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Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky  

a zhodnocení vlivu rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci. První 

část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou pro dané téma práce stěžejní. Následně 

je analyzována současná ekonomická situace koncernu spolu s oceněním nově 

pořízeného obchodního podílu. Na závěr je sestavena nová konsolidovaná účetní závěrka 

a poté je provedena komparace původního stavu s nově vzniklým rozšířeným 

konsolidačním celkem. 

 

Abstract  

The master's thesis focuses on the issue of consolidated financial statements and the 

evaluation of the impact of the widening of the consolidated group on its economic 

situation. The first part of the thesis includes theoretical knowledge that are crucial for 

the consolidated financial statement. Afterwards, the current economic situation of the 

consolidated group is analyzed together with the valuation of the newly acquired business 

share. Finally, there are a new consolidated financial statements proposed and then the 

original state is compared with the newly extended consolidated group. 
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ÚVOD 

V současné době se čím dál více do popředí dostává téma spojování podniků. Tento fakt 

je zapříčiněn jednak stále větším tlakem na upevňování pozice na trhu, jednak také snahou 

získat větší tržní podíl v odvětví. Společnosti by v rámci svého dlouhodobého 

strategického plánování měly zvažovat způsoby, kterými by přispěly k rozvoji nebo 

udržení své specifické výhody na trhu, a tedy také k růstu, nebo alespoň k udržení své 

hodnoty. Základním nástrojem k získávání většího podílu na trhu se staly fúze a akvizice, 

které se považují za jedny z hlavních forem spojování podniků. 

Tato diplomová práce se zabývá převážně kapitálovými akvizicemi, jejichž název 

naznačuje kapitálovou propojenost společností na základě držení vlastnických podílů. 

S tím souvisí i konsolidovaná účetní závěrka, která se sestavuje za skupinu účetních 

jednotek jako za jeden celek.  

Cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o skupině společností 

především akcionářům mateřské společnosti, jejichž odměna se může odvíjet  

od konsolidovaného výsledku hospodaření celé skupiny společností, ale také dalším 

uživatelům, jako jsou například banky, věřitelé nebo potencionální investoři.  

Sestavení konsolidované účetní závěrky je ve srovnání se sestavením individuální účetní 

závěrky mnohem náročnější a jeho postup je upraven tuzemskou i mezinárodní 

legislativou, konkrétně International Financial Reporting Standards (mezinárodní 

standardy účetního výkaznictví) a International Accounting Standards (mezinárodní 

účetní standardy). Tato práce se však dále zabývá pouze konsolidovanou účetní závěrkou 

dle české právní úpravy. 

Diplomovou práci lze rozdělit na dvě části. První částí je část teoretická, ve které jsou 

nejprve podrobně definovány základní pojmy související s konsolidovanou účetní 

závěrkou, následně je tato část orientována na samotnou problematiku konsolidované 

účetní závěrky a v závěru jsou řešena teoretická východiska pro zpracování ocenění 

podniku a zhodnocení ekonomické situace koncernu.  
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Druhou část práce lze nazvat částí praktickou, ve které se uplatňují teoretická východiska 

nabytá z předchozí části. V první fázi je představen vybraný koncern, na který  

se diplomová práce orientuje, a následně je provedena analýza konsolidovaných účetních 

výkazů.  

Ve druhé fázi je realizováno ocenění obchodního podílu ve společnosti, o kterou  

se koncern rozhodl rozšířit svůj konsolidační celek. V závěru se praktická část práce 

zabývá sestavením nové konsolidované účetní závěrky zvolenou metodou konsolidace  

a v poslední fázi je provedeno zhodnocení rozšíření konsolidačního celku na jeho 

ekonomickou situaci.  
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CÍLE PRÁCE, METODY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení dopadu rozšíření konsolidačního 

celku na jeho ekonomickou situaci. Pro dosažení hlavního cíle je nutné identifikovat 

jednotlivé dílčí cíle, mezi které patří: 

• vymezení teoretických východisek, které jsou stěžejní pro posuzování 

konsolidovaných účetních výkazů, zejména týkajících se sestavení 

konsolidované účetní závěrky, ocenění obchodního podílu a ekonomického 

zhodnocení koncernu, 

• provedení analýzy ekonomické situace koncernu před rozšířením 

konsolidačního celku, 

• ocenění přikupovaného obchodního podílu ve společnosti, o kterou se rozšíří 

původní konsolidační celek, 

• sestavení nové konsolidované účetní závěrky pomocí relevantní metody 

konsolidace. 

Při zpracování diplomové práce byly využity metody finanční analýzy, zejména analýza 

absolutních a poměrových ukazatelů. Dále byly při ekonomickém zhodnocení využity 

metody komparace zaměřené na mezipodnikové srovnávání. Pro ocenění obchodního 

podílu byla využita metoda opírající se o analýzu výnosů podniku a na závěr práce byla 

pro sestavení nové konsolidované účetní závěrky použita plná metoda konsolidace.  

Dále byly v práci využity logické metody, které zahrnují: 

• analýzu, jejímž cílem je vysvětlení daného problému zkoumáním jednotlivých 

složek, 

• syntézu, což je proces spojování části do celku analytickým přístupem, 

• komparaci, metodu srovnání s cílem pozorovat shody a rozdíly ve znacích 

jednotlivých objektů, jevů a ukazatelů, 

• indukci, která udává obecné závěry z nových poznatků (Lorenc, 2013).  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA POSUZOVÁNÍ 

KONSOLIDOVANÝCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 

Teoretická část diplomové práce se rozděluje celkem na pět podkapitol. Nejprve je 

přiblíženo spojování podniků pomocí fúzí a akvizic, dále jsou charakterizovány základní 

pojmy, které jsou pro pochopení dané problematiky stěžejní. Ve třetí části je pak 

zachycena podstata samotné konsolidované účetní závěrky spolu s vymezením 

konsolidačních metod. Poslední část teoretických východisek práce se soustřeďuje  

na ekonomické zhodnocení koncernu a oceňování podniku. 

1.1 Spojování podniků 

Spojování podniků je jedním ze způsobů přeměn obchodních korporací vedle jejich 

rozdělování, případně změny jejich právní formy. Tato transformace se uskutečňuje  

za účelem vytvoření jednoho ekonomického celku a získání kontroly nad hospodářskými 

operacemi připojené korporace (Sedláček, 2014).  

Mezi hlavní motivy sdružování organizací patří zejména:  

• posílení pozice na trhu, a tím zlepšení konkurenceschopnosti vůči dodavatelům  

a odběratelům, 

• získání hospodářsko-mocenské pozice omezením konkurence, 

• posílení pozici vůči státu a jiným sdružením (např. odbory), 

• snížení rizika z činnosti organizace jeho rozložením na větší počet společností, 

• zvýšení hospodárnosti v rámci větší hospodářské jednotky (Blažek, 2014). 

Prvotním cílem při sdružování organizací je dosažení většího ekonomického zisku. Toho 

může být dosaženo zejména: 

• zvýšením efektivity prostřednictví úspor z rozsahů a úspor nákladů, 

• získáním lepšího postavení na trhu, 

• rozšířením podnikatelské činnosti a proniknutím na nová teritoria, 

• vůdcovským postavením v oblasti určování cen (Ray, 2010). 
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V souvislosti se spojováním podniků se lze obvykle setkat s pojmy jako jsou „fúze“  

a „akvizice“. Fúze a akvizice představují spojování podniků, při kterém dochází ke změně 

vlastnické struktury. Vedle toho existuje ještě spojení podniků, při kterém se nemění 

vlastnická struktura, a to sice ve formě sdružení podnikatelů nebo kartelu (Hrdý  

a Strouhal, 2010). 

Co se týče legislativy spojování podniků v ČR, v minulosti byla tato otázka po dlouhou 

dobu řešena v rámci obchodního zákoníku. Nyní však spolu se zánikem tohoto zákoníku 

je otázka fúzí ošetřena v rámci samostatného zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev. Tímto samostatným zákonem se Česká republika 

významně podřídila pravidlům EU týkajícím se spojování podniků a posiluje se tak 

kvalita podnikatelského prostředí v ČR a také se zvyšuje jeho atraktivita pro investory 

(Hrdý a Strouhal, 2010). 

1.1.1 Fúze 

Pojmem „fúze“ se dá obecně označit proces, ve kterém zaniká jedna nebo více společností 

a její/jejich jmění přebírá právní nástupce, který již existuje nebo teprve fúzí vzniká. 

Rozlišují se dvě formy fúze, a to fúze sloučením anebo splynutím (Skálová, 2012). 

Fúze sloučením vzniká tím způsobem, že jedna obchodní společnost do sebe vstřebává 

druhou nebo více společností a dochází tak k vytváření většího a silnějšího ekonomického 

celku. Slučované obchodní společnosti zanikají bez likvidace a současně jejich majetek 

(aktiva) a závazky přecházejí na společnost, se kterou byly sloučeny (na tzv. nástupnickou 

společnost). Tímto sloučením tedy nevzniká nový subjekt, nýbrž právním nástupcem  

je již existující obchodní společnost, která převzala majetek a závazky zrušovaných 

společností. Společníci zanikajících společností se stávají společníci nástupnické 

společnosti a v případě, že zanikající společnosti mají pod sebou i další podniky, tak  

i tyto podniky spadají pod nástupnickou společnost (Sedláček, 2014). 
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Naproti tomu fúzí splynutím se označuje operace, při níž veškerý majetek a závazky 

jedné či více zanikajících společnosti přecházejí na nově vzniklou společnost, kterou 

tyto zanikající společnosti založily. Společníci zanikajících společností tak nabudou 

podíl v nástupnické společnosti s případným doplatkem na dorovnání (Strouhal, 2013). 

 

Obrázek č. 2: Fúze splynutím (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Strouhal, 2013) 

1.1.2 Akvizice 

Pojem akvizice lze nejobecněji definovat jako proces získávání či nabývání. Zpravidla  

se jedná o proces získání nového podniku pod svoji kontrolu, a to za účelem dosáhnout 

řady strategických, finančních, organizačních a jiných cílů. Může se jednat o postup 

předem dohodnutý (přátelský) anebo i nepřátelský (Skálová, 2012). 

Nejčastěji se rozlišují se dva základní druhy akvizicí, a to majetková anebo kapitálová 

akvizice. Podstatou kapitálových akvizic je koupě akcií, vlastnických podílů či účastí 

s cílem korporace získat kontrolu nad jinou korporací. Vedle převzaté kontroly získává 

akvizitor prospěch ve formě dividend nebo podílů na zisku. Při kapitálové akvizici  

se právní postavení korporací nemění, nicméně jsou vzájemně propojené a měly by tudíž 

sledovat společné cíle a prospěch ekonomického celku (Sedláček, 2014). 

Obrázek č. 1: Fúze sloučením (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Strouhal, 2013) 
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Na níže uvedeném obrázku je dle Sedláčka (2014) znázorněn proces akvizice kapitálu 

dvou kapitálových společností.  

 

Obrázek č. 3: Kapitálová akvizice (Zdroj: Sedláček, 2014 s. 50) 

Dle Janišové a Křivánka (2013) při majetkové akvizici kupující (akvizitor) přebírá 

majetek či závazky společnosti. Kupující společnost tak získává majetek prodávajícího 

buď za peněžité, nebo nepeněžité plnění. Tato transakce může probíhat jak na úrovni 

celého podniku, tak pouze jeho části. Při tomto procesu tedy dojde ke spojení dvou 

korporací, avšak po právní stránce se postavení obou korporací nezmění. Obě si zachovají 

svoji právní subjektivitu a změní se pouze jejich bilanční struktura. Majetková akvizice 

je prováděna na základě smlouvy, jejíž nutností je písemná forma (Sedláček, 2014). 

Na následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu transakcí fúzí a akvizic v České republice 

ve sledovaných letech 2011-2018.  
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Graf č. 1: Fúze a akvizice v ČR v letech 2011-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Statista, 2018) 

1.2 Základní pojmy 

Pro lepší pochopení dané problematiky je nutné vymezení základních pojmů, které úzce 

souvisí s tématem diplomové práce. V následující kapitole budou tedy vysvětleny stěžejní 

pojmy objevující se při konsolidaci účetní závěrky. 

Konsolidační celek 

Vymezení konsolidačního celku je klíčovou fází procesu konsolidace. Konsolidační celek 

tvoří konsolidující účetní jednotka (mateřská společnost) a konsolidované účetní jednotky 

(dceřiné společnosti), kde je příslušný vliv uplatňován na základě velikosti vlastnického 

podílu (Zelenka, Zelenková, 2018).  

Výše zmíněné vymezení konsolidačního celku vychází ze zákona o účetnictví, který 

uvádí, že konsolidační celek tvoří obchodní společnost, která je ovládající osobou,  

s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají společný vliv, a dále ovládané osoby  

s výjimkou ovládaných osob, ve kterých je vykonáván společný vliv, a to za podmínek 

stanovených v § 22a, 22aa tohoto zákona a prováděcími právními předpisy  

(Zákon č. 563/1991 Sb., § 22). 
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Mateřská společnost (ovládající osoba) 

Definici mateřské společnosti neboli ovládající osoby lze nalézt v zákoně o obchodních 

společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), který uvádí,  

že: „Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo 

uplatňovat rozhodující vliv. Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou 

obchodní korporací.“ (Zákon č. 90/2012 Sb., § 74 odst. 1 a 2) 

Dceřiná společnost (ovládaná osoba) 

Obdobně zákon o obchodních korporací definuje i pojem ovládané osoby neboli dceřiné 

společnosti, a to jako: „Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající 

osobou. Je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací.“ 

(Zákon č. 90/2012 Sb., § 74 odst. 1 a 2) 

Účetní jednotka pod společným vlivem 

Loja a Jonáš (2016) uvádějí, že účetní jednotka pod společným vlivem je osoba, ve které 

konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka vykonává společní vliv a má povinnost 

se podrobit sestavení konsolidované účetní závěrky. 

Účetní jednotka přidružená 

Naproti tomu účetní jednotkou přidruženou, je myšlená osoba, ve které konsolidující 

účetní jednotka vykonává podstatný vliv a taktéž má povinnost podrobit se v souladu 

s českou legislativou sestavení konsolidované účetní závěrky (Loja a Jonáš, 2016). 

Míra vlivu a velikost účasti 

Základem pro konsolidovanou účetní závěrku je bezesporu také vymezení míry vlivu, 

tzn. v jaké míře ovládající osoba (mateřská společnost) ovládá ovládanou společnost 

(dceřinou společnost). Míra vlivu slouží k určení, které společnosti budou zahrnuty  

do konsolidačního celku a jaká bude následně použita metoda konsolidace. Obecně  

se rozeznává vliv přímý a nepřímý (Vomáčková, 2005).  
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Obrázek č.4: Přímý a nepřímý vliv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výše je uvedeno jednoduché grafické znázornění uplatnění přímého a nepřímého vlivu. 

Z toho vyplývá, že společnost A má ve společnostech B a C přímý vliv, jelikož nakoupila 

v těchto společnostech obchodní podíly. V případě společnosti D vzniká společnosti  

A nepřímý vliv, a to z důvodu právě uplatňovaného přímého vlivu u společnosti C, která 

uplatňuje u společnosti D přímý vliv. 

Ze zákona o účetnictví a zákona o obchodních korporací lze vyvodit, že se rozlišují tři 

typy neboli stupně vlivů, a to rozhodující, podstatný a společný vliv. Jak již bylo výše 

zmíněno, stupeň vlivu určuje konsolidační metodu. Pro lepší orientaci a pochopení jsou 

dané vlivy stručně definovány v níže vyobrazené tabulce, kde jsou zároveň uvedeny  

i konsolidační metody, které se použijí u jednotlivých stupňů vlivů (Loja a Jonáš, 2016). 

Tabulka č. 1: Míry vlivu ovládání účetních jednotek (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Loja a Jonáš, 2016 

s. 12) 

  

Stupeň vlivu Stručná definice Konsolidační 

metoda 

Rozhodující vliv 
rozhodující vliv, který je uplatňován přímo, či 

nepřímo ovládající osobou, podíl na 

hlasovacích právech představuje alespoň  

40 %, resp. 30 % (při splnění určitých 

podmínek) 

plná 

Podstatný vliv 
významný vliv, který není rozhodující ani 

společný, dispozice nejméně s 20 % 

hlasovacích práv 

ekvivalenční 

Společný vliv 
vliv, kdy účetní jednotka spolu s jednou nebo 

více osobami, které nejsou zahrnuty do 

konsolidačního celku, ovládají jinou účetní 

jednotku 

poměrná 
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Co se týče velikosti účasti neboli výši podílu ve společnosti, do které bylo investováno, 

logicky by se předpokládalo že míra vlivu bude s majetkovou účastí totožná. Ne vždy 

tomu tak však je. Mnohdy je výše vlivu dána speciální smlouvou a může se od výše účasti 

odlišovat. Z hlediska vymezení konsolidačního celku a určení metody konsolidace je 

rozhodující míra vlivu.  

Na níže uvedeném obrázku je znázorněn praktický příklad pro lepší pochopení dané 

problematiky. 

 

Obrázek č. 5: Určení míry vlivu a výše vlastnických podílů (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rajchlová, 

2019) 

Obrázek č. 5 znázorňuje situaci, kdy společnost A je v postavení mateřské společnosti  

a ve společnosti B má 50 % míru vlivu a vlastní 50 % vlastnického podílu. Obdobná je 

situace u společnosti C, ve které uplatňuje společnost A 70 % míru vlivu a výše 

vlastnického podílu je taktéž 70 %. Oproti tomu u společnosti D je míra vlivu společnosti 

A 20 % avšak výše vlastnického podílu se vypočítá jako součin míry vlivu podniku  

A ve společnosti C a míra vlivu podniku C ve společnosti D, zjednodušeně 70 % x 20 %              

= 14 %. Stejně se postupuje také v případě společnosti E, kde je uplatňována míra vlivu 

40 % avšak výše vlastnického podílu je 28 % (70 % x 40 %). 

Den akvizice 

Za den akvizice se považuje datum, od něhož začíná ovládající a řídící osoba uplatňovat 

příslušný vliv nad konsolidovanou účetní jednotkou (Český účetní standard pro 

podnikatele č. 020).  
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Datum akvizice je dáno věcnou podstatou procesu, není ovlivněno např. rozhodnutím 

soudu (Vomáčková, 2005). 

Konsolidační rozdíl 

ČÚS 020 definuje konsolidační rozdíl jako: „rozdíl mezi pořizovací cenou podílů 

konsolidované účetní jednotky konsolidovaného podniku a jejich oceněním podle 

podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu vyjádřeného 

reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných hodnot 

cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti.“ (Český účetní standard 

pro podnikatele č.020) 

Pro lepší představu se dá konsolidační rozdíl vyjádřit pomocí následující vzorce:  

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

Kde: KR – konsolidační rozdíl, PC – pořizovací cena včetně vedlejších nákladů 

souvisejících s pořízením, % podílu – procento podílové účasti konsolidující účetní 

jednotky v konsolidované účetní jednotce, VK – vlastní kapitál.  

Konsolidační rozdíl se odepisuje rovnoměrně do 20 let, pokud neexistují důvody  

pro kratší dobu odpisování.  

Konsolidační rozdíl může nabývá kladných, záporných nebo nulových hodnot. Jestliže  

si konsolidující účetní jednotka spolu se svým podílem kupuje i schopnost konsolidované 

účetní jednotky produkovat zisk, obvykle tvoří kladný konsolidační rozdíl. Opačně  

je tomu tak u záporného konsolidačního rozdílu, který může být zapříčiněn špatnou 

finanční situací účetní jednotky nebo nesprávným oceněním vlastního kapitálu k datu 

akvizice (Loja a Jonáš, 2016). 

1.3 Konsolidovaná účetní závěrka 

Tato kapitola diplomové práce pojednává o samotné konsolidované účetní závěrce. 

Nejprve bude objasněna podstata konsolidované účetní závěrky, dále bude 

v následujících podkapitolách přiblížen legislativní rámec, povinnosti a podmínky  
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pro sestavování konsolidovaných účetních závěrek, a nakonec budou vymezeny 

jednotlivé metody konsolidace. 

1.3.1 Podstata konsolidované účetní závěrky 

Konsolidovanou účetní závěrkou (dále jen KÚZ) je taková účetní závěrka, která  

je sestavena za skupinu samostatných jednotek, které jsou spolu nějakým určitým 

způsobem vzájemně propojeny. Například se nabízí propojení na základě držení 

vlastnických podílů, na základě smluvního uspořádání nebo na základě příbuznosti 

předmětu činnosti. Účetní jednotkou je tedy v případě KÚZ skupina propojených 

jednotek (tzv. ekonomická jednotka), a to bez ohledu na to, že právní subjektivita zůstává 

na jednotlivých jednotkách zahrnutých do skupiny (Zelenka a Zelenková, 2018). 

Aby byla konsolidovaná závěrka smysluplná, musí být sestavena za skupinu jednotek,  

u níž dává smysl finanční situaci a výkonnost sledovat. Za vhodné kritérium může být 

považováno propojení investora, tedy míra vlivu, která zajišťuje investorovi dosahovat 

ekonomických efektů z dané jednotky (Zelenka a Zelenková, 2018). 

Dle Sedláčka (2014) slouží KÚZ k informování akcionářů a společníků obchodní 

korporace, která kontroluje nebo uplatňuje podstatný vliv na podnikatelské aktivity 

korporací ve skupině. Neslouží tedy pro účely daňové ani pro účely rozdělování výsledku 

hospodaření. 

1.3.2 Legislativní úprava konsolidované účetní závěrky 

Konsolidovanou účetní závěrku je možné sestavit buď podle mezinárodních účetních 

standardů, anebo dle české legislativy. Jelikož se tato práce zaměřuje na sestavení KÚZ 

dle českých předpisů, bude pozornost věnována pouze této problematice. 

V ČR je KÚZ upravena ve třech úrovních: 

• zákon o účetnictví, 

• prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, 

• české účetní standardy týkající se konsolidací účetních závěrek  

(Zelenka a Zelenková, 2018).  
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Výše zmíněnou legislativní úpravu doplňuje v ČR ještě zákon o obchodních korporacích, 

ve kterém jsou vysvětleny pojmy související s KÚZ, jako je např. ovládaná a ovládající 

osoba, koncern atp. (Zákon č. 90/2012 Sb.). 

Zákon o účetnictví stanovuje především povinnost sestavení KÚZ, hlavní zásady  

pro vymezení konsolidačního celku, výčet konsolidačních metod a uvádí rámcová 

pravidla pro konsolidaci České republiky (Zelenka a Zelenková, 2018). 

Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 

pro podnikatele se řeší postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku, 

popis metod konsolidace a uspořádání a obsahové vymezení položek KÚZ (Zelenka  

a Zelenková, 2018). 

Konsolidačním metodám se věnují i České účetní standardy, konkrétně jde o ČÚS  

pro podnikatele č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka, kde jsou vymezeny určité pojmy, 

charakteristiky jednotlivých konsolidačních metod a pravidla pro konsolidaci přehledu  

o peněžních tocích (Zelenka a Zelenková, 2018). 

1.3.3 Povinnosti a podmínky pro sestavování konsolidované účetní závěrky 

Povinnost sestavit KÚZ má, za podmínek stanovených zákonem o účetnictví (dále jen 

ZoÚ) účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou, pokud 

nevykonává společný vliv. Dále pak povinnost podrobit se sestavení KÚZ má jednotka 

bez ohledu na její sídlo, pokud je konsolidovaná účetní jednotka, účetní jednotka  

pod společným vlivem a účetní jednotka přidružená (Zákon č. 563/1991 Sb., § 22). 

ZoÚ vymezuje v §1c tři velikostní kategorie skupin účetních jednotek, a to: 

• malá skupina účetních jednotek, 

• střední skupina účetních jednotek, 

• velká skupinu účetních jednotek. 

Sestavení KÚZ je povinné pro střední a velké skupiny účetních jednotek. Malá skupina 

účetních jednotek musí sestavovat KÚZ pouze za podmínky, že ve skupině je některá  

z účetních jednotek subjektem veřejného zájmu (Zákon č. 563/1991 Sb). 
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Pro lepší přehled je daná kategorizace skupin účetních jednotek podle ZoÚ vyobrazena 

v následující tabulce. Přičemž pro první dvě kategorie jsou stanoveny tři hraniční hodnoty 

vybraných ukazatelů a při překročení alespoň dvou kritérií je skupina účetních jednotek 

zařazena do velikostně vyšší kategorie (Zelenka a Zelenková, 2018). 

Tabulka č. 2: Kategorizace skupin účetních jednotek (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Zelenka  

a Zelenková, 2018 s. 53) 

 

Aktiva (netto) na 

konsolidovaném 

základě (mil. Kč) 

Roční úhrn 

čistého obratu na 

konsol. základě 

(mil. Kč) 

Průměrný počet 

zaměstnanců za 

dané účetní 

období 

Malá skupina ≤ 100 ≤ 200 ≤ 50 

Střední skupina > 100, ≤ 500 > 200, ≤ 1 000 > 50, ≤ 25 

Velká skupina > 500 > 1 000 > 250 

 

Datum sestavení KÚZ a délka účetního období 

KÚZ se sestavuje ke konci rozvahového dne konsolidující účetní jednotky. Ke stejnému 

okamžiku musí být sestaveny účetní závěrky konsolidující účetní jednotky  

a jí konsolidovaných účetních jednotek a účetních jednotek pod společným vlivem. Délka 

účetního období při KÚZ musí být stejná. Dojde-li v průběhu účetního období ke změnám 

ve vymezení účetních jednotek, které mají povinnost podrobit se sestavení KÚZ, musí 

být tato informace uvedena v příloze (Zákon č. 563/1991 Sb., § 23). 

Konsolidační pravidla  

Povinností konsolidující účetní jednotky je stanovení a vyhlášení konsolidačních 

pravidel, kterými se řídí při sestavování konsolidované účetní závěrky.  

Dle ČÚS č. 020 konsolidační pravidla obsahují zejména: 

„a) způsoby oceňování majetku a závazků, 
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b) požadavky na údaje určené pro konsolidaci, které předkládají konsolidované podniky, 

c) termíny předkládání údajů, termíny předložení konsolidovaných účetních závěrek 

nižších konsolidačních celků a termín sestavení konsolidované účetní závěrky  

za konsolidační celek v případě sestavování konsolidace po jednotlivých úrovních.“ 

(Český účetní standard pro podnikatele č. 020) 

Osvobození od konsolidace 

Jak již bylo výše zmíněno, ZoÚ umožňuje nekonsolidovat malé skupiny účetních 

jednotek s výjimkou těch, které zahrnují účetní jednotku veřejného zájmu.  

Konsolidující účetní jednotka je dále od povinnosti konsolidovat osvobozena, pokud 

konsolidující účetní jednotka ovládá jen konsolidované účetní jednotky, které jsou 

jednotlivě i v úhrnu nevýznamné nebo mohou být z konsolidace vyloučeny při splnění 

alespoň jedné podmínky dle §22a ZoÚ, a to například v mimořádně výjimečných 

případech, kdy nelze informace nezbytné pro sestavení KÚZ získat bez nepřiměřených 

nákladů nebo za situace, kdy jsou podíly této účetní jednotky drženy výhradně za účelem 

jejich následného prodeje (Zákon č. 563/1991 Sb., § 22a). 

Dále dle ZoÚ: „Konsolidující účetní jednotka nemá povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku, pokud je současně konsolidovanou účetní jednotkou zahrnutou  

do konsolidačního celku jiné konsolidující osoby, která je konsolidující účetní jednotkou 

nebo konsolidující zahraniční osobou řídící se právem členského státu Evropské unie  

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 
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koncem účetního období o sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní 

jednotky; tento podíl činí celkem alespoň 10 %. (Zákon č. 563/1991 Sb., § 22aa). 

1.3.4 Obsah konsolidované účetní závěrky 

Povinnou součást konsolidované účetní závěrky dle § 64 vyhlášky 500/2002 Sb. tvoří: 

• konsolidovaná rozvaha, 

• konsolidovaný výkaz zisku a ztráty, 

• příloha. 

Součástí KÚZ může být však i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 

kapitálu (Loja a Jonáš, 2016). 

Konsolidovaná rozvaha 

Konsolidovaná rozvaha je podobná klasické individuální rozvaze, tudíž tvoří výši aktiv 

v ocenění sníženém o opravné položky a oprávky odděleně za běžné účetní období  

a minulé účetní období. Výše pasiv se pak uvádí také za běžné a minulé účetní období. 

Konsolidovaná rozvaha se však navíc doplní o následující položky, které závisí  

na použité metodě konsolidace, a to: 

• „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.“ (Vyhláška č. 500/2002 Sb., § 65) 
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Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát 

V konsolidovaném výkazu zisku a ztrát se opět stejně jako u nekonsolidovaného výkazu 

zisku a ztrát uvádí výše nákladů a výnosů odděleně za běžné účetní období a minulé účetní 

období (Vyhláška č. 500/2002 Sb., § 66). 

 Navíc se výkaz zisku a ztráty doplní o: 

• „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“ (Vyhláška č. 500/2002 Sb.,  

§ 66). 

1.3.5 Metody konsolidace 

Při sestavování KÚZ se využívají tři metody konsolidace. Dle vyhlášky č. 500/202 Sb.  

se jedná o následující: 

• plná konsolidace, 

• poměrná konsolidace, 

• konsolidace ekvivalencí (Vyhláška č. 500/202 Sb., § 63). 

Volba konkrétní metody závisí na výši uplatňovaného vlivu mateřské společnosti v dané 

konsolidované účetní jednotce, jak již bylo dříve zmíněno a uvedeno v kapitole 1.2. 

v tabulce č.1.  

Plná metoda konsolidace 

Plná metoda konsolidace se používá při konsolidaci účetních jednotek, ve kterých 

konsolidující účetní jednotka uplatňuje rozhodující vliv. Tato metoda posuzuje skupinu 

jako ekonomický jednotný celek a základem metody je agregace, která zachycuje 

celkovou majetkovou situaci skupiny. Vylučují se také vzájemné transakce uskutečněné 

uvnitř skupiny a majetkové účasti mateřské společnosti ve společnostech dceřiných.  

Při plné metodě konsolidace se vlastní kapitál se rozděluje na většinové a menšinové 

podíly (Sedláček, 2014).  
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Na níže uvedeném obrázku č. 6 jsou dle Sedláčka (2014) vyobrazeny nové položky 

doplněné v konsolidované rozvaze za použití plné metody konsolidace a na obrázku          

č. 7 jsou uvedeny nové položky konsolidovaného výkazu zisku a ztrát.  

Obrázek č. 6: Nové položky konsolidované rozvahy při plné metodě konsolidace (Zdroj: Vlastní  

zpracování dle: Sedláček, 2014) 

 

Konsolidace plnou metodou zahrnuje několik etap, které jsou podrobně definovány 

v ČÚS č. 020: 

1. Nejprve dochází k přetřídění a úpravě položek účetních závěrek ovládajících  

a řídích osob a ovládaných a řízených osob.  Při přetřídění se bere ohled na nově 

doplněné položky konsolidovaných účetních výkazů a na jejich obsah. Úpravy  

se uskuteční dle principů oceňování v konsolidačních pravidlech a provedou se pouze  

u těch ovládaných a řízených osob, jejichž oceňovací principy se od konsolidačních 

Obrázek č. 7: Nové položky konsolidovaného VZZ při plné metodě konsolidace (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Sedláček, 2014) 
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pravidel odlišují a zcela by ovlivnily pohled na ocenění majetku a vykázaný výsledek 

hospodaření. 

2. Druhá etapa řeší úpravy ocenění aktiv a závazků ovládané a řízené osoby.  

V případě, kdy se ocenění aktiv a závazků významně liší od reálné hodnoty, je nutné 

provést v souvislosti se stanovením konsolidačního rozdílu také úpravu hodnoty ocenění 

aktiv      a závazků, a to ke dni akvizice nebo ke dni zvýšení účastni na základním kapitálu. 

3. Následně dochází k agregaci údajů účetních závěrek ovládající a řídící osoby              

a ovládaných a řízených osob. 

4. Ve čtvrtém kroku se vyloučí vzájemné operace mezi ovládající a řídící osobou  

a ovládanými a řízenými osobami. Tento krok se rozděluje na vyloučení účetních 

operací, které neměly vliv na výsledek hospodaření (např. vzájemné dluhy a pohledávky) 

a vyloučení účetních operací, které vliv na výsledek hospodaření měly (např. prodej  

a nákup zásob nebo dlouhodobého majetku). 

5. Dále se vypočítá konsolidační rozdíl a jeho odpisy. Definice konsolidačního rozdíl  

i jeho výpočet byl uveden již dříve v kapitole 1.2.. 

6. Šestá etapa se zaměřuje na rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu                        

a vyloučení podílových cenných papírů a podílů. Je tedy třeba určit většinový podíl  

na konsolidovaném vlastním kapitálu (tvořený součtem vlastního kapitálu ovládající  

a řídící osoby a jeho podílu na vlastním kapitálu ovládaných a řízených osob) a oddělit 

ho od menšinových podílů.  

7. V sedmém kroku se vykazují menšinové podíly na vlastním kapitálu. Jedná  

se o pasivní rozvahové položky. 

8. Dále dochází k rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření běžného období. 

Výsledek hospodaření se rozdělí na základě příslušného poměru na většinový podíl 

vztahující se k ovládající a řídící osobě a na menšinový podíl vztahující se k ostatním 

akcionářům nebo společníkům dceřiných společností. 

9. Poslední etapa zahrnuje vypořádání podílů se zpětnou vazbou. Tyto podíly se v KÚZ 

vypořádají dle charakteru jejich pořízení. V případě krátkodobého charakteru se vykazují 
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v aktivech konsolidované rozvahy v položce krátkodobého finančního majetku. Naopak 

při jejich pořízení s cílem dlouhodobého vlastnictví jsou vykázána v rozvaze jako snížení 

vlastního kapitálu v položce základního kapitálu. Případný rozdíl je vypořádán v položce 

kapitálových fondů (ČÚS pro podnikatele č. 020). 

Poměrná metoda 

Poměrná metoda konsolidace se využívá pro konsolidaci účetních jednotek  

pod společným vlivem. Tato metoda je podobná plné metodě, avšak aktiva, závazky, 

náklady a výnosy dceřiné společnosti se do účetních výkazů zahrnují pouze v poměrné 

výši odpovídající danému podílu mateřské společnosti. Vzájemné vztahy se vylučují 

obdobně, tedy v poměrné výši odpovídající vlastněnému podílu mateřské společnosti 

(Loja a Jonáš, 2016). 

Od plné metody konsolidace se poměrná metoda odlišuje také tím, že při ní nevznikají 

menšinové podíly vlastního kapitálu a výsledku hospodaření. Nové položky 

v konsolidované rozvaze a konsolidovaném výkazu zisku a ztrát jsou uvedeny na obrázku 

č. 8 (Sedláček, 2014).  

 

Obrázek č. 8 Nové položky konsolidované rozvahy a VZZ při poměrné metodě (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Sedláček, 2014) 

Ekvivalenční metoda 

Uplatňuje-li mateřská společnost v dceřiné společnosti podstatný vliv, použije  

se ekvivalenční metoda. Konsolidace ekvivalencí spočívá v ocenění účasti mateřské 
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společnosti na konsolidované jednotce ve výši podílu na vlastním kapitálu společnosti 

dceřiné. Při této metodě se neagregují aktiva a pasiva skupiny, ale projeví se pouze 

v několika položkách, a to jako cenné papíry a podíly v ekvivalenci, podíl na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci, konsolidační rozdíl a konsolidační rezervní fond  

(Loja a Jonáš, 2016). 

Etapy konsolidace ekvivalenční metodou lze shrnout do následujících kroků: 

1. Vyloučení pořizovací ceny podílů a jejich nahrazení rozvahovou položkou cenné 

papíry a vklady v ekvivalenci, oceněných ve výši podílu na vlastním kapitálu přidružené 

korporace. 

2. Výpočet konsolidačního rozdílu a jeho odpisu – řeší se stejně jako u plné metody 

konsolidace. 

3. Vykázání nové položky pasiv „Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“, která 

představuje podíl mateřské společnosti na výsledku hospodaření běžného období 

přidružené korporace. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty zahrnuje také novou položku 

„Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“. 

4. Rozdíl mezi konsolidovanými aktivy a pasivy se projeví v nové položce rozvahy jako 

„Konsolidační rezervní fond“. Tato položka představuje nasčítané výsledky 

hospodaření minulých let přidružených korporací od data jejich zařazení do 

konsolidačního celku (Sedláček, 2014). 

Nové položky v konsolidované rozvaze a výkazu zisku a ztrát jsou vyobrazeny  

na obrázku č. 9.  
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Obrázek č. 9: Nové položky konsolidované rozvahy a VZZ při ekvivalenční metodě (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Sedláček, 2014) 

1.4 Ocenění podniku 

Dochází-li k prodeji podniku nebo jeho části, k prodeji podílu ve společnosti nebo k fúzí 

a akvizicím společností, je pro prodávajícího i kupujícího důležité ocenění podniku. 

Obecně se doporučuje pro ocenění podniku následujíc postup: 

• zpracování strategické a finanční analýzy podniku, aby se mohlo posoudit 

například postavení podniku na trhu, konkurenční síla a zejména schopnost 

dlouhodobé udržitelnosti na trhu a tvořit hodnotu, 

• zvolení vhodné metody ocenění a pokud jde o ocenění pro účely spojování 

podniků, je vhodné rozdělit tento krok ještě do dvou částí, a to: 

o ocenit podniku „sám o sobě“, tj. ocenění za předpokladu, že by podnik 

pokračoval samostatně a ke spojení by nedošlo (takto zjištěná hodnota 

může být dolní mezí pro sjednanou cenu), 

o zahrnout do ocenění efekty synergie, tzn. ocenit podnik z hlediska záměrů, 

které se mohou uskutečnit až po spojení s jiným podnikem. Součet obou 

hodnot pak může tvořit horní hranici ceny (Mařík a kol., 2018). 
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1.4.1 Metody pro oceňování podniku 

Mařík (2018, s. 44) uvádí tři základní okruhy oceňovacích metod:  

1. „Metody opírající se o analýzu výnosů podniku. 

2. Metody založené především na analýze aktuálních cen na trhu. 

3. Metody založené na ocenění jednotlivých majetkových položek, ze kterých  

se podnik skládá.“  

Jednotlivé metody pro oceňování podniku zachycuje následující tabulka. 

Tabulka č. 3: Přehled metod pro oceňování podniku (Zdroj: Mařík a kol., 2018 s. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění na základě analýzy výnosů 

Tyto metody vychází z poznatku, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem  

pro jeho držitele. U hospodářských statků, ke kterým se řadí i podnik, se tímto užitkem 

myslí očekávané výnosy. Za tyto výnosy jsou považovány především peněžní příjmy 

plynoucí z oceňovaného statku jeho držiteli (Mařík a kol., 2018). 

 

1. Ocenění na základě analýzy výnosů  

• Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 

• Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

• Kombinované výnosové metody 

• Metoda ekonomické přidané hodnoty 

2. Ocenění na základě analýzy trhu 

• Ocenění na základě tržní kapitalizace 

• Ocenění na základě srovnatelných podniků 

• Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

• Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

• Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

3. Ocenění na základě analýzy majetku 

• Účetní hodnota na principu historických cen 

• Substanční hodnota na principu nákladů znovupořízení 

• Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

• Majetkové ocenění na principu tržních hodnot 

• Likvidační hodnota 
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Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Pod pojmem generátory hodnoty se rozumí soubor několika základních 

podnikohospodářských veličin, které určují hodnotu podniku. Pomocí analýzy generátorů 

hodnoty lze získat bližší pohled na minulost podniku. Z analýzy je patrné, zda podnik 

tvoří hodnotu a jaké faktory mají na tuto skutečnost vliv. Obvykle se používají generátory 

hodnoty jako jsou tržby, marže provozního zisku, investice do pracovního kapitálu  

a dlouhodobě provozně nutného majetku, diskontní míra nebo způsob financování (Mařík 

a kol., 2018).  

Metodu předběžného ocenění pomocí generátorů hodnot lze použít k prvním odhadům 

hodnoty podniku. Toto ocenění je založena na principu peněžních toků. V první fázi 

oceňování lze na základě strategické analýzy a analýzy minulého vývoje generátorů 

hodnoty odhadnout průměrné hodnoty generátorů a predikovat tak pravděpodobné 

rozpětí výnosové hodnoty podniku. Pro odhad výnosové hodnoty podniku (Hb) lze použít 

následující vzorec: 

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

𝑖𝑘−𝑔
   

kde:  Hb   hodnota podniku brutto, 

X   velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky, 

g   tempo růstu tržeb, 

rZPx  provozní zisková marže propočtená z korigovaného výsledku 

hospodaření, 

d  sazba daně z korigovaného výsledku hospodaření, 

kWC  koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu, 

kDMn  koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku, 

t   rok 

ik kalkulovaná úroková míra na úrovni průměrných vážených 

nákladů 

         (Mařík a kol., 2018). 
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V čitateli výše uvedeného vzorce je tedy vyjádřen volný peněžní tok (FCF), který lze dle 

Maříka uvést také jako:  

𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝐾𝑜𝑟𝑖𝑔. 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í  𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑖 − 𝑃ří𝑟ů𝑠𝑡𝑒𝑘 𝑝𝑟𝑎𝑐. 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑎 𝑑𝑙ℎ. 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 

         (Mařík a kol., 2018). 

Pomocí předchozího postupu je zjistitelná hodnota podniku brutto, což je celková hodnota 

podniku zachycující pouze provozní část podniku. Výpočet výsledné hodnoty je poté 

uveden v následující tabulce.  

Tabulka č. 4: Výsledná hodnota vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mařík a kol., 2018) 

Hodnota brutto 

- Hodnota úročeného cizího kapitálu (ke dni ocenění) 

= Hodnota netto 

+ Hodnota aktiv, která nejsou provozně nutná (ke dni ocenění) 

= Výsledná hodnota vlastního kapitálu 

Stanovení kalkulované úrokové míry 

Diskontní míra (resp. kalkulovaná úroková míra) se určuje na základě výnosnosti, kterou 

investor bude očekávat s přihlédnutím k riziku. Stanovení diskontní míry závisí na tom, 

jaká se k oceňování použije varianta metody peněžních toků. Následně bude věnována 

pozornost stanovení diskontní míry na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu 

(WACC), jež se používá v případě metody DCF entity (Mařík a kol., 2018). 

 

Obecný vzorec pro průměrné vážené náklady kapitálu je: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑛𝐶𝐾 ∗ (1 − 𝑑) ∗
𝐶𝐾

𝐾
+  𝑛𝑉𝐾 ∗  

𝑉𝐾

𝐾
   

 

kde: nCK   náklady na cizí kapitál, 

 d   sazba daně z příjmu, 

 CK  tržní hodnota úročeného cizího kapitálu, 

 nVK  náklady na vlastní kapitál, 

 VK  tržní hodnota vlastního kapitálu, 
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 K   celková tržního hodnota investovaného kapitálu, K = VK + CK 

(Mařík a kol., 2018). 

 

Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál se stanovují pomocí váženého průměru z efektivních úrokových 

sazeb, které společnost platí z nejrůznějších forem cizího kapitálu. Cizím kapitálem 

mohou být bankovní úvěry, finanční výpomoci, kapitál získaný z emise dluhopisů  

a všechny ostatní druhy úročeného cizího kapitálu (Mařík a kol., 2018). 

Náklady na vlastní kapitál 

V podnikové praxi není pojem „náklady na vlastní kapitál“ zcela obvyklý a management 

řady podniků v ČR se chová, jako by vlastní kapitál byl zdarma. Vlastní kapitál však 

samozřejmě zdarma není a náklady na tento kapitál jsou dány výnosovým očekáváním 

příslušných investorů. Přístupů ke stanovení nákladů na vlastní kapitál existuje celá řada, 

avšak nejznámějším a nejzákladnějším modelem je model CAPM, který se opírá o data 

z kapitálových trhů. Výsledná hodnota se počítá následujícím způsobem: 

𝑟𝑒  =  𝑟𝑓  +  𝛽 ∙  (𝑟𝑚  −  𝑟𝑓) 

kde:   re  odhad nákladů na vlastní kapitál, 

  rf  bezriziková výnosová míra, 

β odvětvové beta přenesené z amerického nebo jiného 

kapitálového trhu a upravené na zadlužení v tržních cenách, 

konkrétního podniku 

  rm – rf   prémie za tržní riziko 

         (Mařík a kol., 2018). 

Ocenění na základě analýzy trhu 

„U podniků můžeme rozeznat dvě základní situace: 

1. přímé ocenění na základě dat kapitálového trhu 

2. ocenění metodou tržního porovnávání.“ (Mařík a kol., 2018). 
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Co se týče přímého ocenění na základě dat kapitálového trhu, jedná se o situaci, kdy  

se oceňuje akciová společnost, jejíž akcie jsou běžně obchodování, tudíž je k dispozici 

tržní cena akcií. Pokud však potřebujeme ocenit jinou než akciovou společnost nebo 

akciovou společnost, jejíž akcie nejsou běžně obchodovány, aplikuje se metoda tržního 

porovnávání. Tržní hodnota podniku se pak odvozuje z informací o konkrétních cenách 

nebo tržních hodnotách obdobných podniků. Nalézt však plně srovnatelný podnik, jehož 

cena by byla k dispozici, je téměř nereálné (Mařík a kol., 2018). 

Ocenění na základě analýzy majetku 

Metody ocenění podniku na základě analýzy majetku pracují s veličinami, které jsou 

označovány jako veličiny stavové. Jedná se o metody, které zachycují stav majetku  

a závazků podniku k určitému časovému okamžiku (Kislingerová, 2001). 

Za stěžejní pro diplomovou práci je považována metoda účetní hodnoty na principu 

historických cen, proto bude dále definována pouze tato metoda.   

Účetní hodnota na principu historických cen 

Při této metodě se vychází z principu historických cen, používá se tedy skutečná cena,  

za kterou byl majetek pořízen. Výhodou tohoto principu je velká průkaznost získaného 

ocenění, naproti tomu však zejména u dlouhodobého majetku se vyskytují značné 

odchylky od ekonomické reality (Mařík a kol., 2018). 

Na základě ocenění podle zásad platných v účetnictví je sestavena rozvaha, která  

je souhrnným vyjádřením účetního ocenění podniku. Za netto hodnotu je zde považován 

vlastní kapitál chápaný jako účetní vlastní kapitál.  Účetní ocenění má však v rámci 

oceňování spíše doplňkovou funkci a slouží především jako výchozí informace  

pro oceňovatele nebo jako základna pro posuzování výsledného ocenění.  Například 

výrazně vyšší účetní hodnota, než hodnota výnosová může být podnětem k tomu,  

aby byla zjištěna likvidační hodnota, jelikož hrozí nebezpečí, že výnosová hodnota by 

mohla být nižší než likvidační (Mařík a kol., 2018). 
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1.5 Zhodnocení ekonomické situace koncernu 

Průběžné posuzování ekonomické situace koncernu nebo obecně podniku je pro 

manažery nezbytné, neboť jim pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má 

optimální kapitálovou strukturu, zda je schopen splácen včas své závazky a řadu dalších. 

Výsledky tohoto zhodnocení však neslouží jenom pro vlastní potřebu podniku,  

ale i pro uživatele, kteří jsou s podnikem nějak hospodářsky či finančně spjati, například 

obchodní partneři, investoři, státní instituce atd. Vlastníky podniku bude nejvíce zajímat 

návratnost vložených prostředků do podnikání, věřitelé se zase zajímají především  

o likviditu svých obchodních partnerů a jejich schopnost splácet závazky  

(Knápková a kol., 2017). 

Analyzování ekonomické situace se provádí především před investičním či finančním 

rozhodování v podniku. Přezkoumává se minulost i současnost, a zároveň se zabývá 

vývojem podniku a jeho budoucími kroky. Dalo by se tudíž konstatovat, že hlavní přínos 

této analýzy tkví v porovnání jednotlivých ukazatelů v čase. Základní zdroj  

pro zpracování analýzy tvoří účetní výkazy podniku, jakožto především rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty. Pro analýzu konsolidačního celku je primárním zdrojem konsolidovaná 

účetní závěrka (Vochozka, 2011). 

Co se týče porovnání finanční analýzy u konsolidačního celku a individuálního podniku, 

postupuje se téměř stejně, avšak během analýzy konsolidovaného celku existuje větší 

míra nejistoty. A to především vlivem preference veličin, jež jsou založeny na budoucích 

odhadech či odvozeny z budoucích finančních informací a předpokladů. Z tohoto důvodu 

je zapotřebí v průběhu prognózy odhadnout rizika, která by mohla negativně ovlivnit  

v budoucnu celou situaci skupiny (Hvoždarová, 2012). 

1.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů, tedy srovnání 

vývoje v časových řadách. Analýza absolutních ukazatelů se dělí na horizontální  

a vertikální analýzu (Sedláček, 2011). 

 



40 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů. Vyjadřuje,  

o kolik se změnily jednotlivé položky v čase v absolutním a relativním vyjádření 

(Růčková, 2015). 

Absolutní vyjádření =  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

Relativní vyjádření =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100   

(Knápková a kol., 2017). 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů, jde při ní 

o souměření jednotlivých položek z účetních výkazů ke zvolené základně, většinou 

k celkové sumě aktiv či pasiv (Růčková, 2015). 

1.5.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele umožňují získat rychlou představu o finanční situaci v podniku. 

Princip poměrových ukazatelů je založen na poměru jednotlivých položek z účetních 

výkazů (Knápková a kol., 2017). 

Existuje celá řada poměrových ukazatelů, pro účely této diplomové práce budou blíže 

popsány především ukazatele rentability a zadluženosti, které považuji za stěžejní při 

hodnocení ekonomické situace koncernu. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability představují rozhodující kritérium finanční situace skupiny podniků. 

Jsou také často označovány jako ukazatele výnosnosti, vyjadřují poměr konečného 

hospodářského výsledku k určitému vstupu, a to buď k celkovým aktivům, kapitálu nebo 

tržbám. Zjednodušeně se dají všechny ukazatele rentability vykládat obdobně, protože 

udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele (Vochozka, 2011).  
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Rentabilita konsolidačního celku představuje výkonnost této ekonomické jednotky  

a je závislá na vnitřní struktuře konsolidující skupiny (Zalai a kol., 2008). 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv (dále jen ROA), často také označována jako rentabilita celkového 

vloženého kapitálu je považována za jeden z klíčových ukazatelů, neboť odráží celkovou 

výnosnost kapitálu, bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti 

financovány (Růčková, 2015).  

Ukazatel lze vyjádřit následujícím vzorcem: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

Přičemž EBIT představuje zisk před zdaněním a nákladovými úroky. V literatuře lze však 

najít výpočet tohoto ukazatele s různými druhy zisku. Například s použitím EAT 

v čitateli, což znamená že je brán v potaz disponibilní zisk neboli čistý zisk po zdanění 

(Růčková, 2015). 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Měřením rentability vlastního kapitálu (dále jen ROE) lze vyjádřit výnosnost kapitálu 

vloženého vlastníky podniku. Výsledek ukazatele by měl být vyšší, než činí úroky 

z dlouhodobých vkladů. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(Knápková a kol., 2017). 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb (dále jen ROS) vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni tržeb, tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb  

(Růčková, 2015). 
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𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Zisk v čitateli může mít opět podobu zisku po zdanění, zisku před zdaněním nebo EBIT. 

V literatuře doporučuje spíše použití EBIT, a to z toho důvodu, aby hodnocení ziskové 

marže mezi podniky nebylo ovlivněno různou kapitálovou strukturou nebo odlišnou 

mírou zdanění (Knápková a kol., 2017). 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří celkovou dluhovou zátěž společnosti, tudíž udávají vztah 

mezi vlastními a cizími zdroji financování podniku. Poměr dluhů nemusí být vnímán jen 

negativně, neboť závisí mnoha faktorech. Například vyšší zadluženost může být výhodná 

pro vlastníky, jelikož úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku  

(Rist a Pizzica, 2014). 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Doporučená hodnota  

se pohybuje mezi 30 a 60 %. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

        (Knápková a kol., 2017). 

Ukazatel vlastního kapitálu ve skupině 

Tento ukazatel bývá také nazýván jako kvóta vlastního kapitálu a informuje o míře 

finanční nezávislosti. Vyjadřuje podíl vlastního kapitálu, jehož součástí jsou pro potřeby 

finanční analýzy konsolidačního celku i menšinové podíly, na celkových aktivech. 

𝑘𝑣ó𝑡𝑎 𝑉𝐾 𝑣𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛ě =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑣č𝑒𝑡𝑛ě 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 (Sedláček, 2002) 
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Ukazatel podílu vlastního kapitálu bez menšinových podílů 

Vyjadřuje, jak velká část na celkovém kapitálovém krytí konsolidující skupiny  

je zajišťována vlastním kapitálem skupiny bez menšinových podílů. 

𝑘𝑣ó𝑡𝑎 𝑉𝐾 𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛. 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑒𝑛š𝑖𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑í𝑙ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(Sedláček, 2002) 

Ukazatele likvidity 

Likvidita je důležitá z hlediska finanční rovnováhy podniku, neboť jen dostatečně 

likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Na druhou stranu příliš vysoká 

likvidita je nepříznivým jevem pro vlastníky, jelikož finanční prostředky jsou vázány 

v aktivech a snižuje se tak celková výnosnost podniku (Růčková, 2015).  

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 1,5 – 2,5.  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

         (Knápková a spol., 2017) 

 

  



44 

 

2 ANALÝZA KONSOLIDOVANÝCH ÚČETNÍCH 

VÝKAZŮ VYBRANÉ SKUPINY ÚČETNÍCH JEDNOTEK 

V následující části diplomové práce bude věnována pozornost vybranému koncernu. 

Nejprve bude daný koncern blíže představen, poté bude uvedena jeho vlastnická struktura 

a následně se práce soustřeďuje na jednotlivé společnosti, jež jsou zahrnuty  

do konsolidačního celku. Na závěr bude zanalyzována současná ekonomická situace 

koncernu pomocí konsolidovaných účetních výkazů. Veškeré uvedené údaje  

o společnosti jsou platné ke konci hospodářského roku společnosti 2018 (30. 6. 2018)  

a bylo vycházeno z konsolidované výroční zprávy 2018.  

2.1 Představení vybraného koncernu 

Pro účely této diplomové práce byl vybrán 

koncern Solitea. Softwarová společnost 

Solitea a.s. (mateřská společnost) vznikla  

10. dubna 2013 a zabývá se vývojem, 

implementací a podporou účetních, 

ekonomických a podnikových informačních 

systémů. Její historie sahá až do roku 1946, 

kdy byla založena nejstarší společnost 

skupiny, Data Systems Austria, dnes JET ERP. V roce 1990 pak Martin Cígler založil 

CÍGLER SOFTWARE, dnes Solitea Česká republika. V současné době patří Solitea a.s. 

k předním distributorům na českém a slovenském trhu (Konsolidovaná výroční zpráva 

Solitea a.s., 2018). 

Základní informace 

Název:   Solitea a.s. 

Sídlo:   Drobného 555/49, 602 00 Brno 

Právní forma:   akciová společnost  

Základní kapitál: 814 000 000 Kč (justice.cz, 2020) 

Obrázek č. 10: Logo Solitea a.s.  

(Zdroj: Konsolidovaná výroční zpráva Solitea 

a.s., 2018) 
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Vlastnická struktura 

Solitea a.s. není veřejně obchodovatelná společnost. Je vlastněná přímo či nepřímo 

českými a slovenskými fyzickými osobami, z toho 67 % vlastní fond Sandberg Capital 

prostřednictvím společnosti Ligelta holdings Ltd., 25 % vlastní investiční společnost 

CSW Holding, s.r.o., a 8 % drží dva bývalí majitelé společnosti Vema, a.s. 

(konsolidovaná výroční zpráva Solitea a.s., 2018). 

 

 

 

Strukura koncernu Solitea 

Ke konci fiskálního roku 2018 (1. 7. 2017 - 30. 6. 2018) vlastnila mateřská společnost 

Solitea a.s. 7 dceřiných společností, z toho mají některé z nich své regionální dceřiné 

společnosti (Konsolidovaná výroční zpráva Solitea a.s., 2018). 

Obrázek č. 11: Vlastnická struktura společnosti Solitea a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle: Konsolidovaná výroční zpráva Solitea a.s., 2018) 
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Obrázek č. 12: Struktura koncernu Solitea (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Konsolidovaná výroční 

zpráva Solitea a.s., 2018). 

Akvizice a budoucí vývoj společnosti 

Solitea a.s. považuje akvizice za jednu z cest rozvoje a aktivně vyhledává společnosti, 

které mohou otevřít společnosti přístup k novým technologiím, doplnit portfolio či 

rozšířit regionální působnost. Největší přírůstkem fiskálního roku 2018 byla v září 2017 

uzavřená akvizice společnosti CDL SYSTEM. Díky ní obrat koncernu překročil v roce 

2018 1 miliardu Kč otevřel koncernu cestu ke klíčovým cloudovým technologiím 

Microsoftu (Konsolidovaná výroční zpráva Solitea a.s., 2018). 

Od podzimu roku 2015 začala mateřská společnost intenzivně pracovat na strategii 

značek v koncernu Solitea. Motorem nastávajících změn se stal marketing, jelikož celá 

řada společností, do kterých Solitea vstoupila, měla slabou marketingovou strategii. 

Koncern se tak zaměřil především na budování brandu Solitea, což se projevilo například 

přejmenováním společnosti Aquasoft na Solitea Business Solutions nebo v roce 2018 

přejmenováním společnosti CDL SYSTEM na Solitea CDL. Dále začal koncern používat 

slogan „by Solitea“, u názvů společností pak dovětek Solitea member. Díky tomu je pro 
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zákazníky čitelnější a synergický marketing koncernu pomáhá být více vidět a získávat 

tak nové obchodní příležitosti. Ke konci fiskálního roku 2018 byla také v Srbsku založena 

společnost Solitea d.o.o., která bude zastřešovat všechny aktivity koncernu v této zemi 

(Konsolidovaná výroční zpráva Solitea a.s., 2018). 

Skupina Solitea se snaží využívat synergické efekty koncernu, a to především jednotnou 

prací se značkami či konsolidací vývojových oddělení a společným vývojem cloudového 

ERP. Pravidelně organizuje společné vzdělávání obchodníků, konzultantů i vývojářů, 

sdílí obchodní, legislativní i technologické know-how. Díky tomu se tak stává zajímavým 

strategickým partnerem pro akvizice, jelikož na trzích, kde operuje, dokáže rychleji 

vyvíjet a získávat větší množství obchodních příležitosti než jiné společnosti 

(Konsolidovaná výroční zpráva Solitea a.s., 2018). 

2.1.1 Vymezení konsolidačního celku 

Konsolidační celek tvoří mateřská společnost Solitea a.s., jejích 7 dceřiných společností 

a do konsolidačního celku jsou zahrnuté také 3 společnosti, které jsou dceřinými 

společnostmi dceřiných společností Solitea a.s.  (tzv. „vnučky“).  

Do konsolidačního celku nejsou dle rozhodnutí mateřské společnosti zahrnuty 

společnosti, jejichž podíl na úhrnu rozvahy, čistém obratu a vlastním kapitálu 

konsolidačního celku není významný a zároveň informace nezbytné pro konsolidaci 

nemohou být získány bez zbytečného zdržení nebo nepřiměřených nákladů, nebo se 

jednalo o společnosti, které vstoupily do likvidace nebo konkurzu a existují u nich 

dlouhodobá omezení významně bránící konsolidující účetní jednotce ve výkonu jejích 

práv ohledně nakládání s majetkem nebo v jejich řízení (Konsolidovaná výroční zpráva 

Solitea a.s., 2018). 

Společnost Solitea, a.s. vlastní ve všech dceřiných společnostech 100% podíl s výjimkou 

společnosti Solitea Česká republika, a.s., kde je podíl 99,9279 %. Z tohoto důvodu je 

provedeno rozdělení vlastního kapitálu této konsolidované účetní jednotky a jejího 

výsledku hospodaření na podíl připadající ovládající společnosti a podíl menšinových 

akcionářů (Konsolidovaná výroční zpráva Solitea a.s., 2018). 
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Tabulka č. 5: Účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

Konsolidovaná výroční zpráva Solitea a.s., 2018) 

Účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku 

Obchodní firma 
Podíl na vlastním 

kapitálu 

Metoda 

konsolidace 

Mateřská společnost 

Solitea a.s. 

 

So 

-  

Ovládané a řízené společnosti 

Solitea Česká republika, a.s. 
99,9279 % Plná 

Solitea Slovensko, a.s. 100 % Plná 

Altus software s.r.o. 100 % Plná 

Solitea Business Solutions s.r.o. 100 % Plná 

Vema, a.s. 100 % Plná 

Vema, s. r. o 100 % Plná 

JET ERP Betriebsgesellschaft mbH 100 % Plná 

Byznys software, s.r.o. 100 % Plná 

SAOP Računalništvo d. o. o. 100 % Plná 

Solitea CDL, a.s. 100 % Plná 

 

Solitea Česká republika a.s. 

Datum vzniku:  1. července 1999 

Sídlo:    Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika 

Solitea Slovensko a.s. 

Datum vzniku:  9. května 2000 

Sídlo:    Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovensko 

Solitea Česká republika, a.s. a Solitea Slovensko, a.s. se řadí s více než 120 000 zákazníky 

a širokým portfoliem nabízených produktů mezi lídry českého a slovenského trhu 
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účetních a informačních systémů. Mezi nejvýznamnější produkty patří ERP systémy 

Money S4 a Money S5, účetní program Money S3 a cloudová fakturační služba iDoklad. 

Mezi významné zákazníky patří například ČEZ energetické produkty, Aquapalace Praha, 

nebo slovenský Chemolak (solitea.net, 2020). 

Altus Software s.r.o. 

Datum vzniku:  27. března 1995 

Sídlo:    Rubeška 215/1,190 00 Praha 9, Česká republika 

Společnost Altus Software s.r.o. se proslavila svým ERP systémem Altus Vario a patří 

mezi nejvýznamnější dodavatele pro menší a střední podniky. S pomocí Altus Vario 

vyrostly přední české e-shopy jako je například Alza nebo Parfums.cz (solitea.net, 2020). 

Solitea Business Solutions s.r.o. 

Datum vzniku: 26. leden 1996 

Sídlo:    Rubeška 215/1,190 00 Praha 9, Česká republika 

Solitea Business Solutions s.r.o. je konzultační a softwarová společnost, která má na svém 

kontě má přes 250 úspěšně zrealizovaných projektů. Klientům nabízí podnikové 

informační systémy, zpracování dat i softwarové aplikace na zakázku (solitea.net, 2020). 

Vema a.s. 

Datum vzniku: 19. říjen 2000  

Sídlo:   Okružní 871/3 a, 638 00 Brno, Česká republika 

Vema s.r.o. 

Datum vzniku: 21. července 1993 

Sídlo:   Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovensko 

Společnosti Vema a.s. a Vema s.r.o. patří mezi přední dodavatele personálních 

informačních systémů pro všechny typy a velikosti organizací v České a Slovenské 
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republice. Mezi významné zákazníky patří ČSOB Bratislava, Generální finanční 

ředitelství ČR nebo Fakultní nemocnice Motol (solitea.net, 2020). 

JET ERP Betriebsgesellschaft mbH 

Datum vzniku: 1946 

Sídlo:   Lemböckgasse 49, 1230 Vídeň, Rakousko 

Společnost JET ERP Betriebsgesellschaft je rakouská IT společnost s velmi dlouhou 

historií. Založena byla již v roce 1946, od roku 1971 byla součástí koncernu Philips, od 

kterého se osamostatnila v roce 1990. Je úspěšným poskytovatelem řešení v oblasti 

informačních systémů pro segment průmyslové výroby a obchodu a zaměřuje  

se především na menší a středně velké podniky na německy hovořícím trhu (solitea.net, 

2020). 

Byznys software, s.r.o. 

Datum vzniku: 1. květen 1991 

Sídlo:   Žižkova 708, 261 01 Příbram, Česká republika 

Společnost Byznys software je českým dodavatelem podnikových informačních systémů 

a proslavila se svým systémem Byznys. S ročním obratem kolem 100 milionů patří 

v Česku i na Slovensku mezi největší výrobce podnikového softwaru (solitea.net, 2020). 

SAOP Računalništvo d. o. o. 

Datum vzniku: 1987 

Sídlo:   Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovinsko 

Společnost SAOP je jedním z prvních poskytovatelů ERP systému na slovinském trhu. 

Produkty SAOP využívá více než 30 000 uživatelů ve Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku. 

Společnost je díky své inovativnosti, držitelkou různých ocenění, obdržela například cenu 

zaměstnavatel roku (solitea.net, 2020). 
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Solitea CDL, a.s. 

Datum vzniku: 1. leden 1996 

Sídlo:   Klíšská 31, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika 

Solitea CDL se věnuje výstavbě IT infrastruktury, implementaci informačních systémů 

(ERP, CRM) a vertikálních řešení včetně analýz (BI).  Společnost spolupracuje  

s předními světovými výrobci (např. HPE, Microsoft), u kterých získává odborné 

certifikáty (solitea.net, 2020). 

2.2  Zhodnocení ekonomické situace vybraného koncernu  

V této části práce bude z ekonomického hlediska zanalyzován vybraný koncern. 

K sestavení této analýzy bylo vycházeno z konsolidované účetní závěrky 2018, konkrétně 

z konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztrát k 30. 6. 2018. Nejprve 

bude provedena vertikální analýza, která je založena na procentním rozboru struktury 

finančních výkazů. Následně se pak bude analýza orientovat na rentabilitu, likviditu  

a zadluženost vybraného konsolidačního celku. Horizontální analýza v této části práce 

aplikována nebude, jelikož jejím cílem je srovnání čase. V tomto případě je stěžejní 

ekonomický stav koncernu před akvizicí a následně pak po akvizici, tudíž v rámci 

krátkého časového období, horizontální analýza by tak postrádala význam.  

2.2.1 Vertikální analýza 

Jak již bylo výše zmíněno, principem vertikální analýzy je určení podílu jednotlivých 

položek účetních výkazů na celku. V případě rozvahy jsou za základnu považována 

celková aktiva a pasiva a u výkazu zisku a ztráty pak celkové tržby.  
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Tabulka č. 6: Vertikální analýza aktiv koncernu 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Konsolidovaná 

účetní závěrka Solitea a.s., 2018) 

 

Z vertikální analýzy aktiv vyplývá, že majetek koncernu je tvořen převážně 

dlouhodobými aktivy, zajímavý je však fakt, že zastoupení jak dlouhodobého hmotného, 

tak i nehmotného a finančního majetku je na celkovém dlouhodobém majetku téměř 

minimální. Nejpodstatnější složku dlouhodobého majetku představuje konsolidační 

rozdíl.  

Konsolidační rozdíl vyjadřuje, jak moc se liší pořizovací cena podílu konsolidující účetní 

jednotky od výše vlastního kapitálu konsolidované účetní jednotky odpovídajícího 

danému podílu. Konsolidující účetní jednotka si tak pravděpodobně spolu se svým 

podílem zakoupila i schopnost konsolidované účetní jednotky produkovat zisk, a proto 

bylo ocenění podílu vyšší než jeho hodnota v účetnictví. V běžném účetním období 2018 

získala mateřská společnost 100 % podíl ve společnosti Solitea CDL a.s, což mohlo mít 

na položku konsolidačního rozdílu také vliv. Na této vysoké hodnotě se však zajisté 

nepodílí jenom nově vzniklá akvizice, ale i všechny ostatní akvizice, které byly doposud 

  ROZVAHA v tis. Kč 
Podíl na 

aktivech 

  AKTIVA CELKEM 1 265 332 100 % 

B Dlouhodobý majetek 835 403 66,02 % 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 817 1,41 % 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 69 659 5,51 % 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 13 729 1,09 % 

B.IV. Konsolidační rozdíl 734 197 58,02 % 

C Oběžná aktiva 418 501 33,07 % 

C.I. Zásoby 38 569 3,05 % 

C.II. Pohledávky 155 371 12,28 % 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 5 703 0,45 % 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 149 669 11,83 % 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 330 5,40 % 

C.IV. Peněžní prostředky 156 231 12,35 % 

D Časové rozlišení aktiv 11 428 0,90 % 
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mateřskou společností provedeny. Konsolidační rozdíl společnost rovnoměrně odepisuje 

po dobu maximálně 20 let.  

 

Graf č. 2: Struktura aktiv koncernu k 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Konsolidovaná účetní 

závěrka Solitea a.s., 2018) 

Oběžná aktiva tvoří přibližně 33 % celkové hodnoty aktiv. Nejvýraznější podíl na 

oběžných aktivech představují peněžní prostředky spolu s pohledávkami. Pohledávky 

koncernu jsou především krátkodobé, což lze hodnotit pozitivně, jelikož svým 

odběratelům neposkytuje příliš dlouhý tzv. „obchodní úvěr“ a může tak rychleji získat 

peněžní prostředky. Z vertikální analýzy také vyplývá, že společnost neeviduje vysoké 

hodnoty zásob. Toto zjištění je u softwarových společností poměrně logické, jelikož velké 

zásoby materiálu nebo zboží nejsou pro toto odvětví typické.  

 

 

 

 

 

66%
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Struktura aktiv

Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení aktiv
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Tabulka č. 7: Vertikální analýza pasiv koncernu 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Konsolidovaná 

účetní závěrka Solitea a.s., 2018) 

  ROZVAHA v tis. Kč 
Podíl na 

pasivech 

  PASIVA CELKEM 1 265 332 100 % 

A. Vlastní kapitál 847 396 66,97 % 

A.I. Základní kapitál 814 000 64,33 % 

A.II. 
Ážio, Ostatní kapitálové fondy a Fondy ze 

zisku 
-1 133 -0,09 % 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 2 995 0,24 % 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období bez menšin. podílů (+/-) 
31 487 2,49 % 

A.VI. Menšinový vlastní kapitál 47 0,004 % 

B. + C. Cizí zdroje 265 180 20,957 % 

B. Rezervy 29 022 2,294 % 

B.II. Rezerva na daň z příjmu 2 773 0,219 % 

B.IV. Ostatní rezervy 26 249 2,074 % 

C. Závazky 236 158 18,664 % 

C.I. Dlouhodobé závazky 50 665 4,004 % 

C.II. Krátkodobé závazky 185 493 14,660 % 

D. Časové rozlišení pasiv 152 756 12,072 % 

Co se týče struktury pasiv, bylo zjištěno, že koncern je téměř  

ze 67 % financován vlastními zdroji, což dobře působí na stabilitu podniku a hodnotu 

likvidity. Vzhledem ke skutečnosti, že vybraný koncern má větší zastoupení 

dlouhodobého majetku oproti oběžnému, měly by být pasiva tvořena z větší části 

vlastními zdroji. Všeobecně však platí, že nejlevnější variantou financování je 

financování z cizích krátkodobých zdrojů.  
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Graf č. 3: Struktura pasiv koncernu k 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Konsolidovaná účetní 

závěrka Solitea a.s., 2018) 

Nejvýznamnější položku na vlastním kapitálu tvoří základní kapitál, který představuje 

peněžní vyjádření souhrnu peněžních a nepeněžních vkladů vlastníků do dané 

společnosti. Vysoká hodnota základního kapitálu může být pozitivním ukazatelem pro 

případné věřitelé. V porovnání s oborovým průměr je podíl základního kapitálu na 

celkových pasivech nadprůměrný. Ke konci roku 2018 se podle Ministerstva obchodu a 

průmyslů v odvětví informačních a komunikačních činností základní kapitál podílel na 

celkových pasivech pouze ze 6,37 % (mpo.cz, 2018). V případě vybraného koncernu je 

podíl základního kapitálu mnohonásobně vyšší, a to 64,33 %.  

Nicméně ve srovnání se základním kapitálem, tvoří podstatně menší část vlastních zdrojů 

výsledek hospodaření běžného účetního období. Koncern sice v roce 2018 vykazoval zisk 

ve výši 31 487 tis. Kč, avšak podíl na celkových pasivech je pouze 2,49 %. Podíl výsledku 

hospodaření běžného období se průměrně v daném odvětí ke konci roku 2018 pohyboval 

okolo 8,55 % (mpo.cz, 2018).  

Položka menšinový vlastní kapitál naznačuje podíl na základním kapitálu, kapitálovém 

fondu, nerozděleného zisku minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního 

období, který připadá na menšinové vlastníky. V poměru k celkovým pasivum se jedná  

o téměř nulový podíl.  

67%

21%

12%

Struktura pasiv

Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení pasiv
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Cizí zdroje koncernu jsou zastoupeny na celkových pasivech téměř ze 21 % a převažují 

krátkodobé závazky. Dle přílohy v konsolidované účetní závěrce 2018 dlouhodobé 

závazky skupiny představují zejména nesplacené části kupní ceny investic  

do dlouhodobého finančního majetku. Koncern neeviduje dlouhodobé závazky s dobou 

splatnosti delší než pět let. Krátkodobé závazky skupiny tvoří závazky z obchodních 

vztahů, závazky vůči zaměstnancům a závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění, dále pak ostatní závazky, které jsou tvořeny především závazky titulu 

nesplacených částí kupní ceny investic. V příloze konsolidované účetní závěrky je také 

uvedeno, že skupina eviduje k 30. červnu 2018 závazek vůči úvěrové instituci ve výši  

4 900 tis. Kč z titulu přijatého úvěru. Zůstatek úvěru je vykázán v položce Krátkodobé 

závazky a byl splacen dne 31. července 2018.  

Podíl cizích zdrojů v oborovém průměru je přibližně 47,71 %, tudíž se vybraný subjekt 

opět od průměru značně odchyluje. Poměrně značně se na celkových pasivech podílí  

i časové rozlišení. Časové rozlišení pasiv představují dle konsolidované účetní závěrky 

2018 zejména výnosy příštích období. Výnosy příštích období u dané skupiny tvoří 

výnosy z poplatků za užívání softwaru, za údržbu systémů a poskytované služeb 

(Konsolidovaná výroční zpráva Solitea a.s., 2018).  
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Tabulka č. 8: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty koncernu 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

Konsolidovaná účetní závěrka Solitea a.s., 2018) 

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 

Podíl na 

celkových 

tržbách 

  TRŽBY CELKEM 1 135 417 100 % 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 998 412 87,93 % 

II. Tržby za prodej zboží 137 005 12,07 % 

A. Výkonová spotřeba 411 899 36,28 % 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 215 0,02 % 

D. Osobní náklady 591 680 52,11 % 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 70 030 6,17 % 

III. Ostatní provozní výnosy 5 939 0,52 % 

F. Ostatní provozní náklady 17 439 1,54 % 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 50 093 4,41 % 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
354 0,03 % 

H 
Náklady související s ostatním dlouhodobým 

finančním majetkem 
3 0,00 % 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 2 403 0,21 % 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 2 018 0,18 % 

VII. Ostatní finanční výnosy 3 317 0,29 % 

K. Ostatní finanční náklady 3 935 0,35 % 

* Finanční výsledek hospodaření 117 0,01 % 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 50 210 4,42 % 

L. Daň z příjmů 18 722 1,65 % 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 31 487 2,77 % 

  Menšinové podíly na výsledku hospodaření 1 0,00 % 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 31 488 2,77 % 

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát byly zvoleny za základnu celkové tržby.  

Na celkových tržbách koncernu se téměř z 88 % podílejí tržby za prodej výrobků a služeb,  

a to v částce 998 412 tis. Kč. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu se v roce 2018 tržby 

za prodej výrobků a služeb oborového průměru na celkových tržbách podílely z 93,41 % 

(mpo.cz, 2018).  
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Největší podíl z nákladových položek na celkových tržbách představují osobní náklady, 

a to více než 50 %. Lze tedy předpokládat, že koncern má vysoké mzdové náklady. 

Výkonová spotřeba se podílí na celkových tržbách téměř ze 37 %. Výkonová spotřeba 

dle konsolidované výroční zprávy zahrnuje zejména položku služeb ve výši  

297 790 tis. Kč a dále náklady na prodané zboží a spotřebu materiálu a energie ve výši 

114 108 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější poskytované služby koncernu patří zejména služby 

IT poradenství, subdodavatelské služby a vývojářské služby. Další významné služby 

představují náklady na nájemné a správu budov a na marketingové aktivity. 

Výsledek hospodaření po zdanění připadající na konsolidační celek tvoří pouze 2,77 %  

z celkových tržeb. Menšinové podíly na výsledku hospodaření jsou v poměru k tržbám 

nulové a menšinovým vlastníkům tak připadá pouze velmi malá část zisku. 

2.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Následně bude pro zhodnocení ekonomické situace koncernu provedena analýza 

vybraných poměrových ukazatelů, a to rentability, zadluženosti a likvidity. 

Ukazatele rentability 

Jako první poměrový ukazatel, byla zvolena rentabilita, konkrétně ROA, ROE a ROS. 

V následující tabulce jsou vypočteny jednotlivé ukazatele rentability koncernu za rok 

2018 v porovnání s oborovým průměrem.  

Tabulka č. 9: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Konsolidovaná účetní závěrka Solitea 

a.s. a mpo.cz, 2018) 

  Koncern Oborový průměr 

ROA 3,96 % 11,32 % 

ROE 3,72 % 19,78 % 

ROS 4,41 % 17,40 % 

Z tabulky č. 9 vyplývá, že hodnoty rentability vybraného koncernu se od oborového 

průměru značně odchylují. 

Klíčovým ukazatelem je především ukazatel ROA, který je základním měřítkem 

rentability neboli výnosnosti podniku. Obecně platí, že čím vyšší je jeho hodnota, tím je 
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podnik výnosnější. V případě analyzovaného koncernu lze tedy usuzovat, že není příliš 

výnosný, o tom však svědčí i jeho poměrně nízký podíl výsledku hospodaření na 

celkových pasivech k celkovým aktivům. 

Doporučená hodnota ROE se pohybuje okolo 12 % a více, tudíž i v tomto případě je 

koncern pod doporučovanou hodnotou a zároveň i pod oborovým průměrem. Jinak tomu 

není ani v případě ROS, u které sice vykazuje nejvyšší hodnotu ze zkoumaných ukazatelů 

rentability, avšak i zde je vyčíslená hodnota nízká a nelze danou skutečnost hodnotit příliš 

pozitivně. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. 

Z ukazatelů zadluženosti byl pro analýzu ekonomického stavu koncernu zvolen ukazatel 

celkové zadluženosti a následně pak koeficient samofinancování neboli také kvóta 

vlastního kapitálu, a to jak včetně menšinových podílů, tak i bez. Opět byly vypočteny 

hodnoty za koncern a uvedeny v porovnání s oborovým průměrem. 

Tabulka č. 10: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Konsolidovaná účetní závěrka 

Solitea a.s. a mpo.cz, 2018) 

  Koncern Oborový průměr 

Celková zadluženost 20,96 % 49,59 % 

Kvóta VK včetně menšin. podílů 66,97 % - 

Kvóta VK bez menšin. podílů 66,97 % 43,22 % 

Celková zadluženost spolu s kvótou vlastního kapitálu by měly dát dohromady 100 %. 

Avšak v tomto případě, toto pravidlo neplatí, jelikož pasiva koncernu tvoří zhruba ze  

12 % časové rozlišení, které zde není uvažováno. Kvóta vlastního kapitálu včetně 

menšinových podílů je srovnatelná s kvótou vlastního kapitálu bez menšinových podílů, 

jelikož u vybraného koncernu jsou menšinové podíly zanedbatelné.  
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Graf č. 4: Struktura financování koncernu a odvětví 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

Konsolidovaná účetní závěrka Solitea a.s. a mpo.cz, 2018) 

Z analýzy ukazatelů zadluženosti vyplývá, že koncern je financován především vlastními 

zdroji a vykazuje tedy nízké procento celkové zadluženosti, a to i v porovnání 

s oborovým průměrem, kde hodnoty celkové zadluženosti dosahují téměř 50 %. Jak již 

bylo zmíněno výše, u vertikální analýzy pasiv, vysoká zadluženost neznamená pouze 

negativní jev, jelikož ve většině případů jsou cizí zdroje pro podnik levnější než zdroje 

vlastní.  

 

Likvidita 

Jako poslední poměrový ukazatel byl zvolen ukazatel běžné likvidity. Za doporučenou 

hodnotu se udává rozmezí 1,5 – 2,5.  

Tabulka č. 11: Ukazatel běžné likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Konsolidovaná účetní závěrka 

Solitea a.s. a mpo.cz, 2018) 

  Koncern Oborový průměr 

Běžná likvidita 2,26 1,27 

Běžná likvidita u analyzovaného koncernu dosáhla v roce 2018 hodnoty 2,26, což je 

v rozmezí doporučených hodnot. Vyšší likvidita značí schopnost subjektu splácet své 

krátkodobé závazky. Na druhou stranu příliš vysoká likvidita může snižovat výnosnost 

podniku. Dle Ministerstva průmyslu a obchodu se běžná likvidita v odvětví informačních 

a komunikačních činností pohybovala ke konci roku 2018 okolo hodnoty 1,27, a tedy pod 

doporučené hodnoty. 

20,96

49,59

66,97

43,22

KONCERN OB OROVÝ P RŮMĚR

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ

cizí zdroje vlastní zdroje
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3 OCENĚNÍ OBCHODNÍHO PODÍLU ZVOLENOU 

METODOU 

Koncern Solitea aktivně vyhledává společnosti, které mu mohou pomoci otevřít přístup 

k novým technologiím, doplnit portfolio nabízených produktů a služeb nebo rozšířit 

regionální působnost. Z tohoto důvodu se koncern rozhodl uskutečnit akvizici  

ve společnosti STORMWARE s.r.o. a rozšířit tak konsolidační celek o tuto společnost.   

Cílem této části diplomové práce je ocenit obchodní podíl ve společnosti, která je 

předmětem dané akvizice.  Na začátku této kapitoly bude přikupovaná společnost stručně 

představena. Ještě před samotným oceněním, bude zhodnocena dosavadní ekonomická 

situace nově přikupované společnosti a poté bude již práce orientována na stanovení 

hodnoty nově přikupované společnosti, ze které bude následně určeno ocenění 

obchodního podílu.  

3.1 Představení nové společnosti 

Pro akvizici byla zvolena česká softwarová 

společnost STORMWARE s.r.o., která 

působí na trhu aplikací pro kanceláře  

a domácnosti od roku 1993. V současné 

době zaměstnává téměř 150 zaměstnanců  

a sídlí v Jihlavě. Své pobočky má však po celé České republice – v Praze, Brně, Ostravě, 

Hradci Králové, Plzi, Olomouci, ale také na Slovensku v Bratislavě, Košicích, Zvolenu  

a Žilině. STORMWARE s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft 

s kompetencí Application Development na úrovni Gold, což je známkou profesionality 

služeb vysoké úrovně a kterým společnost prokazuje své výjimečné postavení na trhu. 

Zároveň je společnost držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle normy ISO 

9001:2016 jak v oblasti návrhu, vývoje, implementace a podpory softwarových produktů, 

tak i v oblasti organizace a provádění seminářů a kurzů (Výroční zpráva Stormware s.r.o., 

2018).  

 

Obrázek č. 13 Logo STORMWARE s.r.o.  

(Zdroj: Stormware.cz, 2020) 
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3.2 Zhodnocení ekonomické situace přikupované společnosti 

V této části práce bude provedena analýza ekonomického stavu potencionálního 

přikupovaného podniku, respektive obchodního podílu v něm. Jako potencionální 

přikupovaný podnik byla zvolena společnost STORMWARE s.r.o., která se pohybuje ve 

stejném odvětví jako již výše zmiňovaný koncern, a to informační a komunikační 

činnosti. 

Vertikální a horizontální analýza 

V případě sestavení vertikální analýzy společnosti STORMWARE s.r.o. bylo vycházeno 

z účetní závěrky 2018. Na rozdíl od předchozí kapitoly, kde byla zkoumána ekonomická 

situace vybraného koncernu, bude v této části provedena nejen vertikální, ale  

i horizontální analýza, a to především z důvodu zmapování ekonomického vývoje 

přikupované společnosti. Pro sestavení horizontální analýzy byly využity účetní závěrky 

společnosti za období 2016-2018.
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 Tabulka č. 12: Vertikální analýzy rozvahy STORMWARE s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní 

závěrka STORMWARE s.r.o., 2018) 

 

Z vertikální analýzy aktiv si lze povšimnout, že ve společnosti převládají oběžná aktiva, 

a to téměř ze 65 %. Oběžný majetek společnosti tvoří však víceméně pouze jenom jedna 

položka – peněžní prostředky, tím jsou myšleny peněžní prostředky v pokladně  

a na účtech v bance.  Z tohoto lze usuzovat, že společnost bude pravděpodobně velmi 

likvidní.  

  ROZVAHA  v tis. Kč 

Podíl na 

celkových 

aktivech 

  AKTIVA CELKEM 351 012 100 % 

B. Dlouhodobý majetek 106 139 30,24 % 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 54 019 15,39 % 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 37 405 10,66 % 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 14 715 4,19 % 

C. Oběžná aktiva 226 910 64,64 % 

C.I. Zásoby 758 0,22 % 

C.II. Pohledávky 3 050 0,87 % 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 338 0,10 % 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 2 712 0,77 % 

C.III. Peněžní prostředky 223 102 63,56 % 

D. Časové rozlišení aktiv 17 963 5,12 % 

       

  PASIVA CELKEM 351 012 100 % 

A. Vlastní kapitál 224 318 63,91 % 

A.I. Základní kapitál 10 000 2,85 % 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 5 576 1,59 % 

A.III. Fondy ze zisku 0 0,00 % 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 92 806 26,44 % 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 
115 936 33,03 % 

B. + C. Cizí zdroje 20 602 5,87 % 

B. Rezervy 15 0,00 % 

C. Závazky 20 587 5,87 % 

C.I. Dlouhodobé závazky 35 0,01 % 

C.II. Krátkodobé závazky 20 552 5,86 % 

D. Časové rozlišení pasiv 106 092 30,22 % 
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Jak ukazuje tabulka č. 12, ve společnosti převažují vlastní zdroje financování nad cizími 

zdroji. Vlastní kapitál se na pasivech podílí téměř ze 64 %. Významné zastoupení 

na pasivech společnosti má také časové rozlišení pasiv, a to 30 %. Společnost vykazuje 

v poměru k celkovým pasivum velmi malé procento závazků a téměř žádné rezervy. 

Tabulka 13: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty STORMWARE s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle: Účetní závěrka STORMWARE s.r.o., 2018) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  v tis. Kč 

Podíl na 

celkových 

tržbách 

  TRŽBY CELKEM  310 949 100 % 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 309 188 99,43 % 

II. Tržby za prodej zboží 1 761 0,57 % 

A. Výkonová spotřeba 55 204 17,75 % 

C. Aktivace -34 785 -11,19 % 

D. Osobní náklady 113 211 36,41 % 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 38 657 12,43 % 

III. Ostatní provozní výnosy 1 245 0,40 % 

F. Ostatní provozní náklady 1 565 0,50 % 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 138 342 44,49 % 

IV. 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – 

podíly 
4 351 1,40 % 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 149 0,05 % 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 0 0,00 % 

VII. Ostatní finanční výnosy 29 0,01 % 

K. Ostatní finanční náklady 846 0,27 % 

* Finanční výsledek hospodaření 3 683 1,18 % 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 142 025 45,67 % 

L. Daň z příjmů 26 089 8,39 % 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 115 936 37,28 % 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 115 936 37,28 % 

Z provedené vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty lze konstatovat, že na celkových 

tržbách společnosti se nejvíce podílejí tržby z prodeje výrobků a služeb, a to ze 99,43 %. 

Co se týče nákladů společnosti, největší procentní zastoupení k celkovým tržbám 

zaujímají osobní náklady s 36 %, dále výkonová spotřeba s téměř 18 %, která zahrnuje 

spotřebu materiálu a energie, služby a náklady vynaložené na prodané zboží.  Provozní 

výsledek hospodaření má v porovnání s vertikální analýzou výkazu zisku a ztráty 
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vybraného koncernu (uvedena v kapitole 2.2.1) také poměrně značné zastoupení 

k celkovým tržbám, a to ze 44,49 %.  

Na následující straně je vyobrazena tabulka č. 14, která zachycuje horizontální analýzu 

rozvahy vybrané společnosti. Znázorňuje tak celkový přehled o aktivech a pasivech  

a jejich meziročních změnách v absolutním i relativním vyjádření, které nastaly v průběhu 

sledovaného období 2016-2018. 

Jak ukazuje následující horizontální analýzy rozvahy, celková bilanční suma, tedy 

hodnota aktiv a pasiv, ve sledovaných letech stále rostla. V roce 2017 se oproti roku 2016 

bilanční suma zvýšila o téměř 7 % a v roce 2018 poté vzrostla oproti minulému roku 

téměř o 13,5 %. Meziročně rostla také hodnota oběžných aktiv, a to každý rok okolo  

15 %. Největší relativní meziroční změna byla zaznamenána v roce 2018, kdy vzrostlo 

časové rozlišení aktiv o více něž 100 %. Oproti tomu největší meziroční pokles 

v relativních hodnotách byl zaznamenán v roce 2018 u položky fondy ze zisku, kdy došlo 

nejspíše k čerpání těchto fondů. Vlastní kapitál ve sledovaných letech rostl, v roce 2018 

dokonce o 15,34 %. Pozitivní je zejména fakt, že ve společnosti roste každoročně  

i výsledek hospodaření běžného účetního období. Co se týče závazků, bylo zjištěno,  

že jejich hodnota také meziročně rostla. Nicméně u dlouhodobých závazků byl 

zaznamenán jejich pokles a společnost tak disponuje především krátkodobými závazky.  

 

 

 



66 

 

Tabulka č. 14: Horizontální analýzy rozvahy STORMWARE s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní závěrka STORMWARE s.r.o., 2018) 

ROZVAHA (v tis. Kč) 2016/2017 2017/2018 

  abs. změna relat. změna abs. změna relat. změna 

AKTIVA CELKEM 19 193 6,61 % 41 597 13,44 % 

Dlouhodobý majetek -6 220 -5,65 % 2 185 2,10 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek -5 005 -8,56 % 559 1,05 % 

Dlouhodobý hmotný majetek -2 499 -6,50 % 1 455 4,05 % 

Dlouhodobý finanční majetek 1 284 9,68 % 171 1,18 % 

Oběžná aktiva 24 772 14,43 % 30 415 15,48 % 

Zásoby 216 37,96 % -27 -3,44 % 

Pohledávky -327 -12,38 % 736 31,81 % 

Dlouhodobé pohledávky -151 -30,88 % 0 0,00 % 

Krátkodobé pohledávky -176 -8,18 % 736 37,25 % 

Peněžní prostředky 24 883 14,77 % 29 706 15,36 % 

Časové rozlišení aktiv 641 7,70 % 8 997 100,35 % 

     

PASIVA CELKEM 19 193 6,61 % 41 597 13,44 % 

Vlastní kapitál 3 320 1,74 % 29 835 15,34 % 

Základní kapitál 0 0,00 % 0 0,00 % 

Ážio a kapitálové fondy 1 520 41,11 % 359 6,88 % 

Fondy ze zisku 0 0,00 % -1 000 -100,00 % 

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -10 323 -10,67 % 6 340 7,33 % 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 12 123 15,22 % 24 136 26,29 % 

Cizí zdroje 3 935 32,15 % 4 427 27,37 % 

Rezervy -288 -88,34 % -23 -60,53 % 

Závazky 4 223 35,45 % 4 450 27,58 % 

Dlouhodobé závazky 74 100,00 % -39 -52,70 % 

Krátkodobé závazky 4 149 34,82 % 4 489 27,95 % 

Časové rozlišení pasiv 11 938 13,75 % 7 335 7,43 % 
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Tabulka č. 15: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty STORMWARE s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní závěrka STORMWARE s.r.o., 2018) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 2016/2017 2017/2018 

  abs. změna relat. změna abs. změna relat. změna 

TRŽBY CELKEM  22 107 8,12 % 16 468 5,59 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 21 949 8,12 % 16 826 5,76 % 

Tržby za prodej zboží 158 8,06 % -358 -16,89 % 

Výkonová spotřeba 2 652 3,69 % -19 391 -26,00 % 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -13 -130,00 % 3 -100,00 % 

Aktivace -2 326 8,22 % -4 178 13,65 % 

Osobní náklady 9 100 9,80 % 11 280 11,07 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti -4 370 -10,05 % -439 -1,12 % 

Ostatní provozní výnosy -423 -25,00 % -24 -1,89 % 

Ostatní provozní náklady 108 12,49 % 592 60,84 % 

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 16 533 17,73 % 28 577 26,03 % 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly -637 -14,88 % 706 19,37 % 

Výnosové úroky a podobné výnosy -95 -33,33 % -41 -21,58 % 

Nákladové úroky a podobné náklady 0 0,00 % 0 0,00 % 

Ostatní finanční výnosy 6 85,71 % 16 123,08 % 

Ostatní finanční náklady 34 3,82 % -77 -8,34 % 

Finanční výsledek hospodaření -760 -20,62 % 758 25,91 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 15 773 16,27 % 29 335 26,03 % 

Daň z příjmů 3 650 21,17 % 5 199 24,89 % 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 12 123 15,22 % 24 136 26,29 % 

Výsledek hospodaření za účetní období 12 123 15,22 % 24 136 26,29 % 
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Tabulka č. 15 poukazuje na velikost změn u tržeb, nákladů a s tím spojeným výsledkem 

hospodaření, které nastaly v rámci sledovaného období 2016 až 2018. Z horizontální 

analýzy výkazu zisku a ztráty lze hodnotit jako pozitivní fakt, že celkové tržby měly  

ve sledovaných letech rostoucí tendenci. V roce 2017 vzrostly celkové tržby oproti 

předchozímu roku o 22 107 tis. Kč (8,12 %) a v roce 2018 pak o dalších 5,59 %. Pokles 

byl však zaznamenán u tržeb za prodej zboží, a to v roce 2018 o téměř 17 %. Nicméně 

tržby za prodej zboží tvoří malé procento z celkových tržeb, a tudíž nemá jejich pokles 

příliš velký význam. Lze si také povšimnout poklesu výkonové spotřeby v roce 2018  

o 26 % oproti předchozímu roku, což je zapříčiněno především snížením přijatých služeb.  

Provozní i finanční výsledek hospodaření meziročně rostl, tím pádem se však zvyšovala 

i daňová zátěž. Ve sledovaných letech měl výsledek hospodaření za účetní období 

rostoucí tendenci, což znamená, že zisky společnosti se každoročně zvyšují a společnost 

je tak schopna generovat zisk. 

Analýza poměrových ukazatelů 

Jako poměrové ukazatele byly zvoleny obdobné ukazatele, jako v případě analýzy 

vybraného koncernu, a to ukazatele rentability (ROA, ROE, ROS), dále pak běžná 

likvidita a celková zadluženost.  

Tabulka č. 16: Analýza poměrových ukazatelů STORMWARE s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

Účetní závěrka STORMWARE s.r.o., 2016-2018) 

  2016 2017 2018 

ROA 32,12 % 35,48 % 39,41 % 

ROE 41,68 % 47,20 % 51,68 % 

ROS 34,23 % 37,27 % 44,49 % 

Běžná likvidita 14,41 12,23 11,02 

Celková zadluženost 5,57 % 6,66 % 5,87 % 

Jak ukazuje tabulka č. 16, společnost STORMWARE s.r.o. dosahuje  

ve srovnání s oborovým průměrem, u kterého se hodnota ROA pohybuje okolo 11 %, 

ROE okolo 20 % a ROS 17 %, nadprůměrných hodnot u všech vybraných ukazatelů 

rentability. Z uvedeného vyplývá, že je společnost vysoce rentabilní neboli výnosná,  

a dokáže tak efektivně zhodnotit vložené prostředky do podnikání.  
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Společnost je také nadprůměrně likvidní a hodnota běžné likvidity se tak pohybuje 

výrazně nad doporučené hodnoty (1,5 – 2,5). Pravděpodobně tedy společnost disponuje 

zbytečně vysokými volnými přeněžnými prostředky, které ji však nepřináší žádné další 

zhodnocení v podobě případných investic. Nicméně ve sledovaných letech likvidita 

společnosti klesala. Z provedené analýzy také vyplynulo, že společnost dosahuje velmi 

nízkého procenta celkové zadluženosti a znamená to tedy, že je financována převážně 

vlastními zdroji.  

3.3 Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Tato část práce se orientuje na předběžné ocenění vybrané společnosti pomocí generátorů 

hodnoty. Jedná se o tzv. „zjednodušený“ princip výnosového ocenění metodou 

diskontovaného volného cash flow. Toto ocenění slouží jako první předběžný odhad 

hodnoty podniku.  

3.3.1 Rozdělení majetku na provozně potřebný a nepotřebný 

Důležitým krokem při stanovení hodnoty podniku je rozdělení jeho aktiv na provozně 

potřebná a nepotřebná. Provozně potřebná aktiva jsou ta aktiva, která v podniku slouží  

k výkonu hlavnímu provozu podniku (Mařík a kol., 2018). 

Provozně potřebný dlouhodobý majetek společnosti STORMWARE s.r.o. zahrnuje 

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v plné výši. Společnost vlastní také dlouhodobý 

finanční majetek, jež představuje 70 % podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti 

STORMWARE s.r.o. na Slovensku. Z tohoto důvodu byl dlouhodobý finanční majetek 

zahrnut také do provozně potřebného majetku, jelikož je nezbytný pro provoz společnosti. 

Společnost disponuje nadměrnými peněžními prostředky a je tedy nadprůměrně likvidní. 

Pro provoz společnosti však tyto nadměrné peněžní prostředky nejsou nutné, tudíž byla 

část těchto peněžních prostředků z provozně nutného majetku vyřazena. Provozně nutná 

likvidita byla stanovena na 0,64, což je vypočtená průměrná hodnota provozně nutné 

likvidity v daném odvětví (informační a komunikační činnosti) za období 2014-2018. 

Provozně nutné peníze tak byly vypočteny jako součin provozně nutné likvidity  

a krátkodobých neúročených závazků. 
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Tabulka č. 17: Rozdělení majetku na provozně potřebný a nepotřebný v tis. Kč (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Účetní závěrka STORMWARE s.r.o., 2014-2018) 

 

Pracovní kapitál provozně nutný u společnosti STORMWARE s.r.o. vychází  

ve sledovaných letech 2014–2018 v záporných hodnotách. Tento fakt je způsoben 

především vysokou hodnotou pasivního časového rozlišení, což je však pro softwarové 

společnosti typické, jelikož tyto společnosti poskytují většinu svých služeb odběratelům 

tzv. na „zálohu“. To znamená, že v běžném období přijmou platbu, která však věcně a 

časově patří do výnosů období následujícího a v rozvaze se to projeví jako zvýšení 

ostatních pasiv neboli časového rozlišení pasivního. Za investovaný kapitál provozně 

nutný se pak považuje součet hodnoty provozně nutného dlouhodobého  

a provozně nutného pracovního kapitálu. 

Položka 2014  2015  2016  2017  2018  

Dlouhodobý nehmotný majetek 58 039 70 683 58 465 53 460 54 019 

Dlouhodobý hmotný majetek 32 110 30 859 30 607 28 093 27 825 

Dlouhodobý finanční majetek  4 381 4 300 3 867 5 387 5 746 

Dlouhodobý majetek 

provozně nutný 
94 530 105 842 92 939 86 940 87 590 

Zásoby 658 687 569 785 758 

Pohledávky 2 206 2 353 2 641 2 314 3 050 

Ostatní aktiva (časové rozlišení 

aktivní) 
6 252 7 487 8 325 8 966 17 963 

Krátkodobé závazky neúročené 14 260 16 611 11 914 16 063 20 552 

Ostatní pasiva (časové rozlišení 

pasivní) 
74 266 80 299 86 819 98 757 106 092 

Peněžní prostředky v rozvaze 

(pokladna + účet) 
178 929 182 136 168 513 193 396 223 102 

Likvidita (peníze / krátkodobé 

závazky neúroč.) 
12,55 10,96 14,14 12,04 10,86 

Provozně nutná likvidita 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Provozně nutné peníze 9 126 10 631 7 625 10 280 13 153 

Pracovní kapitál provozně 

nutný 
-70 284 -75 752 -79 573 -92 475 -91 720 

Investovaný kapitál provozně 

nutný 
24 246 30 090 13 366 -5 535 -4 130 
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Dalším krokem je výpočet korigovaného provozního výsledku hospodaření. Tento 

výsledek hospodaření se zjistí vyloučením VH z prodeje majetku z provozního výsledku 

hospodaření převzatého z výkazu zisku a ztráty (Mařík a kol., 2018). Z důvodu zařazení 

dlouhodobého finančního majetku společnosti STORMWARE s.r.o. do provozně 

nutného majetku byly k provoznímu výsledku hospodaření připočteny také výnosy 

z tohoto majetku.  

Tabulka č. 18: Korigovaný provozní výsledek hospodaření v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

Účetní závěrka STORMWARE s.r.o., 2014-2018) 

 

3.3.2 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Jako generátory hodnoty se označují nějaké podnikohospodářské ukazatele, které mají 

výrazný vliv na hodnotu podniku. Za takovéto generátory lze označit tržby, provozní 

ziskovou marži, investice do pracovního kapitálu nebo investice do dlouhodobých 

provozních aktiv (Mařík a kol., 2018). 

Analýza tržeb byla v případě vybraného podniku STORMWARE s.r.o. provedena  

za období 2014-2018, kdy bylo zkoumáno průměrné roční tempo růstu tržeb podniku.  

Tabulka č. 19: Vývoj tržeb a jejich predikce (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní závěrka 

STORMWARE s.r.o., 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tržby  

(v tis. Kč) 
230 360 244 837 272 374 294 481 310 949 325 439 340 605 356 477 

Roční tempo 

růstu 
x 6,28 % 

11,25 

% 
8,12 % 5,59 % 4,66 % 4,66 % 4,66 % 

Průměrné 

tempo růstu  
7,79 % 4,66 % 

Pro prognózu budoucího období a průměrného budoucího tempa růstu tržeb byl však 

zvolen průměrný růst tržeb daného odvětví ve sledovaných letech 2014-2018, a to  

4,66 % Bylo tak učiněno především z toho důvodu, že v budoucím období se neočekává 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní výsledek hospodaření  88 422 102 707 93 232 109 765 138 342 

Výnosy z DFM – podíly 4 414 4 838 4 282 3 645 4 351 

Vyloučení VH z prodeje majetku 0 0 234 0 -30 

Korigovaný provozní výsledek 

hospodaření 
92 836 107 545 97 748 113 410 142 663 
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tak příznivý vývoj růstu tržeb podniku jako v minulosti, čemuž nasvědčuje i klesající 

trend ročního tempa růstu tržeb od roku 2017.  

Tabulka č. 20: Vývoj tržeb odvětví komunikační a informační technologie (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle: mpo.cz, 2014-2018) 

Dalším generátorem hodnoty je zisková marže. Pro prognózu ziskové marže, vyjadřující 

podíl korigovaného provozního výsledku hospodaření (KPVH) před odpisy a daní  

na celkových tržbách, byl využit postup tzv. prognózy ziskové marže shora. Tento přístup 

se považuje za základní a vychází z vývoje ziskové marže za minulost (Mařík a kol., 

2018). 

Z propočtů ziskové marže v minulých letech lze usoudit, že společnost vytváří velmi 

vysoké procento ziskové marže. V budoucnosti se očekává podobný vývoj a prognóza 

ziskové marže byla v daném případě stanovena jako průměrná hodnota ziskové marže v 

minulosti, a to 52,03 %. 

Tabulka č. 21:  Vývoj a prognóza ziskové marže shora (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní závěrka 

STORMWARE s.r.o., 2014-2018) 

Jako další generátor hodnoty byl zvolen pracovní kapitál, který se pro účely plánování 

a stanovení hodnoty podniku vypočítá jako součet provozně nutných peněžních 

prostředků, zásob, pohledávek a ostatních aktiv, od kterého jsou následně odečteny 

neúročené závazky a ostatní pasiva. Koeficient náročnosti růstu tržeb na pracovní kapitál 

se pak vypočítá jako podíl rozdílu hodnot upraveného pracovního kapitálu a rozdílu tržeb 

(Mařík a kol., 2018). 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby (v tis. Kč) 157 893 343 177 012 510 167 933 195 180 520 219 189 453 356 

Roční tempo růstu  12,11 % -5,13 % 7,50 % 4,95 % 

Průměrné roční 

tempo růstu 
4,66 % 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zisková marže  

(v %) 
47,56 50,64 51,85 51,78 58,31 52,03 52,03 52,03 

Průměr 52,03 % 52,03 % 
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Pracovní kapitál společnosti STORMWARE s.r.o. vykazuje dlouhodobě záporný stav. 

Jak již bylo zmíněno výše, tato skutečnost je zapříčiněna především vysokou hodnotou 

pasivního časového rozlišení. Pro softwarové společnosti je tento jev typický, neboť 

poskytují svým odběratelů služby tzv. na zálohu a tím vznikají výnosy příštích období, 

což je projeví zvýšením ostatních pasiv. 

Tabulka č. 22: Vývoj upraveného pracovního kapitálu v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle: Účetní závěrka STORMWARE s.r.o., 2014-2018) 

v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Zásoby 658 687 569 785 758 

Pohledávky 2 206 2 353 2 641 2 314 3 050 

Peněžní prostředky provozně nutné 9 126 10 631 7 625 10 280 13 153 

Časové rozlišení aktiv 6 252 7 487 8 325 8 966 17 963 

Krátkodobé závazky neúročené 14 260 16 611 11 914 16 063 20 552 

Časové rozlišení pasiv 74 266 80 299 86 819 98 757 106 092 

Upravený pracovní kapitál -70 284 -75 752 -79 573 -92 475 -91 720 

Koeficient náročnosti růstu tržeb na 

růst prac. kapitál 
-26,60 % 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ve zkoumaných letech 2014-2018 vychází koeficient 

náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu -26,6 %.  V budoucnosti se předpokládá 

obdobný vývoj pracovního kapitálu jako v minulých letech, tudíž koeficient v letech 

2019-2022 byl stanoven na -24,1 %.  

Tabulka č. 23: Prognóza upraveného pracovního kapitálu v letech 2019-2021 (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

v tis. Kč 2019 2020 2021 

Zásoby 831 870 911 

Pohledávky 3 020 3 160 3 308 

Peněžní prostředky provozně nutné 12 102 12 666 13 256 

Časové rozlišení aktiv 12 871 13 470 14 098 

Krátkodobé závazky neúročené 18 910 19 791 20 713 

Časové rozlišení pasiv 125 007 130 833 136 930 

Upravený pracovní kapitál -115 093 -120 457 -126 070 

Koeficient náročnosti růstu tržeb na 

růst prac. kapitál 
-24,10 % 
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V případě vybrané společnosti může být skutečnost vyššího časového rozlišení 

konkurenční výhodou, avšak tím vzniklý záporný pracovní kapitál není pro předběžné 

ocenění na základě generátorů hodnoty příliš žádoucí.  Z tohoto důvodu byl vypočten 

koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu také u konkurenčních 

podniků, a to u softwarové společností Abra Software s.r.o., Asseco Solutions a.s.  

a Solitea Česká republika a.s.  

Tabulka č. 24: Vývoj a prognóza upraveného pracovního kapitálu Abra Software s.r.o. (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Účetní závěrka Abra Software s.r.o., 2014-2018) 

v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zásoby 251 476 503 943 350 609 668 734 

Pohledávky 16 577 22 206 20 329 16 889 16 590 24 495 26 911 29 564 

Peněžní prostředky 

provozně nutné 
24 796 36 639 37 750 35 682 25 295 41 968 46 106 50 652 

Časové rozlišení aktiv 476 333 1 327 8 966 1 643 1 671 1 836 2 017 

Krátkodobé závazky 

neúročené 
38 743 57 248 58 985 55 753 39 523 65 575 72 040 79 143 

Časové rozlišení pasiv 25 184 27 018 27 809 29 391 32 310 37 642 41 354 45 431 

Upravený pracovní 

kapitál 
-21 827 -24 612 -26 885 -22 664 -27 955 -34 474 -37 874 -41 608 

kWC -9,80 % -15,70 % 

Stejně jako u oceňovaného podniku STORMWARE s.r.o., tak i u konkurenčního podniku 

Abra Software s.r.o. vyšel dle propočtů pracovní kapitál v letech 2014-2018 v záporných 

hodnotách. Projevil se tedy typický jev pro softwarové společnosti, kdy společnost 

vykazuje vysokou hodnotu časového rozlišení pasiv, a především z tohoto důvodu vzniká 

záporný pracovní kapitál. Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu 

v minulých letech vykazoval průměrnou hodnotu -9,80 %. Pro budoucí období je 

prognózována hodnota tohoto koeficientu -15,70 %.  
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Tabulka č. 25: Vývoj a prognóza upraveného pracovního kapitálu Solitea Česká republika a.s. (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle: Účetní závěrky Solitea Česká republika a.s., 2014-2018) 

Z tabulky č. 25 vyplývá, že obdobně je tomu tak i v případě konkurenčního podniku 

Solitea Česká republika a.s., kde upravený pracovní kapitál dosahoval v letech 2014-2018 

také záporných hodnot a pro prognózované období se očekává opět koeficient náročnosti 

růstu tržeb na růst pracovního kapitálu v záporné hodnotě -8,70 %. 

Tabulka č. 26: Vývoj a prognóza upraveného pracovního kapitálu Asseco Solutions a.s. (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle: Účetní závěrka Asseco Solutions a.s., 2014-2018) 

v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zásoby 400 333 705 3 749 890 1 010 1 109 1 219 

Pohledávky 62 955 53 737 70 664 97 551 77 771 90 511 99 435 109 239 

Peněžní prostředky 

provozně nutné 
34 573 36 156 35 501 40 164 42 207 47 892 52 614 57 802 

Časové rozlišení aktiv 7 231 7 799 10 410 12 570 14 086 12 834 14 099 15 489 

Krátkodobé závazky 

neúročené 
54 021 56 493 55 470 62 757 65 948 74 832 82 210 90 316 

Časové rozlišení pasiv 50 788 52 943 57 165 54 931 62 948 70 809 77 791 85 461 

Upravený pracovní 

kapitál 
350 -11 411 4 645 36 346 6 058 6 606 7 257 7 972 

kWC 4,80 % 1,10 % 

U jediného zkoumaného konkurenčního podniku Asseco Solutions a.s. dosahoval 

upravený pracovní kapitál kromě roku 2015 kladných hodnot. Podnik sice stejně jako 

v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zásoby 2 134 4 110 5 211 10 505 7 978 6 895 7 512 8 184 

Pohledávky 24 789 17 190 21 975 10 806 30 509 26 290 28 642 31 204 

Peněžní prostředky 

provozně nutné 
12 237 13 777 14 036 9 860 9 590 15 553 16 945 18 461 

Časové rozlišení aktiv 1 119 1 352 1 812 2 044 2 984 3 617 3 941 4 293 

Krátkodobé závazky 

neúročené 
19 120 21 526 21 932 15 406 14 984 24 302 26 476 28 845 

Časové rozlišení pasiv 24 947 28 674 31 453 34 643 44 861 42 718 46 539 50 703 

Upravený pracovní 

kapitál 
-3 788 -13 771 -10 351 -16 834 -8 784 -14 665 -15 977 -17 406 

kWC -11,10 % -8,70 % 
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konkurence vykazuje vysoké hodnoty časového rozlišení pasiv, avšak za to disponuje 

velkým objemem pohledávek, v důsledku čehož dosahuje upravený pracovní kapitál 

kladných hodnot.  

Pro předběžné ocenění podniku STORMWARE s.r.o. na základě generátorů hodnoty je 

pak za koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu pro prognózované 

období považována průměrná hodnota koeficientu z výše uvedených konkurenčních 

podniků, tudíž jak ukazuje níže uvedená tabulka -7,8 %.  

Tabulka č. 27: Průměrná hodnota koeficientu náročnosti růstu tržeb na růst prac. kapitálu 

konkurence pro prognózované období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Posledním generátorem hodnoty jsou investice do dlouhodobého majetku. Z důvodu 

větší přesnosti bude dlouhodobý majetek rozdělen na dlouhodobý nehmotný majetek, 

stavby a samostatné hmotné movité věci.  Investice do pozemků se v této společnosti 

nepředpokládá. Nejprve byla vypočtena investiční náročnost do dlouhodobého majetku 

společnosti STORMWARE v letech 2014-2018. Investiční náročnost růstu tržeb je 

vypočtena jako podíl součtu investic brutto a přírůstku tržeb.  

 

 

 

 

 

 

  
Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst prac. kap. 

(kWC) 

Abra Software s.r.o. -15,7 % 

Solitea Česká republika a.s.  -8,7 % 

Asseco Solutions a.s.  1,1 % 

Průměr -7,8 % 
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Tabulka č. 28: Investice do dlouhodobého majetku v tis. Kč v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Účetní závěrka STORMWARE s.r.o., 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nehmotný majetek      

Stav majetku ke konci roku 58 039 70 683 58 465 53 460 54 019 

Odpisy  11 821 33 367 28 704 28 667 

Investice netto  12 644 -12 218 -5 005 559 

Investice brutto  24 465 21 149 23 699 29 226 

Investiční náročnost tržeb  8,80 % 

Stavby      

Stav majetku ke konci roku 20 628 19 199 17 822 16 495 15 220 

Odpisy  4 201 9 063 8 750 8 845 

Investice netto  -1 429 -1 377 -1 327 -1 275 

Investice brutto  2 772 7 686 7 423 7 570 

Investiční náročnost tržeb  2,30 % 

Hmotné movité věci 
    

 

Stav majetku ke konci roku 2 015 2 193 3 318 2 131 3 138 

Odpisy  410 1 035 1 629 1 143 

Zůstatková hodnota prodaného 

zařízení 
  594   

Investice netto  178 1 125 -1 187 1 007 

Investice brutto  588 2 754 1 036 2 150 

Investiční náročnost tržeb  0,60 % 

Pokud by se předpokládala konstantní investiční politika společnosti do dlouhodobého 

majetku, potom by se dalo na základě koeficientů náročnosti minulého období odhadnout 

výši budoucích investic pro roky 2019 až 2021 při celkovém přírůstku tržeb od konce 

roku 2018 do konce roku 2021 ve výši 1 022 521 tis. Kč, následovně: 

Tabulka č. 29: Odhad investic na základě minulého koeficientu náročnosti pro roky 2019-2021 (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Majetek 
Minulý koeficient 

náročnosti 

Odhad investic pro růst tržeb  

(v tis. Kč) 

Nehmotný majetek   8,8 % 89 982 

Stavby   2,3 % 23 518 

Hmotné movité věci   0,6 % 6 135 

Celkem 11,7 % 119 635 
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Dle managementu společnosti STORMWARE s.r.o. se však pro budoucí období 

nepředpokládají tak vysoké investice. Tabulka č. 30 vykresluje představy managementu 

o plánovaných investicích v letech 2019-2021, kdy opět počítá jako softwarová 

společnost s největšími investicemi do nehmotného majetku. 

Tabulka č. 30: Odhad investic na základě představ managementu pro roky 2019-2021 (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že odhad investic na základě minulého koeficientu  

a dle představ managementu se výrazně liší. Výsledný plán investic byl proto stanoven 

jako aritmetický průměr obou odhadů viz následující tabulka. 

Tabulka č. 31: Výsledný odhad investic pro roky 2019-2021 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.3 Stanovení kalkulované úrokové míry 

Kalkulovaná úroková míra byla stanovena na základě váženého aritmetického průměru 

nákladů na kapitál (WACC) koncernu Solitea a.s. Daný koncern má dle výroční zprávy 

2018 k 31. 7. 2018 splaceny veškeré své závazky vůči úvěrovým institucím. Z tohoto 

důvodu se bude pro stanovení hodnoty WACC počítat pouze s náklady vlastního kapitálu. 

Pro určení nákladů vlastního kapitálu byla použita Damodaranova modifikace modelu 

CAPM, jak ukazuje tabulka č. 32. 

Majetek 
Minulý koeficient 

náročnosti 

Odhad investic pro růst tržeb  

(v tis. Kč) 

Nehmotný majetek   4,9 % 50 000 

Stavby  1,0 % 10 000 

Hmotné movité věci   0,59 % 6 000 

Celkem  6,5 % 66 000 

Majetek 
Minulý koeficient 

náročnosti 

Odhad investic pro růst tržeb  

(v tis. Kč) 

Nehmotný majetek   6,9 % 70 554 

Stavby   1,6 % 16 360 

Hmotné movité věci   0,6 % 6 068 

Celkem  9,1 % 92 982 
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Tabulka č. 32: Vlastní náklady kapitálu pomocí Damodaranovy modifikace modelu CAPM (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle: pages.stern.nyu.edu, treasury.gov, imf.org, 2018) 

Ukazatel Hodnota 

Bezriziková výnosová míra 2,69 % 

Beta nezadlužená pro "Information Services" (Evropa) 1,55 

Riziková prémie kap. trhu USA 4,88 % 

Rating ČR (2018) A1 

Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA) 0,79 % 

Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5 

Riziková prémie země 1,19 % 

Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci 1,39 % 

Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů – odhad  0 % 

Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 0 % 

Daňová sazba 19 % 

Beta zadlužená 1,550 

Náklady vlastního kapitálu 11,6 % 

Bezriziková úroková míra byla určena jako výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA 

k 31.12.2018. Beta koeficient nezadluženého podniku byl převzat z internetových stránek 

prof. Damodarana. Hodnota tohoto koeficientu k 31.12.2018 oboru „Information 

Services“ na evropském trhu byla 1,55. Hodnota rizikové prémie vychází z kapitálového 

trhu USA a je nutné ji poté upravit o riziko selhání země. Hodnota kapitálového trhu USA 

činí 4,88 % a byla stanovena jako geometrický průměr za období 1928-2018. Agentura 

Moodys udělila ČR k 31. 12. 2018 rating A1. Riziko selhání země bylo určeno jako rozdíl 

mezi výnosností dluhopisů s ratingem A1 a výnosností vládních dluhopisů USA (rating 

AAA). Riziková prémie země je vypočtena jako riziko selhání země vynásobené 

poměrem volatility trhu akcií a volatility vládních dluhopisů, který je odhadován na 1,5. 

Tento součin je navíc zvýšen o rozdíl v dlouhodobě prognózované inflaci mezi ČR a USA 

(Mařík a kol., 2018). 

3.3.4 Určení hodnoty podniku na základě generátorů hodnoty 

V této části práce bude vypočtena dle předběžného ocenění na základě generátorů 

hodnoty nejprve brutto hodnota podniku STORMWARE s.r.o. a následně i jeho netto 
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hodnota. Generátory hodnoty se používají však spíše k prvnímu odhadu hodnoty podniku, 

proto nelze tuto hodnotu považovat za konečnou a závaznou. 

Pro výpočet brutto hodnoty podniku byl využit vzorec uvedený v kapitole 1.4.1. Pro tento 

výpočet je také nejdříve vhodné provést přepočet ziskové marže před odpisy na ziskovou 

marži po odpisech a dani. 

Tabulka č. 33: Výpočet ziskové marže po odpisech a po dani 2019-2021 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 2020 2021 

Zisková marže před odpisy a daní 52,03 % 52,03 % 52,03 % 

Podíl odpisů na tržbách 11,9 % 11,5 % 11,0 % 

Zisková marže po odpisech před daní 40,1 % 40,5 % 41,0 % 

Zisková marže po dani 32,5 % 32,8 % 33,2 % 

Průměrná hodnota ziskové marže po dani 32,85 % 

Generátory hodnoty, jako tempo růstu tržeb (g) a růst pracovního kapitálu (kWC) byly 

převzaty z analýzy a prognózy generátorů hodnoty uvedené v kapitole 3.3.2. Koeficient 

náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku (kDMn) byl vypočten jako podíl 

investic netto do dlouhodobého majetku a přírůstek tržeb za roky 2019 až 2021. 

Tabulka č. 34: Výpočet hodnoty podniku brutto na základě předběžného ocenění (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Generátor hodnoty Označení Prognóza 

Tempo růstu tržeb g 4,66 % 

Zisková marže po odpisech a po dani rZPx 32,85 % 

Náročnost růstu tržeb na:     

    - růst pracovního kapitálu kWC -7,80 % 

    - růst dlouhodobého majetku kDMn 4,54 % 

    - investice netto celkem   -3,26 % 

Kalkulovaná úroková míra ik 11,60 % 

Hodnota podniku brutto   1 547 365 tis. Kč 

Z tabulky č. 34 vyplývá, že dle předběžného ocenění na základě generátorů hodnoty byl 

podnik oceněn v hodnotě brutto okolo 1,5 miliardy Kč. Nyní je však nutno vypočítat ještě 

hodnotu podniku netto a poté výslednou hodnotu vlastního kapitálu. Nejprve je tedy 

nutno odečíst od hodnoty brutto úročený cizí kapitál, tímto vznikne hodnota netto. Pro 



81 

 

výslednou hodnotu je dále nutno přičíst k netto hodnotě veškerá neprovozní aktiva k datu 

ocenění. 

Tabulka č. 35: Výpočet výsledné hodnoty vlastního kapitálu STORMWARE s.r.o. na základě 

předběžného ocenění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  v tis. Kč 

Hodnota podniku brutto 1 547 365 

Úročený cizí kapitál 0 

Hodnota podniku netto 1 547 365 

Neprovozní aktiva 209 949 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu 1 757 314 

Společnost STORMWARE s.r.o. nevykazuje k datu ocenění žádný úročený cizí kapitál, 

hodnota podniku netto se tedy rovná hodnotě podniku brutto. Výsledná hodnota vlastního 

kapitálu 1 757 314 tis. Kč byla zjištěna tak, že k netto hodnotě podniku byla připočtena 

neprovozní aktiva k datu ocenění, jednalo se o peněžní prostředky provozně nepotřebné, 

které byly vyřazeny z provozně nutného majetku v kapitole 3.3.1.  

3.4 Ocenění na základě účetní hodnoty 

Účetní ocenění slouží pro oceňovatele především jako výchozí informace a základna pro 

posuzování výsledného ocenění. Při ocenění účetní hodnotou je za netto hodnotu podniku 

považován vlastní kapitál chápaný jako účetní vlastní kapitál. Vlastní kapitál je pak 

rozdílem mezi účetní hodnotou aktiv a cizích zdrojů podniku. Účetní ocenění slouží pro 

oceňovatele především jako výchozí informace a základna pro posuzování výsledného 

ocenění.  

Jak vyplývá z rozvahy společnosti STORMWARE s.r.o. (uvedena v Příloze č. 3) 

sestavené za rok 2018, účetní hodnota vlastního kapitálu dosahovala 224 318 tis. Kč. Tato 

hodnota je tedy dle ocenění na základě účetní hodnoty považována rovněž za výslednou 

netto hodnotu podniku. 

3.5 Zhodnocení a výsledné ocenění obchodního podílu 

V této kapitole budou shrnuty a zhodnoceny přechozích kroky, které vedly k výslednému 

ocenění přikupovaného obchodního podílu ve společnosti STORMWARE s.r.o.  
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Před oceněním obchodního podílu, bylo primárním cílem ocenit samotnou společnost. 

Nejprve bylo provedeno předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty. Po několika 

složitějších propočtech v kapitole 3.3 (str. 67 a násl.) byla zjištěna hodnota společnosti 

dle této metody ve výši 1 757 314 tis. Kč.  

Ocenění na základě účetní hodnoty bylo poněkud jednodušší, neboť tato hodnota vychází 

ze zásad platných v účetnictví, na jejichž základě se sestavuje rozvaha, která je jakýmsi 

souhrnným vyjádřením účetního ocenění podniku. Hodnota společnosti byla tedy  

na základě tohoto principu stanovena ve výši 224 318 tis. Kč. 

Výsledná hodnota společnosti STORMWARE s.r.o. byla určena kombinací obou výše 

zmíněných oceňovacích metod, a to jako vážený aritmetický průměr se zvýhodněním 

účetní hodnoty v poměru 2:1. Účetní hodnota byla zvýhodněna z toho důvodu, že existuje 

větší průkaznost této metody.  

Tabulka č. 36: Výsledná hodnota společnosti STORMWARE s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že hodnota společnosti STORMWARE byla stanovena 

na 735 317 tis Kč. Tato hodnota odpovídá zhruba 4,2x EBITDA společnosti.  

Koncern Solitea a.s. plánuje nákup 40% obchodního podílu ve společnosti 

STORMWARE s.r.o. Tento obchodní podíl byl oceněn ve výši 294 127 tis. Kč, což 

odpovídá 40 % výsledné hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 37: Ocenění obchodního podílu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  v tis. Kč 

Výsledná hodnota společnosti 735 317 

Výsledné ocenění obchodního podílu 294 127 

 

  

  v tis. Kč 

Hodnota společnosti na základě generátorů hodnoty 1 757 314 

Hodnota společnosti na základě účetního ocenění 224 318 

Výsledná hodnota společnosti 735 317 
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4 SESTAVENÍ NOVÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKY 

Tato kapitola diplomové práce se zaměřuje na situaci, kdy se mateřská společnost Solitea 

a.s. rozhodla pro nákup 40% obchodního podílu ve společnosti STORMWARE s.r.o.  

a rozšířit tak o tuto společnost konsolidační celek.  Cílem této kapitoly je sestavení nové 

konsolidované účetní závěrky, čemuž předchází jednotlivé úpravy konsolidované 

rozvahy, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a také výpočet konsolidačního rozdílu. 

4.1 Přikoupení obchodního podílu 

Mateřská společnost Solitea a.s. uskutečnila ke dni 1. 8. 2018 nákup 40% obchodního 

podílu ve společnosti STORMWARE s.r.o., a to v hodnotě 294 127 tis. Kč. Je tedy nutné, 

ještě před výpočtem konsolidačního rozdílu a sestavením nových konsolidovaných 

účetních výkazů promítnout tento nákup do konsolidované rozvahy koncernu Solitea.  

První úprava konsolidované rozvahy spočívá v navýšení závazků z důvodu přijetí 

akvizičního úvěru ve výši 200 000 tis. Kč. Navýšení závazků na straně pasiv se projeví  

i navýšením peněžních prostředků na straně aktiv, jak ukazuje tabulka č. 38.  
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Tabulka č. 38 Úprava konsolidované rozvahy 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  ROZVAHA (v tis. Kč) 
Původní 

rozvaha 
Úprava 1 

Rozvaha 

po úpravě 

  AKTIVA CELKEM 1 265 332   1 465 332 

B. Dlouhodobý majetek 835 403   835 403 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 817   17 817 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 69 659   69 659 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 13 729   13 729 

B.IV. Konsolidační rozdíl 734 197   734 197 

C. Oběžná aktiva 418 501   618 501 

C.I. Zásoby 38 569   38 569 

C.II. Pohledávky 155 371   155 371 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 5 703   5 703 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 149 669   149 669 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 330   68 330 

C.IV. Peněžní prostředky 156 231 200 000 356 231 

D. Časové rozlišení aktiv 11 428   11 428 

  PASIVA CELKEM 1 265 332   1 465 332 

A. Vlastní kapitál 847 396   847 396 

A.I. Základní kapitál 814 000   814 000 

A.II. 
Ážio, Ostatní kapitálové fondy a Fondy 

ze zisku 
-1 133   -1 133 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  2 995   2 995 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období bez menšin. podílů  
31 487   31 487 

A.VI. Menšinový vlastní kapitál 47   47 

B. + 

C. 
Cizí zdroje 265 180   465 180 

B. Rezervy 29 022   29 022 

C. Závazky 236 158   436 158 

C.I. Dlouhodobé závazky 50 665   50 665 

C.II. Krátkodobé závazky 185 493 200 000 385 493 

D. Časové rozlišení pasiv 152 756   152 756 

Druhá úprava konsolidované rozvahy spočívá pouze ve změně struktuře aktiv, kdy dojde 

kdy přikoupení 40% obchodního podílu ve výši 294 127 tis. Kč. Tato situace se projeví 

odlivem peněžních prostředků a zároveň navýšením položky dlouhodobého finančního 

majetku viz tabulka č. 39. Celková hodnota aktiv tedy zůstává stejná a v oblasti pasiv 

k žádné změně v důsledku nákupu obchodního podílu nedošlo.  
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Tabulka č. 39: Úprava konsolidované rozvahy 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  ROZVAHA   Úprava 2 Celkem 

  AKTIVA CELKEM 1 465 332   1 465 332 

B. Dlouhodobý majetek 835 403   1 129 529 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 817   17 817 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 69 659   69 659 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 13 729 294 127 307 856 

B.IV. Konsolidační rozdíl 734 197   734 197 

C. Oběžná aktiva 618 501   324 374 

C.I. Zásoby 38 569   38 569 

C.II. Pohledávky 155 371   155 371 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 5 703   5 703 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 149 669   149 669 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 330   68 330 

C.IV. Peněžní prostředky 356 231 -294 127 62 104 

D. Časové rozlišení aktiv 11 428   11 428 

4.2 Konsolidační rozdíl 

Než dojde k samotné úpravě konsolidovaných účetních výkazů je nejprve potřeba vyčíslit 

konsolidační rozdíl, který je stanoven k okamžiku získání vlivu v dceřiné společnosti,  

a to ke dni 1.8.2018.  

Následující tabulky č. 40 a č. 41 poukazují na postup výpočtu konsolidačního rozdílu, 

kdy koncern Solitea a.s. uskutečnil nákup 40% obchodního podílu ve společnosti 

STORMWARE s.r.o. Nutno podotknout, že zmíněný obchodní podíl představuje  

i vlastnictví hlasovacích práv v hodnotě 40 %. Prvním krokem ke stanovení 

konsolidačního rozdílu je zjištění výše vlastního kapitálu dceřiné společnosti ke dni 

akvizice. Výše vlastního kapitálu ke dni akvizice se určí jako součet položek základního 

kapitálu, ážia a kapitálových fondů, fondů ze zisku, výsledku hospodaření minulých let  

a předakvizičního výsledku hospodaření, na který mateřská společnost neměla vliv. 

Z toho vyplývá, že je nutno výsledek hospodaření běžného období (dále jen VHBO) 

rozdělit dle data akvizice na VHBO do dne akvizice (1.8.2018) a po dni akvizice.  
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Tabulka č. 40: Výpočet VK ke dni akvizice v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rajchlová, 2019) 

Základní kapitál 10 000 

Ážio a kapitálové fondy 5 576 

Fondy ze zisku 0 

Výsledek hospodaření minulých let 92 806 

Výsledek hospodaření běžného období 115 936 

        VHBO ke dni akvizice 67 629 

        VHBO po dni akvizice 48 307 

Vlastní kapitál ke dni akvizice 176 011 

Následně se z vlastního kapitálu ke dni akvizice vypočítá procentní podíl mateřské 

společnosti, který činí 40 %. Samotný konsolidační rozdíl poté představuje rozdíl mezi 

pořizovací cenou obchodního podílu a hodnotou získaného podílu mateřské společnosti 

na vlastním kapitálu dceřiné společnosti ke dni akvizice. Mateřská společnost 

předpokládá standardní odepisování konsolidačního rozdílu po dobu 20 let.   

Tabulka č. 41: Výpočet konsolidačního rozdílu v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rajchlová, 2019) 

Podíl na VK ke dni akvizice (40%) 70 404,40 

Pořizovací cena podílu 294 127 

Konsolidační rozdíl 223 722,60 

Roční odpis konsolidačního rozdílu 11 186,13 

Odpis konsolidačního rozdílu v roce 2018 4 661 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, konsolidační rozdíl byl spočítán ve výši  

223 722,60 tis. Kč. Jedná se tedy o kladný konsolidační rozdíl, kdy pravděpodobně 

mateřská společnost spolu s pořízením obchodního podílu zakoupila i schopnost dceřiné 

společnosti produkovat zisk. Roční odpis konsolidačního rozdílu byl vypočten ve výši 

11 186,13 tis. Kč. V prvním roce konsolidace se však odepisuje pouze poměrná část, která 

odpovídá post-akvizičnímu období, v daném případě 5 měsíců. Odpis konsolidačního 

rozdílu tedy v roce 2018 představuje 4 661 tis. Kč. Konsolidační rozdíl i jeho odpis musí 

být následně promítnut v nové konsolidované účetní závěrce, která bude sestavena 
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v následující kapitole a pro tyto účely budou výše vypočtené hodnoty matematicky 

zaokrouhleny na celé tisíce. 

4.3 Plná metoda konsolidace 

Mateřská společnost Solitea a.s. získala zároveň se 40% obchodním podílem  

ve společnosti STORMWARE s.r.o. také 40 % na hlasovacích právech. Z tohoto důvodu 

mateřská společnost uplatňuje v dceřiné společnosti rozhodující vliv, jelikož žádná jiná 

osoba nedisponuje stejným či vyšším množstvím hlasovacích práv. S uplatňováním 

rozhodujícího vlivu se váže povinnost sestavení konsolidace plnou metodou, která 

spočívá v agregaci jednotlivých položek účetních výkazů. 

Nová konsolidovaná účetní závěrka bude sestavena na základě výše upravených účetních 

výkazů daného koncernu a individuální účetní závěrky společnosti STORMWARE. 

Datum sestavení konsolidované účetní závěrky bylo stanoveno ke dni 31. 12. 2018. 

4.3.1 Úpravy v konsolidované rozvaze 

Nejprve budou v rámci plné metody konsolidace provedeny úpravy v konsolidované 

rozvaze, jak ukazují následující tabulky č. 42 a č. 43. K původnímu konsolidačnímu celku 

budou tak plnou metodou konsolidace agregovány data z rozvahy nově přikupované 

společnosti. Po těchto úpravách jak na straně aktiv, tak na straně pasiv vznikne nově 

sestavená konsolidovaná rozvaha.  

První sloupec níže uvedené tabulky obsahuje data z původní konsolidované rozvahy 

vybraného konsolidačního celku upravené po nákupu obchodního podílu.  Ve druhým 

sloupci jsou obsaženy data z individuální účetní závěrky nově přikupované společnosti 

STORMWARE s.r.o. Třetí sloupec pak vyobrazuje jednotlivé provedené úpravy v rámci 

konsolidace plnou metodou. Čtvrtý sloupec poukazuje na odpis výše vypočteného 

konsolidačního rozdílu a v posledním sloupci je již nově sestavená konsolidace. 
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Tabulka č.42: Úpravy aktiv konsolidované rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  ROZVAHA (v tis. Kč) 
Původní kons. 

celek 

STORMWARE 

s.r.o. 
Úpravy Odpis Konsolidace 

  AKTIVA CELKEM 1 465 332 351 012 -70 404 -4 661 1 741 279 

B. Dlouhodobý majetek 1 129 529 106 139     1 235 668 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 817 54 019     71 836 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 69 659 37 405     107 064 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 307 856 14 715 -294 127   28 444 

B.IV. Konsolidační rozdíl 734 197 0 223 723 -4 661 953 259 

C. Oběžná aktiva 324 374 226 910     551 284 

C.I. Zásoby 38 569 758     39 327 

C.II. Pohledávky 155 371 3 050     158 421 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 5 703 338     6 041 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 149 669 2 712     152 381 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 330 0     68 330 

C.IV. Peněžní prostředky 62 104 223 102     285 206 

D. Časové rozlišení aktiv 11 428 17 963     29 391 
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Z výše uvedené tabulky č. 42 lze spatřit úpravy aktiv konsolidované rozvahy, kdy celkově 

došlo k úpravám u dvou položek. Jako první je nutné vyloučit z dlouhodobého finančního 

majetku hodnotu pořízení obchodního podílu v dceřiné společnosti STORMWARE s.r.o., 

a to ve výši 294 127 tis. Kč.  

Druhá úprava spočívá v navýšení položky konsolidačního rozdílu o částku vypočtenou 

v kapitole 4.2., a tedy 223 723 tis. Kč.  Současně se zvýšením položky konsolidačního 

rozdílu proběhne i jeho snížení ve formě ročního odpisu ve výši 4 661 tis. Kč.  Celková 

hodnota aktiv v nové konsolidované rozvaze činí 1 741 279 tis. Kč.  

Úpravy pasiv jsou vyobrazeny na níže uvedené tabulce č. 43. V případě plné metody 

konsolidace zde dochází oproti aktivum k poměrně větším úpravám, kde se vlastní kapitál 

rozděluje na většinové a menšinové podíly.  Většinové podíly se vztahují k ovládající  

a řídící osobě (mateřská společnost Solitea a.s.) a představují 40 %, jelikož mateřská 

společnost zakoupila 40% obchodní podíl ve společnosti STORMWARE s.r.o. 

Menšinové podíly se potom vztahují ke všem ostatním vlastníkům dceřiné společnosti  

a vznikají tedy za situace, kdy nejsou zakoupeny veškeré obchodní podíly v dceřiné 

společnosti 

V první fázi úprav pasiv v konsolidované rozvaze dochází k vyloučení hodnotě vlastního 

kapitálu společnosti STORMWARE s.r.o. Jak již bylo výše zmíněno, tento vlastní kapitál 

se musí rozdělit na většinové a menšinové podíly. Mateřská společnost Solitea a.s. vlastní 

40% obchodní podíl ve společnosti STROMWARE s.r.o., z tohoto důvodu se jednotlivé 

položky vlastního kapitálu – základní kapitál, ážio, ostatní kapitálové fondy, fondy  

ze zisku a výsledek hospodaření minulých let musí vyloučit v hodnotě spočítané jako 

součin procentního obchodního podílu (40 %) a hodnoty jednotlivé položky vlastního 

kapitálu společnosti STORMWARE s.r.o. Jedinou výjimku tvoří položka  A. V. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období, ke kterému se oproti ostatním položkám vlastního 

kapitálu přistupuje odlišně a vykazuje jistá specifika.  
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U výsledku hospodaření běžného účetního období hraje klíčovou roli to, zda se jedná  

o první rok konsolidace nebo o následující rok. V tomto případě se jedná o první rok 

konsolidace, proto je nutné postupovat tak, že se procentní podíl obchodního podílu 

vynásobí s předakvizičním výsledkem hospodaření běžného účetního období.  

Druhým krokem je vyloučení menšinových podílů, které se spočítají obdobně jako 

většinové podíly, tudíž součinem procentního podílu a jednotlivých položek vlastního 

kapitálu společnosti STORMWARE s.r.o. V této situaci se uplatňuje stejný přístup  

u všech položek vlastního kapitálu, tzn. neuplatňuje se zde specifický přístup k výsledku 

hospodaření běžného účetního období. Menšinové podíly se sice musí nejprve vyloučit, 

avšak pak dochází v položce A.VI. Menšinový vlastní kapitál opět k jejich připočtení  

a v celkovém důsledku je hodnota jejich úprav nulová.  

V předposlední sloupci je pak promítnut opět odpis konsolidačního rozdílu,  

a to konkrétně u položky A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez 

menšinových podílů, kdy dojde k jeho snížení.  

Poslední sloupec tabulky č. 43 obsahuje agregaci předchozích sloupců, čímž vzniknou 

pasiva nové konsolidované rozvahy. Celková hodnota konsolidovaných pasiv je ve výši 

1 741 279 tis. Kč a lze si povšimnout, že celková hodnota aktiv se rovná celkové hodnotě 

pasiv, čímž se potvrzuje správnost výsledků.   
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Tabulka č. 43: Úpravy pasiv konsolidované rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  ROZVAHA (v tis. Kč) 
Původní 

kons. celek 

STORMWARE 

s.r.o. 

Většinové 

podíly 

(40%) 

Menšinové 

podíly  

(60 %) 

Odpis Konsolidace 

  PASIVA CELKEM 1 465 332 351 012 -70 404 0 -4 661 1 741 279 

A. Vlastní kapitál 847 396 224 318 -70 404 0 -4 661 996 649 

A.I. Základní kapitál 814 000 10 000 -4 000 -6 000   814 000 

A.II. 
Ážio, Ostatní kapitálové fondy a Fondy 

ze zisku 
-1 133 5 576 -2 230 -3 346   -1 133 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  2 995 92 806 -37 122 -55 684   2 995 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období bez menšin. podílů  
31 487 115 936 -27 051 -69 562 -4 661 46 149 

A.VI. Menšinový vlastní kapitál 47 0   134 591   134 638 

A.VI.1. Menšinový základní kapitál   0   6 000   6 000 

A.VI.2. 
Menšinové kapitálové fondy a fondy ze 

zisku 
  0   3 346   3 346 

A.VI.3. 
Menšinový výsledek hospodaření 

minulých let 
  0   55 684   55 684 

A.VI.4. 
Menšinový hospodářský výsledek 

běžného účetního období 
1 0   69 562   69 563 

B. + C. Cizí zdroje 465 180 20 602       485 782 

B. Rezervy 29 022 15       29 037 

C. Závazky 436 158 20 587       456 745 

C.I. Dlouhodobé závazky 50 665 35       50 700 

C.II. Krátkodobé závazky 385 493 20 552       406 045 

D. Časové rozlišení pasiv 152 756 106 092       258 848 
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4.3.2 Úpravy v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty 

Úpravám v rámci plné metody konsolidace podléhá i konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

a jednotlivé úpravy jsou pak vyobrazeny v tabulce č. 44. Jedná se zejména o úpravy  

u položky výsledek hospodaření po zdanění bez menšinových podílů, jelikož i v tomto 

případě dochází k rozdělení na většinové a menšinové podíly.  

Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období se upraví, stejně jako  

u konsolidovaných pasiv, o předpředakviziční podíl, na který neměla mateřská společnost 

Solitea a.s. vliv a následně je ponížen o menšinové podíly. Tyto menšinové podíly jsou 

však poté připočteny k položce menšinové podíly na výsledku hospodaření.  

Předposlední sloupec tvoří opět odpis konsolidační rozdílu ve výši 4 661 tis. Kč, který  

se od výsledku hospodaření odečítá, neboť je nákladem.   

Pro kontrolu správnosti lze využít provázanost jednotlivých konsolidovaných účetních 

výkazů, jelikož výsledná hodnota výsledku hospodaření po zdanění bez menšinových 

podílů v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty by se měla rovnat hodnotě této položky 

v konsolidované rozvaze.  Toto pravidlo je v dané situaci splněno, neboť výše položky 

výsledku hospodaření po zdanění bez menšinových podílů je v obou konsolidovaných 

účetních výkazech ve výši 46 149 tis. Kč.  

V konsolidované rozvaze a konsolidovaném výkazu zisku a ztráty nebylo využito 

vylučování vzájemných vztahů, jelikož nedošlo mezi původním konsolidačním celkem  

a společností STORMWARE s.r.o. ke vzájemnému obchodování. Nově přikupovaná 

společnost byla pořízena primárně z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti  

a diverzifikace rizika.  
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Tabulka č. 44: Úpravy v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 
Původní 

kons. celek 

STORMWARE 

s.r.o. 

Většinové 

podíly 

(40%) 

Menšinové 

podíly 

(60%) 

Odpis Konsolidace 

  TRŽBY CELKEM 1 135 417 310 949       1 446 366 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 998 412 309 188       1 307 600 

II. Tržby za prodej zboží 137 005 1 761       138 766 

A. Výkonová spotřeba 411 899 55 204       467 103 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 215 -34 785       -34 570 

D. Osobní náklady 591 680 113 211       704 891 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 70 030 38 657       108 687 

III. Ostatní provozní výnosy 5 939 1 245       7 184 

F. Ostatní provozní náklady 17 439 1 565       19 004 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 50 093 138 342       188 435 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
354 4 351       4 705 

H. 
Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 
3 0       3 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 2 403 149       2 552 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 2 018 0       2 018 

VII. Ostatní finanční výnosy 3 317 29       3 346 

K. Ostatní finanční náklady 3 935 846       4 781 

* Finanční výsledek hospodaření 117 3 683       3 800 

** Výsledek hospodaření před zdaněním  50 210 142 025       192 235 

L. Daň z příjmů 18 722 26 089       44 811 

** 
Výsledek hospodaření po zdanění bez 

menšin. podílů 
31 487 115 936 -27 051 -69 562 -4 661 46 149 

  Menšinové podíly na výsledku hospodaření 1 0   69 562   69 563 
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4.4 Srovnání konsolidovaných účetních závěrek 

V této kapitole budou porovnány původní konsolidované účetní výkazy konsolidačního 

celku s novými konsolidovanými účetními výkazy, jejichž změna byla vyvolána 

rozšířením konsolidačního celku o společnost STORMWARE s.r.o. 

Na níže uvedené tabulce lze vidět porovnání původní a nové konsolidované rozvahy. 

Celková hodnota aktiv i pasiv vzrostla o 475 947 tis. Kč. 

Tabulka č. 45: Porovnání původní a nové konsolidované rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  ROZVAHA (v tis. Kč) 
Původní 

KÚZ 

Nová 

KÚZ 
Rozdíl 

  AKTIVA CELKEM 1 265 332 1 741 279 475 947 

B. Dlouhodobý majetek 835 403 1 235 668 400 265 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 817 71 836 54 019 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 69 659 107 064 37 405 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 13 729 28 444 14 715 

B.IV. Konsolidační rozdíl 734 197 953 259 219 062 

C. Oběžná aktiva 418 501 551 284 132 783 

C.I. Zásoby 38 569 39 327 758 

C.II. Pohledávky 155 371 158 421 3 050 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 5 703 6 041 338 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 149 669 152 381 2 712 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 330 68 330 0 

C.IV. Peněžní prostředky 156 231 285 206 128 975 

D. Časové rozlišení aktiv 11 428 29 391 17 963 

  PASIVA CELKEM 1 265 332 1 741 279 475 947 

A. Vlastní kapitál 847 396 996 649 149 253 

A.I. Základní kapitál 814 000 814 000 0 

A.II. 
Ážio, Ostatní kapitálové fondy a 

Fondy ze zisku 
-1 133 -1 133 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  2 995 2 995 0 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období bez menšin. podílů 
31 487 46 149 14 662 

A.VI. Menšinový vlastní kapitál 47 134 638 134 591 

B. + C. Cizí zdroje 265 180 485 782 220 602 

B. Rezervy 29 022 29 037 15 

C. Závazky 236 158 456 745 220 587 

C.I. Dlouhodobé závazky 50 665 50 700 35 

C.II. Krátkodobé závazky 185 493 406 045 220 552 

D. Časové rozlišení pasiv 152 756 258 848 106 092 
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Z tabulky č. 45 si lze povšimnout, že veškeré rozvahové položky se z důvodu využití plné 

metody konsolidace zvýšily. Nejvýraznější absolutní nárůst byl zaznamenán u položky 

dlouhodobého majetku, který vzrostl o 475 947 tis. Kč, což je zhruba o 48 %. V aktivech 

byl pak značný rozdíl zachycen také u položky konsolidačního rozdílu, jehož hodnota 

stoupla o 219 062 tis. Kč, což bylo způsobeno vyšší pořizovací cenou nakupovaného 

obchodního podílu ve společnosti STORMWARE s.r.o. Konsolidačnímu celku také 

rapidně vzrostly peněžní prostředky, a to o 128 975 tis. Kč, což je téměř o 83 %. 

Konsolidační celek sice vynaložil značné peněžní prostředky na nákup obchodního 

podílu, avšak v souvislosti s tím přijal krátkodobý bankovní úvěr, který má za následek 

navýšení této položky. Hlavním důvodem navýšení položky peněžních prostředků je však 

skutečnost, že přikupovaná společnost STORMWARE s.r.o. je nadprůměrně likvidní  

a již před provedenou konsolidací vykazovala peněžní prostředky ve výši 223 102 tis. Kč.  

Co se týče pasiv, tak největší nárůst byl zaznamenán u závazků, konkrétně u závazků 

krátkodobých, a to o 220 587 tis. Kč, což je o více než 100% oproti původní 

konsolidované účetní závěrce. Toto navýšení bylo zapříčiněno především přijetím 

krátkodobého bankovního úvěru ve výši 200 000 tis. Kč z důvodu pořízení obchodního 

podílu. Značný nárůst vykazuje také položka menšinový vlastní kapitál, což je způsobeno 

relativně vysokým počtem menšinovým podílů ve společnosti STORMWARE s.r.o. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů pak vzrostl  

o téměř 47 %. Časové rozlišení také prudce vzrostlo, téměř o 70 %, což potvrzuje fakt,  

že softwarové společnosti obvykle vykazují vysoké hodnoty této položky, neboť 

poskytují svým odběratelům většinu služeb tzv. „na zálohu“. 

Na následující tabulce č. 46 lze vidět porovnání původního a nového konsolidovaného 

výkazu zisku a ztráty. Celkové tržby oproti původní konsolidované účetní závěrce 

vzrostly o 310 949 tis. Kč, což je zhruba o 27 %. Vzrostly však i nákladové položky, 

především osobní náklady, u kterých byl zaznamenán nárůst o necelých 20 %.  Zvýšení 

nákladových položek však nemělo vliv na výsledek hospodaření, neboť ten (jak již bylo 

zmíněno výše) v důsledku vyšších tržeb vzrostl, a tudíž se zvýšila i schopnost 

konsolidačního celku tvořit zisk. Zvýšení finančního výsledku hospodaření bylo 

zapříčiněno především výnosy dceřiné společnosti z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku.  
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Tabulka č. 46: Porovnání původního a nového konsolidovaného výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)  
Původní 

KÚZ 

Nová 

KÚZ 
Rozdíl 

  TRŽBY CELKEM 1 135 417 1 446 366 310 949 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 998 412 1 307 600 309 188 

II. Tržby za prodej zboží 137 005 138 766 1 761 

A. Výkonová spotřeba 411 899 467 103 55 204 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 215 -34 570 -34 785 

D. Osobní náklady 591 680 704 891 113 211 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 70 030 108 687 38 657 

III. Ostatní provozní výnosy 5 939 7 184 1 245 

F. Ostatní provozní náklady 17 439 19 004 1 565 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 50 093 188 435 138 342 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
354 4 705 4 351 

H. 
Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 
3 3 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 2 403 2 552 149 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 2 018 2 018 0 

VII. Ostatní finanční výnosy 3 317 3 346 29 

K. Ostatní finanční náklady 3 935 4 781 846 

* Finanční výsledek hospodaření 117 3 800 3 683 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 50 210 192 235 142 025 

L. Daň z příjmů 18 722 44 811 26 089 

** 
Výsledek hospodaření po zdanění bez 

menšin. podílů  
31 487 46 149 14 662 

  Menšinové podíly na výsledku hospodaření 1 69 563 69 562 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 31 488 115 712 84 224 
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5 ZHODNOCENÍ DOPADU ZMĚNY ROZSAHU 

KONSOLIDAČNÍHO CELKU NA EKONOMICKOU 

SITUACI KONCERNU 

V předchozích kapitolách byla řešena situace, kdy mateřská společnost Solitea a.s. 

pořídila 40% obchodní podíl ve společnosti STORMWARE s.r.o. Byla již sestavena  

i nová konsolidovaná účetní závěrka a nyní se bude tato kapitola diplomové práce 

orientovat na zhodnocení dopadu rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci 

daného koncernu.  

Pro toto zhodnocení bude využita vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů, 

konkrétně ukazatele rentability, likvidity a zadluženosti. Výsledky budou následně 

porovnány se zhodnocením ekonomické situace vybraného koncernu před rozšířením 

konsolidačního celku uvedeným v kapitole 2.2. 

5.1 Vertikální analýza 

Jako první bude provedena vertikální analýza konsolidované rozvahy. Ve vertikální 

analýze v níže uvedené tabulce je uvedeno procentní zastoupení jednotlivých položek  

na celkových aktivech či pasivech. V prvním sloupci jsou obsaženy názvy položek, druhý 

sloupec pak vyobrazuje procentní zastoupení jednotlivých položek na celkových aktivech 

a pasivech původního konsolidačního celku a ve třetím sloupci je vypočten procentní 

podíl jednotlivých položek na celkových aktivech a pasivech u nového konsolidačního 

celku. 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že aktiva původního konsolidačního celku jsou zhruba 

stejně procentně rozložená jako aktiva nového konsolidačního celku. Dlouhodobý 

majetek se na celkových aktivech v novém konsolidačním celku podílí o zhruba 5 % více, 

za to konsolidační rozdíl o přibližně 4 % méně.  Co se týče pasiv, tak došlo ke snížení 

procentního zastoupení vlastního kapitálu, a naopak ke zvýšení cizích zdrojů, avšak stále 

i u nového konsolidačního celku převládá financování vlastními zdroji.  
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Tabulka č. 47: Vertikální analýza konsolidované rozvahy – zhodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  ROZVAHA 

Původní 

konsolidační 

celek 

Nový 

konsolidační 

celek 

  AKTIVA CELKEM 100% 100% 

B. Dlouhodobý majetek 66,02% 70,96% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1,41% 4,13% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 5,51% 6,15% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1,09% 1,63% 

B.IV. Konsolidační rozdíl 58,02% 54,74% 

C. Oběžná aktiva 33,07% 31,66% 

C.I. Zásoby 3,05% 2,26% 

C.II. Pohledávky 12,28% 9,10% 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0,45% 0,35% 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 11,83% 8,75% 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 5,40% 3,92% 

C.IV. Peněžní prostředky 12,35% 16,38% 

D. Časové rozlišení aktiv 0,90% 1,69% 

  PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 

A. Vlastní kapitál 66,97% 57,24% 

A.I. Základní kapitál 64,33% 46,75% 

A.II. 
Ážio, Ostatní kapitálové fondy a Fondy 

ze zisku 
-0,09% -0,07% 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  0,24% 0,17% 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období bez menšin. podílů  
2,49% 2,65% 

A.VI. Menšinový vlastní kapitál 0,00% 7,73% 

B. + C. Cizí zdroje 20,96% 27,90% 

B. Rezervy 2,29% 1,67% 

C. Závazky 18,66% 26,23% 

C.I. Dlouhodobé závazky 4,00% 2,91% 

C.II. Krátkodobé závazky 14,66% 23,32% 

D. Časové rozlišení pasiv 12,07% 14,87% 
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Tabulka č. 48: Vertikální analýza konsolidovaného výkazu zisku a ztráty – zhodnocení (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Původní 

konsolidační 

celek 

Nový 

konsolidační 

celek 

  TRŽBY CELKEM 100% 100% 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 87,93% 90,41% 

II. Tržby za prodej zboží 12,07% 9,59% 

A. Výkonová spotřeba 36,28% 32,29% 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti  0,02% -2,39% 

D. Osobní náklady 52,11% 48,74% 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 6,17% 7,51% 

III. Ostatní provozní výnosy 0,52% 0,50% 

F. Ostatní provozní náklady 1,54% 1,31% 

* Provozní výsledek hospodaření  4,41% 13,03% 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
0,03% 0,33% 

H. 
Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 
0,00% 0,00% 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0,21% 0,18% 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 0,18% 0,14% 

VII. Ostatní finanční výnosy 0,29% 0,23% 

K. Ostatní finanční náklady 0,35% 0,33% 

* Finanční výsledek hospodaření 0,01% 0,26% 

** Výsledek hospodaření před zdaněním  4,42% 13,29% 

L. Daň z příjmů 1,65% 3,10% 

** 
Výsledek hospodaření po zdanění bez 

menšin. podílů 
2,77% 3,19% 

  Menšinové podíly na výsledku hospodaření 0,00% 4,81% 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 2,77% 8,00% 

Ve vertikální analýze konsolidovaného výkazu zisku a ztráty je uvedeno procentní 

zastoupení jednotlivých položek výkazu na celkových tržbách původního a nového 

konsolidačního celku. V novém konsolidačním celku vzrostl podíl tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, avšak naproti tomu pokleslo procentní zastoupení tržeb  

za zboží. Podíl nákladových položek, jako jsou je výkonová spotřeba či osobní náklady, 

poklesl zhruba o 4 %. Největší rozdíl byl zaznamenán u položky provozní výsledek 

hospodaření, který vzrostl o téměř 9 %.  Výsledek hospodaření po zdanění bez 
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menšinových podílů také vzrostl, avšak pouze mírně. Tato skutečnost je zapříčiněna 

velkým zastoupením menšinových podílů, neboť mateřská společnost vlastní  

ve společnosti STORMWARE s.r.o. pouze 40% obchodní podíl.  

5.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Pro zhodnocení dopadu rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu 

bude také využita analýza poměrových ukazatelů, a to rentability, likvidity a zadluženosti. 

Následně budou vypočtené hodnoty porovnány s hodnotami jednotlivých ukazatelů 

původního konsolidačního celku. 

Ukazatele rentability 

Z ukazatelů rentability byly zkoumány ROA, ROE a ROS. Pro výpočet ROA a ROS  

se uvažuje jako čitatel vzorce (uvedeného v kapitole 1.5.2.) EBIT, zatímco v případě 

ROE EAT.  

Pro účely konsolidace a sestavení nové konsolidované účetní závěrky byl EAT neboli 

výsledek hospodaření po zdanění vypočten bez menšinových podílů, tudíž bez podílů,  

na které nemá mateřská společnost vliv. Avšak EBIT, uvažován jako provozní výsledek 

hospodaření, se v konsolidované účetní závěrce nerozděluje na část bez menšinových 

podílů a zahrnuje tak jak podíly většinové, tak i menšinové. Z tohoto důvodu, aby nebyly 

výsledky jednotlivých ukazatelů rentabilit zkreslené, byl čistě pro analytické důvody 

stejně rozdělen i provozní výsledek hospodaření. 

Nejprve je tedy nutné upravit provozní výsledek hospodaření (dále jen PVH) přikupované 

dceřiné společnosti na PVH před akvizicí a po akvizici. Následně se z celkového PVH 

vyloučí veškeré menšinové podíly a poté také většinové podíly z PVH před akvizicí,  

na který neměla mateřská společnost vliv.  
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Tabulka č. 49: Rozdělení PVH dceřiné společnosti v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PVH dceřiné společnosti 138 342 

     PVH ke dni akvizice 80 700 

     PVH po dni akvizice 57 643 

Vyloučení menšinových podílů (60 %) 83 005 

Vyloučení většinových podílů ke dni akvizice (40 %) 32 280 

Konečné PVH dceřiné společnosti 23 057 

Vypočtená hodnota 23 057 tis. Kč se následně, při aplikování plné metody konsolidace, 

přičte k hodnotě PVH původního konsolidačního celku (50 093 tis. Kč) a vznikne 

hodnota PVH nového konsolidačního celku, a to 73 150 tis. Kč. Tato hodnota bude tedy 

brána v potaz při výpočtu ROA a ROS, kde se uplatňuje EBIT.  

Tabulka č. 50: Zhodnocení ukazatelů rentabilit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Původní kons. celek Nový kons. celek 

ROA 3,96 % 4,20 % 

ROE 3,72 % 5,35 % 

ROS 4,41 % 5,21 % 

Jak lze vidět z tabulky č. 50, u všech zkoumaných ukazatelů rentabilit došlo ke zvýšení 

hodnot, a tedy ke zlepšení. Největší nárůst byl zaznamenán u rentability vlastního kapitálu 

(ROE), která se zvýšila o 1,64 p. b. V porovnání s oborovým průměrem, kde hodnoty 

rentability vlastního kapitálu průměrně dosahují okolo 20 %, jsou však dosažené hodnoty 

stále poměrně nízké. Nicméně lze konstatovat, že rozšíření konsolidačního celku  

o společnost STORMWARE s.r.o. mělo na ukazatele rentabilit pozitivní dopad. Zlepšila 

se tak efektivnost využití majetku, kterou určuje rentabilita aktiv, ale také efektivnost 

využití vložených prostředků do podnikání, kterou určuje rentabilita vlastního kapitálu  

a v neposlední řadě se zvýšila i výnosnost tržeb.  

Ukazatel likvidity 

Co se týče vybraného ukazatele likvidity – běžná likvidita, zde dosahoval koncern Solitea 

před rozšířením konsolidačního celku poměrně vysokých hodnot, a to 2,26. Jak vyplývá 

z níže uvedené tabulky, po rozšíření konsolidačního celku se hodnoty běžné likvidity 

zhoršily. Toto zhoršení je způsobené přijetím akvizičního úvěru v souvislosti 
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s nakoupením obchodních podílů ve společnosti STORMWARE s.r.o.,  

a tedy se zvýšením krátkodobých závazků. Vypočtená hodnota běžné likvidity nového 

konsolidačního celku se tak pohybuje mírně pod doporučenými hodnotami (1,5 – 2,5), 

avšak nepřepokládá se, že by v budoucnu nový konsolidační celek nebyl schopen splácet 

své závazky. Zároveň se však běžná likvidita nového konsolidačního celku blíží 

oborovému průměru, který se pohybuje také pod doporučenými hodnotami, a to okolo 

1,2. 

Tabulka č. 51: Zhodnocení běžné likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Původní kons. celek Nový kons. celek 

Běžná likvidita 2,26 1,36 

Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost vzrostla o 7 p. b., což je způsobeno již výše zmíněným přijatým 

akvizičním úvěrem ve výši 200 000 tis. Kč. Zvýšení zadluženosti však nemusí být 

vnímáno negativně, neboť je celková zadluženost stále poměrně nízká. Obecně  

se doporučují hodnoty zadluženosti v rozmezí 30–60%, neboť použití cizích zdrojů může 

přispívat ke zvyšování výnosnosti celkového kapitálu podniku a také bývá financování 

z cizích zdrojů pro společnost levnější než ze zdrojů vlastních.  

Se zvýšením celkové zadluženosti automaticky klesá i kvóta VK, jelikož se tyto dva 

ukazatele navzájem doplňují. Kvóta VK včetně menšinových podílů byla u původního 

konsolidačního celku ve stejné výši jako kvóta VK bez menšinových podílů, a to z toho 

důvodu že byly menšinové podíly zanedbatelné. U nového konsolidačního celku se však 

počet menšinových podílu zvýšil, a proto je kvóta VK včetně menšinových podílů vyšší 

než kvóta VK bez menšinových podílů.  

Tabulka č. 52: Zhodnocení ukazatelů zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Původní kons. celek Nový kons. celek 

Celková zadluženost 20,96 % 27,90 % 

Kvóta VK včetně menšin. podílů 66,97 % 57,24 % 

Kvóta VK bez menšin. podílů 66,97 % 49,50 % 
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5.3 Celkové zhodnocení rozšíření konsolidačního celku 

V této kapitole budou shrnuty výše zkoumané důsledky rozšíření konsolidačního celku 

na ekonomickou situaci koncernu. Z dosažených výsledků bylo zjištěno, že rozšíření 

konsolidačního celku mělo zcela zřejmý ekonomický dopad.  

V oblasti aktiv po rozšíření konsolidačního celku vzrostla hodnota dlouhodobého 

majetku o 48 %, avšak největší relativní nárůst byl zaznamenán u peněžních prostředků, 

které vzrostly o téměř 83 %. Tento fakt je zapříčiněn tím, že nově přikupovaná společnost 

je nadprůměrně likvidní, a tudíž disponuje množstvím peněžních prostředků.  

V případě pasiv pak došlo k největšímu navýšení u krátkodobých závazků, které vzrostly  

o více než 100 %, což je důsledkem přijetí akvizičního úvěru.  

Také téměř většina položek konsolidovaného výkazu zisku a ztráty vzrostla. Poměrně 

rapidně se u nového konsolidačního celku zvýšily celkové tržby, a to o zhruba 27 %. 

Oproti tomu však vzrostly i osobní náklady a výkonová spotřeba, což však nemělo vliv 

na výsledek hospodaření, který se také navýšil.  

Co se týče struktury aktiv a pasiv nového konsolidačního celku, tak ta se příliš  

od původního konsolidačního celku neodchýlila. V aktivech stále převažuje dlouhodobý 

majetek a v pasivech vlastní kapitál. Také struktura výkazu zisku a ztráty zůstává téměř 

totožná, největší rozdíl byl zaznamenán u položky provozní výsledek hospodaření, který 

vzrostl v poměru k celkovým tržbám o téměř 9 %.  

Pozitivní ekonomický dopad mělo rozšíření konsolidačního celku především na ukazatele 

rentabilit. Zvýšila se tak výnosnost aktiv, tržeb a zejména vlastního kapitálu, 

 a to především z důvodu schopnosti nové dceřiné společnosti tvořit zisk.  

Naopak zhoršení bylo zaznamenáno u ukazatele běžné likvidity, který poklesl mírně pod 

doporučené hodnoty, avšak v porovnání s oborovým průměrem je výsledek stále 

uspokojivý. Horší výsledky likvidity jsou zapříčiněné nárůstem krátkodobých závazků. 

V souvislosti s tím vzrostla také celková zadluženost, která se nyní pohybuje okolo  

27 %, což není třeba vnímat negativně, neboť se obecně určitá míra zadluženosti 

doporučuje.  
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Celkově lze hodnotit ekonomický dopad rozšíření konsolidačního celku jako pozitivní,  

a to nejen z výše zmíněných důvodů, ale především z důvodu proniknutí na nové trhy, 

rozšíření regionální působnosti nebo diverzifikace portfolia nabízených služeb. 

Zamýšlená akvizice by také zajisté pomohla koncernu Solitea upevnit svoji pozici na trhu 

a stát se tak více konkurenceschopným.   
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala především problematikou konsolidované účetní 

závěrky a jejím hlavním cílem bylo zkoumání vlivu rozšíření konsolidačního celku  

na ekonomickou situaci vybraného koncernu. 

Pro účely této práce byl zvolen koncern Solitea, jehož konsolidační celek již zahrnuje  

10 společností, avšak koncern aktivně vyhledává společnosti, které mu mohou otevřít 

přístup k novým technologiím, doplnit portfolio či expandovat na nové trhy. Z tohoto 

důvodu bylo v práci navrženo rozšíření konsolidačního celku o další společnost,  

a to o společnost STORMWARE s.r.o. Uvažována byla varianta koupě 40% obchodního 

podílu. 

První část diplomová práce se zaměřovala na teoretická východiska posuzování 

konsolidovaných účetních výkazů, která byla zpracována na základě odborné literatury. 

Na úvod byly vysvětleny základní pojmy, které jsou pro dané téma diplomové práce 

stěžejní, poté byla věnována pozornost teoretickým východiskům zaměřeným  

na konsolidovanou účetní závěrku, jakožto její legislativní úprava, povinnosti a podmínky 

sestavení, obsah nebo metody konsolidace. Dále bylo v této části uvedeno  

do problematiky oceňování podniku, které souvisí s následným oceněním nakoupeného 

obchodního podílu. V závěru teoretické části bylo také nutné uvést vybrané ukazatele 

finanční analýzy, které umožnily nastínit současnou ekonomickou situaci koncernu a dále 

ji porovnat s ekonomickou situací po rozšíření konsolidačního celku.  

Nabyté poznatky z teoretické části diplomové práce byly poté uplatněny v praktické části, 

která se nejprve věnovala představení vybraného koncernu a vymezení konsolidačního 

celku. Následně proběhlo zhodnocení současné ekonomické situace koncernu a poté byla 

pozornost věnována ocenění obchodního podílu ve společnosti, o kterou se koncern 

rozhodl rozšířit konsolidační celek. V této části byla také představena nově přikupovaná 

společnost a byla analyzována její ekonomická situace.  

Z důvodu rozšíření konsolidačního celku bylo nutné provést úpravu původní 

konsolidované účetní závěrky, a proto byla práce dále orientována na sestavení nové 

konsolidované účetní závěrky za pomoci relevantních konsolidačních metod. Na závěr 
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práce byly porovnány původní a nové konsolidované účetní výkazy a následně bylo 

provedeno zhodnocení dopadu změny rozsahu konsolidačního celku na ekonomickou 

situaci koncernu.  

Z provedeného zhodnocení lze konstatovat, že rozšíření konsolidačního celku  

o společnost STORMWARE s.r.o. mělo pozitivní dopad na ekonomickou situaci. 

Vybranému koncernu se zvýšila výnosnost vlastního kapitálu, tržeb i aktiv a zejména mu 

rozšíření konsolidačního celku může pomoci v proniknutí na nové trhy nebo doplnění 

portfolia nabízených služeb.  

Stanovený cíl diplomové práce se podařilo naplnit, neboť bylo provedeno ocenění 

nakoupeného obchodního podílu, byly provedeny úpravy konsolidované účetní závěrky 

vyvolané rozšířením konsolidačního celku a následně byl zhodnocen vliv změny rozsahu 

konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu. 
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