Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 2 078 2 068 

**** Výsledek hospodaření za účetní období -115 676 -26 377 

* Čistý konsolidovaný obrat za účetní období 558 284 943 913 

 

Příloha č. 4: Rozvaha DEMSTAV group s.r.o. za roky 2014 - 2018 v tis. Kč 

Označení AKTIVA 2014 2015 2016 2017 2018 

  AKTIVA CELKEM 30 469 31 039 22 578 33 712 74 086 

B.   Dlouhodobý majetek 10 792 6 904 4 700 5 637 39 339 

B. I.   Dl. nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B. II.   Dl. hmotný majetek 10 792 6 904 4 700 5 637 39 339 

B. II. 1 Pozemky a stavby       3 000 3 000 

    1.1 Pozemky       3 000 3 000 

    2 
Hmotné movité věci a soubory movitých 

věcí 
10 740 6 124 4 700 2 637 36 322 

    5 
Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený 

DHM 
52 780     17 

C.   Oběžná aktiva 17 919 22 093 16 181 26 270 32 554 

C. I.   Zásoby 45 629 1 290 132 50 

C. I. 1 Materiál     161 109 32 

    2 Nedokončená výroba a polotovary 45 629 1 091     

    3 Výrobky a zboží 0 0 38 23 18 

    3.2 Zboží     38 23 18 

C. II.   Pohledávky 17 246 21 271 13 921 22 629 30 224 

C. II.1   Dlouhodobé pohledávky 1 025 9 000 4 346 13 414 12 123 

    1 Pohledávky z obch. vztahů 1 025 271 271 227 163 

    5 Pohledávky - ostatní 0 8 729 4 075 13 187 11 960 

    5.4 Jiné pohledávky   8 729 4 075 13 187 11 960 

  II.2   Krátkodobé pohledávky 16 221 12 271 9 575 9 215 18 101 

    1 Pohledávky z obch. vztahů 15 458 11 890 9 142 8 117 13 327 

    4 Pohledávky - ostatní 763 381 433 1 098 4 774 

    4.3 Stát - daňové pohledávky 117 31   908 3 724 
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    4.4 Krát. poskytnuté zálohy 275 298 418 89 244 

    4.5 Dohadné účty aktivní 274     81 773 

    4.6 Jiné pohledávky 97 52 15 20 33 

C. IV.   Peněžní prostředky 628 193 970 3 509 2 280 

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 572 90 66 10 38 

  2 Peněžní prostředky na účtech 56 103 904 3 499 2 242 

D. I.   Časové rozlišení 1 758 2 042 1 697 1 805 2 193 

D. I. 1 Náklady příštích období  1 758 2 042 1 697 1 805 2 193 

      PASIVA CELKEM 30 469 31 039 22 578 33 712 74 086 

A.   Vlastní kapitál 5 869 6 998 8 756 10 934 13 268 

A. I.   Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A. III.   Fondy ze zisku 20 0 0 0 0 

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 20         

A. IV.   VH minulých let 4 449 5 669 6 799 8 555 10 734 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  4 506 5 726 6 856 8 555 10 734 

    2 Neuhrazená ztráta min. let 57 57 57     

A. V.   VH běžného úč. období  1 200 1 129 1 757 2 179 2 334 

B. + C. Cizí zdroje 24 600 24 041 13 822 22 778 60 818 

B.     Rezervy           

C.     Závazky 24 600 24 041 13 822 22 778 60 818 

C. I.   Dlouhodobé závazky 7 281 12 474 3 884 12 624 50 086 

C. I. 2 Závazky k úvěr. institucím 1 175 8 604 2 448 11 739 23 861 

    4 Závazky z obchodních vztahů 6 106 3 855 1 429 878 26 210 

    9 Závazky - ostatní 0 15 7 7 15 

    9.3 Jiné závazky   15 7 7 15 

C. II.   Krátkodobé závazky 17 319 11 567 9 938 10 154 10 732 

C. II. 2 Závazky k úvěr. institucím       4 965 4 964 

    3 Krátkodobé přijaté zálohy       3   

    4 Závazky z obchodních vztahů 13 668 8 325 7 052 3 237 3 793 

    8 Závazky ostatní 3 651 3 242 2 886 1 949 1 975 

    8.3 Závazky k zaměstnancům 542 412 502 430 507 

    8.4 
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. 

pojištění 
605 1 180 304 264 308 

    8.5 Stát - daňové závazky a dotace 1 319 913 614 403 252 

    8.6 Dohadné účty pasivní 1 176 737 648 196 218 

    8.7 Jiné závazky 9   818 656 690 

D.     Časové rozlišení 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztrát DEMSTAV group s.r.o. za roky 2014 - 2018 v tis. Kč 

Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2014 2015 2016 2017 2018 

  I.   Tržby z prodeje výrobků a služeb 72 468 36 916 37 424 48 027 52 666 

  II.   Tržby za prodej zboží 2 503 1 390 1 019 975 848 

A     Výkonová spotřeba 55 800 22 207 24 440 33 996 39 348 

A   1 Náklady vynaložené na prodané zboží 1 558 1 017 690 732 679 

A   2 Spotřeba materiálu a energie 18 380 11 707 12 364 11 641 14 871 

A   3 Služby 35 862 9 483 11 386 21 623 23 798 

B   Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 526 -584 -462 1 091 0 

D     Osobní náklady 10 782 9 111 9 441 9 536 10 375 

D   1. Mzdové náklady 8 026 6 810 7 017 7 056 7 674 

D   2. 
Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. pojištění 

a ostatní náklady 
2 756 2 301 2 424 2 480 2 701 

D   2.1 
Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. 

pojištění 
2 756 2 301 2 424 2 480 2 701 

E   Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 832 3 288 2 813 2 098 1 385 

E   1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
2 832 3 288 2 813 2 098 1 385 

  III.   Ostatní provozní výnosy 5 885 1 909 2 908 2 971 3 189 

  III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  4 525 1 564 2 282 196 1 051 

  III. 2. Tržby z prodeje materiálu 964 2 291 309 444 

  III. 3. Jiné provozní výnosy 396 343 335 2 466 1 694 

F   Ostatní provozní náklady 5 948 4 162 2 682 2 497 2 375 

F   1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
3 031 2 155 656 64 76 

F   2. Zůstatková cena prodaného materiálu 963  0 67 76 77 

F   3. Daně a poplatky 838 662 628 651 627 

F   5. Jiné provozní náklady 1 116 1 345 1 331 1 706 1 595 

  *   Provozní výsledek hospodaření 1 968 2 031 2 437 2 755 3 220 

  VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 5 316 425 154 

  VI. 1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
0 5 316 425 154 

J     Nákladové úroky a podobné náklady 519 488 591 507 441 

J   2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 519 488 591 507 441 

  VII. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 19 

K     Ostatní finanční náklady 5 3 2 1 18 

  *   Finanční výsledek hospodaření -524 -486 -277 -83 -286 

  **   Výsledek hospodaření před zdaněním 1 444 1 545 2 160 2 672 2 934 

L     Daň z příjmů za běžnou činnost 244 416 403 493 600 

L   1. Daň z příjmů splatná 244 416 403 493 600 

  **   Výsledek hospodaření po zdanění 1 200 1 129 1 757 2 179 2 334 

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období 1 200 1 129 1 757 2 179 2 334 

 


