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Abstrakt 

Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat specifika Uízení holdingů v podmínkách České 

republiky s akcentem na oblast finančního Uízení. PUitom autor vychází z pUedpokladu, že 

pUetrvávajícími důvody ke vzniku holdingu jsou využívání synergických efektů spočívající 

zejména v centralizovaném Uízení penEžních toků, které umožOuje minimalizaci nákladů 

kapitálu a minimalizace rizika individuálního investora, který aktivnE vykonává manažerské 

funkce, z pohledu ručení jednotlivých společností holdingu za své závazky. Bylo zjištEno, že 

chybí komplexní a systematický pUístup týkající se kvalitativního výzkumu holdingů. Celkem 

u 15 holdingových společností byl proveden kvalitativní výzkum, jehož výsledek dává mnohé 

odpovEdi týkající se specifik finančního Uízení holdingů. Jako klíčové se jeví možnosti ručení 

a minimalizace nákladů kapitálu. Synergický efekt u holdingů může být využit pUi pUevádEní 

finančních prostUedků mezi jednotlivými společnostmi holdingu. Dopad pUevodu volných 

finančních prostUedků byl simulován na pUíkladu holdingu č. 1ň. Byl jednoznačnE prokázán 

pokles WACC u jedné ze společností tvoUících holding. 
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Abstract 

The main purpose of the thesis is to explore the specifics of the financial management of 

holdings companies in the Czech Republic with an emphasis on the area of financial 

management. However, the author assumes that persistent reasons for holding creation is 

using of synergy effects consisting mainly of centralized management of cash flows to 

minimize the cost of capital and minimizing the risk of an individual investor who actively 

makes managerial functions in view guarantees of individual companies. It was found the lack 

of a comprehensive and systematic approach for a qualitative research. A total of 15 holding 

companies was use for the qualitative research. The outcome gives many answers concerning 

the specifics of the financial management of the holdings companies. It seems guarantee and 

minimizing cost of capital are key points. The synergistic effect of the holding companies can 

be used when transferring financial means between companies holding. The impact of the 

transfer of available financial means was simulated for holding No. 13. It was clearly shown 

to decrease WACC at one of the companies within the holding. 
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Úvod 

Mezi hlavní atributy dnešního podnikatelského prostUedí patUí neslábnoucí snaha o to, 

být úspEšný. V podnikatelském prostUedí je tato snaha demonstrována často spojováním  

a spolupráci napUíč podnikatelskými subjekty, snaha po koncentraci a kooperaci. Jejich cílem 

je nejen zajištEní podnikatelského úspEchu, vEtší efektivity, hospodárnosti výroby, lepšího 

využití finančních zdrojů apod., ale také pouze prosté pUežití v konkurenčním svEtE. 

Značná část ekonomických aktivit je v dnešní ekonomice zabezpečena prostUednictvím 

korporací, tedy v různé míUe právnE a ekonomicky propojených podnicích. Macmillanův 

slovník podnikání a managementu dle Lamiminga a Messanta Ě1řř5ě definuje korporaci 

Ěcorporationě jako Ě1ě skupinu lidí, kteUí jednají jako jedno tEleso; (2) jako skupinu 

jednotlivců chovající se jako jednotka, která má právní status a autonomii v podnikání. 

Korporace Ěz latinského corpus = tEloě je označení pro subjekt, který může být 

právnickou osobu, která je tvoUena nEkolika osobami a má z pohledu zákona statut právnické 

osoby. Mezi pUedstavitele korporací patUí pUedevším trust, kartel, koncern, konsorcium a 

holding. 

Jak uvádí Cameron Ě1řř6, s. 186) za první mnohonárodní korporaci se dá označit 

Nizozemská Východoindická společnost, jejíž vznik se datuje do roku 1602. Velké 

nadnárodní korporace Ětehdy nazývané výsadní koloniální společnostiě patUily ke koloritu 

kolonialismu nejvEtších evropských mocností Ězejména pak Britského impériaě i pozdEjšího 

bouUlivého industriálního boomu pUelomu 1ř. a Ň0. století ve Spojených státech amerických. 

Tento status patUil jen nEkolika nejvEtším společnostem, které vzhledem ke svému vlivu, 

rozsahu a šíUi své působnosti operovaly ve vícero zemích, často na základE individuálních 

smluv a dohod Ěv kontrastu s dnešním právním rámcem mezinárodního obchoduě. 

Rostoucí moc korporací je možné zdůvodnit pUedevším globalizací a růstem 

mezinárodního obchodu. Spolu s tEmito fakty dle Vodáčka a Vodáčkové ĚŇ00Ň, s. 7ě také 

vzrůstá množství tzv. strategických aliancí. Velmi prostE lze podstatu strategických aliancí 

pUiblížit pUíslovím: „Ve dvou se to lépe táhne…“ SamozUejmE se pUitom mlčky pUedpokládají 

více či ménE společné zájmy spolupracovat, a to buď trvale, či dočasnE. A nemusí jít jen o 

partnery dva, ale i o více, v různých koalicích a sítích rozmanitE propojených účastníků. 

Jednou z nejvýznamnEjších a nejčastEjších způsobů podnikání u korporací je vytváUení 

holdingů. Jedná se o podnikání prostUednictvím holdingové organizační struktury. Jejich 

Uízení má specifické rysy vyplývající z důvodů a cílů, které vedou k jejich vzniku. Tato práce 

je vEnována identifikaci důvodů vzniku holdingů a specifikům jejich finančního Uízení. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsk%C3%A1_V%C3%BDchodoindick%C3%A1_spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/1602
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:V%C3%BDsadn%C3%AD_koloni%C3%A1ln%C3%AD_spole%C4%8Dnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A9_imp%C3%A9rium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Industrializace
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1 Zdůvodnění tématu disertační práce 

Název disertační práce je Specifika finančního Uízení holdingů. Jak je uvedeno výše, 

značná část ekonomických aktivit je v dnešní ekonomice zabezpečena prostUednictvím 

korporací, tedy v různé míUe právnE a ekonomicky propojených podnicích. Mezi nimi je 

častou formou holding.  

Finanční management Ěpoužívají se také termíny finanční Uízení, Uízení podnikových 

financí aj.ě je teorií pomErnE obsáhle rozpracován. Je kladen důraz zejména na strategii 

financování, minimalizaci nákladů kapitálu, optimalizaci kapitálové struktury, Uízení cash-

flow. Také z pohledu managementu je kladen teoretický a praktický důraz na nové 

organizační struktury, v nichž má holdingové uspoUádání své místo. Legislativa reaguje na 

vývoj korporací v businessu s relativním zpoždEním. V podmínkách České republiky bude 

snad pozitivním pUínosem Zákon o obchodních korporacích, který nahrazuje zákon č. 

51ň/1řř1 Sb., obchodní zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpisů.1 Na základE studia odborné 

literatury a rešerší na toto téma lze dedukovat, že problematika finančního Uízení holdingu 

není ucelenE a dostatečnE probádána a popsána. Je vEnována pozornost zejména 

kvantitativnímu výzkumu. Jednotlivé body finančního Uízení se dají aplikovat také na 

holdingové seskupení, ale zatím chybí komplexní a systematický pUístup ve výzkumu 

kvalitativním. Lze proto vyvodit, že v této oblasti leží velká část poznání, pro které je 

disertační práce vhodná. 

Dalším atributem, který činí specifika finančního Uízení holdingu aktuální, je jistá 

„nepUehlednost“ aktivit holdingu jako takového. Ze strany kontrolních Ěnebo jiných jim 

obdobných orgánůě bývá často velmi problematické provádEt svoji kontrolní činnost  

u holdingů. Je to dáno velmi náročným způsobem poznání finančního Uízení holdingu  

a pochopení jeho procesů a obchodů uvnitU holdingu. Poznání v této oblasti by mElo pUispEt 

k tomu, aby velké holdingové společnosti nevyužívaly svého velkého vlivu v nesouladu 

s legislativou ĚnapU. s podmínkami hospodáUské soutEže, transferových cen), což se dnes 

bohužel v praxi často dEje. 

 

                                                 
1 dále také jen obchodní zákoník nebo obch. zákoník 
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2 Analýza současného stavu poznání 
V zásadE je možné konstatovat, že společnost, která je činná ve více pUedmEtech 

podnikání Ějak na sebe navazujících, tak zcela odlišnýchě nebo jejíž obrat a aktiva jsou 

dostatečnE vysoké2 má dva základní možnosti podnikání: 

i. jedna společnost – jeden podnikatelský subjekt, jedna účetní jednotka, jedno vedení. 

Společnost více svých podnikatelských aktivit Uídí v rámci jedné společnosti. Často se 

podnikatelské aktivity rozdElují na oddElení ĚnapU. divizeě – divize plasty, divize stavební 

výroba apod. Pro zjednodušení je možné ji označit jako „celistvou společnost“; 

ii. vytvoUení holdingové struktury, kde na vrcholu je mateUská společnost, která ovládá 

všechny dceUiné společnosti. Ovládání neznamená, že mateUská společnost všechny dcery 

vlastní ze 100%. Není to často ani nutné. Důležité je ovládání Ěfaktické vykonávání 

pUímého vlivuě, napU. pUes další dceUiné společnosti. 

 

Finanční Uízení holdingů je specifické pUedevším kvůli specifikům holdingu 

samotného. Vlivem majetkové propojenosti a způsobům ovládání dochází k propojenosti na 

mnoha úrovních. Jak je uvedeno níže, jedna ze základních výhod holdingů je právE 

propojenost a využití této propojenosti oproti svým konkurentům. 

Dalším atributem, který činí specifika finančního Uízení holdingů aktuální, je jejich 

relativnE velký počet. Holdingy početnE nepUekračují počet samostatnE existujících 

společností, ale pUevyšují je výší své ekonomické moci – výší obratu, výší aktiv, počtem 

pUedmEtů podnikání, možnostmi, jak ovlivnit trh a svoje dodavatele, odbEratele a konkurenty. 

Jak uvádí Hrstková ĚŇ011, s. 28) ve studii The Network Global Corporate Control (ETH 

Curych), globální byznys je v rukou nEkolika firem, které prostUednictvím jednak své 

holdingové struktury a jednak z důvodu svého pUedmEtu podnikání v podstatE ovládají svEt. O 

koho se jedná? 

1. Commerzbank AG ĚNEmeckoě; 

2. Credit Suisse ĚŠvýcarskoě; 

3. Deutsche Bank ĚNEmeckoě; 

4. UBS ĚŠvýcarskoě; 

5. JPMorgan Chase & CO (USA); 

                                                 
2 Termín „dostatečnE vysoké“ není teorií specifikován. O holdingu má smysl uvažovat vždy, když výnosy z 
motivů pro jeho vytvoUení jako specializace, ručení a optimalizace pUevýší nad náklady na vytvoUení holdingové 
struktury. 
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6. T.Rowe Price (USA); 

7. Lehman Brother (USA); 

8. Bear Stearns (USA); 

9. The Goldman Sachs Group (USA); 

10. State Street Corporation (USA); 

11. Bank of America Corp. (USA); 

12. Merril Lynch & Co (USA); 

13. CitiGroup (USA); 

14. Morgan Stanley (USA); 

15. Prudential Financial (USA); 

16. Franklin Resources (USA); 

17. AXA (Francie); 

18. Barclays PLS ĚVelká Británieě. 

 

V důsledku finanční krize byly banky Lehman Brothers, Bear Sterns ovládnuty 

bankou JP Morgan Chase a banka Merril Lynch byla ovládnuta bankou Bank of America. I 

pUes tyto zmEny zůstávají holdingové, obzvláštE finanční společnosti de facto nejsilnEjšími 

podnikatelskými subjekty. 

 

Holdingy bývají vEtšinou velké společnosti s velkým množstvím aktiv, vysokými 

výnosy a velkým počtem zamEstnanců. Vzhledem k tomu, že často působí na více trzích 

v různých státech svEta, bývají označovány za nadnárodní podniky. Jak uvádí Synek a 

Kislingerová ĚŇ010, s. ňřŇ-ňř4ě nadnárodní podniky Ěmultinacionální korporace nebo 

transnacionální korporaceě se vyznačují tEmito znaky: 

 společnost má fyzické jednotky v zahraničí; 

 je uplatOován vliv mateUské centrály na podnikatelské jednotky Ěv oblasti informačních 

systémů a informačních technologií a systému kontroly, odvEtvové podnikové kultury, 

formulace strategiíě; 

 dochází ke společnému využívání a pUesunu zdrojů. 

Dále Synek a Kislingerová ĚŇ010, s. ňřŇ-ňř4ě uvádEjí, že v současné dobE nadnárodní 

společnosti kontrolují témEU polovinu svEtové průmyslové výroby a asi 60 % zahraničního 

obchodu. Tyto společnosti vlastní 4/5 všech patentů a licencí na novou technologii, důležitá 

know how a technické objevy. Více než Ř0 % mezinárodních poplatků za technologie je 

uskutečOováno jako vnitUní obchod – to umožOuje vyhnout se tržním mechanismům i národní 
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právní regulaci. Používaným nástrojem je systém vnitUního účetnictví a nákladů – tzv. 

transferové ceny. Pod kontrolou nadnárodních koncernů je také napU. více než 90 % 

svEtového trhu pšenice, kukuUice, kávy, dUevaUských materiálů, tabáku i železné rudy, Ř5 % 

svEtového trhu mEdi, Řň % bauxitu, Ř0 % obchodů s olovem. Významný je i vliv na trhu se 

surovou ropou a zemním plynem, kdy se jejich podíl odhaduje mezi 55-75 %. Nadnárodní 

společnosti mohou využívat a aktivnE využívají nadhodnocené importy a podhodnocené 

exporty. Tímto způsobem se snaží obejít vládní cenovE regulační opatUení za účelem 

repatriace zisků. Ve svých domovských zemích využívají nadnárodní společnosti často 

strategii pUesunu svých aktivit do oblastí s nižší mzdovou úrovní. Jelikož jsou nadnárodní 

společnosti jako celek nejvEtší svEtovou ekonomickou silou, je jasné, že se podílí i nejvyšší 

mErou na průmyslové činnosti, která svými pUímými nebo vedlejšími vlivy poškozuje životní 

prostUedí, napU. produkují více než polovinu plynů způsobujících skleníkový efekt. 

Společnosti jako General Electric, Philips, Matsushita, Procter and Gamble, Unilever, 

Ericsson, Coca Cola a jiné svou velikostí dnes pUedčí celé státy. K tomu lze uvést pUíklady 

z počátku Ň1. století (v mld. USD, první údaj se týká nadnárodního podniku a jeho obratu, 

údaj v závorce srovnává vybraný podnik s vybranou zemí a úrovní jejího HDP): Exxon Mobil 

Ň10,4 ĚŠvédsko ŇŇŘ,ňě, Wal-Mart 193,4 (Rakousko 190,3), General Motors 184,6 (Rakousko 

1ř0,ňě. Velké společnosti navíc rostou rychlejším tempem než státy. V mezinárodním mEUítku 

se, díky nadnárodním společnostem, zmenšuje objem vývozu a zároveO dochází k výrobE na 

místE, kde se tato výroba vyplatí. Tento proces pUenesení podnikových činností do zahraničí 

se nazývá offshoring. Růst velikosti nadnárodních podniků bývá označován jako globalizace 

světového hospodáUství, pUi které národní státy nejen ztrácejí vliv na velké firmy, ale stávají 

se na tEchto firmách závislými. 

V České republice patUí mezi nejvýznamnEjší holdingy z pohledu velikosti tržeb a 

počtu zamEstnaných osob ČEZ, Agrofert holding, České dráhy, Česká spoUitelna, Siemens, 

RWE, E.ON, ČSOB, Komerční banka aj. NejvEtší českou společností z pohledu tržeb za rok 

Ň01Ň je společnost ŠKODA AUTO a.s. Dle výroční zprávy této společnosti dosáhly 

konsolidované tržby výše Ň6ň mil. Kč, tj. cca 1ň,ň mil. USD ĚpUi použití kurzu 1ř,7 Kč/USDě. 

PUi porovnání s údaji Synka a Kislingerové v pUedchozím odstavci je zUejmé, že české 

společnosti nepatUí mezi velké holdingy Ěa to i pUesto, že Synek a Kislingerová používají 

hodnoty r. 2009). Navíc společnosti jako Česká spoUitelna, Siemens, RWE, E.ON, ČSOB, 

Komerční banka aj. jsou součástí vEtších zahraničních celků se zahraničními vlastníky. 
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2.1 Vymezení pojmu holding 

Jak uvádí Šnircová ĚZalai Ň010, s. 14řě, v rozvinuté tržní ekonomice se vztahy mezi 

podniky neomezují jen na vztahy obchodní, ale dochází také ke kapitálovému propojení. 

BEžnou a často velmi atraktivní formou růstu a rozvoje podniku je právE externí růst – 

prostUednictvím koncentrace, nejčastEji akvizicí existující firmy nebo vytvoUením další nové 

firmy. Výsledkem organizační koncentrace je vznik skupiny podniků. Jestliže je tento proces 

omezený jen na ekonomické ovládnutí, resp. kontrolu jiné firmy bez ztráty její právní 

subjektivity, vzniká tzv. nová forma podnikání – koncern resp. holding. 

Podle Marka (2009, s. 577) je holding jeden z možných výsledků procesu spojování 

podniků. Holdingové uspoUádání vytváUí nové finanční vztahy, jež zasluhují zvláštní 

pozornost a mají vliv na finanční plánování. Cílem holdingu by mEly být i způsoby stanovení 

transferových cen, neboť transferové vztahy jsou stEžejní. Transfery penEžních prostUedků 

mezi členy holdingu musí respektovat jak právní, tak i motivační a další hlediska.  

Akademický slovník cizích slov dle Krause ĚŇ00Ř, s. ň10ě definuje holding jako: 

kapitálová účast na akciové společnosti umožňující ji hospodáUsky ovládat. PUídavné jméno 

holdingový pak znamená: holdingová společnost, kapitálové sdružení držící podíly jiných 

podniků, a tím ovlivňující Uízení. 

Macmillanův slovník moderní ekonomie dle Pearce Ě1řř5, s. 1Ň1ě definuje holdingovou 

společnost Ěholding companyě následovnE: Společnost, která má kontrolu nad určitým počtem 

jiných společností, neboť vlastní dostatečný balík jejich obyčejných akcií. Dostatečný podíl je 

51 procent a více, u společností s rozptýlenými a pasivními akcionáUi však stačí uplatňovat 

minoritní kontrolu s podílem obyčejných akcií nižším než 51 procent. Takto mohou 

holdingové společnosti získat kontrolu nad pUidruženými firmami s nižšími náklady, než kdyby 

zakoupily jejich fyzická aktiva. Tato pyramidální struktura kontroly, jak bývá takto 

označována, však podléhá regulaci podnikového zákonodárství. 

Holdingová společnost vesměs usiluje o kontrolu nad pUidruženými společnostmi 

v oblasti finanční, manažerské a marketingové, čímž vyčerpává větší část své monitorovací 

funkce. PUidruženým společnostem je současně ponechávána dílčí autonomie, která jim 

umožňuje zachovat si individuální image a vliv na výrobní a investiční záměry.  

Na jiném místE tohoto slovníku (1995, s. 169) je definována konglomerátní firmu 

Ěconglomerateě následujícím způsobem: Firma tvoUená holdingovou společností a pestrou 

skupinou pUidružených společností, mezi jejímiž aktivitami a trhy většinou nebývá žádná 

společná vazba. Konglomerátní firmy jsou obvykle výsledkem fúzí a pUevzetí, základním 
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důvodem jejich vzniku je snaha o snížení rizika, docíleného splynutím různých oborů 

podnikání do jednoho celku. Některé konglomerátní firmy jsou však též projevem šestého 

smyslu některých podnikatelů vytipovat vhodné firmy pro pUevzetí, které nedostatečně 

využívají svá aktiva nebo z nějakého důvodu nepodávají potenciální výkon. 

V uvedeném zdroji je definována i holdingová společnost Ěholding companyě, a to jako: 

(1) společnost, která sama provádí malé množství provozních operací, nebo neprovádí vůbec 

žádné operace, která však kontroluje ostatní společnosti, v nichž má majetkový podíl v akciích 

nebo jiných cenných papírech. (2) Podle britských daňových zákonů je to společnost, která 

drží akcie nebo cenné papíry ve firmách, které jsou z ř0 procent jejími filiálkami. 

Valach (1999, s. 283) holding odvozuje od konsolidačního celku dle IFRS 

(International Financial Reporting Standards, Mezinárodní standardy účetního výkaznictvíě. 

Ten tvoUí mateUský podnik a ty dceUiné a pUidružené podniky, jež nejsou od povinnosti 

vstoupit do tohoto celku osvobozeny. MateUským podnikem se pUitom rozumí subjekt, který 

uplatOuje buď pUímo, nebo nepUímo v dceUiných společnostech svůj rozhodující vliv na 

základE vEtší než 50% účasti na základním kapitálu a v pUidružených podnicích vliv podstatný 

na základE vlastnictví ne ménE než Ň0 % a ne více než 50 % podílu na základním kapitálu, 

pokud ovšem napU. ze stanov nevyplývá nEco jiného. Konsolidační celek podléhá povinnosti 

sestavení konsolidované účetní závErky. Ovládanou osobou je společnost, v níž zjednodušenE 

Uečeno může ovládající osoba vykonávat pUímo nebo nepUímo vEtšinu hlasovacích práv. 

 

2.2 Identifikace holdingu 

V praxi bývá obtížné zjistit, zda je společnost součástí holdingu, pokud to sama 

nedeklaruje. A to jak v České republice, tak v zahraničí. Dle legislativy České republiky jsou 

společnosti povinny zveUejOovat účetní a právní informace, aby jejich existence a fungování 

bylo transparentní Ě§ Ň7 a násl. obchodního zákoníku, zejména pak § ňŘi odst. 1 písm. c). 

Z tEchto dokumentů je důležité vyzdvihnout tzv. ovládací smlouvu, ve které je uvedeno, 

která osoba je ovládající, která ovládaná a dále podmínky ovládání. Pokud není tato smlouva 

sjednána, jsou tyto společnosti v zásadE povinny zveUejnit tzv. zprávu o vztazích. V ní se 

uvádí, kdo je osobou ovládající a kdo ovládanou a všechny vztahy mezi tEmito společnostmi. 

ZveUejnEní je provádEno prostUednictvím tzv. sbírky listin (nebo analogického úložištE), do 

které je možné nahlížet a stahovat data Ěvýpisy z obchodního rejstUíku, výroční zprávy, 

notáUské zápisy aj.). Problémovým místem je skutečnost, zda jsou tyto informace zveUejnEné. 
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A pokud jsou zveUejnEné, tak zda jsou správné. Jestliže účetní jednotky podléhají auditu, 

zvyšuje se jistota správnosti dokumentů. 

Jednotlivé zemE Evropské Unie nemají jednotnou metodiku a primárnE nezjišťují, kolik 

společností je součástí holdingu. V zásadE je nutné vždy nahlížet u daného subjektu do sbírky 

listin. A pokud je v ní potUebný dokument zveUejnEn, tak zjistit, zda je společnost osobou 

ovládanou nebo ovládající. 

I pokud společnost deklaruje, že je součástí holdingu, nemusí to být pravda. Mnoho 

společností o sobE uvádí, že je holdingem nebo má ve svém názvu slovo holding, ale neUídí 

žádné další společnosti. 

 

2.3 Vymezení holdingu v České republice 

Využití výhod holdingů, jejich spojováním, rozdElováním, nákupem a prodejem 

dalších společností a dalšími operacemi vznikají problémy s určením, jaké ekonomické 

aktivity holdingu jsou správné a jaké ne. Důsledkem tohoto vývoje je postupný vznik a 

úprava legislativy, která má za cíl upravovat vznik a fungování holdingů. 

Jak uvádí DEdič ĚŇ00Ň, s. 4ŘŘě, až do konce roku Ň000 v České republice existovala 

jen kusá úprava soukromého koncernového práva. Zákonem č. ň70/Ň000 Sb., byla s účinností 

od 1.1.Ň001 včlenEna do obchodního zákoníku pomErnE komplexní úprava koncernového 

práva soukromého. Myšlenkovým vzorem této úpravy je úprava koncernového práva 

v nEmeckém zákonE o akciových společnostech. Nejde však o úpravu zcela totožnou. 

Odchylky jsou zejména v pojetí zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a v uplatOování 

nEkterých práv na náhradu škody. Úprava koncernového práva v NEmecku je brána za 

relativnE dobrou, proto i česká úprava je pUijímána relativnE neutrálnE až kladnE. 

Holding upravuje legislativa České republiky v prvé UadE zákonem č. 51ň/1řř1 Sb., 

obchodní zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpisů. A to pUedevším v §66a jako součást 

podnikatelských seskupení. 

Definice holdingu vychází z určení, který podnik rozhoduje o podniku jiném, tj. který 

podnik je vlastník a který podnik je vlastnEný, nebo-li který podnik je osobou ovládající  

a který je osobou ovládanou. Na tuto otázku odpovídá § 66a obchodního zákoníku v odst. 1: 

společník, který má většinu hlasů plynoucích z účasti ve společnosti, je většinovým 

společníkem a společnost, ve které tuto většinu má, je společností s většinovým společníkem. 

Hlasy plynoucí z účasti společníka ve veUejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a 

společnosti s ručením omezeným jsou hlasy spojené s jeho podílem ve společnosti. U akciové 
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společnosti se počítají do hlasů plynoucích z účasti akcionáUe ve společnosti hlasy pUíslušející 

k jeho akciím s hlasovacími právy bez ohledu na to, zda již byly tyto akcie vydány. Prioritní 

akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se považují pro účely tohoto ustanovení za 

akcie bez hlasovacích práv i v pUípadech, kdy podle zákona hlasovací právo dočasně 

nabývají. Do celkového počtu hlasů plynoucích z účasti ve společnosti se nezapočítávají hlasy 

z vlastních podílů nebo akcií v majetku společnosti nebo jí ovládané osoby ani z podílů nebo 

akcií, které drží určitá osoba svým jménem na účet společnosti nebo osoby ovládané 

společností. 

Odstavec Ň zmínEného § 66a dále uvádí, že: ovládající osobou je osoba, která fakticky 

nebo právnE vykonává pUímo nebo nepUímo rozhodující vliv na Uízení nebo provozování 

podniku jiné osoby Ědále jen "ovládaná osoba"ě. Je-li ovládající osobou společnost, jde o 

společnost mateUskou a společnost jí ovládaná je společností dceUinou. NepUímým vlivem se 

rozumí vliv vykonávaný prostUednictvím jiné osoby či jiných osob.  

Z výše uvedeného vyplývá, že ovládání se nezakládá na majetkové účasti, ale na 

vlastnEní hlasovacích práv. NapU. ne se všemi akciemi jsou spojena stejná hlasovací práva. Je 

možné, že společnost Z je vlastnEna z 50 % společností X a z 50 % společností Y. Hlasovací 

práva jsou však stanovena v pomEru Ř0:Ň0 ve prospEch společnosti X, která tak společnost 

Z ovládá. Smyslem investice u společnosti Y může být napU. výplata dividend. 

NepUímý vliv je vykonávání vlivu prostUednictvím jiné osoby nebo jiných osob. Tyto 

jiné osoby musí být logicky ovládané ovládající osobou tak, jak charakterizuje následující 

obrázek. Z nEj vyplývá, že ovládající osoba ovládá Ěmá vEtšinu hlasůě ovládanou osobu 1. 

Ovládaná osoba 1 zároveO ovládá  Ěmá vEtšinu hlasůě v ovládané osobE Ň. Tímto má 

ovládající osoba nepUímý vliv nad ovládanou osobou Ň. 

 
Obrázek 2-1 - NepUímý vliv mezi ovládající a ovládanými společnostmi 

Zdroj – vlastní zpracování podle § 66a odst. ň zákona č. 51ň/1řř1 Sb., obchodní zákoník, ve znEní pozdEjších 

pUedpisů 

 

ovládajíIí 
osoba 

ovládaﾐá 
osoba 1 

ovládaﾐá 
osoba 2 
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Dle § 66a odst. ň obch. zákoníku je ovládající osobou vždy osoba, která: 

 aě je vEtšinovým společníkem; to neplatí, jestliže je ovládající osoba určena podle ustanovení 

písmene bě, 

 bě disponuje vEtšinou hlasovacích práv na základE dohody uzavUené s jiným společníkem 

nebo společníky, nebo 

 cě může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání vEtšiny osob, které jsou statutárním 

orgánem nebo jeho členem, anebo vEtšiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické 

osoby, jejímž je společníkem. 

 K výše uvedenému písmenu a) je tUeba dodat, že společnost je vEtšinovým 

společníkem, jestliže vlastní více než 50 % hlasovacích práv. Dále k písmenu c) je tUeba 

dodat, že prosazení jmenování nebo volby nebo odvolání vEtšiny osob je možné nejen 

prostUednictvím osob Ěspolečnostíě, které jsou v majetkovém portfoliu ovládající osoby, ale 

také prostUednictvím osob, které jsou ovládány jinak než pomocí vlastnEní majetkové účasti  

Ěa hlasovacích právě. Typickým pUíkladem je blízký vztah dodavatel-odbEratel anebo vliv 

pomocí spUíznEných osob. S tímto souvisí následující skutečnosti. 

V odstavcích 4, 5 a 6 § 66a obch. zákoníku je uvedeno: osoby jednající ve shodE, které 

společnE disponují vEtšinou hlasovacích práv na určité osobE, jsou vždy ovládajícími 

osobami. Není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množstvím 

hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která disponuje alespoO 40 % hlasovacích práv na 

určité osobE, je ovládající osobou, a že osoby jednající ve shodE, které disponují alespoO 40 % 

hlasovacích práv na určité osobE, jsou ovládajícími osobami. Disponováním s hlasovacími 

právy se pro účely zákona rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základE vlastního 

uvážení bez ohledu na to, zda a na základE jakého právního důvodu jsou vykonávána, 

popUípadE možnost ovlivOovat výkon hlasovacích práv jinou osobou. 

 V témže paragrafu v odstavci 7 je uvedeno: jestliže jsou jedna nebo více osob 

podrobeny jednotnému Uízení Ědále jen "Uízená osoba"ě jinou osobou Ědále jen "Uídící osoba"ě, 

tvoUí tyto osoby s Uídící osobou koncern Ěholdingě a jejich podniky včetnE podniku Uídící 

osoby jsou koncernovými podniky. Není-li prokázán opak, má se za to, že ovládající osoba a 

osoby jí ovládané tvoUí koncern. Jednotnému Uízení lze podrobit osoby i smlouvou Ědále jen 

"ovládací smlouva"ě. Ovládací smlouvu lze uzavUít i ve vztazích mezi ovládající osobou a jí 

ovládanými osobami. Osoba, jež je Uídící osobou na základE ovládací smlouvy, je vždy 

ovládající osobou. 

 Jednu z nejjednodušších možností tohoto podnikatelského seskupení znázorOuje 

následující obrázek. 
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Obrázek 2-2 - Jednoduchý pUíklad holdingu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 V literatuUe se lze setkat s termíny koncern a holding. Teorie není jednotná 

v používání termínů. Koncern ĚnEmecky Konzerně je používán v inspiraci nEmeckou 

legislativou (Aktiengesetz vom 6. September 1965). Jak uvádí Buus ĚMaUíkě Ě1ě (2011, s. 

375-377), je termín koncern používán zejména nEmeckými autory. V literatuUe pocházející 

z USA je používán více termín holding. Legislativa ČR dává pojmy holding a koncern na 

stejnou úroveO. Obchodní zákoník používá termín koncern a do závorek za nEj pUi první 

zmínce uvádí slovo holding. Chápe je jako synonyma. Jak holding, tak koncern je autory 

citovanými v kapitole 3.1 Vymezení pojmu holding vymezen jako synonymum. Autor práce 

bude dále používat termín holding. Je pUitom tUeba zdůraznit, že holding je označení pro celou 

skupinu společností tvoUenou ovládající osobou a všemi ovládanými osobami. Nejedná se o 

společnost s právní subjektivitou. Termín holding není možné použít pro společnost, která 

stojí na vrcholu Ěviz obrázek č. Ňě. Tato společnost Ětedy společnost stojící na vrcholuě je 

mateUská společnost Ěangl. holderě a jí ovládané společnosti jsou dceUinými společnostmi 

Ěangl. subsidiariesě. DceUiné společnosti se mezi sebou označují jako sesterské společnosti. 

§ 66a odst. 2 obch. zákoníku používá termíny „ovládající a ovládaná osoba“, zatímco 

odst. 7 stejného paragrafu používá termíny „Uídící a Uízená osoba.“ Rozdíl mezi tEmito 

termíny je následující. Odst. Ň § 66a uvádí, že ovládající osobou je osoba, která fakticky nebo 

právnE vykonává pUímo nebo nepUímo rozhodující vliv na Uízení nebo provozování podniku 

jiné osoby. Nemluví se zde však o Uízení. Zatímco odst. 7 § 66a uvádí, že jestliže jsou jedna 

nebo více osob podrobeny jednotnému Uízení Ědále jen "Uízená osoba"ě jinou osobou Ědále jen 

"Uídící osoba"ě, tvoUí tyto osoby s Uídící osobou koncern Ěholdingě. Odstavec Ň tedy vymezuje 

vztah ovládání a odst. 7 jde dál a vymezuje Uízení. Dále pojmy komentuje Štenglová ĚŇ00ř, s. 

ň07ě: § 66a odst. 7 sice nedefinuje pojem „jednotné Uízení“, lze však z nEj, stejnE jako 

z definice ovládající a ovládané osoby dovodit, že osobami podrobenými jednotnému Uízení 

jsou jednak osoby ovládané ve smyslu § 66a odst. Ň Ěnení-li prokázán opakě, jednak osoby, 

jejichž jednotné Uízení vyplynulo z ovládací smlouvy. Bude-li ovládací smlouva uzavUena 

 

řídíIí osoHa 

 

řízeﾐá osoHa ヱ 

 

řízeﾐá osoHa ヲ 

 

řízeﾐá osoHa ン 
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mezi ovládající a ovládanou osobou, nezakládá vztah ovládnutí, ale smluvnE Ueší, v souladu se 

zákonem, důsledky ovládnutí. UzavUení ovládací smlouvy umožOuje ovládající osobE 

prosazovat u ovládané osoby i taková opatUení, která by jinak prosazovat nemohla či nesmEla 

a zbavuje ji nEkterých povinností ve vztahu k ovládané osobE – pUičemž ji ovšem z ovládací 

smlouvy vyplynou povinnosti jiné Ěodstavec Ř–16 § 66a obch. zákoníkuě. Ustanovení § 66a 

odst. 7 formuluje vyvratitelnou právní domnEnku vytvoUení koncernu mezi ovládající osobou 

a všemi osobami, které ovládá. Jestliže vztah Uídící a Uízené osoby vznikne na základe 

ovládací smlouvy, nemá právní domnEnka podle odstavce ň pro posuzování vzniku koncernu 

význam, neboť jeho vznik je zcela nepochybný. Pro další část práce budou termíny 

„ovládající a ovládaná osoba“ a „Uídící a Uízená osoba“ chápána zjednodušenE jako 

synonyma.“ 

K postavení holdingu Ěresp. koncernuě se vyjadUuje také DEdič ĚŇ00Ň, s. 4Řřě: koncern 

jako takový Ějako uskupení podnikatelůě nemá právní subjektivitu, tu mají pouze jeho 

účastníci. Účastníci koncernu mají právní subjektivitu neomezenou. Avšak ti účastníci 

koncernu, kteUí mají postavení Uízené osoby, jsou omezeni fakticky Uídícím vlivem Uídící 

osoby, takže v jednání tEchto osob se projevuje vůle Uídící osoby. V tomto spíše 

ekonomickém smyslu lze hovoUit o jakési „omezené“ subjektivitE nEkterých účastníků 

koncernu. To, co činí z uskupení podnikatelů koncern, je podrobení se určitého podnikatele 

jednotnému Uízení ze strany jiného podnikatele. Vzhledem k tomu, že koncern není 

právnickou osobou, nezapisuje se do obchodního rejstUíku. Ze zápisu v obchodním rejstUíku 

není ani zjistitelné, zda určitá osoba je účastníkem koncernu, ledaže je tento údaj obsažen ve 

firmE účastníka koncernu. 

Dle § 66a odst. 11 obch. zákoníku mohou firmy podnikatelů, jejichž podniky pUíslušejí 

k témuž koncernu Ě§ 66a odst. 7ě, obsahovat shodné prvky, obsahují-li dodatek o pUíslušnosti 

ke koncernu a jsou-li dostatečnE navzájem rozlišitelné. 

V literatuUe, napU. Buus ĚMaUík Ň011, s. ň77 a ňŘňě je možné nalézt termíny faktický a 

smluvní koncern Ěholdingě. Dojde-li k faktickému ovládnutí osoby, hovoUí se o faktickém 

koncernu – viz také § 66a odst. 7 obchodního zákoníku. O smluvním koncernu je možné 

hovoUit tehdy, kdy jednotnému Uízení jsou podrobeny osoby smluvnE. Je uzavUena ovládací 

smlouva – blíže 2.8.3 Ovládací smlouva. 

 Holding má svá specifika také v účetnictví. Každá ze společností v holdingu je jako 

jakákoliv jiná společnost povinna sestavovat účetní závErku dle § 1Ř zákona č. 56ň/1řř1 Sb., 
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o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpisů.3 Holding jako celek je povinen za určitých 

podmínek sestavit účetní závErku jako by všechny účetní jednotky v holdingu byly jednou 

účetní jednotkou. Tato účetní závErka se pak nazývá konsolidovanou účetní závErkou a 

mateUská společnost je konsolidující účetní jednotkou. 

Podmínky pro povinnost sestavení konsolidované účetní závErky jsou dány § ŇŇ a ŇŇa 

zákona o účetnictví: 

a) aktiva celkem více než ň50 mil. Kč, 

b) roční úhrn čistého obratu více než 700 mil. Kč a  

c) průmErný pUepočtený počet zamEstnanců činí v průbEhu účetního období více nEž Ň50. 

K rozvahovému dni je povinnost splnit alespoO jedno kritérium. 

Povinnost podrobit se sestavení konsolidované má osoba, pokud je: 

a) ovládanou osobou, 

b) osobou, ve které konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka vykonává společný 

vliv, 

c) osobou, ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv. 

PUičemž podstatným vlivem se rozumí vliv na Uízení nebo provozování podniku, který 

není rozhodující ani společný. Není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice 

nejménE Ň0 % hlasovacích práv. 

Společným vlivem se rozumí vliv, kdy osoba v konsolidačním celku spolu s jinou 

nebo více osobami nezahrnutými do konsolidačního celku ovládají jinou osobu, pUičemž 

osoba vykonávající společný vliv samostatnE nevykonává rozhodující vliv v této jiné osobE. 

 Podrobnosti ke konsolidaci jsou uvedeny jednak ve: 

 vyhlášce č. 500/Ň00Ň Sb., kterou se provádEjí nEkterá ustanovení zákona č. 56ň/1řř1 Sb., 

o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavE podvojného účetnictví; a dále v 

 účetním standardu č. Ň0 Konsolidace. 

PUi sestavování konsolidované účetní závErky se využívají dle Českého účetního 

standardu č. Ň0 a dle Bokšové (2004, s. 377) tyto metody: 

a) Plná konsolidace – je používána pro konsolidaci účetních závErek podniků, mezi nimiž 

existuje rozhodující vliv, tj. pro konsolidaci výkazů podniku mateUského s výkazy 

podniků dceUiných. 

                                                 
3 dále také jen zákon o účetnictví 
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b) PomErná konsolidace – je využívána pro konsolidaci účetních závErek ve společných 

podnicích. Spoluvlastník vykazuje ve své konsolidované účetní závErce svou podílovou 

účast na spoluovládané účetní jednotce., 

c) Konsolidace ekvivalencí Ěprotihodnotouě – využívá se pUi konsolidaci pUidružených 

podniků. 

 

Vymezení pojmu mateUská – dceUiná společnost je důležité také z daOového hlediska. 

VEtšina vzájemných vztahů má totiž specifické daOové dopady, napU. výplata dividend 

podléhá osvobození pro pUijímajícího dividendy. S ohledem na zamEUení práce je uvedeno 

legislativní vymezení dle § 1ř odst. ň zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pUíjmů, ve znEní 

pozdEjších pUedpisů.4 

 

(3) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, 

společnost, která není poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a 

1. má některou z forem uvedených v pUedpisech Evropských společenství;5 tyto 

formy uveUejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v informačním 

systému s dálkovým pUístupem a 

2. podle daňových zákonů členských států Evropské unie je považována za daňového 

rezidenta a není považována za daňového rezidenta mimo Evropskou unii podle 

ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění s tUetím státem a 

3. podléhá některé z daní uvedených v pUíslušném právním pUedpisu Evropských 

společenství,6 které mají stejný nebo podobný charakter jako daň z pUíjmů. 

Seznam těchto daní uveUejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v 

informačním systému s dálkovým pUístupem. Za společnost podléhající těmto 

                                                 
4 dále jen zákon o daních z pUíjmů 
5 SmErnice Rady ř0/4ň5/EHS ze dne Ňň. července 1řř0 o společném systému zdanEní mateUských a 
dceUiných společností z různých členských států, ve znEní smErnice Rady Ň00ň/1Ňň/ES a smErnice Rady 
2006/98/ES. 
SmErnice Rady Ň00ř/1ňň/ES ze dne 1ř. Uíjna Ň00ř o společném systému zdanEní pUi fúzích, rozdEleních, 
částečných rozdEleních, pUevodech aktiv a výmEnE akcií týkajících se společností z různých členských států 
a pUi pUemístEní sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy 
Ěkodifikované znEníě. 
SmErnice Rady Ň00ň/4ř/ES ze dne ň. června Ň00ň o společném systému zdanEní úroků a licenčních 
poplatků mezi pUidruženými společnostmi z různých členských států, ve znEní smErnice Rady Ň004/66/ES, 
smErnice Rady Ň004/76/ES a smErnice Rady Ň006/řŘ/ES. 
6 tamtéž 
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daním se nepovažuje společnost, která je od daně osvobozena nebo si může zvolit 

osvobození od daně, 

b) mateUskou společností obchodní společnost nebo družstvo, je-li poplatníkem uvedeným v § 

17 odst. 3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, nebo 

družstva nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské 

unie, a která má nejméně po dobu 12 měsíců nepUetržitě alespoň 10% podíl na základním 

kapitálu jiné společnosti, 

c) dceUinou společností obchodní společnost nebo družstvo, je-li poplatníkem uvedeným v 

§17 odst. 3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, nebo 

družstva nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské 

unie, na jejímž základním kapitálu má mateUská společnost nejméně po dobu 12 měsíců 

nepUetržitě alespoň 10% podíl, 

d) tUetím státem stát, který není členským státem Evropské unie. 

 

2.4 Druhy holdingu 

V praxi je možné se setkat s různými druhy holdingu. Jejich odlišnosti jsou dány 

pUedevším potUebami praxe, umístEním na trhu nebo pUedmEtem podnikání jednotlivých 

společností. Holdingy je možné členit napU. dle pUedmEtů podnikání jednotlivých společností, 

dle struktury holdingu a dle funkce mateUské společnosti. ČlenEní holdingů se vEnují 

pUedevším Brigham a Ehrhardt (2011), Marek ĚŇ00řě, Valach Ě1řřřě, MaUík ĚŇ011ě, Buus 

(2007) a MachoO Ě1řř7ě. Autor práce zvolil pro podrobnEjší popis charakteristiku dle Marka. 

V praxi není jednoduché najít holding pUesnE dle následujících rozlišovacích pravidel. 

VEtšinou dochází ke smíšeným druhům. 

 

2.4.1 Druhy holdingu dle funkce mateUské společnosti 

Marek (2009, s. 580-5Ř1ě člení holdingy dle funkce mateUské společnosti na: 

 správní, 

 finanční, 

 strategický a 

 centralistický. 
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Pojetí tohoto členEní je dle Marka ĚŇ00ř, s. 5Ř0-5Ř1ě charakterizováno následujícím 

způsobem. 

V pUípadE správního holdingu vystupuje mateUská společnost v podstatE jen jako 

správce portfolia. MateUská společnost se nevEnuje pUímo Uízení dceUiných společností, ale 

pouze na základE výsledků hospodaUení tEchto společností rozhoduje o pUípadném prodeji 

obchodních podílů. 

Hlavní funkce mateUské společnosti ve finančním holdingu spočívá v zajištEní 

finančních zdrojů pro všechny členy holdingu. MateUská společnost má lepší pozici pUi 

vyjednávání bankovních úvErů nebo pUi emisi dluhopisů oproti jednotlivým dceUiným 

společnostem. Často rovnEž poUizuje na leasing stroje, zaUízení a budovy, které následnE 

pronajímá svým dceUiným společnostem. 

U strategického holdingu se mateUská společnost zamEUuje pUevážnE na dlouhodobé 

strategické Uízení. Toto plánování lze rozdElit na plán zásobovací, obchodní, investiční, 

personální, výzkumu a vývoje a plán finančních zdrojů. 

Centralistický holding se vyznačuje snahou mateUské společnosti rozhodovat 

centrálnE v podstatE veškeré Ěčasto i ménE podstatnéě činnosti dceUiných společností. 

 

2.4.2 Druhy holdingu podle struktury 

Marek (2009, s. 581-5ŘŇě člení holdingy dle struktury na: 

 pyramidální, 

 radiální a 

 cyklický. 

 

Pojetí členEní dle tohoto autora je charakterizováno následujícím způsobem. 

NejznámEjší druh holdingu podle tohoto hlediska pUedstavuje holding pyramidální, 

který spočívá v podUízenosti jednotlivých dceUiných společností vždy nejblíže nadUízené 

společnosti. Jinými slovy Uečeno, mateUská společnost Uídí své vnučky nikoli pUímo, ale 

nepUímo prostUednictvím svých vlastních dceUiných společností. 
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Obrázek 2-3 - Pyramidální holding 

Zdroj: Marek (2009, s. 581) 

 

 Oproti tomu je radiální holding založený na pUímé podUízenosti všech členů holdingu 

mateUské společnosti. Je možné, že nastane situace, kdy dceUiná společnost vlastní další 

společnost. Potom by byla tato společnost z hlediska mateUské společnosti v podstatE její 

vnučka a byla by pUímo Uízena touto mateUskou společností – napU. na základE ovládací 

smlouvy. PUímé podUízenosti je možné dosáhnout také kombinací majetkové účasti, kdy napU. 

Ř0% vnučky 1 je vlastnEno dcerou 1 a zbylých Ň0% je vlastnEno pUímo matkou, pUičemž 

vEtšina rozhodovacích pravomocí je soustUedEna v Ň0% majetkové účasti matky. 

 
Obrázek 2-4 - Radiální holding 
Zdroj: Marek (2009, s. 581) 

 

Pyramidální i radiální holding lze samostatnE kombinovat. 

 Cyklický holding je takové uspoUádání, kdy nelze jednoznačnE určit, mateUskou 

společnost, neboť u každého člena holdingové společnosti lze nalézt jako významného 

společníka ĚakcionáUeě minimálnE jednoho jiného člena téhož holdingu.7  

 

                                                 
7 Existence cyklického holdingu je v českém obchodním právu pro společnost s ručením omezeným a pro 
akciovou společnost zakázána dle § 161 – 161f obchodního zákoníku. 
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Obrázek 2-5 - Cyklický holding 

Zdroj: Marek (2009, s. 581) 

Jak je uvedeno níže, cyklický holding je ze své podstaty problematickým 

uspoUádáním. Legislativou České republiky je zakázán. 

Jak uvádí DEdič ĚŇ00Ň, s. 1611ě, v zájmu zabránEní nežádoucí autoregulace členů 

orgánů akciové společnosti a obcházení zákazu nabývat vlastní akcie a zatímní listy, 

zastavovat je či poskytovat zálohy, úvEry a půjčky na nákup vlastních akcií prostUednictvím 

dceUiných společností, stanoví obchodní zákoník v podstatE shodná pravidla, jaká stanoví pro 

společnost ve vztahu k vlastním akciím a zatímním listům i pro osoby touto společností 

ovládané. ProstUednictvím dceUiných společností by mohli členové tEchto orgánů Uídit  

a kontrolovat sebe samé, což by mohlo vést jak k poškozování mimo stojících akcionáUů, tak 

vEUitelů. Z odkazu na pUimEUené použití ustanovení § 161 obchodního zákoníku plyne, že 

ovládané osobE je bez výjimky zakázáno nabývat akcie a zatímní listy ovládající osoby 

upisováním akcií a již vydané akcie či zatímní listy ovládající společnosti může ovládaná 

osoba nabývat, jen pokud to zákon výslovnE dovoluje. 

 

2.4.3 Druhy holdingu dle pUíbuznosti pUedmětu činnosti 

Marek ĚŇ00ř, s. 5ŘŇě člení holdingy dle pUíbuznosti pUedmEtu činnosti na: 

 horizontální, 

 vertikální a 

 konglomerátní. 

 

Pojetí členEní dle tohoto autora je charakterizováno následujícím způsobem. 

Horizontální holding spojuje společnosti se stejným nebo obdobným pUedmEtem 

činnosti. PUíkladem tohoto seskupení může být napU. nEmecká skupina Volkswagen zahrnující 

společﾐost 
2 

společﾐost 
3 

společﾐost 
1 
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společnosti výrobců automobilů Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Škoda a 

Volkswagen. 

Vertikální holding spojuje podniky s navazujícím pUedmEtem činnosti jako napUíklad 

podnik spojující pEstitele obilí, mlýny, pekárny a prodejny pečiva. PUíkladem tohoto 

seskupení může být v českých podmínkách skupina Agrofert zahrnující společnosti z oboru 

zemEdElství, potravináUství, pozemní techniky, chemie a navazujících oblastí Ěi když je 

otázkou, zda-li se tento holding svými dalšími akvizicemi, napU. koupí mediální skupiny 

Mafra nestává spíše konglomerátním holdingemě. 

V této souvislosti je vhodné uvést výzkum La Porty a Schleifera Ě1řřŘě, kteUí ukazují, 

že vlastnická struktura vertikálnE organizovaných společností Ěoznačují ji jako korporátní 

pyramidyě je značnE rozšíUená. NEkdy bývá vlastníkem stát, ale častEji se jedná o rodinu 

pUípadnE rodinného následníka. Ve výzkumu uvádEjí, že firmy nejsou Uízeny pouze 

profesionálními manažery, ale že investoUi aktivnE vystupují jako manažeUi. ZároveO bylo 

zjištEno, že aktivnE působí na vytlačení minoritních akcionáUů v jejich společnostech. Dále 

bylo zjištEno, že problém s minoritními akcionáUi je dán právním prostUedím zemE, ve kterém 

se daná společnost nachází. 

Další výzkum Khanna a Yafeh ĚŇ005ě se zabýval zkoumáním obchodní skupin. Bylo 

zjištEno, že obchodní skupiny, ať vertikálnE Ěpyramidyě či horizontálnE spojené se vyskytují 

velmi často na rozvíjejících se trzích.  

 

Konglomerátní holding spojuje podniky s odlišným pUedmEtem činnosti. PUíkladem 

tohoto seskupení může být napU. jihokorejská skupina Samsung zahrnující společnosti 

v mnoha odvEtvích jako jsou elektronika, stavitelství lodí, chemický průmysl, finančnictví, 

maloobchod aj. 

 

2.5 Důvody k vytvoUení holdingu 

K integraci Ěspojeníě dvou nebo více dosud zcela právnE a hospodáUsky samostatných 

podniků dochází dle Valacha Ě1řřř, s. Ň76ě vEtšinou na základE kooperace v určité oblasti 

nebo koncentrace kapitálu pod jednotné vedení. Forma integrace podniků může být různá. 

Je možné uvést následující rozdElení integrace: 

 na základE kooperace: 

o uzavUení smlouvy o tichém společenství, 

o uzavUení smlouvy o sdružení za účelem podnikatelské činnosti, 
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o uzavUení kartelové dohody, 

 cenový kartel, 

 odbytový kartel, 

 výrobní kartel, 

 kondiční kartel, 

 na základE koncentrace kapitálu pod jednotné vedení, 

o fúze, 

 sloučením podniků, 

 splynutím podniků 

o akvizice kapitálu a 

o akvizice majetku podniku. 

 
Obrázek 2-6 - Formy integrace podniků 
Zdroj – Valach (1999, s. 277) 

formy 
intergrace 

ﾐa základě kooperaIe 

uza┗řeﾐí 
smlouvy o 

tiIhéﾏ 
společeﾐst┗í 

uza┗řeﾐí 
smlouvy o 
sdružeﾐí za 

účeleﾏ 
podﾐikatelské 

čiﾐﾐosti 

uza┗řeﾐí 
kartelo┗é 
dohody 

Ieﾐo┗ý kartel 

odHyto┗ý 
kartel 

┗ýroHﾐí kartel 

koﾐdičﾐí 
kartel 

ﾐa základě koﾐIeﾐtraIe kapitálu pod 
jedﾐotﾐé ┗edeﾐí 

fúze 

sloučeﾐí 
podﾐiků 

splyﾐutí 
podﾐiků 

akvizice 
kapitálu 

akvizice 
majetku 
podniku 
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PUíčiny, které vedou podniky k tEmto spojením, můžeme charakterizovat buď jako 

vynucené, nebo jako dobrovolné. PUíčiny k dobrovolnému budování holdingu mohou být dle 

Valacha Ě1řřř, s. Ň56ě následující: 

 snaha dosáhnout vEtší konkurenceschopnosti na trhu formou soustUedEní penEžních 

prostUedků na realizaci náročnEjších investic, 

 vytvoUení kvalitnEjší vEdecko-výzkumné základny, 

 vyšší využití stávajících výrobních kapacit a 

 zlepšení pozice v oblasti nákupu nebo odbytu. 

Hanousek, Kočenda a Mašika ĚŇ01Ňě zkoumali vývoj podnikové efektivity za použití 

rozsáhlého panelu s více než 1ř0 000 pozorování na podnik a rok v období 1řř6-2007. Jejich 

výsledkem je zjištEní, že koncentrované a zahraniční vlastnictví jsou kladnE provázány 

s efektivitou. A že pUímé zahraniční investice vykazují kladné vlivy na mikroekonomické 

úrovni. Výzkum se také vEnoval konkrétním ekonomickým sektorům. Společnosti, které 

patUící k opačným pólům Ěhigh- a low-technology odvEtvíě vykazují stejné a velmi dobré 

výsledky. Z výzkumu také vyplývá, že rozdíly v efektivitE mezi domácím a zahraničním 

vlastnictvím jsou ménE viditelné u služeb, neboť domácí firmy využívají lepší znalosti 

místního trhu. 

Kočenda a Hanousek (1) ĚŇ01Ňě se zabývali analýzou rozsahu integrovaného 

vlastnictví nad privatizovanými firmami v post-privatizační dekádE let 1řř5-2005. Dlouhou 

dobu existovala korporátní pyramida, kdy na vrcholu vlastnické struktury byl stát. Z výzkumu 

vyplynulo, že státní vlastnictví vyústilo v pokles a dokonce negativní výkon společností. Za 

nejpravdEpodobnEjší důvody jsou označeny nedostatek zamEUení a neefektivní státní 

byrokracie. 

Holdingy spojují určité společné znaky s klastry. Porter Ě1řř0, s. Řňě, jehož dále 

rozpracovává Pavelková ĚŇ00ř, s. 1Řě, označuje klastr jako geograficky blízké seskupení 

vzájemnE provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a 

souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v pUíbuzných oborech, které spolu soutEží, 

spolupracují, mají společné znaky a také se doplOují. 

Klastry spojí s holdingy pUedevším: 

 vzájemná provázanost; 

 specializovaní dodavatelé – spolupráce na stranE vstupů; 

 spolupráce na stranE výstupů, pUičemž zde si klastry Ěi společnosti v holdingovém 

uspoUádáníě mohou vzájemnE konkurovat. 
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Když budeme popisovat důvody k vytvoUení klastru a jeho výhody, nelze si 

nevšimnout analogie s holdingy. V následujícím textu jsou uvedeny důvody ke vzniku klastrů 

a výhody jejich vzniku. Tyto důvody a výhody lze použít i pro holdingy. 

Jak uvádí Pavelková ĚŇ00ř, s. 41ě, zapojeným podnikům umožOují klastry zlepšovat 

konkurenceschopnost a dosahovat vyšší výnosy pUedevším: 

 zvyšováním produktivity prostUednictvím lepšího pUístupu ke specializovaným 

dodavatelům, technologiím a inovacím; 

 vyšším inovačním potenciálem spolupracujících firem, který je zapUíčinEn pUeléváním 

Ěspilloverě uvnitU klastru, generováním nových myšlenek a vyšším tlakem na inovace; 

 rozrůstáním klastru a odštEpováním nových podniků Ěspin-offs). 

Jak dále popisuje tato autorka, člen klastru má usnadnEnou cestu k zvyšování 

produktivity tím, že uvnitU klastu získává jisté výhody: 

1. úspory z rozsahu, možnost sdílení nákladů z investic – klastr poskytuje podnikům 

pUíležitost dosáhnout kritického množství v klíčových oblastech, což jim pUináší úspEch, 

který by nebyl možný, kdyby pracovali izolovanE. Je umožnEno dosažení synergických 

efektů a nákladovE úsporných efektů – organizování společných nákupů, marketingu, 

výzkumu, společné logistiky nebo výchovy nových pracovních sil. To vše vytváUí prostor 

pro zvyšování produktivity; 

2. pUístup ke specializovaným vstupům a pracovní síle – velký počet společností pUináší 

pUínosy, jako jsou konkurenční vstupní ceny, rychlé dodávky, snížení zásob a s tím 

související snížení nákladů. ZároveO dochází ke zlepšení vyjednávací síly pUi nákupu 

ĚodbEr ve velkém, slevy apod.ě a vyjednávací sílu pUi prodeji. Společnosti mohou společnE 

Uešit potUeby vzdElávání zamEstnanců a školení. Mohou také společnE Uešit lidské zdroje 

jako vstup do reprodukčního procesu; 

3. pUístup k optimalizaci dodavatelského UetEzce – jsou sdruženy firmy z různých článků 

hodnotového UetEzce; 

4. získání nových zákazníků a otevUení trhů; 

5. internacionalizace a zvýšení exportu; 

6. zvýšení image firmy a lepší možnosti propagace – klíčové je vybudování společné 

identity, která pUináší pUidanou hodnotu celému klastru a i jednotlivým členům; 

7. pUístup k informacím – pUínos nastává v důsledku blízkosti firem a silných vazeb mezi 

nimi. Firmy se od sebe navzájem učí a zdokonalují svoji konkurenceschopnost; 

8. zvýšení inovačního potenciálu – díky vzájemné blízkosti a provázanosti se firmy rychle 

dozvídají o nových technologiích, nových službách a marketingových koncepcích. Do 
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inovací se může zapojit více firem a sdílet tak náklady na výzkum nových výrobků a 

technologií; 

9. vEtší moc a hlas menších firem prostUednictvím lobování, pUístup k institucím a veUejným 

zdrojům – vedení klastru úzce spolupracuje s regionálními institucemi a společnE vytváUí 

prostor pro celou škálu podpůrných aktivit – dává podnEty pro témata grantových 

programů. Firmy jsou schopny lobovat za zlepšení infrastruktury a služeb. 

 

Důvody k vytvoUení holdingové struktury se v teorii často spojují s důvody pro 

koncentraci kapitálu pod jednotné vedení, což je i pUedmEtem této práce. Ke koncentraci 

kapitálu dochází vEtšinou na základE fúze nebo akvizice, pUípadnE dalších pUemEn společností 

– viz kapitola 2.5.3 PUeměny společností s cílem koncentrace. Jak v literatuUe, tak v praxi lze 

najít Uadu důvodů ke koncentraci kapitálu. Vzhledem k tomu je uveden nejprve obecný 

seznam a na dalších stránkách je poté vEnována pozornost bližším souvislostem. Pro všechny 

důvody je společný snaha o synergický efekt. Obecný seznam důvodů ke koncentraci kapitálu 

je následující: 

1. zvýšení výnosů; 

2. snížení nákladů; 

3. daOové úspory; 

4. použití pUebytečných penEžních prostUedků; 

5. diverzifikace rizika; 

6. využití státní podpory; 

7. náklady zastoupení. 

 

2.5.1 Motivy ke koncentraci 

Synergický efekt pUedstavuje dle Valacha (1999, s. 279) efekt plynoucí ze spojení 

části do celku. Zdroje tohoto efektu tvoUí pUedevším pUírůstky výnosů, úspora nákladů a 

pokles daOových povinností. K pUírůstku výnosů může dojít napU. pUi horizontálním spojení, 

kdy spojované podniky získávají vyšší podíl na trhu a v důsledku toho mají i vEtší vliv na 

tvorbu cen. Jelikož může takové spojení podniků vést k omezení konkurence, podléhá ve 

vEtšinE zemí vertikální fúze schválení pUíslušného antimonopolního úUadu. Úspory nákladů 

lze dosáhnout hlavnE tím, že vEtší produkce umožOuje rozpustit administrativní a výrobní 

režii a rovnEž výdaje na výzkum a vývoj do vEtšího množství výrobků. Tento závEr se 

samozUejmE týká horizontální a částečnE i vertikální fúze Ěresp. takovýchto podnikatelských 
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seskupeníě, zatímco v pUípadE konglomerátu jde spíše o iluzi – společnosti v konglomerátu 

mohou být natolik rozdílné, že snížení nákladů vzhledem k odlišnosti společností v podstatE 

skoro není možné anebo za vysokých dodatečných nákladů pUevyšujících pUínosy. Další 

možnosti snížení nákladů se objevují pUi vertikálním spojení, a to v podobE lepší koordinace 

vnitropodnikových dodávek oproti dosavadnímu stavu. Nový podnik může také získat 

množstevní slevy pUi nákupu, využít vzájemné zkušenosti z úsporných programů aj. Pro 

ziskový podnik může být výhodný nákup jiného podniku, který má vysokou daOovou ztrátu, 

jež není schopen sám využít.8,9 

 Základem synergií je efekt plynoucí ze spojení částí do celku. Elementárním 

způsobem vyjádUení podstaty tohoto jevu je výrok, že 1+1=ň. Synergie mohou mít nejrůznEjší 

zdroje. Z hlediska podnikatelského mají však význam jen tehdy, vytváUejí-li samy o sobE 

pUírůstek hodnoty. PUírůstek penEžních toků vlivem synergie může dle MaUíka ĚŇ011, s. 457-

461) vyplynout z: 

 pUírůstku výnosů, 

 pUírůstku nákladů, 

 úspory daní a  

 zmEny ve financování. 

 

Jedním z hlavních motivů koncentrace kapitálu bývají vyšší provozní výnosy. Ty jsou 

zároveO hlavním zdrojem hodnoty synergií.  

Jak uvádí MaUík ĚŇ011, s. 457ě, pokud se jedná o horizontální akvizici, nabízí se 

možnost zlepšit si postavení ve struktuUe odvEtví Ěhorizontálním spojením vzniká podnik 

s vyšším obratemě. SilnEjší postavení se může promítnout do pUíznivEjších cen, vyšší marže a 

tím vEtšího volného penEžního toku. Tento cíl byl sledován zejména v prvních fázích vývoje 

                                                 
8 za podmínky splnEní podmínek daných zákonem č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjmů, ve znEní pozdEjších 
pUedpisů, resp. obdobné legislativy v pUíslušné zemi. 
9 Pro ochranu hospodáUské soutEže je rozhodující pUedevším zákon č. 14ň/Ň001 Sb., o ochranE hospodáUské 
soutEže a o zmEnE nEkterých zákonů Ězákon o ochranE hospodáUské soutEžeě, ve znEní pozdEjších pUedpisů. Z nEj 
vyplývá, že rozhodující pro posouzení omezení konkurence je dominantní postavení neboli dominance.  
Dominantní postavení na trhu má soutEžitel nebo společnE více soutEžitelů Ěspolečná dominanceě, kterým jejich 
tržní síla umožOuje chovat se ve značné míUe nezávisle na jiných soutEžitelích nebo spotUebitelích. Tržní síla se 
posuzuje podle hodnotového vyjádUení zjištEného objemu dodávek nebo nákupu na trhu daného zboží Ětržní 
podílě dosaženého soutEžitelem nebo soutEžiteli se společnou dominancí v období, které je zkoumáno podle 
tohoto zákona a podle dalších ukazatelů, zejména podle hospodáUské a finanční síly soutEžitelů, právních nebo 
jiných pUekážek vstupu na trh pro další soutEžitele, stupnE vertikální integrace soutEžitelů, struktury trhu a 
velikosti tržních podílů nejbližších konkurentů. Nebude-li pomocí ukazatelů podle odstavce Ň zákona prokázán 
opak, má se za to, že dominantní postavení nezaujímá soutEžitel nebo soutEžitelé se společnou dominancí, kteUí 
ve zkoumaném období dosáhli na trhu menší než 40% tržní podíl. 
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akvizic, napU. v USA. Dnes jsou tyto možnosti omezeny vlivem ochrany podmínek 

hospodáUské soutEže. Je tedy kladen důraz na lepší marketing a produkci: 

 distribuční síť – jeden z partnerů využije distribuční sítE druhého partnera, 

 komunikaci – spojení síly v oblasti komunikace, zejména se zákazníky. Reklama je drahá 

a dochází k rozložení nákladů na jednotlivé společnosti, 

 produkt – vylepšení dosavadní produktové Uady. Škoda Auto získala vlivem Volkswagenu 

pUístup k novým technologiím, zlepšil se marketing zejména na západních trzích, z čehož 

profitovala jak Škoda Auto, tak Volkswagen zvýšením hodnoty své investice a zvýšením 

celkového podílu na trhu. 

Dále tentýž autor ĚŇ011, s. 457-45Řě uvádí možnost využít  tzv. pUedmostí. Za pUíklad 

se uvádí společnost Procter & Gamble, která získala společnost Charmin Paper Company. To 

umožnilo společnosti Procter & Gamble vyvinout vysoce propojené skupiny papírenských 

výrobků – papírové ručníky a pleny, dámské hygienické výrobky atd. 

ObecnE se v pUedmostí jedná o to, že spojované podniky působí v odlišných 

pUedmEtech podnikání. Vlivem odlišného pUístupu a myšlení je možné vytvoUit zcela jiný a 

nový produkt. Jak uvádí Marek ĚŇ00ř, s. 570ě u konglomerátní fúze je spíše iluzí zvýšení 

výnosů. Spojením podniků s odlišným pUedmEtem činnosti nemůže být dosaženo vyššího 

podílu na trhu, ani často nelze využít společnE všechny možnosti marketingových nástrojů. 

Jde spíše o diverzifikaci rizika. 

 

Snížení nákladů je uvádEno vedle zvýšení výnosů jako jeden z hlavních motivů ke 

koncentraci kapitálu. Snížení nákladů vlivem synergie je dle MaUíka ĚŇ011, s. 45Řě možné 

dosáhnout v následujících oblastech: 

 úspory z množství – nejčastEjší efekt horizontálních akvizic. Jedná se o vyšší využití 

kapacit a nižší fixní náklady na jednotku produkce, 

 úspory z využití zkušenostní kUivky, tj. snížení nákladů v důsledku rostoucího 

kumulativního vyprodukovaného množství, které vede ke snížení variabilních nákladů na 

jednotku, 

 lepší koordinace provozních aktivit, 

 technologické transfery – získání patentů, licencí a pUístupu k technologiím druhého 

partnera, které jsou na vyšší úrovni. Jako pUíklad se uvádí fúze společnosti General Motors 

a Hughes Aircraft. Automobilový výrobce GM získal podnik, který mEl značný náskok ve 

složité elektronice. Fúze umožnila rozvoj výroby robotů pro vlastní potUebu, 
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 úspory ze společného nákupu – sleva z ceny pUi vyšším nakupovaném množství  

a silnEjšího postavení společnosti jako odbEratele pUi vyjednávání s dodavatelem. Jako 

pUíklad se uvádí nákupní politika koncernu VW, 

 využití znalosti managementu druhého partnera. 

Marek ĚŇ00ř, s. 570ě u snížení nákladů v důsledku koncentrace kapitálu uvádí 

pUedevším: 

 snížení nákladů v důsledku využití fixních nákladů – napU. dojde ke spojení dvou výrobců 

stejného sortimentu. Je pUedpoklad, že napU. výzkum a vývoj, marketing atd. lze nyní 

spojit a činnosti neprovádEt duplicitnE, ale z jednoho místa; 

 společný nákup – využití lepší vyjednávací pozice v důsledku nákupu vEtšího množství. 

 

Daňové úspory jsou obecnE odvislé na konkrétní daOové soustavE. ObecnE je však 

možné dle MaUíka ĚŇ011, s. 458-459) využít tyto nástroje Ěpokud je daná soustava umožOujeě: 

 Čistých provozních ztrát – spojením podniku ziskového a ztrátového je zdrojem daOové 

úspory pro podnik ziskový. Ztrátový podnik vlivem svých neuspokojivých výsledků 

hospodaUení nakumulovat účetní i daOové ztráty. DaOovou ztrátu je možné použít 

v následujících zdaOovacích obdobích jako položku, která snižuje základ danE z pUíjmů. 

Vlivem spojení ztrátového a ziskového podniku, získá ziskový podnik také historicky 

nakumulované ztráty, které bude moci použít jako položku, která sníží základ danE 

v následujících zdaOovacích obdobích – viz modelový pUíklad v následující tabulce. 

 

 Podnik A Podnik B Podnik AB 

)daﾐitelﾐý zisk 400 -200 200 

Daň ンヰ% 120 0 60 

Čistý zisk 280 -200 140 

Tabulka 2-1 - Využití čistých provozních ztrát 
Zdroj: MaUík ĚŇ011, s. 45Řě 

  PUecenEní majetku, který se odepisuje – pUecenEní majetku může mít dvE formy:  

o První možností je pUecenEní jednotlivých majetkových položek, pUedevším 

budov a movitého dlouhodobého majetku. PUecenEní tohoto majetku je 

výhodné zejména tehdy, jsou-li lhůty pro daOové odpisování krátké.  

o Druhou možností je využití oceOovacího rozdílu k nabytému majetku nebo 

goodwill. Tuto druhou možnost je možné aplikovat v pUípadE, kdy se kupuje 
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podnik jako celek. ObE položky Ětedy jak oceOovací rozdíl, tak goodwillě je 

možné odpisovat a úsporou je tedy daOový štít. 

 Zvýšení kapacity zadluženosti – je pUedpoklad, že ne všechny společnosti jsou stejnE 

zadlužené. Je tedy možné využít pro získání prostUedků společnost nejménE zadluženou, 

která je v očích bank důvEryhodnEjší. V každém pUípadE je počítáno s tím, že kupující 

podnik si bude moct vzít další Ěvyššíě úvEry. Zvýšené úroky pak vytvoUí úrokový daOový 

štít. 

 Využití rezervních fondů – využití rezervních fondů je vhodné v pUípadE, kdy společnost 

vykazuje značné zisky, disponuje velkými rezervními fondy a velkou hotovostí. Často tato 

společnost nechce vyplácet dividendy kvůli dalšímu zdanEní na stranE pUíjemce dividendy. 

Z tohoto důvodu je možné využít volné prostUedky k nákupu akcií jiné společnosti. 

V pUípadE úspEšné akvizice je majetek akcionáUů zhodnocen a akcionáU se může 

rozhodnou prodat své akcie. Dále je také možné využít časového testu a vyhnout se 

placení danE z pUíjmů. 

 

Diverzifikace – rozložení rizika je dalším důvodem k vytvoUení holdingu. Dle Marka 

(2009, s. 570) a Valacha (1999, s. 279) může být diverzifikace provedena prostUednictvím 

efektivní investice pUebytečných peněžních prostUedků za účelem zhodnocení. 

PUedpokládejme, že společnost v tomto pUípadE nemá vEtšinou žádné podstatné investiční 

potUeby a nákup jiného podniku pro ni pUedstavuje investici s nejvyšší čistou současnou 

hodnotou. ObdobnE vzniká zájem získat podnik, který je podle mínEní na trhu podhodnocený. 

Diverzifikace umožOuje stabilizovat penEžní toky, a zmenšit nebezpečí pUípadného bankrotu. 

Brealey a Myers (2000, s. 902-903ě důvod diverzifikace v holdingu neuznávají. UvádEjí, že 

diverzifikace společnosti neovlivOuje její hodnotu. Z pohledu akcionáUů se totiž jedná o velice 

slabý důvod ke koncentraci, neboť sami akcionáUi mohou diversifikovat riziko nákupem 

různých akcií. MaUík ĚŇ011, s. 460ě chápe diverzifikaci nejen jako  snížení rizika, ale i snížení 

nákladů cizího kapitálu. Snížení nákladů kapitálu může spočívat v úspoUe emisních nákladů 

pUi vydávání nových akcií. PUi vyšším množství jsou náklady na jednu akcii nižší.  

Snaha o využití státní podpory v ménE rozvojových zemích, jež se snaží pUilákat 

zahraniční kapitál, je dalším důvodem k vytvoUení holdingu. Dle Valacha (1999, s. 279) může 

mít tato podpora formu napU. daOových prázdnin, investiční pobídek aj. V České republice je 

to napU. investiční pobídka Ěv podstatE se jedná o slevu na daniě dle § ň5a zákona o daních 

z pUíjmů. 
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Dalším důvodem jsou náklady zastoupení Ětzv. agency costsě, jak uvádEjí Jensen  

a Meckling (1976, s. 305-360), Ross (1973, 1974), Wilson (1968, 1969), a Heckerman 

(1975). Náklady zastoupení jsou pUedevším negativní stránkou vzniku velkého subjektu. 

Jejich eliminace spočívá ve správném pochopení problému, umEním nastavit vhodné 

kontrolní vazby v souvislosti s vhodným nastavením pravomocí a odpovEdností. Téma 

nákladů zastoupení se rozvíjí dále Marek ĚŇ00ř, s. 554ě a Nývltová ĚŇ00ř, s. 14Řě nebo 

Stiglitz (1988). 

Jensen a Meckling (1976, s. 305-ň60ě definují náklady zastoupení jako vztah, kdy 

jedna nebo více osob Ěprincipalsě najímají jinou osobu Ěagentsě, aby spravovali jejich 

záležitosti, což současnE zahrnuje i delegování určité rozhodovací pravomoci na tyto agenty. 

PUíkladem vztahu zastoupení je vztah mezi akcionáUi Ěprincipalsě a manažery Ěagentsě anebo o 

obdobný vztah mezi minoritními a majoritními akcionáUi. Náklady zastoupení ve svém užším 

pojetí tvoUí ztráty způsobené odchýlením se zájmů agenta od zájmů principála. Vznikají 

v zásadE ze čtyU pUíčin: 

 podvodné jednání agenta, 

 nadmErná spotUeba agenta, 

 neschopnost agenta a  

 lhostejnost agenta. 

 

Konfliktem mezi zájmy vlastníků a manažerů se vEnuje také Nývltová ĚŇ00ř, s. 14Řě, 

která zdůvodOuje vznik problému: s růstem velikosti podniku a počtu jeho vlastníků se 

zvyšuje četnost výskytu situací, kdy vlastníci samotné Uízení podniku pUenechávají agentům a 

kdy dochází k separaci vlastnictví od Uízení. Vzniká zástupný vztah principál – agent Ěpán – 

správceě a související problém zmocnEní Ěagency problemě.  

Problém vyvstává v odlišném pohledu principála a agenta. Jak uvádí tato autorka, 

každý vlastník vynakládá úsilí na monitorování chování manažerů tak, že vyrovnává mezní 

výnos monitorování s mezními náklady. Je-li vlastnická struktura pUíliš rozptýlena, pak 

drobný akcionáU nese plné náklady monitorování chování manažerů10, ale získává jen 

zanedbatelnou část výnosu. Racionální je tedy chovat se jako černý pasažér. V pUípadE, že se 

takto chová vEtšina akcionáUů, mohou jimi manažeUi snadno manipulovat a získat jejich 

souhlas pro dosažení vlastních zámErů, i pokud se rozcházejí s preferencemi vlastníků. 

V tomto pUípadE oportunismus manažerů teoreticky není nijak omezen.  

                                                 
10 konflikt zájmů nevzniká pouze v pUípadE čistého vztahu principál – agent, ale v podstatE v jakémkoliv vztahu 
dvou a více osob Ětedy i mezi vlastníky navzájemě 
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Jensen a Meckling (1976, s. 305-360) uvádEjí, že sladEní zájmů vlastníků a agenta 

logicky implikuje vznik agenturních nákladů Ěagency costsě jako součtu: 

1. monitorovacích nákladů principála Ěmonitoring expendituresě; 

2. nákladů agenta na vytvoUení záruk Ěbounding expendituresě, jejichž vznik souvisí se 

situacemi, kdy agenti vytvoUí určitý závazek, který garantuje principálům, že nepUijmou 

rozhodnutí, která by principála poškodila; 

3. reziduální ztráty Ěresidual lossě – její vznik je dán faktem, že zájmy manažerů a vlastníků 

nelze nikdy sladit stoprocentnE. 

 

Tešením konfliktů mezi zájmy vlastníků a mezi zájmy manažerů mohou být vhodné 

motivační systémy s vazbou na tržní hodnotu podniku. Jak uvádí Jensen  

a Meckling (1976, s. 305-360), Marek (2009, s. 554) a Nývltová ĚŇ00ř, s. 151ě, mezi základní 

nástroje motivačního odmEOování manažerů pUímo vázané na vývoj tržní hodnoty podniku 

Ědále jen akciové motivační programyě patUí výkonnostní akcie, akcie s omezenou 

obchodovatelností a programy akciových opcí. Výkonnostními akciemi se rozumí kmenové 

nebo prioritní akcie, které manažeUi získávají na základE splnEní určitého kritéria výkonnosti – 

napU. dosažení definované výše zisku na akcii. V pUípadE akcií s omezenou pUevoditelností 

získávají manažeUi určitý počet kmenových nebo prioritních akcií, jejichž prodej je podmínEn 

splnEním určitých podmínek, napU. dosažením počtu odpracovaných let nebo dosažením 

určitých výkonnostních charakteristik podniku. Akciové opce fungují na principu bEžných 

kupních amerických opcí11 na cenné papíry. Pokud jsou aplikovány na manažerské motivační 

systémy, dávají manažerům právo Ěnikoli však povinnostě koupit na základE smlouvy o koupi 

cenných papírů s odkládací podmínkou stanovené množství kmenových nebo prioritních akcií 

svého podniku v určitém budoucím období za pUedem stanovenou realizační cenu a následnE 

je podle své vůle prodat. Pokud tržní kurz akcií pUekoná cenu realizační, získá manažer zisk. 

Pokud není získání výkonnostních akcií nebo umožnEní obchodování s akciemi omezenou 

pUevoditelností vázáno na tržní kurz, umožOují tyto dva nástroje na rozdíl od opcí realizovat 

zisk i v pUípadE poklesu kurzu. 

Četné pUíklady z podnikové praxe prokazují, že systémy odmEOování mají mnohá 

rizika. Zatímco na růstu akciového trhu profitují vlastníci i manažeUi, na poklesu kurzu ztrácí 

pouze vlastníci. 

                                                 
11 americká opce může být uplatnEna kdykoliv pUed její splatností, na rozdíl od opce evropské 
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Akciové motivační programy se mohou ve své struktuUe lišit a omezovat rizika. 

V pUípadE akcií s omezenou pUevoditelností výkonnostních akcií je důležité nastavení 

parametrů, za jakých je možno je pUevádEt, resp. nabývat. V pUípadE akciových opcí je 

významná zejména otázka, ke kterému dni a jakým způsobem se stanovuje cena, za kterou je 

manažer oprávnEn akcie nakoupit ĚnapU. maximální cena nebo průmEr za období pUed 

vznikem funkceě, dále pak časová omezení vzniku opční smlouvy a uplatnEní opce nebo 

různá omezení týkající se prodeje akcií, napU. maximální možný zisk, omezení prodeje 

v citlivých obdobích oznamování důležitých informací nebo povinnost uplatnit opci za vzniku 

určitých okolností. 

MénE pUíjemnou skutečností může být rozdElení společností, které se nevyhýbá ani 

holdingům. Kočenda a Hanousek ĚŇě ĚŇ01Ňě ve svém výzkumu analyzovali unikátní soubor 

velkého množství českých společnosti zahrnující období 1řř6-Ň000. Výsledky ukazují, že 

počáteční vlivy rozdElení jsou pozitivní, ale po určitém okamžiku rychle vymizí. AutoUi ve 

výzkumu uvádEjí analýzu rozpadu původních státních holdingů a vliv rozpadu na firemní 

výkonnost. 

 

2.5.2 Ručitelské riziko 

Riziko je dle Vlachého ĚŇ006, s. 11ě obecnE definováno jako pravdEpodobnost 

neočekávaného důsledku určitého rozhodnutí, akce nebo události. 

Finanční riziko uvádí Jílek ĚŇ000, s. 15ě jako potenciální finanční ztráta subjektu, tj. 

nikoli již nerealizovaná finanční ztráta, ale ztráta v budoucnosti vyplývající z daného 

finančního či komoditního nástroje nebo finančního či komoditního portfolia. Již existující 

ztráta se také označuje jako očekávaná ztráta Ěexpected lossě a potenciální ztráta jako 

neočekávaná ztráta Ěunexpected lossě. Toto rozdElení ztrát je zásadní, neboť napUíklad ve výši 

očekávaných ztrát se u aktiv vytváUejí opravné položky a výše neočekávaných ztrát je u 

regulovaných institucí základem pro stanovení regulačního kapitálu. Každá finanční ztráta 

snižuje hodnotu Ěkapitálě instituce. 

Jako základní východisko z rizika uvádEjí Smejkal a Rais ĚŇ010, s. Ňř-34): 

 zajistit dostatečné cash flow 

 Uídit snižování nákladů; 

 monitorovat platební Ěneěschopnost odbEratelů firmy a reagovat na ni; 

 pUipravit budoucnost firmy. 
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VytváUení holdingů lze chápat i jako způsob Uízení investičního rizika. Pokud vlastníci 

zvažují investiční zámEr s vysokou mírou rizika, mají snahu ochránit stávající podnikání. 

Investiční zámEr proto často realizují v nové společnosti v rámci holdingu. 

Investiční riziko lze odvodit od finančního rizika dle Jílka ĚŇ000, s. 15ě, který uvádí, 

že toto riziko je obecnE definováno jako potenciální ztráta subjektu. Tj. nikoli již existující 

realizovaná či nerealizovaná, ale ztráta v budoucnosti vyplývající z dané investice nebo 

portfolia. 

 

O riziku v holdingu je v této disertační práci pojednáváno pUedevším z pohledu ručení 

jednotlivých společností holdingu za své závazky. Je nutné poznamenat, že pokud mezi 

společnostmi neexistuje smlouva o pUevodu zisku, ovládací smlouva, pUípadnE další speciální 

smlouva znamenající ovlivnEní hospodaUení společnosti, ručí každá společnost za všechny své 

závazky samostatnE. Legislativa České republiky upravuje ručení obchodních společností 

zákonem č. 51ň/1řř1 Sb., obchodní zákoník ve znEní pozdEjších pUedpisů.12  

Ručení je nutné rozdElit dle jednotlivých obchodních společností – veUejná obchodní 

společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a 

družstvo. NejrozšíUenEjší právní formou subjektů podnikajících v ČR je společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost, proto jim bude vEnována pozornost i v této práci.  

Jak společnost s ručením omezeným, tak akciová společnost odpovídá za porušení 

svých závazků celým svým majetkem, dle § 106 a § 154 obchodního zákoníku. PUičemž pro 

společnost s ručením omezeným platí, že: Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky 

společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v 

obchodním rejstUíku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstUíku ručení zaniká. 

Pro akciovou společnost platí, že: AkcionáU neručí za závazky společnosti. 

Jak uvádí DEdič ĚŇ00Ň, s. ňňřě a Štenglová ĚŇ00ř, s. Ň5Ř a následujícíě ručení 

společníků je upraveno jako ručení vEUitelům za závazky společnosti pUímo ze zákona, takže 

vEUitelé se v zákonem stanovených pUípadech mohou domáhat splnEní závazků společnosti na 

společnících, pokud společnost své závazky na výzvu nesplní. 

Ručení podle rozsahu je možné rozdElit na neomezené a omezené. Dle DEdiče ĚŇ00Ň, 

s. ň40ě neomezené ručení znamená pro společníka ručení za závazky celým svým majetkem – 

týká se společníků veUejné obchodní společnosti a komplementáUů komanditní společnosti. 

NeomezenE ručí také komanditista, jehož jméno je obsaženo ve firmE společnosti. Omezené 

                                                 
12 Jak již bylo uvedeno, tento zákon má být 1.1.Ň014 nahrazen zákonem č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech Ězákon o obchodních korporacíchě. 
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ručení je ručení, jehož rozsah je limitován určitou částkou, avšak do její výše ručí společník 

také celým svým majetkem. Omezené ručení zakotvuje po dobu trvání společnosti zákoník 

pro komanditisty komanditní společnosti, kteUí nemají zapsáno splacení vkladu do základního 

kapitálu v obchodním rejstUíku a pro společníky společnosti s ručením omezeným. 

NejvýhodnEji se jeví pro ručení akciová společnost. Ta odpovídá za porušení svých 

závazků celým svým majetkem a akcionáU neručí za závazky společnosti. Výjimku v ručení 

akcionáUe pUedstavuje dle DEdiče ĚŇ00Ň, s 1379): 

i. § 56 odst. 6 obchodního zákoníku – viz níže; 

ii. § řŇe odst. Ň, § 104e odst. Ň a § 15ňe odst. ň v pUípadE zmEny právní formy – společníci 

veUejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným 

ručí i po zmEnE právní formy na akciovou společnost za závazky existující ke dni zápisu 

zmEny právní formy do obchodního rejstUíku ve stejném rozsahu jako pUed zmEnou právní 

formy; 

§ 66 odst. 6 obchodního zákoníku Uíká, že akcionáU ručí za závazky akciové 

společnosti, ovlivOuje-li podstatným způsobem chování společnosti, a to až do výše škody, za 

niž společnost neodpovídá. 

Ručení společníků ĚakcionáUů, dále jsou tyto pojmy chápány jako synonymaě 

v pUípadE opravdu vážných problémů – konkurzu nebo likvidace je dáno pUedevším § 56 odst. 

5 a 6 obchodního zákoníku: Je-li na majetek společnosti prohlášen konkurs, ručí společníci za 

závazky společnosti jen do výše, v níž věUitelé, kteUí včas pUihlásili své pohledávky, nebyli 

uspokojeni v konkursním Uízení. 

Po zániku společnosti ručí společníci za závazky společnosti stejně jako za jejího trvání. 

Pokud se společnost zrušuje s likvidací, ručí společníci za její závazky do výše svého podílu 

na likvidačním zůstatku (§ 61 odst. 4), nejméně však v rozsahu, v němž za ně ručili za trvání 

společnosti. Mezi sebou se společníci vyrovnají týmž způsobem jako pUi ručení za trvání 

společnosti. 

 

2.5.3 PUeměny společností s cílem koncentrace 

PUemEny společností s cílem koncentrace kapitálu uvádEjí v existenci podnikatelské 

seskupení. Možnosti pUemEn společností s cílem koncentrace kapitálu jsou následující: 

 sloučení Ěfúzeě nebo 

 rozdElení nebo 

 pUevod jmEní na společníka. 
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PUemEny společností patUí mezi náročné operace. PUemEnami se v českém legislativE 

vEnuje pUedevším zákon č. 51ň/1řř1 Sb., obchodní zákoník, ve znEní pozdEjších a pUedpisů a 

zákon č. 1Ň5/Ň008 Sb., o pUemEnách obchodních společností a družstev, ve znEní pozdEjších 

pUedpisů.13 Zákon o pUemEnách obch. společností v podstatE kopíruje teorii způsobu pUemEn 

obchodních společností tak, jak historicky vznikla. Důležitou skutečností je konec účinnosti 

obchodního zákoníku k ň1.1Ň.Ň01ň a jeho rekodifikace zákonem č. ř0/Ň01Ň Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech Ězákon o obchodních korporacíchě ze dne Ň5.1.Ň01Ň. 

Tento zákon má počátek účinnosti 1.1.Ň014. StejnE jako u nového občanského zákoníku 

Ězákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoníkě je možné ze strany určité politické reprezentace a 

různých lobbistických skupin očekávat tlak na oddálení účinnosti a různé zmEny. Není tedy 

jisté, že od 1. 1. Ň014 bude zákon o obchodních korporacích platit. 

Fúze se může uskutečnit formou sloučení nebo splynutí. Fúzí sloučením dochází  

k zániku obchodní společnosti nebo družstva nebo více obchodních společností nebo 

družstev, jemuž pUedchází zrušení bez likvidace; jmEní zanikající obchodní společnosti nebo 

družstva včetnE práv a povinností z pracovnEprávních vztahů pUechází na jinou obchodní 

společnost nebo družstvo. 14 

 

 
Obrázek 2-7 - Fúze sloučením 

Zdroj – vlastní zpracování 

Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více obchodních společností nebo 

družstev, jemuž pUedchází jejich zrušení bez likvidace; jmEní zanikajících obchodních 

společností nebo družstev včetnE práv a povinností z pracovnEprávních vztahů pUechází na 

novE vznikající nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo.15 

 

                                                 
13 dále také jen zákon o pUemEnách obch. společností 
14 § 61 zákona o pUemEnách obch. společností 
15 § 6Ň zákona o pUemEnách obch. společností 
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Obrázek 2-8 - Fúze splynutím 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

RozdElení patUí také mezi pUemEny, které mohou vést ke koncentraci kapitálu. A to 

tak, že rozdElená společnost se dále sloučí anebo vznikne nový subjekt, který je pUipraven 

k nové koncentraci kapitálu. 

  

RozdElení může mít následující formy Ěpopis viz § Ň4ň a násl. zákona o pUemEnách 

obch. společnostíě: 

aě rozdElení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev, 

b) rozdElení sloučením – rozdElovaná společnost zaniká a novE vznikající společnosti se ihned 

slučují s dalšími společnostmi, 

 
Obrázek 2-9 - Rozdělení sloučením 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

cě kombinací rozdElení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev  

a rozdElení sloučením, 

dě rozdElení odštEpením. 

 

2.5.4 Ekonomický pUínos holdingu 

Ekonomický pUínos holdingu v podstatE vychází z výhod holdingového seskupení. 

Základní cíl holdingu však není jiný, nEž u jakékoli jiné společnosti, která stojí samostatnE. 
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Jak uvádí Marek ĚŇ00ř, s. 5Ř0ě, základním cílem holdingové společnosti musí být 

rovnEž maximalizace její hodnoty. Avšak hodnota nepUedstavuje pouhý součet hodnot 

mateUské společnosti a hodnot všech dceUiných společností, ale také synergický efekt, který 

vzniká spojením tEchto společností dohromady. 




 n

i
DSiMSHS HSEHHH

1

 

Rovnice 2-1 - maximalizace hodnoty 

kde HHS = hodnota holdingu 

 HMS = hodnota mateUské společnosti 

 n = počet dceUiných společností 

 HDSi = hodnota i-té dceUiné společnosti 

HSE = hodnota synergického efektu 

 

 Ekonomický pUínos z investice, nákupu jiné společnosti, můžeme vyjádUit jako rozdíl 

mezi současnou hodnotou novE vzniklého podniku a součtem současných hodnot ĚSHě tEchto 

podniků pUed spojením. Máme-li 2 podniky, podnik A a podnik B, pak ekonomický výnos 

z jejich sloučení nebo splynutí lze vyjádUit: 

výnos = SHAB – (SHA + SHB). 

Náklad z této transakce pUedstavuje pro nakupující podnik rozdíl mezi náklady za nákup  

a současnou hodnotou kupovaného podniku: 

náklady = penEžní platba – SHB. 

Čistá současná hodnota z dané investice se potom rovná: 

SHAB – (SHA + SHB) – ĚpenEžní platba SHB), 

nebo-li rozdílu mezi současnou hodnotou novE vzniklého podniku a současnou hodnotou 

bývalého podniku A a vydanou penEžní částkou za nákup podniku B: 

ČSH = SHAB – SHA – penEžní platba SHB. 

Jak je z rovnice vidEt, nejvEtším problémem pUi určování čisté současné hodnoty je stanovení 

současné hodnoty novE vznikajícího podniku, tedy SHAB. Valach Ě1řřř, s. ŇŘ0ě doporučuje 

provádEt ocenEní na základE diskontování detailních očekávaných penEžních toků. 

Na čistou současnou hodnotu je možné se podívat i z jiného pohledu, jak uvádí MaUík 

(2011, 456): 

∆ČSH = HB + ∆H – penEžní platba PB 

 

kde HB = hodnota společnosti B 
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 PB = penEžní platba, kterou zaplatila společnost A za společnost B 

 

PUedpokládejme, že společnost A kupuje společnost B. Součet HB + ∆H znamená 

hodnotu získané společnosti pro společnost stávající. 

Tentýž autor uvádí následující pUíklad zmEny ČSH: zahraniční společnost A koupí 

českou společnost B. Společnost B má značný výrobní potenciál, ale chybí jí pUístup na trhy a 

odpovídající marketing. Společnost B je v pUípadE samostatného pokračování ocenEna na Ň00 

mil. Kč. V pUípadE spojení se společností A vzroste hodnota ocenEní na ň00 mil. Kč díky 

vyššímu využití kapacit a pUístupu na zahraniční trhy. Za společnost B bylo zaplaceno 200 

mil. Kč, ale se značným zpoždEním, takže skutečná cena byla pouze 1ř0 mil. Kč: 

∆ČSH = HB + ∆H – penEžní platba PB 

anebo jinak vyjádUeno 

∆ČSH = hodnota synergie – náklady akvizice 

∆ČSH = ň00 - (190-200) 

∆ČSH = ň10 mil. Kč 

hodnota synergie je ň00 mil. Kč. 

Podle MaUíka (2011, 456) může v daném pUípadE dosažený zisk pro získávající 

společnost pUevýšit hodnotu synergie o zisk z opoždEného placení. V jiných pUípadech může 

být zaplacená cena vyšší než hodnota samostatného kupovaného podniku, tj. >Ň00 mil. Kč. 

Kupovaná společnost má totiž pro akvizitéra hodnotu rovnající se součtu jeho původní 

hodnoty ĚŇ00 mil. Kčě a hodnoty synergie Ěň00 mil. Kčě, tj. 500 mil. Kč. Je tedy patrné, že se 

akvizitér může v pUípadE nutnosti o synergii podElit s původními vlastníky a jeho zisk 

z akvizice bude stále kladný. Zdrojem růstu hodnoty je pUírůstek penEžních toků vyvolaných 

akvizicí: 

∆     
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Rovnice 2-2 - pUírůstek peněžních toků 

kde ∆CFt = pUírůstek penEžních toků vyvolaných akvizicí v roce t 

 ∆CFtj = pUírůstek penEžních toků vyvolaných akvizicí v roce t a zdrojem pUírůstku j 

n = počet let, za které synergii počítáme 

m = počet zdrojů růstu penEžních toků, který je vyvolaný akvizicí 

 

Ekonomický pUínos holdingu je možné vyjádUit také celkovým ocenEním synergie tak, 

jak to uvádí Marek ĚŇ011, s. 460ě. PUínos je vysvEtlen na pUíkladu: Uvažujme situaci, kdy 
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velký elektrotechnický holding E se zajímá o nákup menší společnosti C. Společnost C se 

zabývá výrobou počítačů, nenachází se v dobré finanční kondici a vlastní kapitál tíží 

hromadící se neuhrazené ztráty minulých let. Kalkulace pUírůstkové hodnoty poté ukazuje 

následující tabulka. 

 

  čistý ročﾐí CF ┗ ﾏil. EUR diskoﾐtﾐí ﾏíra hodnota v mil. EUR 

holding E 100 0,10 1 000 

společﾐost C 45 0,15 300 

zisk z akvizice 55   450 

strategiIký příﾐos 30 0,20 150 

daňo┗é úspory 10 0,05 200 

pro┗ozﾐí ┗ýkoﾐﾐost 15 0,15 100 

hodnota E+C po spojeﾐí 200 0,133 1 750 

Tabulka 2-2 - Výpočet pUírůstku z hodnoty akvizice 
Zdroj: Marek (2011, s. 460) 
 

Tabulka ukazuje penEžní toky a jejich zmEny po akvizici za pUedpokladu trvalého 

dosahování uvedených ročních cash flow ĚCFě. Z akvizice plynou tyto zmEny: 

a) DaOové úspory, které by bylo možné získat z pUenosu ztrát společnosti C do dalšího 

období. Nejistota je malá, proto stačí nízká diskontní míra ve výši 5 %. 

b) Provozní výkonnost – kapacity společnosti C mohou být využity k výrobE standardních a 

úspEšných počítačů holdingu E. PUírůstek je odhadnut na 15 mil. EUR cash flow ročnE. 

Riziko spojené s tímto efektem je odhadnuto diskontní mírou 15 %. 

c) Strategické výhody – marketingová a technologická vyspElost koncernu E dává lepší 

možnosti uplatnEní pro vývoj společnosti C. PUedpokládá se vývoj nového typu počítačů. 

Jeho úspEšnost se oceOuje na ň0 mil. Kč. Vzhledem ke značné nejistotE je použita vysoká 

diskontní míra Ň0 %. Aktuální hodnota pUírůstku ročního volného cash flow je zde 150 

mil. EUR. 

Jak dále uvádí Marek ĚŇ011, s. 461ě, oceOování synergií je nejobtížnEjší součást 

oceOování podniku. VEtšinou se lze spoléhat jen na odhady. Zkušenosti ukazují, že chybné 

ocenEní synergií bývá jedním z hlavních zdrojů neúspEchu akvizičních projektů. Dále je 

možné pro jednotlivé složky pUírůstku penEžních toků použít i odlišné diskontní míry, pokud 

existují výrazné rozdíly v riziku. V nEkterých pUípadech je odhad pUírůstku penEžních toků 

dost obtížný. PUesto je v tEchto pUípadech tato technika schůdná. 
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2.6 Finanční Uízení holdingu 

Dle Valacha (199ř, s. řě finanční Uízení a rozhodování podniku pUedstavuje v tržní 

ekonomice nedílnou, dominantní stránku jeho ekonomické činnosti. Finanční Uízení prošlo 

bouUlivým, velice dynamickým vývojem. Na začátku našeho století se vyčlenilo jako 

samostatná ekonomická disciplína z podnikové ekonomiky. Jeho vývoj tEsnE souvisí 

s rozvojem finančních trhů, daOového prostUedí, účetnictví a obecné vEdy o Uízení a 

rozhodování. Finanční Uízení a rozhodování se zabývá pohybem penEz a podnikového 

kapitálu, který je vyvolán fungováním nejrůznEjších forem podnikatelských jednotek. 

Vychází z celkové technicko-ekonomické strategie a taktiky firmy, na druhé stranE ji však 

zpEtnE podstatným způsobem ovlivOuje a usmErOuje. Finanční kritéria a finanční cíle tvoUí 

rozhodující součást celkových ekonomických cílů podniku z krátkodobého i dlouhodobého 

hlediska. Musí být v celkovém Uízení podniku důslednE respektovány, má-li podnik jako 

samostatná právní a ekonomická jednotka efektivnE fungovat a rozvíjet se. Celkové Uízení 

podniku musí být symbiózou vEcného finančního Uízení, technicko-ekonomického a 

finančního rozhodování.  

Jak uvádEní Stern a Chew ĚŇ00ň, s. řě, základním obsahem finančního Uízení je 

maximalizace hodnoty podniku. 

 
Obrázek 2-10 - základní obsah finančního Uízení 

Zdroj: Stern a Chew (2003, s. 9) 

 

Jednotlivé části popisují výše uvedení autoUi takto: 

1) investiční rozhodování – investice do aktiv, která pUinášejí vyšší návratnost než je 

výnosová míra z alternativních investic (alternativní úroková míra): 

a) úroková míra by mEla reflektovat investiční riziko a zdroje Ěvlastní a cizíě, které jsou 

na investice použity, 

b) návratnost by mEla reflektovat rozsah a načasování jak cash-flow, tak nežádoucích 

vlivů, 

 

maximalizace 
hodnoty podniku 

 

iﾐvestičﾐí 
rozhodováﾐí 

 

fiﾐaﾐčﾐí  
rozhodováﾐí  

 

rozhodováﾐí o 
divideﾐdáIh 
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2) finanční rozhodování – úkolem je najít pro společnost vhodný druh cizího kapitálu  

a vhodný mix cizího a vlastního kapitálu pro každou operaci: 

a) optimální mix vlastního a cizího kapitálu maximalizuje hodnotu společnosti, 

b) vhodnému druhu cizího kapitálu odpovídá druh aktiva, 

3) rozhodování o dividendách – jestliže podnik nemůže najít investici, která pUinese alespoO 

minimální pUijatelnou míru Ěziskuě, vrátí finanční prostUedky vlastníkům: 

a) velikost dividendy závisí na bEžných a potenciálních investičních pUíležitostech, 

b) velikost dividendy závisí na požadavcích vlastníků, zda preferují výplatu nebo zpEtný 

odkup. 

 

Determinanty zvyšování hodnoty znázorOuje obrázek dle Birghama a Erhardta ĚŇ011, 

s. 43 a 88). Tito autoUi považují za růst hodnoty buď zvýšení volného cash flow nebo snížení 

průmErných vážených nákladů kapitálu ĚWACCě. 

 

Zdroj: Brigham a Ehrhardt (2011, s. 43 a 88) 
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Obrázek 2-11 - Determinanty zvyšován hodnoty 
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K tEmto základním částem finančního Uízení RežOáková ĚŇ010, s. ň1, 54, 105, 1ňň a 

166ě pUidává Uízení v oblasti platební schopnosti podniku. To se v současné dobE soustUeďuje 

pUedevším na Uízení čistého pracovního kapitálu. A v rámci toho na Uízení: 

 obchodních úvErů, 

 zásob, 

 cash management a 

 kurzového rizika. 

 

Specifika finančního Uízení holdingů vyplývají pUedevším z jejich struktury. Jak uvádí 

Marek (2009, s. 583-5ř6ě finanční Uízení holdingu probíhá tUemi základními způsoby Ěviz M. 

Goold a A. Campbell (1988) a Marek (2009, s. 588-5Řřě, a to na základE strategického 

plánování, finanční kontroly a strategické kontroly. 

 Strategické plánování je charakteristické centrálnE určenou strategií za holding jako celek 

a dílčími strategiemi pro jednotlivé společnosti holdingu. TEm je ponechána relativnE 

velká míra samostatnosti, jak danou strategii realizují a budou realizovat. Podle pUedem 

zadaných kritérií jsou pak manažeUi tEchto dceUiných společností odmEOování. Je zde dán 

důraz pUedevším na dlouhodobý smEr strategie a její hodnocení v průbEhu vývoje. 

 Opačným smErem jde metoda finanční kontroly, která se zamEUuje na co nejlepší výsledky 

dceUiných společností v určitém kratším časovém horizontu, napU. jednoho roku. Strategie 

je stanovována v jednotlivých dceUiných společnostech samostatnE a proto mají 

pUedstavitelé tEchto společností také nejvyšší motivaci hledat nejvEtší pUíležitosti na trhu a 

využívat mezery, kterých by pUi metodE strategického plánování pravdEpodobnE nevyužili. 

 Kompromisem obou výše uvedených metod je strategická kontrola. Holder (matka) 

v tomto pUípadE hraje roli konzultanta a poradce pUi stanovování strategií jednotlivých 

dceUiných společností s důrazem na využití synergických efektů. PUitom je zajištEna 

manažerům jednotlivých společností dostatečná volnost k využití jejich manažerského 

potenciálu. Tato metoda bývá označována za ideální, ale v praxi je velmi tEžko 

uskutečnitelná. Klade totiž velké nároky jak na jednotlivé dceUiné společnosti, tak na 

matku. 

 

Mezi pUevažující oblasti finančního Uízení holdingu je Uízení toku penEz, tj. pUesuny 

zůstatků na účtech, ale i výnosů a nákladů, které sledují zejména buď snížení daOové zátEže 
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ĚpUedevším platba danE z pUíjmůě nebo minimalizaci nákladů na obstarání zdrojů financování. 

K tomu uvádí Marek ĚŇ00ř, s. 589-5ř6ě, že aktivita holdingů se soustUeďuje zejména na: 

 dividendovou politiku, 

 způsob stanovení vnitroholdingových cen Ětzv. transfer pricesě, 

 strategii financování holdingu jako celku a jednotlivých společností, 

o interní zdroje financování a způsob jejich využití v holdingových 

společnostech, 

o externí zdroje financování a způsob jejich využití v holdingových 

společnostech, 

o způsob rozmístEní dceUiných společností s ohledem na ručení jednotlivých 

společností svým dodavatelům a dalším tUetím stranám. Využití ručení 

jednotlivých dceUiných společností za účelem diversifikace a snížení rizika 

podnikatelských aktivit holdingu jako celku, 

 optimalizace kapitálové struktury jednotlivých společností s ohledem na strategický cíl 

holdingu. 

 

2.7 Tízení cash-flow 

Velmi důležitým faktorem, který ovlivOuje hospodaUení společnosti, je práce 

s penEžními prostUedky a jejich ekvivalenty. V profesi finančního manažera společnosti je 

nejvEtší pozornost zamEUena ne na rozvahu, výkaz zisku a ztráty, pUílohu, pUípadnE na výkaz  

o zmEnách vlastního kapitálu, ale na pUehled o penEžních tocích – na cash-flow. Tento výkaz 

se zamEUuje na vykázání penEžních toků v účetní jednotce za dané období ĚnapU. za jeden rokě 

k určitému datu ĚnapU. k ň1.1Ň. daného rokuě.  

 

Jak uvádí RežOáková ĚŇ010, s. 1Řě a také Synek ĚŇ000, s. ň44ě, pojem cash vyjadUuje 

prostUedky na bEžných účtech u bank a pokladní hotovost. Jako český ekvivalent se používá 

označení hotovost. Na rozdíl od toho ukazatel krátkodobý finanční majetek, který je položkou 

rozvahy zahrnuje: 

1. peníze, 

2. účty v bankách, 

3. krátkodobé cenné papíry a podíly a 

4. poUizovaný krátkodobý finanční majetek. 

Tyto prostUedky slouží k dočasnému uložení volné hotovosti.  
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Vzhledem k tomu, že společnosti se v současné dobE snaží o zachování dostatečné 

likvidnosti cenných papírů, stávají se krátkodobé cenné papíry v podstatE dlouhodobým 

uložením volné hotovosti. Je to z důvodu pomErnE bouUlivého vývoje na finančních trzích 

v průbEhu posledních let. Společnosti neustále nakupují a prodávají cenné papíry za účelem 

krátkodobého zhodnocení. Tyto cenné papíry jsou drženy dle vývoje na finančních trzích. 

V dlouhodobém horizontu tak společnosti drží prostUedky pUedevším v krátkodobých cenných 

papírech. BEhem roku, s ohledem na vývoj na trzích, realizují nákupy nebo prodeje cenných 

papírů. Není tím ovšem narušeno vErné a poctivé zobrazení účetnictví dle §§ 7 a Ř zákona č. 

56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpisů. Tyto cenné papíry splOují 

legislativní podmínky pro to, aby byly vykázány jako krátkodobý finanční majetek. 

 

Tízení toku penEžních prostUedků v holdingových společnostech se v dnešní dobE blíží 

managementu Uízení portfolií. Jsou využívány inteligentní rozhodovací systémy ĚIDSS = 

Intelligent Decision Support System), pro alokaci zdrojů, pUedevším finančních prostUedků. 

V podstatE ve vEtšinE vEtších společností využívá management pro Uízení systému ERP 

ĚEnterprise Resource Planningě. Tento systém však neumí pomoci rozhodnout v pUípadE 

nEkolika projektů, resp. projektů, které jsou variantními. V pUípadE holdingové společnosti je 

možné si pod tím pUedstavit vynakládání finančních prostUedků na různé obchody a operace 

s cílem rozhodnout se pro nejlepší z nich. 
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Obrázek 2-12 - Tízení cash-flow pomocí IDSS 

Zdroj: Zpracováno dle Kramarenko s Shevtshenko (2009, s. 1) 

 

Jak uvádEjí Kramarenko a Shevtshenko (2009, s. 1-2), kritériem pro výbEr projektu 

(obchodu, operaceě je čistá současná hodnota ĚČSHě a odhad rizika. Na počátku obrázku je 

naznačeno, že data pocházejí ze skladu – neznamená to, že se musí jednat o obchodní nebo 

výrobní společnost. Data znamenají vstupní informace do systému. 

 Problémy pUi rozhodování, jaký projekt zvolit nemusejí, akceptovat pouze odhad 

budoucí čisté současné hodnoty. Jak popisuje Menassa ĚŇ00ř, s. 1-1Ňě, je možné využít tzv. 

ARD techniky (Alternative Dispute Resolution, alternativní Uešení sporůě. Ty se uplatOují 

pUedevším v architektuUe, inženýrství a ve výstavbE. ARD techniky pomáhají dosáhnout 

vhodného Uešení reklamací a zmEn v objednávkách, tedy tzv. CCOs ĚClaims and Change 

Ordersě. Reklamace a zmEny v objednávkách vzniknou v průbEhu životního cyklu. ARD 

techniky znamenají posuzování a Uešení CCOs, pUičemž manažerská rozhodnutí týkající se 

Data ze 
skladu 

Denní monitoring portfolia cash-flow (CF) 

Kladné 
CF 

Návrh možných rozhodnutí 

Rozhodnutí č.1 Rozhodnutí č.2 Rozhodnutí č.3 Rozhodnutí č.4 

Analýza očekávané čistá současná hodnoty (ČSH) a kalkulace očekávaného rizika 

Očekávané kladné CF Rozhodnutí a alternativní výběr 

ano 

ne 
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CCOs musí být ekonomicky zdůvodnitelné. Aplikace čisté současné hodnoty k určení 

hodnoty jakékoliv investice je dle tohoto pUístupu omezena. Budoucí penEžní toky plynoucí 

z takovéto investice nelze určit pUedem, protože se budou lišit dle povahy CCOs s tím, jaké 

ARD techniky budou použity pro vyUešení CCOs. Pro Uízení cash-flow je možné využít 

matematických modelů, zvláštE pak pro Uízení cash-flow v návaznosti na pohledávky a zmEny 

objednávek. 

Dalším problémovou oblastí pUi Uízení finančních prostUedků je jejich optimalizace  

a nastavení efektivní likvidity. Regino ĚŇ010, s. 1-5) v této oblasti doporučuje využívat 

pUedevším: 

 efektivní komunikace mezi Uízením financí a výrobou pro společné nastavení výhledu 

výroby a potUeby prostUedků do budoucna, 

 rozhodnutí o potUebE čerpání rozpočtů, nastavení platebních podmínek. Jedná se  

o naplnEní plánu pro Uízení výkazu zisku a ztráty a EBITDA ĚEarnings before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization), 

 automatický reportovací bankovní systém, odsouhlasení účtování na hlavní knihu, 

spolupráce pUi Uízení penEžních prostUedků, Uízení výhledu finančních prostUedků a Uízení 

likvidity, 

 posouzení zmEn v supply chain management na Uízení likvidity, 

 Uízení finančních prostUedků je tUeba pUesunout z polohy „dosáhni nejlepší výnos“ do 

polohy „zajisti stabilní likviditu a sniž riziko,“ 

 pUedvídavost a kritické plánování finančních prostUedků jsou zásadní pro Uízení likvidity 

společností. 

 

Využívání pUesunu finančních prostUedků mezi společnostmi holdingu je důležitým 

nástrojem k naplnEní základního atributu Ěa podstatné výhodyě, že společnosti jsou spojené. 

Jak uvádí Featherstone ĚŇ010, s. 1-4), v současné dobE se začíná uplatOovat trend pUesunu 

finančních prostUedků založený na asset-based lending ĚABL, půjčování penEžních 

prostUedkůě na základE zajištEní aktiv. BEžnE je k tomuto způsobu pUistupováno napU. u bank 

Ětypickým pUíkladem produktu je hypotékaě. Základním pUedpokladem k dobrému pUesunu 

finančních prostUedků je dodržení transferových cen – pUi zajištEní aktivy je však možné snížit 

úrokovou sazbu mezi společnostmi holdingu a tím nerozmElOovat celkové zdroje. 

Dle Carminelliho (2010, s. 6-řě by se holdingové společnosti nemEly orientovat pouze 

na Uízení cash-flow jednotlivých společností, ale mEly by pUistoupit k synchronizovanému 
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Uízení finančních prostUedků, likvidity a pracovního kapitálu – v důsledku toho vznikl 

Treasury Management System (TMS). Tento systém zdůrazOuje následující skutečnosti: 

1. automatizované procesy Uízení pohledávek a závazků využívající účetních programů na 

základE standardizovaného dotazovacího jazyka SQL ĚStructured Query Language), 

2. ukládání informací z plateb pohledávek a závazků na jenom centrálním uložišti – 

centralizovaná správa umožOuje pUesné stanovení data zaplacení závazků anebo lepší 

informaci pro nastavení splatnosti pohledávek, 

3. propojení společností v holdingu pomocí internetu na banku a další využívané finanční 

instituce, zákazníky a dodavatele – k tomu se používá síť SWIFTNet Ěklient-server 

protokol), 

4. poskytnutí základních vstupních informací pro plánování budoucích potUeb v TMS na 

základE automatizovaných procesů, centrální správy a SWIFTNet, 

5. konečná integrace cash managementu mezi základní manažerské funkce jednotlivých 

společností, 

6. Uízení obchodních operací s dodavateli na základE online platformy ĚnapU. Bloomberg 

BOOM a FXall – elektronická komunikační síťě, 

7. důraz na Uádnou implementaci celého systému do praxe všech společností holdingu. 

 

2.7.1 Tízení hotovosti a jeho modely 

V  pUístupech k Uízení hotovosti, které mají své využití také v holdingových 

uskupeních, vystupuje výraznE pUedevším již relativnE starší Baumolův model, pozdEjší 

Miller-Orrův model a Beránkův model. 

 

Baumolův model pohlíží na Uízení hotovosti jako na Uízení zásob a pUedpokládá, že: 

1. je známa celková potUeba penEz za zvolené období b, 

2. společnost má investovány peníze do likvidních cenných papírů, za které můžeme označit 

státní pokladniční poukázky, 

3. s obstaráním penEz jsou spojeny transakční náklady T, 

4. pUedpokládá se rovnomErné vydávání penEžní hotovosti. 

 

Model určuje optimální výši akvizice penEz, kdy optimalizuje náklady na prodej 

cenných papírů za použití vzorce dle Baumola (1952, s. 547): 
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i

Tb
C

 2
 

Rovnice 2-3 - Baumolův model 
kde 

C – optimální výše jedné transakce, 

i – úroková sazba cenných papírů Ěnáklady na držení hotovostiě, 

b – transakční náklady na promEnu investice do cenných papírů v hotovosti, 

T – celková potUeba penEž za zvolené období, 

Praxe však dokazuje, že uvedené pUedpoklady jsou nejvEtším problémem modelu. 

Praxe pUedevším nedokáže znát celkovou potUebu penEz za zvolené období a vydávání 

penEžní hotovosti není rovnomErné.  

 

Dalším teoretickým modelem Uízení hotovosti je Miller-Orrův model. Tento model již 

nepUedpokládá rovnomErný vývoj plateb, ale stanovuje horní a dolní mez penEžní hotovosti. 

Mezi tEmito mezemi dochází k fluktuaci hotovosti dle potUeb společnosti. Je-li dosažena horní 

mez, znamená to, že společnost má pUíliš hotovosti a jsou nakoupeny krátkodobé likvidní 

cenné papíry, aby se hotovost dostala do obvyklého pásma. Naopak je-li dosáhnuta dolní mez, 

stav hotovosti je nízký a dochází k prodeji cenných papírů. Problémem je stanovení horní a 

dolní meze. Horní mez bude vEtší za pUedpokladu vysokých transakčních nákladů na nákup a 

na prodej cenných papírů anebo v pUípadE velkých rozptylů v hodnotE denní hotovosti. 

V pUípadE vysokého výnosu z cenných papírů bude rozpEtí nižší. Dolní mez je stanovena na 

úrovni minimální výše penEžní hotovosti. RozpEtí R je určeno vzorcem – Miller, Orr (1966, s. 

425): 




 
i

Ct
R


4

3
3  

Rovnice 2-4 - Miller Orr model 
, 

kde  

Ct – transakční náklady,  

δ – rozptyl hotovostních toků a i je úroková sazba cenných papírů. 

Jak uvádEjí Brealey a Myers ĚŇ00Ř, s. Ř55-Ř65ě, jedná se o teoretický model. V praxi 

je obtížné dodržet pUedpoklad nahodilosti a nepUedvídatelnosti penEžních toků. Dále je také 

obtížné zohlednEní dalších vlivů, jako je sezónnost nebo skutečnost, že obchodování 

s likvidními krátkodobými cennými papíry se často dEje ve velkých částkách, které nemusejí 

odpovídat reprodukčnímu procesu společnosti. 
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Na pUedchozí model Uízení hotovosti navazuje Beránkův model, který popisuje 

RežOáková ĚŇ005, s. řŘě a pUedevším Polák (2009, s. 40ě. Beránek rozšiUuje pUedchozí Miller-

Orrův model o kvantifikaci pravdEpodobnosti pUíjmů a výdajů za určité časové období. 

Vychází se ze stejného principu, že výdaje se pUedvídají snadnEji než pUíjmy – napU. mzdy, 

danE, stálé platby. Cílem je určit za dané období očekávané pUíjmy a výdaje a 

pravdEpodobnost jejich rozdElení. Základní myšlenka zní: pokud mezní užitek z držení 

pokladničních poukázek ĚmEUeno rozdílem úrokových výnosů na bEžných účtech a u 

pokladničních poukázekě pUevyšuje mezní náklady ĚmEUeno náklady na kontokorentní úvEr po 

zohlednEní pravdEpodobnostiě, pak by společnost mEla investovat do pokladničních 

poukázek. Pokud tedy finanční manažer vidí, že bEhem pUíštího období bude pUebytek 

finančního majetku, pUepočítá mezní užitek z držení pokladničních poukázek a mezní náklady 

nedostatku hotovosti a vzájemnE je porovnává. 

 

2.8 Možnosti pUevodu finančních prostUedků mezi jednotlivými 
společnostmi 

 

Jedním z důvodů pro vytvoUení holdingu je využití synergických efektů, a to v oblasti 

Uízení cash flow. Holding jako celek disponuje k určitému datu určitým objemem finančních 

prostUedků: 

HnHHH
PPPP  21  

 

Tedy že prostUedky ĚPHě holdingu jsou součtem prostUedků jeho jednotlivých společností. 

 

PotUeba tEchto prostUedků je ale v jednotlivých společnostech holdingu k určitému 

datu jiná.  Holding by tedy mEl využít synergického efektu a pUesouvat finanční prostUedky 

mezi jednotlivými společnostmi – viz naznačení možností pUevodu na následujícím obrázku.  
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Obrázek 2-13 - Možnosti pUevodu peněžních prostUedků v holdingu 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V obrázku je uveden pUípad, kdy dcera Ň a dcera ň mají nedostatek finančních 

prostUedků, zatímco u dcery 1 a dcery 4 je tomu naopak. Cílem holdingu je zabezpečit 

dostatek finančních prostUedků mezi jednotlivými dceUinými společnostmi tak, aby byly 

optimalizovány náklady kapitálu jednotlivých společností i celého holdingu. 

 

Je více možností, jakým způsobem pUevádEt finanční prostUedky. Následující kapitoly 

se vEnují zejména níže uvedeným možnostem: 

1. výplata dividend/podílu na zisku, 

2. smlouva o pUevodu zisku, 

3. ovládací smlouva, 

4. smlouva o půjčce, 

5. cash pooling, netting a clearingové centrum, 

6. pomocí obchodních vztahů – nákupy a prodeje, využití transferových cen. 

Z časového hlediska se výplata dividendy/podílu na zisku nedá označit za pravidelný 

nebo nepravidelný pUevod prostUedků. Výplata je závislá na schválení valnou hromadou. 

Smlouva o pUevodu zisku je pravidelný pUevod. StejnE jako v pUípadE dividendy se provádí 

jednou ročnE. Podmínkou je ovšem dosažení zisku. Ovládací smlouva, smlouva o půjčce, cash 

pooling a operace pomocí transferových cen znamenají pravidelný pUevod prostUedků. 

Intenzita je dána finančními možnostmi společností a také rozhodováním finančního 

manažera.  

 

matka 

dcera 1 dcera 2 dcera 3 dcera 4 
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2.8.1 Výplata dividend/podílu na zisku 

Základním cílem podnikání v ročním časovém horizontu je zisk, jak uvádEl jeden z 

teoreticky starších pUístupů k posouzení cílu podnikání. V zásadE existují dvE možnosti, jak 

s dosaženým ziskem naložit: 

1. ponechání ve společnosti – zisk zůstává na účtu 4ŇŘ ĚnerozdElený zisk minulých let). 

Jedná se o interní zdroj financování, který zvyšuje vlastní kapitál a podílí se na zlepšování 

pomEru vlastního a cizího kapitálu v pUípadE, že společnost má v absolutním vyjádUení 

vysoký cizí kapitál; 

2. výplata zisku majitelům společnosti – v pUípadE společnosti s ručením omezeným se 

hovoUí o výplatE podílu na zisku Ěviz § 1Ňň obchodní zákoníku). V pUípadE akciové 

společnosti se hovoUí o výplatE dividendy – viz § 17Ř obchodního zákoníku. 

 

ObecnE je výplata dividend/podílu na zisku Ěpro další část práce bude abstrahováno od 

rozdílu mezi tEmito termíny. Mohou být použity oba dva jako synonymaě považována za 

ponEkud „tEžkopádný“ způsob pUevádEní finančních prostUedků mezi společnostmi. Důvody 

jsou následující: 

1. Výplata dividendy je podmínEna schválením valnou hromadou. Tato podmínka může být 

značnE problematická, pokud společnost nemá jednoho majitele. V pUípadE, že je více 

majitelů, musí se dohodnout.  

2. Výplata podílu na zisku pUedstavuje dvojí zdanEní v podmínkách České republiky. 

Nejprve je zdanEn samotný zisk společnosti Ěrozdíl mezi celkovými výnosy a nákladyě dle 

zákona o daních z pUíjmů – sazba je v současné dobE ve výši 1ř %. Dále podléhá zdanEní 

výplata dividendy akcionáUi – sazba je v současné dobE ve výši 15 % dle § ň6 zákona o 

daních z pUíjmů. Jedná se o zvláštní sazbu danE Ětzv. srážkovou daO).16 

3. Společnost, která chce vyplatit zisk, musí být „v relativnE dobré finanční kondici.“ To 

podmiOuje pUedevším fakt, jak uvádí § 17Ř obchodního zákoníku, že není možné vyplácet 

zisk v pUípadE, je-li vlastní kapitál zjištEný z účetní závErky nebo by v pUípadE rozdElení 

zisku byl nižší, než základní kapitál: 

i. zvýšený o jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti 

na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni 

schválení účetní závErky zapsán v obchodním rejstUíku; 

                                                 
16 k osvobození od danE více v kapitole 5.ň.1 Výplata dividend/podílu na zisku 
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ii. zvýšený o tu část rezervního fondu Ěfondyě, které podle zákona nebo 

stanov nesmí společnost použít k plnEní akcionáUům. 

 

Výplata dividendy by mEla být ve své podstatE základním způsobem pUevodu 

penEžních prostUedků. Budeme-li pUedpokládat, že společnosti v holdingu postupují plnE dle 

legislativy a jejich cílem je maximalizace hodnoty a tvorba zisku, tak zisk je jedinou 

hodnotou, která bude primárnE zvyšovat hodnotu vlastního kapitálu u všech společností 

holdingu. Výplata dividendy je logickým pUesunem financí od tvůrce zisku k jejich majiteli 

Ěinvestoroviě. MateUská společnost tedy pUebírá finanční hotovost Ěvyplacený ziskě od svých 

dcer a je naplnEn cíl maximalizace hodnoty a tvorba zisku u mateUské společnosti. 

 

2.8.2 Smlouva  o pUevodu zisku 

Smlouva o pUevodu zisku pUedstavuje dlouhodobý způsob pUevodu penEžních 

prostUedků. Smyslem smlouvy je závazek osoby generující zisk ĚdceUiné společnosti, resp. 

Uízené společnostiě pUevádEt každoročnE zisk jiné osobE ĚmateUská společnost, resp. Uídící 

osoba).  

Jak uvádí DEdič ĚŇ00Ň, s. Ňňň4ě, podstatnými náležitostmi smlouvy o pUevodu zisku 

jsou: 

a) určení Uídící a Uízené osoby; 

b) závazek Uízené osoby pUevést ve prospEch Uídící osoby zisk nebo jeho část, a to po 

provedení pUídElu do rezervního fondu; 

c) závazek Uídící osoby poskytnout mimo stojícím společníkům pUimEUené vyrovnání, ledaže 

Uízená společnost takové společníky nemá Ěšlo by o situaci, kdy Uídící osobou je jediný 

akcionáUě; 

d) závazek Uídící osoby poskytnout mimo stojícím společníkům odškodnEní, ledaže Uízená 

společnost takové společníky nemá Ěšlo by o situaci, kdy Uídící osobou je jediný akcionáUě; 

e) výše pUimEUeného vyrovnání a výše pUimEUeného odškodnEní nebo způsob jeho určení, 

obsahuje-li smlouva o pUevodu zisku závazek podle písmen cě a dě. 

 

Vzhledem k tomu, že smyslem smlouvy by mEl být pUevod zisku v budoucnu, je 

zUejmý dlouhodobý dopad smlouvy. PUevádEt je možné pouze zisk čistý Ězisk po zdanEníě.  

Ze smlouvy mimo jiné také vyplývá, že Uídící osoba je nejen oprávnEna obdržet od 

Uízené osoby zisk, ale zároveO vzniká i závazek Uídící osobE uhradit ztrátu Uízené osoby Ětedy 
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v pUípadE, že hospodaUení daného účetního období skončí ztrátou a tato ztráta nemůže být 

uhrazena z rezervního fondu nebo jiných fondůě. ObecnE je doporučováno, aby smlouva o 

pUevodu zisku určovala, jakým způsobem bude ztráta hrazena. 

V České republice tuto problematiku upravuje § 1ř0a obchodního zákoníku: 

Smlouvou o pUevodu zisku se zavazuje Uízená osoba po provedení pUídělu do 

rezervního fondu, vyžaduje-li tvorbu rezervního fondu zákon nebo zakladatelský dokument, 

pUevést ve prospěch Uídící osoby zbylý zisk nebo jeho část. Smlouva o pUevodu zisku musí 

rovněž obsahovat závazek Uídící osoby vůči společníkům, kteUí nejsou účastníky smlouvy (dále 

jen "mimo stojící společníci"), poskytnout jim pUiměUené vyrovnání, ledaže společnost nemá 

žádného takového společníka. 

Schválení smlouvy o pUevodu zisku je v působnosti rozhodnutí valné hromady. 

V pUípadE, že společnost není 100 % vlastnEna jedním subjektem anebo je vlastnEna více 

subjekty, které nejsou ve shodE, jsou častým problémem spory s akcionáUi Ěspolečníkyě, kteUí 

nejsou účastníky smlouvy – jedná se o tzv. mimo stojící společníky. Jádrem sporu bývá 

nejčastEji pUimEUené vyrovnání, které pUísluší mimo stojícím společníkům za rozdElený zisk. 

Z pohledu Uízení cash-flow je důležité zdůraznit, že daOové dopady jsou neúčinné dle 

českého zákona o daních z pUíjmů, tj. náklady související s pUevodem zisku jsou daOovE 

neúčinné – viz § Ň5 odst. 1, písm. mě zákona o daních z pUíjmů. Výnos v podobE pUevodu 

zisku je vyjmut ze základ danE, neboť je zdanEn srážkovou daní. Dále k výplatE dividendy a 

podmínkám osvobození viz kapitola 5.3.1 Výplata dividendy. 

 

2.8.3 Ovládací smlouva 

Specifickou roli v ovládnutí společnosti v rámci holdingu tvoUí tzv. ovládací 

smlouva.17 Ovládací smlouva znamená podrobení se jednotnému vedení pomocí Uídící osoby 

– Uídící osoba podává pokyny k Uízení statutárnímu orgánu Uízené osoby. Jedná se ve 

své podstatE o vymazání managementu Uízené osoby a jeho nahrazení managementem Uídící 

osoby. Tídící osoba tak nemusí čekat na rozhodnutí udElené prostUednictvím valné hromady, 

ale rozhoduje v Uídící osobE ihned. 

 

Jak uvádEjí Štenglová ĚŇ00ř, s. 770 a následujícíě a DEdič ĚŇ00Ň, s. Ňň41-2342), 

podstatnými náležitostmi smlouvy o pUevodu zisku jsou: 

a) určení Uídící a Uízené osoby; 
                                                 
17 § 1ř0b odst. Ň zákona č. 51ň/1řř1, obchodní zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpisů 
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b) závazek Uízené osoby podrobit se jednotnému Uízení ze strany osoby Uídící; 

c) závazek poskytnout odškodnEní mimo stojícím společníkům Uízené osoby; závazek 

odškodnEní nemusí být součástí ovládací smlouvy, nemá-li Uízená osoba mimo stojícího 

společníka Ěstoprocentní dceUiná společnostě; 

d) výše odškodnEní nebo způsob jeho určení. 

 

Jak dále uvádEjí tito autoUi, může být rovnEž v ovládací smlouvE upraveno: 

a) vymezení oblasti Uízení; 

b) způsob udElování pokynů Uídící osobou a jejich pUijímání Uízenou osobou; 

c) mechanismus Uešení sporů mezi Uídící a Uízenou osobou o obsah pokynů; 

d) lhůta a způsob hrazení ztráty Uídící osobou; 

e) ujednání o pUevodu zisku nebo jeho části. 

 

V České republice tuto problematiku upravuje § 1ř0b obchodního zákoníku. Ovládací 

smlouvou se jedna smluvní strana zavazuje podrobit se jednotnému Uízení jiné osobE 

ĚmateUská společnostě: 

Tídící osoba je oprávněna udílet statutárnímu orgánu Uízené osoby pokyny, a to  

i takové, které mohou být pro Uízenou osobu i nevýhodné, jestliže jsou v zájmu Uídící osoby 

nebo jiné osoby, se kterou tvoUí koncern. Tím není dotčena povinnost osob tvoUících statutární 

orgán Uízené osoby nebo jeho členů jednat s péčí Uádného hospodáUe. Jiná osoba ani jiný 

orgán Uízené osoby nejsou oprávněny udělovat statutárnímu orgánu Uízené osoby pokyny, 

které jsou v rozporu s pokyny Uídící osoby. 

 

Smlouvou se otevírají Uídící osobE Ěmatceě velké možnosti, jak ovlivOovat Uízené 

osoby, jak pUevádEt finanční prostUedky a jak Uídit cash-flow. Ta je oprávnEna nejen pUevádEt 

finanční prostUedky, ale také provádEt i další operace, které mohou dceUinou společnost 

ovlivnit Ěnebo také zvýhodnit nebo znevýhodnitě. Jak uvádEjí Štenglová ĚŇ00ř, s. 770 a násl.) 

a DEdič ĚŇ00Ň, s. Ňň44ě, v pUípadE pokynů, které jsou pro Uízenou osobu nevýhodné, musí být 

tyto pokyny v zájmu Uídící osoby nebo v zájmu jiné osoby, jež tvoUí s Uídící osobou holding. 

ObecnE je stálou povinností statutárního orgánu dceUiné společnosti jednat s péčí Uádného 

hospodáUe - § 1ř0b odst. ň obchodního zákoníku. Z výše uvedeného lze dovodit, že výhoda 

pro Uídící osobu nebo jiného člena holdingu z nevýhodného pokynu Uízené osobE musí být 

vyšší než nevýhoda, kterou může mít Uízená osoba. Pokyny statutárního orgánu Uízené osoby 



53 

totiž nesmEjí sledovat skrytý pUevod zisku. V takovém pUípadE by se jednalo o obcházení 

zákona. 

Dále platí, že vznikne-li ovládáním vEUitelům škoda, odpovídají osoby, které 

povinnost Uádného hospodáUe porušily, nemůže-li být nárok vEUitelů uspokojen z majetku 

Uízené osoby. Takový pUípad je však spíše extrémní a v praxi nepUíliš častý, že by mateUská 

společnost nevyužila svého vlivu a transakci, která dceUinou společnost poškozuje, 

neprosadila. 

§ 1ř0c odst. 5 obchodního zákoníku uvádí: Dále pro mateUskou společnost platí 

pravidlo, že v pUípadě existence ovládací smlouvy uhradí pUípadnou ztrátu v hospodaUení 

dceUiné společnosti: 

Byla-li uzavUena ovládací smlouva nebo smlouva o pUevodu zisku a hospodaUení Uízené osoby 

skončí ztrátou, je Uídící osoba povinna tuto ztrátu uhradit, pokud nemůže být uhrazena z 

rezervního fondu nebo jiných disponibilních zdrojů Uízené osoby.  

 

Z uvedených informací tedy vyplývá, že mateUská společnost může prosadit svůj vliv  

za výše uvedených podmínek i na úkor své dceUiné společnosti.  

 

2.8.4 Smlouva o půjčce 

Smlouva o půjčce patUí mezi velmi často používané způsoby pUevodu finančních 

prostUedků mezi společnostmi v holdingu. Stranou je ponechán právní rámec stanovený § 657 

a násl. zákona č. 40/1ř64 Sb., Občanský zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpisů nebo § 4ř7 a 

násl. obchodního zákoníku, neboť práce se nezabývá právní problematikou. Pro potUeby 

disertační práce je postačující konstatování, že pUevod finančních prostUedků byl proveden dle 

platné legislativy. ObecnE je možné půjčku rozlišit na: 

 krátkodobou – splatnost je do jednoho roku a 

 dlouhodobou – splatnost delší než jeden rok. 

 

Dlouhodobý nebo krátkodobý charakter může významným způsobem ovlivnit bilanci 

Ěrozvahuě společností – vEUitele a dlužníka: 

 dlouhodobá půjčka je vykazována v dlouhodobých aktivech ĚvEUitelě – účtová skupina 06x 

ĚnapU. účet 066ě a dlouhodobých pasivech Ědlužníkě – účtová skupina 47x ĚnapU. účet 47řě 

nebo i 37x; 
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 krátkodobá půjčka je vykazována v krátkodobých aktivech ĚvEUitelě – účtová skupina ň7x 

ĚnapU. účet ň7Řě a krátkodobých pasivech Ědlužníkě – účtová skupina ň7x ĚnapU. účet ň7řě. 

V praxi často dochází k tomu, že půjčka je splatná do jedno roku, ale v den splatnosti 

nenastává úhrada. Nastane ale dodatek ke smlouvE, kterým je splatnost prodloužena opEt 

o jeden rok. Tímto způsobem může být zastUen skutečný stav vEci a pohledávka resp. 

závazek může být dlouhodobE vykazován jako krátkodobý namísto dlouhodobého. 

 

Mezi právnickými osobami musí být sjednán úrok u půjčky. Ten je finančním 

nákladem na stranE dlužníka – účtová skupina 56x ĚnapU. účet 56Ňě a finančním výnosem na 

stranE vEUitele – účtová skupina 66x ĚnapU. účet 66Ňě. Úrok u spojených osob musí být 

stanoven s ohledem na transferové ceny – viz kapitola 3.ř.7 Transferové ceny. 

  

2.8.5 Cash pooling, netting a clearingové centrum 

Tízení cash-flow u holdingových uskupení v pUípadE hotovostních a bezhotovostních 

penEžních prostUedků ovlivOuje právE základní atribut, že společnosti jsou spojené. 

V nEkterých okamžicích může být v jedné společnosti holdingu pUebytek finančních 

prostUedků, zatímco ve druhé nedostatek. I v krátkodobém časovém horizontu proto může být 

zajímavé optimalizovat náklady kapitálu a využít zhodnocení krátkodobých finančních 

prostUedků. A to soustUedEním prostUedků na jednom místE. 

Jak uvádí Polák ĚRežOáková Ň00ř, s. 140ě, v tomto smEru jsou pUínosem 

automatizované systémy cash-managementu, které umožOují zefektivnit procesy Uízení 

hotovosti a pUinášejí dodatečné efekty z centralizovaného Uízení penEžních prostUedků. 

NejvýznamnEjším automatizovaným systémem Uízení hotovosti je cash pooling. Cash pooling 

znamená soustUedEní pUebytků penEžních prostUedků na centralizovaném účtu/účtech 

s možností využívání kontokorentu. Smyslem takového postupu je nahradit necentrální Uízení 

finanční hotovosti centrálním Uízením penEžního toku. Cash pooling je nástrojem Uízení 

hotovosti, který napomáhá zpravidla ekonomicky spojeným subjektům, efektivnE Uídit jejich 

hotovostní pozice na bankovních účtech a snižovat úrokové náklady a poplatky spojené 

s bankovními službami.  

ObecnE je možné cash pooling rozdElit na dvE základní varianty: 

1. fiktivní cash pooling a 

2. reálný cash pooling. 
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Podstatou fiktivního cash pooling, jak uvádí RežOáková ĚŇ00Ň, s. 10Ňě a pUedevším 

Polák ĚRežOáková Ň00ř, s. 14Ňě, je, že se konečné zůstatky účtů zúčastnEných společností 

vždy na konci každého dne fiktivnE vzájemnE započtou Ěkreditní zůstatky jsou zúčtovány 

proti debetním zůstatkům pouze pro účely výpočtu úrokůě. V tomto pUípadE nedochází 

k faktickému pUevodu finančních prostUedků na master účet, ale jenom k fiktivnímu vytvoUení 

konečného zůstatku na účtu. Pokud se jedná o účty společností, které jsou organizačními 

jednotkami jedné právnické osoby Ěmunicipality, domácí firmyě, úročí se jenom fiktivní 

zůstatek na master účtu. Na základE instrukcí vedoucího cash poolingu je úrok vypočtený 

z celkového fiktivního zůstatku rozdElen mezi jednotlivé účastníky cash poolingu. V podstatE 

se jedná o kompenzaci úroků. Ke správné alokaci úroků může klient od banky získat 

informace o pohybech na jednotlivých účtech, účastník pak o všech pohybech na svém účtu. 

V pUípadE multinacionální společnosti ĚnEkolik samostatných právnických osobě jsou úročeny 

jednotlivé účty zúčastnEných stran Ěz důvodu zamezení daOovým únikůmě a současnE se úročí 

fiktivní zůstatek na master účtu. Rozdíl mezi úroky master účtu a sumou úroků všech 

zúčastnEných účtů se označuje jak remund. Tato částka zpravidla zůstává vedoucímu cash 

poolingu jako odmEna za jeho služby. 

Naopak reálný cash pooling, jak uvádí výše jmenovaní autoUi, pUedstavuje fyzický 

pUevod penEz. Konečné zůstatky účtů zúčastnEných společností vždy na konci každého dne 

fyzicky pUevedou na master účet, který si u banky otevUe vedoucí cash poolingu. V důsledku 

pUevodu vykazuje na konci každého dne master účet celkový zůstatek celé skupiny a účty 

jednotlivých společností vykazují nulový nebo zvolený zůstatek. Ve stanovené dobE 

Ězpravidla mEsíčnEě banka na základE pokynu vedoucího cash poolingu alokuje úrok získaný 

na master účtu mezi jednotlivé společnosti.  

 

Pojem clearingového  centra je v literatuUe popsán také jako tzv. netting. Jak uvádí 

Kislingerová ĚŇ007, s. 5Ňř-533), netting je systém, který umožňuje mezi spUízněnými subjekty 

vyrovnávat vzájemné závazky a pohledávky. Lze jej použít i pro vztahy s nespUízněnými 

stranami. Bez nettingu by musely spUíznEné společnosti všechny své vzájemné platby 

uskutečOovat pUes své banky. Neexistence nettingu zvyšuje pUedevším bankovní poplatky za 

platby, zvyšuje možnost kurzové ztráty, omezuje jednoduché Uízení plateb a snižuje 

pUehlednost cash-flow skupiny. Je vhodné odlišit následující způsoby nettingu: 

 dvoustranný netting – uvažujme dvE spojené společnosti, které mezi sebou mají 

pohledávky a závazky. Tyto společnosti si zvolí zápočtový cyklus, napU. dva dny, týden, 
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dva týdny a v tomto období své pohledávky a závazky započtou a zbylý rozdíl doplatí 

prostUednictvím platby v bance; 

 jednosmErný netting – analogicky jednodušší forma; 

 mnohostranný netting – jedná se o systém, který zavádí tzv. clearingové Ězápočtovéě 

centrum. Jak uvádí Kislingerová ĚŇ007, s. 5ň1-532), holding provádí všechny platby 

prostUednictvím clearingového centra. Každá ze společností holdingu má v clearingové 

centru svůj účet, na kterém jsou registrovány pohledávky a závazky. Clearingové centrum 

tyto pohledávky a závazky, pUípadnE další nutné platby dennE sumarizuje, získává 

konečné stavy pohledávek a závazků a vysílá platby jednotlivým společnostem holdingu. 

 

Celkový pUínos nettingu nespočívá pouze ve snížení bankovních poplatků, ale také  

v úspoUe kurzových ztrát, pUesném Uízení plateb ve skupinE a v lepším pUehledu o cash-flow 

skupiny. Nevýhodou je naopak zejména administrativní náročnost zavedení systému do praxe. 

 

2.8.6 Využití finančních prostUedků 

MateUská společnost má v zásadE dvE možnosti, jak finanční prostUedky získané od 

svých dcer využít: 

1. investice mimo holding za účelem získání vyššího výnosu, než jakého by byl schopen 

dosáhnout holding nebo jeho dceUiné společnosti, anebo 

2. pUevedení prostUedků na další dceUinou společnost Ěspolečnostiě, která prostUedky 

potUebuje. 

 

Možnost uvedená pod bodem 1 je výhodná v takovém pUípadE, kdy pro holding není 

výhodné penEžní prostUedky nechávat v jednotlivých společnostech. Vyšší výnos je dosažen 

investicí mimo holding. Důvod je prostý. PUedpokládejme tUi společnosti, z nichž každá 

disponuje k určitému datu daným objemem penEžních prostUedků. Úroky jsou dány trhem 

Ěmůže se jednat o termínované vklady, dluhopisy, smEnky, státní pokladniční poukázky atd.ě. 

Výši úroků získaných investicí znázorOuje následující tabulka. 
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  peﾐěžﾐí prostředky ┗ Kč úrok p.a. úrok za ヱヴ dﾐů ┗ Kč 

dcera 1 1 000 000 1,00% 384 

dcera 2 2 000 000 1,50% 1 151 

dcera 3 3 000 000 2,00% 2 301 

∑ 6 000 000   3 836 

Tabulka 2-3 - Úrok v jednotlivých společnostech 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V pUípadE sjednocených penEžních prostUedků v rámci holdingu je možné dosáhnout 

vyššího úroku – viz následující tabulka. Je pUitom nutné vzít v úvahu náklady na pUesun 

penEžních prostUedků, a to dle druhu pUevodu, který byl popsán výše. 

 

∑ peﾐěž. prostředků ┗ Kč úrok p.a. úrok za ヱヴ dﾐů rozdíl ┗ Kč rozdíl ┗ % 

6 000 000 3% 6 904 3 068 180% 

Tabulka 2-4 - Společný úrok 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Možnost uvedená pod bodem Ň pUedpokládá pUevod prostUedků na jiné holdingové 

společnosti. Za jakých podmínek je pro holding výhodné pUevádEt prostUedky na jiné 

holdingové společnosti? 

1. V zásadE tehdy, jestliže to jednotlivé společnosti potUebují – nedostatek prostUedků na 

úhradu závazků, nízká nebo nedostatečná likvidita nebo nedostatek vlastních prostUedků 

na plánované investice; 

2. V zásadE tehdy, je-li zhodnocení kapitálu mimo holding ĚnapU. investice v bance, různé 

cenné papíryě nižší než zhodnocení kapitálu v rámci holdingu. 

 

Má vůbec smysl pUevádEt penEžní prostUedky z jedné společnosti holdingu do druhé? 

Důkaz o oprávnEnosti podávají pUedevším Marek ĚŇ00ř, s. 5Řř-596), Vernimmen (2009, s. 

958-963) a Buus ĚMaUík Ň011, s. ň75 a násl.). V zásadE je možné konstatovat, že má smysl 

pUevádEt finanční prostUedky z  dceUiné společnosti 1 do dceUiné společnosti Ň za účelem 

vyššího zhodnocení kapitálu, jestliže platí: 

 

zhodnocení kapitálu dceUiné společnosti 1 > zhodnocení kapitálu dceUiné společnosti Ň. 

 

To je možné mEUit různými prostUedky. Lze doporučit, aby se mateUská společnost 

Uídila na základE následujících ukazatelů: 
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 klasické pomErové ukazatele jako jsou ROI, ROA, ROE, ROCE, ROS; 

 výše ukazatele EVA – výše ukazatele se však může zmEnit v pUípadE rozhodnutí mateUské 

společnosti svEUit dceUiné společnosti s vysokým EVA finanční prostUedky. SvEUení 

prostUedků má totiž vliv na výši EVA. Zejména má pUímou souvislost s průmErnými 

náklady na kapitál, které vložení finančních prostUedků ovlivní. Dále má nepUímý vliv na 

výši EBIT, který by mEl růst vlivem pUílivu finančních prostUedků od matky; 

 tržní ceny akcie – uplatnEní tohoto ukazatele je smysluplné v pUípadE, jsou-li dceUiné 

společnosti obchodované na regulovaných trzích – burzách; 

 metoda diskontovaných penEžních toků – mateUská společnost zkoumá očekávané penEžní 

toky v budoucnu, které poté diskontuje úrokovou mírou. Za tuto úrokovou míru je vhodné 

použít očekávaný, resp. požadovaný výnos z hospodaUení. Problémem této metody je 

zejména nutnost zjednodušení plánování budoucích penEžních toků vlivem dlouhého 

časového intervalu plánování; 

 náklady kapitálu jednotlivých dceUiných společností. Pro mateUskou společnost mají smysl 

v zásadE dvE skutečnosti. Buď pUedat finanční prostUedky společnosti s nízkými náklady 

kapitálu a vlivem dodatečného pUísunu kapitálu tento stav nepoškodit. A dále vydElávat na 

zhodnocení kapitálu. Nebo pUedat finanční prostUedky dceUiné společnosti s vyššími 

náklady kapitálu za účelem snížení nákladů kapitálu. PUesun kapitálu pUedstavuje pro 

pUijímající společnost cizí kapitál. Cizí kapitál je teorií obecnE považován za levnEjší, než 

vlastní – dle RežOákové ĚŇ012, s. 109 a násl.ě je nejlevnEjší krátkodobý cizí kapitál, 

protože má krátkou dobu splatnosti, riziko vEUitele je relativnE nejmenší a úrok cizího 

kapitálu je součástí nákladů podniku, snižujících daOový základ. 

 

Problémem uvedených pUístupů je jejich nejednoznačnost. Jak postupovat v pUípadE, 

že byly provedeny všechny popsané postupy a v nEkterých z nich dcera prospívá a v jiných 

ne? Lze konstatovat, že je vhodné pUistoupit k multikriteriálnímu rozhodování formou 

operační analýzy s výbErem sledovaných ukazatelů, které jsou pro holding rozhodující. 

Tento postup má však určitá omezení. Každý holding může klást důraz na jiné 

ukazatele a jejich výbEr se může v čase mEnit. Z toho vyplývá, že multikriteriální rozhodování 

s určitými pevnE danými vstupy není možné využít jako šablonu pro všechny holdingy. Je 

vhodné jej využít pro optimalizaci jednoho holdingu, který byl proveden Matyášovou ĚŇ007ě. 
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2.8.7 Transferové ceny 

Samostatné podniky potUebují pro svůj reprodukční proces vstupy, které slouží pro 

tvorbu výstupů – výrobky a služby. Vstupy nakupují na trhu za tržní cenu. Výstupy pak 

nabízejí opEt na trhu. Budeme-li pUedpokládat prostUedí dokonalé konkurence, tak opEt za 

cenu tržní. 

U spojených podniků toto konstatování neplatí. Společnosti v holdingu nemusejí často 

vůbec vystupovat mimo svEt holdingu. Mohou nakupovat vEtšinu svých vstupů a prodávat své 

výstupy společnostem v holdingu. Tj. využívá se synergického efektu. Problém nastává 

v určení, jakou cenu zvolit pro operace mezi jednotlivými společnostmi. 

V pUípadE spojených podniků by nemElo být smyslem obchodních vztahů obcházení 

legislativy Ězejména v pUípadE transferových ceně, ale právE využití synergického efektu. 

Jak uvádí Široký ĚŇ012, s. 65-66), za první významnEjší počin či harmonizaci pUímých 

daní můžeme považovat pUijetí tzv. pravidla tržního odstupu v roce 1ř6ň, pomocí nEhož se 

stanovují transferové ceny v transakcích mezi spojenými osobami Ěfirmamiě na základE cen 

uplatOovaných ĚpUípadnE zisků získanýchě pUi podobných transakcích mezi nezávislými 

subjekty. ALS Standard (Arm’s Length Standard, pravidlo tržního odstupu). Výsledkem 

použití pravidla je určení daOové ALS ceny, tj. ceny stanovené na pUevod zboží, služeb nebo 

nehmotného majetku mezi spojenými osobami, která odpovídá cenE, která by byla stanovena 

na trhu na podobné pUevody mezi nezávislými osobami. Problém správné a důsledné 

interpretace transferových cen v jednotlivých členských zemích EU zůstává stále nedoUešen. 

Roku 2002 bylo založeno společné European Union Joint Transfer Pricing Forum (Evropské 

fórum pro stanovení transferových cen). Pravidlo tržního odstupu zjednodušenE Uečeno Uíká, 

že ceny mezi propojenými osobami musí být stejné jako mezi nezávislými subjekty. 

Jak uvádí Marek ĚŇ00ř, s. 5ř1-596), jeden z nejsložitEjších problémů finančního Uízení 

holdingu spočívá ve způsobu stanovení vnitropodnikových cen. Vnitroholdingové ceny (angl. 

transfer prices, pUevodní, transferové ceny)  pUedstavují ceny za výrobky, služby a zboží mezi 

jednotlivými členy holdingu. Cena bývá určena jinak než na základE tržní poptávky  

a nabídky. Stanovení cen pUitom reflektuje základní cíl holdingu – maximalizaci jeho 

hodnoty. Z hlediska daOového práva musí být ceny mezi členy holdingu stanoveny na stejné 

úrovni, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v bEžných obchodních vztazích za 

stejných nebo obdobných podmínek. Tento požadavek je dán možností pUelévat daOové 

základy pomocí transferových cen do společností holdingu, které podléhají dani v zemi 

s nízkým daOovým zatížením.  
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Problematika transferových cen je relativnE obsáhlá a v nejširším pojetí se jí zabývá 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj). Jedná se o organizaci, která sdružuje ekonomicky 

nejrozvinutEjší státy na svEtE. OECD vydala v r. 1979 dokument Zprávu o pUevodních cenách 

a nadnárodních podnicích. Tato zpráva byla v r. 1řř5 pUepracována na Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations ĚSmErnice o 

pUevodních cenách pro nadnárodní podniky a daOové správyě18. 

V r. Ň010 byla OECD schválena revize kapitol I – III a doplnEní nové Kapitoly IX 

SmErnice. Tato revize vyšla ve Finančním zpravodaji č. 7 v r. 2010 jako PUehled 

srovnatelnosti a ziskových metod: Revize Kapitol I-III Směrnice o pUevodních cenách. 

Z hlediska legislativy jsou mimo smErnici uvedenou výše důležité pUedevším: 

1. zákona o daních z pUíjmů a zde zejména: 

a. § Ňň odst. 7 

b. § ŇŇ odst. 1 písm. gě bod ň 

c. § Ň5 odst. 1 písm. wě a další; 

2. pokyn GFT19 D – 6 k jednotnému postupu pUi uplatOování nEkterých ustanovení zákona č. 

5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjmů, ve znEní pozdEjších pUedpisů; 

3. pokyn GFT D – 10 ke službám s nízkou pUidanou hodnotou poskytovaným mezi 

spojenými osobami/sdruženými podniky; 

4. pokyn D – 332 SdElení k uplatOování mezinárodních standardů pUi zdaOování transakcí 

mezi sdruženými podniky - pUevodní ceny; 

5. pokyn D – ňňň SdElení k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvoUena cena 

sjednávaná mezi spojenými osobami; 

6. pokyn D – 334 SdElení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými 

osobami. 

 

SmErnice obsahuje základní pojednání o principu tržního odstupu a rozvádí volbu 

metody pro stanovení pUevodních cen. Metody pUevodních cen stanovuje smErnice 

následující: 

i. Tradiční transakční metody 

                                                 
18 dále také jen SmErnice 
19 Generální finanční Ueditelství 
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a. Metoda srovnatelné nezávislé ceny – metoda srovnává cenu účtovanou za majetek 

nebo služby poskytované v Uízené transakci s cenou účtovanou za majetek nebo 

služby poskytované ve srovnatelné nezávislé transakci za srovnatelných okolností. 

b. Metody ceny pUi opEtovném prodeji – metoda vychází z ceny, za kterou je produkt 

nakoupený od sdruženého podniku prodán nezávislému podniku. Tato cena Ěcena 

pUi opEtovném prodejiě je pak snížena o pUimEUené hrubé rozpEtí Ěcenové rozpEtí 

pUi opEtovném prodejiě. Snížení pUedstavuje částku, z které by se opEtovný 

prodejce snažil pokrýt své prodejní náklady a dosáhnul pUimEUeného zisku 

s ohledem na provozované funkce ĚpUičemž se bere v úvahu použitý majetek a 

podstoupená rizikaě. To, co zbývá po odečtení hrubého rozpEtí, lze po zohlednEní 

nákladů spojených s koupí produktu ĚnapU. claě považovat za tržní cenu původního 

pUevodu. Metoda je užitečná u marketingových operací. 

c. Metody nákladů a pUirážky – metoda vychází z nákladů, které má dodavatel 

v Uízené transakci. Pak je pUičtena pUíslušná pUirážka z důvodu dosažení 

pUimEUeného zisku s ohledem na vykonávané funkce a podmínky trhu. Metoda je 

užitečná pUi prodeji polotovarů, v pUípadech, kdy společnosti uzavUely dohodu o 

společném užívání vybavení, dlouhodobých dohodách o nákupu a dodávkách, 

Uízeném poskytování služeb. 

ii. Transakční ziskové metody – zkoumají zisky, které vznikají v rámci určitých transakcí. 

Mohou se vyskytovat ve variantE: 

a. Transakční metoda čistého rozpEtí – metoda zkoumá čistý zisk realizovaný 

daOovým poplatníkem v  rámci Uízené transakce pomErnE k vhodné bázi ĚnapU. 

k nákladům, tržbám, aktivůmě. Čisté rozpEtí z Uízené transakce by mElo být 

obdobné jako pUi nezávislých transakcích. Je tUeba provést funkční analýzu 

Uízených a nezávislých transakcí, aby se stanovilo, zda jsou tyto transakce 

srovnatelné. A dále, jaké úpravy je tUeba provést, aby bylo dosaženo spolehlivých 

výsledků. 

b. Transakční metoda rozdElení zisku – metoda se snaží eliminovat dopady 

zvláštních podmínek transakcí na zisk. A to rozdElením zisků, které by se daly 

očekávat u nezávislých podniků a jejich účasti na transakci. Metoda identifikuje 

rozdElované zisky a rozdEluje je mezi sdružené podniky na ekonomicky platné 

bázi. Ekonomicky platná báze je taková báze, která se blíží rozdElení zisku u 

nezávislých podniků. 



62 

Dále smErnice specifikuje pUedevším provádEní srovnávací analýzy a problematiku 

načasování v rámci srovnatelnosti. 

Transferové ceny jsou v centru pozornosti témEU všech holdingů. Klíčové je stanovení 

správné transferové ceny dle SmErnice a platné legislativy. Z tohoto důvodu nEkteré holdingy 

vydávají dokument „Transfer Price Policy“, který je podkladem ke stanovení transferových 

cen. Slouží také jako podklad pUi pUípadné kontrole, zejména ze strany správce danE. 

Smyslem transferových cen by nemElo být obcházení SmErnice. 
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3 Cíl práce, použité metody a postup zpracování 
KromE cíle práce jsou v této kapitole popsány metody použité pUi zpracování 

disertační práce. Vždy je uvedena charakteristika metody a část práce, kde je tato metoda 

použita. V části postup disertační práce je zjednodušenE uveden postup zpracování práce a 

naznačení využití primárního a sekundárního výzkumu. 

 

3.1 Cíl disertační práce 

Problematika finančního Uízení holdingů je velice rozsáhlá, náročná a nedostatečnE 

probádaná. Na základE studia literatury byly formulovány následující cíle disertační práce. 

Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat specifika Uízení holdingů v podmínkách 

České republiky s akcentem na oblast finančního Uízení. PUitom autor vychází z pUedpokladu, 

že pUetrvávajícími důvody ke vzniku holdingu jsou:  

 využívání synergických efektů spočívající zejména v centralizovaném Uízení penEžních 

toků, které umožOuje minimalizaci nákladů kapitálu a  

 minimalizace rizika individuálního investora, který aktivnE vykonává manažerské funkce, 

z pohledu ručení jednotlivých společností holdingu za své závazky. Holding umožOuje 

lépe krýt rizika podnikání. V pUípadE, že nastane riziková událost ĚnapU. podnikatelský 

zámEr se nezdaUí, pUípadnE podnik podcenil rizika daná zákony na ochranu životního 

prostUedí a následná pokuta ohrožuje další životaschopnost podnikatelského zámEruě, tak 

mateUská společnost nemusí být pUímo zasažena výsledky své dcery. Rizika primárnE 

zůstávají v dceUiné společnosti.  

 

V návaznosti na uvedený cíl byly formulovány dílčí cíle: 

1. Identifikovat důvody vedoucí ke vzniku holdingů, nejvyužívanEjší způsoby Uízení a 

nejvýznamnEjší efekty holdingové struktury. Ke zjištEní bude použité dotazování a 

rozhovory s majiteli, pUípadnE vrcholovými manažery působícími v mateUské společnosti, 

pUípadnE v dceUiných společnostech zkoumaných holdingů. Soubor rozeslaných otázek je 

uveden v pUíloze č. 1 této práce.  

2. Prokázat synergický efekt holdingu vyplývající z pUevádEní volných penEžních prostUedků 

mezi jednotlivými společnostmi, pUípadnE mezi mateUskou společností a dceUinými 

společnostmi, na náklady kapitálu. Synergický efekt bude prokázán formou simulace 

pUesunu volných penEžních prostUedků na jednom ze zkoumaných holdingů.  
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3.2 Metody použité v disertační práci 

 V rámci disertační práce jsou použity pUedevším metody logické a empirické. 

Použité metody dle Synka, Sedláčkové a Vávrové ĚŇ007, s. 19-Ňňě jsou následující. 

Logické metody jsou tvoUeny množinou metod, které k dosažení pUedsevzatého cíle 

využívají principy logiky a logického myšlení. Mezi nejčastEjší postupy poznání patUí: 

i. analýza – syntéza, 

ii. indukce – dedukce a 

iii. abstrakce – konkretizace. 

Analýza je myšlenkové rozložení zkoumaného pUedmEtu, jevu nebo situace na 

jednotlivé části, které se stávají pUedmEtem dalšího zkoumání. Hlubší poznání dílčích částí 

umožní lépe poznat jev jako celek. Analýza pUedpokládá, že v každém prvku je určitý systém 

a platí určité zákonitosti. Cílem analýzy je pak tento systém poznat a odhalit zákonitosti jeho 

fungování. 

V disertační práci je analýzy využito pUi zkoumání specifických nástrojů finančního 

Uízení holdingu u vybraných společností. Jedná se pUedevším o rozhovory s vedoucími 

pracovníky holdingu k posuzování systému Uízení a rozkladu na jednotlivé prvky.   

  

Syntéza je myšlenkové sjednocení Ěspojeníě jednotlivých částí v celek. PUi syntéze 

sledujeme vzájemné podstatné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu, a tím lépe  

a hloubEji poznáváme jev jako celek. Jak uvádí Geršlová ĚŇ00ř, s. Ň6-27), syntéza pomáhá 

odhalovat vnitUní zákonitosti fungování a vývoje jevu. 

Výsledky pocházející se syntézy pUedstavují hlavní část výsledků disertační práce, a to 

pUedevším v části simulace a prokázání kvantifikovatelných efektů holdingu. Tedy pUínosů a 

potenciálních problémů jak u mateUské společnosti, tak u jednotlivých dceUiných společností 

 

Indukce znamená vyvozování obecného závEru na základE mnoha poznatků  

o jednotlivostech. Induktivní úsudky umožOují dojít k podstatE jevů, stanovit jejich 

zákonitosti. Typickým východiskem indukce je statistické zpracování a zhodnocení 

dostatečnE reprezentativních souborů údajů, které umožOují formulaci obecnEjších závErů, 

platných pro zkoumanou oblast. Jde o proces zobecOování od specifického k obecnému. 

Indukce je využito k zobecnEní poznatků získaných provedeným primárním 

výzkumem u vybraných společností v holdingovém uspoUádání.  
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Dedukce je takový způsob myšlení, pUi nEmž od obecnEjších závErů, tvrzení a soudů 

pUecházíme k ménE obecným. Jedná se o opak indukce, tedy pUechod ke specifickému od 

obecného.  

V  práci je dedukce použito pUedevším v části výsledků disertační práce. Jedná se 

o simulování specifik finančního Uízení, které vycházejí z výsledků sekundárního výzkumu. 

Indukce je použita u primárního výzkumu. 

 

Abstrakce je myšlenkové oddElení nepodstatných vlastností jevu od vlastností 

podstatných, což umožOuje zjistit obecné vlastnosti a vztahy, tj. podstatu jevu. Je to metoda, 

která nám pomáhá pUi utváUení vEdeckých pojmů, kategorií a pUi formulaci vEdeckých zákonů. 

S metodou abstrakce pracují spíše teoretické disciplíny. Používáme ji napU. ve fázi vytváUení 

formalizovaného modelu, kdy jde o pUevedení reálných pojmů do soustavy symbolů apod. 

Abstrakce je využita pUedevším pUi rozhovorech a pUi zkoumání specifik finančního 

Uízení na základE dodaných podkladů – smluv, politik transferových cen, účetních závErek, 

podkladů k inventarizaci jednotlivých účtů apod. Jde o oddElení nepodstatných vlastností 

jednotlivých dokumentů a nalezení pravého důvodu existence jevu. 

 

Opakem abstrakce je konkretizace, tj. pUechod od obecnEjšího k ménE obecnému. 

Konkretizace je procesem vyhledávání konkrétního prvku. 

Konkretizace je využita u simulování specifik finančního Uízení na základE 

sekundárního výzkumu. 

 

Empirické metody jsou založeny na smyslových požitcích a vjemech. Mezi 

empirické metody patUí pozorování, mEUení, experimentování, srovnávání. Metoda srovnávání 

aplikuje pUímý kauzální kontakt subjektu s objektem. Z hlediska vEtšiny moderních koncepcí 

jde o jediný způsob, jak zajistit dotyk teorie s poznávanou skutečností. PUi srovnávání se 

zjišťují shodné nebo rozdílné stránky u dvou nebo více různých pUedmEtů. 

V disertační práci je použito pUedevším metody srovnávání. Je srovnáváno využití 

specifických metod finančního Uízení dle jejich popisu v teoretické části včetnE důvodů pro 

vznik holdingu s výsledky z primárního výzkumu. 
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3.3 Postup zpracování disertační práce 

Disertační práce je zpracována na základE informací získaných výzkumem primárních 

a sekundárních dat. 

 

3.3.1 Výzkum sekundárních dat 

Za sekundární data jsou považovány zdroje, které existovaly v dané podobE už pUed 

objevením problému a nezávisle na nEm. V disertační práci byl použit výzkum sekundárních 

dat v tEchto oblastech: 

1. studium odborné literatury. A to pUedevším v oblasti finančního Uízení, transferových cen, 

cash managementu, účetnictví a auditu. Dále se jedná o studium odborných vEdeckých 

časopisů, odborných časopisů a dále článků z elektronických databází ĚpUedevším 

ProQuest, ScienceDirect, EBSCOě, výstupů z vEdeckých konferencí. Vždy je pUihlédnuto 

k aktuálnosti jejich použití pro zpracování disertační práce a k jejich odborné úrovni. 

2. účetní závErky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a 

o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou, které jsou povinny vyhotovovat a ukládat do sbírky listin mimo jiné společnosti 

podléhající auditu dle zákona č. řň/Ň00ř Sb., o auditorech a o zmEnE nEkterých zákonů 

Ězákon o auditorechě, ve znEní pozdEjších pUedpisů20. Účetní závErky a výroční zprávy 

tvoUí významný zdroj informací pro poznání holdingů, jejich typologii a další důležité 

informace; 

3. další zdroje informací – patUí sem pUedevším zdroje z profese auditora zapsaného 

v KomoUe auditorů České republiky. Součástí práce auditora je také ovEUování účetních 

závErek společností, které jsou součástí holdingu anebo provádEní auditu ve všech 

společnostech holdingu. Z toho vyplývá velmi detailní pUehled o jednotlivých účetních 

závErkách, organizačních schématech, konsolidovaných účetních závErkách  

a konsolidovaných výročních zprávách, postupech pUi finančních operacích, způsobech 

účtování a oceOování, způsobech určení a využívání účetních metod, způsobech  

a využívání transferových cen a další. Tyto informace jsou velmi cenné pro posouzení 

specifik finančního Uízení dceUiných společností anebo všech společností holdingu. Dle 

legislativy je povinnost zachovávat mlčenlivost21. Tato mlčenlivost je samozUejmE 

                                                 
20 dále také jen zákon o auditorech 
21§ 15 odst. 1 zákona o auditorech:  Auditor je povinný, pokud zákon nebo jiný právní pUedpis nestanoví jinak, 
zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veUejnE známy a týkají se účetní jednotky, kterou 
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projednána s jednotlivými klienty tak, aby nebyla porušena legislativa. Výsledky jsou a 

budou použity pouze pro studijní účely. 

 

3.3.2 Výzkum primárních dat 

Jak uvádí Liška ĚŇ005, s. 99-11Ňě, ne vždy se podaUí získat veškeré nezbytné 

podklady, potUebné pro vyUešení problému, pouze ze zdrojů sekundárních dat. Proto vEtšinou 

musí pUijít na Uadu i získávání dat z primárních údajů, kdy je možné opatUovat údaje nEkterou 

z metod sbEru primárních dat. Primární data jsou ta, která ještE nebyla získána nikým jiným  

a jsou shromažďována právE pro účely výzkumu. 

Autor práce použil primárních data ke kvalitativnímu výzkumu. Není zde rozhodující 

počet zkoumaných společností, ale je kladen důraz na kvalitu výstupů. Vzhledem k obsáhlosti 

a náročnosti na poznání jednoho holdingu není ani možné v této práci provádEt výzkum 

kvantitativní. Informace pro zpracování disertační práce byly získané na základE rozhovorů a 

analýzy interních dokumentů.  

Primární výzkum byl proveden u celkem 15 holdingových společností. Každý 

z holdingů mEl různý počet dceUiných společností. K datu zpracování disertační práce je počet 

analyzovaných holdingů 15 a celkový počet všech společností Ěmyšleno samostatných 

podnikatelských subjektů, samostatných účetních jednotekě 1ŘŘ. V České republice ani 

v Evropské unii není oficiální statistika holdingů. Proto je celkový počet zkoumaných 

holdingů a celkový počet dceUiných společností možné chápat jako dostatečný pro kvalitativní 

výzkum. Holdingové společnosti také často neuvádEjí svoji organizační strukturu v pUíloze 

účetní závErky dle § 1Ř zákona o účetnictví a nezveUejOují zprávu o vztazích dle §66a 

obchodního zákoníku ve sbírce listin. Všechny zkoumané holdingy jsou holdingy faktické 

Ěnejedná se o holdingy smluvníě. 

Objektem výzkumu jsou společnosti, u kterých autor práce provádEl nebo provádí 

audit účetní závErky dle zákona o auditorech anebo má od svých kolegů – auditorů o tEchto 

společnostech dobrý pUehled. V disertační práci nejsou uvedeny obchodní firmy Ěnázvyě 

zkoumaných společností, a to z důvodů, které jsou uvedeny v § 15 zákona o auditorech 

Ěpovinnost zachovávat mlčenlivostě. PUi zpracování disertační práce bylo postupováno tak, 

                                                                                                                                                         
audituje, pUípadnE o všech skutečnostech, které nejsou veUejnE známy a týkají se dalších účetních jednotek, ke 
kterým má pUístup jako auditor skupiny. Tato povinnost se vztahuje i na auditora, který na auditorské zakázce 
pUestal pracovat, na auditora, který má dočasný nebo trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti, nebo jinak ukončil 
výkon auditorské činnosti, a dále na osoby povEUené Komorou nebo Radou, které k takovým informacím mají 
nebo mEly pUístup, zamEstnance auditora, společníky i členy orgánů auditorské společnosti. 
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aby byly splnEny náležitosti tohoto zákona a další navazující legislativy. PUedstavitelé 

společností, u kterých byl výzkum provádEn, nemEli navíc zájem o uvedení obchodní firmy 

jejich společnosti do disertační práce.  

Nejprve byl zpracován a vyhodnocen soubor otázek, které byly pUedány osobám 

majícím dostatečné informace o fungování holdingu – zejména majitelé, Ueditelé, finanční 

Ueditelé a jiné osoby z vyššího managementu. Výzkum byl provádEn jak u mateUské 

společnosti, tak u jednotlivých dceUiných společností. OdpovEdi na soubor otázek byly mimo 

informací získaných pUi auditu základním podkladem pro další výzkum, který probíhal 

formou rozhovorů. 

Vzhledem k náročnosti získávání kontaktů a malé návratnosti odpovEdí na zaslané 

otázky kladl autor práce vyšší důraz na rozhovory, které byly provedeny s osobami majícími 

dostatečné informace o fungování holdingu – viz pUedchozí odstavec. ZámErem vedených 

rozhovorů bylo pUedevším získat detailní informace, jaké způsoby finančního Uízení jsou 

využity, proč jsou využity a jaké jsou z nich výsledky. Otázky byly formulovány tak, aby 

respondenti mohli vyjádUit svůj názor a vlastní postUehy týkající se specifik finančního Uízení 

holdingů. Na nEkteré otázky respondenti odpovídali velmi detailnE, na nEkteré ménE. 

Důvodem byla snaha o zachování tajnosti určitých postupů v holdinzích.  

Další informace byly získané studiem interních dokumentů zkoumaných holdingů. Šlo 

o smlouvy, účetní doklady, zápisy z jednání pUedstavenstev a dozorčích rad, zápisy z jednání 

managementu, rozhodnutí o určení transferových cen aj. 

Výsledky získané z výše uvedených zdrojů jsou využity pUi simulaci důvodů a efektů 

existence holdingů, které se vztahují k finančnímu Uízení a lze je považovat za specifika 

finančního Uízení. Simulace je provádEna na praktické pUípadové studii. Je ovEUováno, kdy a 

za jakých podmínek je vhodné posuzované postupy použít. 

 

3.3.3 Ukazatele použité pro hodnocení ekonomických výsledků holdingu 

V práci jsou použity vybrané pomErové ukazatele finanční analýzy, které autor práce 

považuje za vhodné pro dokumentaci specifik holdingů. Zdroje pro výpočty jsou RežOáková 

(2010, s. 31-52) a Synek (2011, s. 349-364): 

Čistý pracovní kapitál pUedstavuje volné prostUedky, kterými společnost disponuje po 

úhradE bEžných závazků. Bývá bEžné cílené rozmístEní krátkodobého finančního majetku 

mezi jednotlivé společnosti holdingu.            �    �                �    
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Zadlužení nEkterých společností holdingu je často vyšší než jiných samostatných 

společností. Pro hodnocení zadluženosti byla použita celková zadluženost a zrcadlový 

ukazatel, koeficient samofinancování.   ��      � �� �               ��    �  �� �  

  �    �    �     �        ��      �    ��    �  �� �  

Se zadlužením souvisí nákladové úroky, které je dlužník povinen platit. K úhradE 

úroků musí dlužník tvoUit dostatečnou výši zisku. Ukazatel zjišťuje krytí fixní platby ze zisku.                撃      �        ��             ��           

Holdingy často pUevádEjí finanční prostUedky mezi jednotlivými společnostmi, napU. 

formou půjček. Časový horizont může být dlouhodobý nebo krátkodobý.  � �        � �� �      � �          �     �              � �      �    �  �� �  

            � �� �                   �     �                       �    �  �� �  

Pro hodnocení výstupu holdingu je vhodné použití ukazatelů rentability a 

obrátkovosti. Z rentability je použit ukazatel ROA, a to zejména pro hodnocení úspEšnosti 

managementu jednotlivých dceUiných společností. Rentabilitu kapitálu vloženého mateUskou 

společností do dceUiné společnosti charakterizuje ukazatel ROE. Efektivita hospodaUení 

s aktivy jednotlivých společností je mEUena celkovou obrátkovostí majetku.     �   撃   �    �        ��          �    �  �� �  

     撃      �     ��      �    �              � �  �       �    �  �� �  

ObdobnE jako u zadluženosti jsou u nEkterých společností v holdingu časté nízké 

hodnoty okamžité likvidity. Jsou způsobené Uízení krátkodobého finančního majetku.   �      �       �                �      � � �               �    
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3.3.4 Modely výpočtu nákladů kapitálu 

Hypotéza, že holdingové uspoUádání umožOuje formou Uízení penEžních toků a 

pUesunem vytvoUeného zisku snižovat náklady kapitálu a optimalizovat kapitálovou strukturu, 

byla testována na pUípadové studii. PUitom autor vychází z pUedpokladu, že optimalizovat 

kapitálovou strukturu je možné využíváním finančních zdrojů s nižšími náklady kapitálu.  

PrůmErné vážené náklady kapitálu ĚWeighted Average Cost of Capital, WACCě je dle 

Brigham a Ehrhardt ĚŇ011, s. ň5řě možné vypočítat dle následujícího vztahu. 激���      �       � 22 

Rovnice 3-1 – WACC 

kde 

re = náklady vlastního kapitálu Ěpožadovaná výnosnost investiceě 

rd = náklady cizího kapitálu 

E = vlastní kapitál 

D = cizí kapitál 

C = celkový kapitál 

T = sazba danE z pUíjmů 

 

Vycházejme z  pUedpokladu tEchto autorů ĚŇ011, s. 4ň a ŘŘě, že za růst hodnoty podniku je 

považováno buď růst volného cash flow, nebo snížení průmErných vážených nákladů kapitálu 

(WACC). 

Výpočet nákladů kapitálu dle WACC pUedpokládá výpočet nákladů na vlastní kapitál a 

nákladů na cizí kapitál. V práci jsou použity účetní hodnoty, neboť práce se primárnE 

nezabývá určením hodnoty vlastního kapitálu nebo oceOováním podniku. 

Pro určení nákladů vlastního kapitálu bylo použito nEkolik pUístupů: 

1. Na základE průmErné rentability vlastního kapitálu, pUičemž k určení nákladů vlastního 

kapitálu na základE průmErné rentability vlastního kapitálu byl použitý výpočet dle Synka 

(2011, s. 301-303).        �� �        � �        �     ��      �    �  

Rovnice 3-2 - náklady vlastního kapitálu dle ROE 

 

                                                 
22 je možné použít i vzorec ve tvaru: 激���                    , v pUípadE, kdy úrokový daOový štít 
není u výpočtu nákladů cizího kapitálu použit 
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2. Na základE odvození od nákladů na cizí kapitál; Určení nákladů vlastního kapitálu na 

základE odvození od nákladů na cizí kapitál dle RežOákové ĚŇ00Ň, s. Ř5ě a MaUíka Ě1ě 

(2011, s. 201):              � 

Rovnice 3-3 - náklady vlastního kapitálu dle cizího kapitálu 

kde 

re – náklady vlastního kapitálu Ěpožadovaná výnosnost investice) 

rd – náklady cizího kapitálu 

 

3. Na základE modelu oceOování kapitálových aktiv ĚCapital Assets Pricing Model, CAPMě. 

Určení nákladů na kapitál získané z emise kmenových akcií vycházející z modelu CAPM 

dle Brigham a Ehrhardt ĚŇ011, s. řňř a násl.ě a RežOákové ĚŇ01Ň, s. 111ě                 
Rovnice 3-4 - určení nákladů vlastního kapitálu dle CAPM 

kde 

rf – bezriziková sazba 

rM–výnosová míra Ěvýnosnostě tržního portfolia 

(rM – rf) – prémie za riziko 

β – citlivost výnosové míry podnikových kmenových akcií Ěi-tého aktivaě na zmEnu 

výnosové míry tržního portfolia 

 

Jak nejvýhodnEjší model se jeví upravený tvar dle RežOákové ĚŇ01Ň, s. 1Ň0 a násl.ě:                     

Rovnice 3-5 - upravený vzorec pro CAPM 

kde 

RPT – riziková prémie trhu 

RPZ – riziková prémie zemE 

RPP – riziková prémie podniku 

 

K určení bezrizikové sazby rf je využito výnosnosti dluhopisu do doby splatnosti. 

Výnosnost je vypočtena dle vzorce RežOákové ĚŇ01Ň, s. 115 a následujícíě metodou 

interpolace: 



72 

�                      
    

Rovnice 3-6 - výnosnost dluhopisu do doby splatnosti 

kde 

C – tržní cena dluhopisu v Kč 

E – emisní náklady na jeden dluhopis v Kč 

Ut – úrok z dluhopisu v jednotlivých letech v Kč 

N – nominální cena Ějmenovitá hodnotaě dluhopisu v Kč 

t – jednotlivé roky do doby splatnosti dluhopisu 

n – doba splatnosti Ěživotnostiě dluhopisu 

i – koeficient výnosnosti Ěvýnosové míryě do doby splatnosti dluhopisu 

Podstatnou okolností výzkumu je fakt, že pouze Ň zkoumané holdingy Ěviz kapitola 0  

Zkoumané holdingyě jsou kotované na burze, z toho jen mateUské společnosti. Z tohoto 

důvodu byla dle Damodarana ĚŇ006, s. Ň05ě využita metoda analogie (tzv. pure-play-

technique) – pUenos informací z vyspElých trhů. Vychází se pUitom z průmErné 

hodnoty beta koeficientů podniků pro určitý obor. Odhad beta koeficientu konkrétního 

zadluženého podniku je určen dle vztahu: RežOáková ĚŇ011, s. 1Ňňě:                     
Rovnice 3-7 - výpočet koeficientu beta 

kde: 

βZ – odhadovaná hodnota beta koeficientu konkrétního podniku 

βN – průmErná hodnota beta koeficientu v oboru 

D – hodnota dluhu používaného podnikem, pro který se určuje beta koeficient 

E – hodnota vlastního kapitálu podniku, pro který se určuje beta koeficient 

TP – sazba danE z pUíjmů koeficient podniku, pro který se určuje beta koeficient 

 

Pro výpočet rizikové prémie ĚrM – rfě je opEt dle RežOákové ĚŇ011, s. 1Ň5ě potUebné 

vycházet z podmínek trhu, ze kterého byla pUevzata informace o beta koeficientu. 

Rizikovou pUirážku je dále potUebné upravit s ohledem na rating zemE, ve které podnik 

působí a rozdíl ve volatilitE trhu akcií a státních dluhopisů. 

Rizikové prémie byly stejnE jako v pUípadE podkladů pro beta koeficient pUevzaty od 

Damodarana – výpočet viz kapitola 4.4.5.1 Náklady vlastního kapitálu: 
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 RPT – rizikovost desetiletých dluhopisů, a to ve výpočtu geometrického průmEru 

rizikovosti za období 1řŇŘ-2012. 

 RPZ – rizikovost zemE, která vychází z jejího ratingového ohodnocení – které je 

v současné dobE A1 dle Moody‘s23 a A+ dle Fitch24. 

 RPP – riziková prémie podniku. Hodnoty rizikové prémie podniku jsou stanoveny 

na základE MaUíka Ě1ě ĚŇ011, s. 1Ň1ě dle pohledu na rizikovost podniku. 

RizikovEjší jsou menší a málo stabilní podniky, zatímco ménE rizikové jsou 

podniky se stabilním hospodaUením a s delší historií. 

 

4. na základE analýzy rizika podniku, tzv. stavebnicový model; 

 

5. na základE nákladů kmenových akcií dle dividendového modelu tržní ceny kmenové 

akcie. 

 

Pro určení nákladů cizího kapitálu autor práce vychází z výpočtu dluhového kapitálu 

dle vzorce:            

Rovnice 3-8- náklady na cizí kapitál 

 

kde 

rd – náklady dluhu v % 

i – úroková sazba = úrok placený vEUitelům v % 

T – sazba danE z pUíjmů 

 

 

  

                                                 
23 zdroj: www.moodys.com a www.cnb.cz  [cit 2013-7-13] 
24 zdroj: http://www.fitchratings.com a www.cnb.cz  [cit 2013-7-13]  

http://www.moodys.com/
http://www.cnb.cz/
http://www.fitchratings.com/
http://www.cnb.cz/
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4 Výsledky disertační práce 

 

4.1 Zkoumané holdingy 

 
Primární výzkum byl proveden celkem u 15 holdingových společností. Celkový počet 

všech společností Ětím je myšlen počet samostatných podnikatelských subjektůě je 188. Kvůli 

pUehlednosti je v práci uvedeno číselné označení holdingu 1 až 15, tj. holding č. 1…holding č. 

15. 

Stručná charakteristika zkoumaných holdingů je následující: 

1. Holding č. 1: jedná se o holding, který ovládají ň fyzické osoby. Sídlem mateUské 

společnosti je Česká republika. Holding se skládá celkem z 5 společností. Hlavním 

pUedmEtem podnikání je architektonická činnost, developerské projekty a na nE navazující 

činnosti ve stavebnictví. Obrat holdingu je v rozpEtí 101 – 500 mil. Kč. 

2. Holding č. Ň: jedná se o holding se sídlem mateUské společnosti na Slovensku. V České 

republice tato mateUská společnost vlastní dceUinou společnost  - podnik na výrobu 

valivých ložisek. Celkový počet společností v holdingu je 5. Obrat holdingu je v rozpEtí 

500 mil. – 1 mld. Kč. 

3.  Holding č. ň: jedná se o holding, který ovládají Ň fyzické osoby. Sídlem mateUské 

společnosti je Česká republika. Holding se skládá celkem ze ň společností. Hlavním 

pUedmEtem podnikání jsou specializované stavební činnosti v oblasti výstavby cihelen, 

skláren, kremačních pecí a s tEmito činnostmi související servis a projekční práce. Obrat 

holdingu je do 100 mil. Kč. 

4. Holding č. 4: jedná se o holding se sídlem mateUské společnosti v Nizozemí. Celkový 

počet společností v holdingu je v rozmezí 6-10 a kolísá s ohledem na situaci na trzích. 

PUedmEtem podnikání je výroba, distribuce a prodej sanitární techniky, zejména koupelen, 

sprch, wellness zaUízení, koupelnového nábytku apod. Obrat holdingu je v rozpEtí 500 mil. 

– 1 mld. Kč. 

5. Holding č. 5: jedná se o holding se sídlem mateUské společnosti v Japonsku. Evropským 

sídlem je pak Velká Británie. Celkový počet společností v holdingu je v rozmezí Ň1-30 

společností. PUedmEtem podnikání je výroba, distribuce a prodej kanceláUské techniky a 

šicích strojů. Obrat holdingu je nad 10 mld. Kč. 

6. Holding č. 6: jedná se o holding, který je ovládán jednou fyzickou osobou. Sídlem 

mateUské společnosti je Česká republika. Celkový počet společností v holdingu je 11. 
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Hlavním pUedmEtem podnikání je kovovýroba, Uezání laserem, práce na CNC strojích, 

lisování, broušení, lakování a galvanování – to vše u kovodElných výrobků a kování. 

Obrat holdingu je v rozpEtí 500 mil. – 1 mld. Kč. 

7. Holding č. 7: jedná se o holding se sídlem mateUské společnosti v Nizozemí. Celkový 

počet společností v holdingu je v rozmezí do 6 a kolísá s ohledem na situaci na trzích. 

Hlavní pUedmEtem podnikání je výroba, distribuce a prodej kompresních výrobků jako 

napU. kompresní punčochy a dále navazujících výrobků. Obrat holdingu je v rozpEtí 500 

mil. – 1 mld. Kč. 

8. Holding č. Ř: jedná se o holding, které ovládají Ň fyzické osoby. Sídlem mateUské 

společnosti je Česká republika. Holding se skládá celkem ze Ň společností. Hlavním 

pUedmEtem podnikání je výroba, distribuce a prodej závitoUezných nástrojů a také služby 

související se závitoUeznými nástroji. Obrat holdingu je do 100 mil. Kč. 

9. Holding č. ř: jedná se o holding, který ovládá jedna fyzická osoba. Sídlem mateUské 

společnosti je Česká republika. Holding se skládá celkem ze Ň společností. Hlavním 

pUedmEtem podnikání je komplexní Uešení projektů a dodávek skladovacích, archivních, 

kanceláUských a prodejních interiérů. Dále pak nákup a prodej reklamních a dárkových 

pUedmEtů s potiskem, s využitím moderních technologií včetnE laseru a výšivky. Obrat 

holdingu je v rozpEtí 101 – 500 mil. Kč. 

10. Holding č. 10: jedná se o holding, který ovládá jedna fyzická osoba. Sídlem mateUské 

společnosti je Česká republika. Celkový počet společností v holdingu je v rozmezí 6-10 

s ohledem na situaci na trzích. PUedmEtem podnikání jsou služby pUedevším v oblastech 

public relations, marketingová a komunikační agentura, reklama, výuka jazyků, firemní 

školení v různých oblastech jako jsou informační systémy, informační technologie a 

manažerské dovednosti, nadace. Obrat holdingu je do 100 mil. Kč. 

11. Holding č. 11: jedná se o holding se sídlem mateUské společnosti na Slovensku. Celkový 

počet společností v holdingu je 5 plus Ň organizační složky. PUedmEtem podnikání je 

energetika – výroba elektrické energie, tepla, nákup a prodej elektrické energie a plynu a 

související služby. Obrat holdingu je v rozpEtí 1 – Ň mld. Kč. 

12. Holding č. 1Ň: jedná se o holding se sídlem mateUské společnosti ve Spojených státech 

amerických. Na základE velikosti tržeb se jedná o nejvEtší zkoumaný holding. Jde o jediný 

zkoumaný holding, který působí a prodává své výrobky na celém svEtE. Celkový počet 

společností je cca Ř0. Počet se mEní zpravidla každý rok vzhledem ke vstupu na nové trhy 

nebo z různých jiných důvodů. PUedmEtem podnikání jsou komplexní filtrační zaUízení – 
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filtry do nákladních automobilů a pracovních strojů, filtrační zaUízení pro továrny a různé 

objekty a služby v oblasti filtrace. Obrat holdingu je více než 50 mld. Kč. 

13. Holding č. 1ň: jedná se o holding, který ovládá jedna fyzická osoba. Sídlem mateUské 

společnosti je Česká republika. Celkový počet společností v holdingu je 17. PUedmEtem 

podnikání je pronájem bytových a nebytových prostor v lukrativních částech mEst v České 

republice. S tEmito pronájmy pak souvisí navazující činnosti – obchod, gastronomie a 

služby související s pronájmem. Obrat holdingu je v rozpEtí 100 – 500 mil. Kč. 

14. Holding č. 14: jedná se o holding, který ovládá jedna fyzická osoba. Sídlem mateUské 

společnosti je Česká republika. Celkový počet společností v holdingu je ň. PUedmEtem 

podnikání je distribuce a prodej doplOků stravy. Obrat holdingu je v rozpEtí 100 – 500 

mil. Kč. 

15. Holding č. 15: jedná se o holding, který ovládá jedna fyzická osoba. Sídlem mateUské 

společnosti je Česká republika. Celkový počet společností v holdingu je ň. PUedmEtem 

podnikání je výroba, distribuce a prodej identifikačních náramků, design, výroba obalů a 

tiskovin. Obrat holdingu je do 100 mil. Kč. 

 

4.2 Vyhodnocení dotazníků a rozhovorů 

Dotazníkové šetUení a rozhovory byly provedeny celkem u 15 holdingů. Výzkum byl 

provádEn jak u mateUské společnosti, tak u jednotlivých dceUiných společností. PUi vyplnEní 

dotazníku byl kladen důraz na to, aby osoba, která dotazník vyplOuje, mEla dostatečné 

znalosti týkající se finančního Uízení dané společnosti a celého holdingu. Z tohoto důvodu 

dotazník vyplOovali pUedevším majitelé, Ueditelé, finanční Ueditelé a jiné osoby z vyššího 

managementu. Stejný postup byl volen u rozhovoru. 

Z celkového počtu 15 holdingových společností byl výzkum provádEn: 

i. celkem u 1Ň holdingů jak u mateUské, tak u jednotlivých dceUiných společností. OdpovEdi 

v dotazníku tedy charakterizují veškeré vztahy mezi jednotlivými společnostmi;  

ii. pouze u holdingu č. Ň, č. 5 a č. 1Ň byl dotazník vyplnEn osobou, která svým pracovním 

zaUazení nepatUí do mateUské, ale do nEkteré z dceUiných společností. Tato osoba svými 

znalostmi a zkušenostmi nemohla postihnout celý smysl holdingového uspoUádání a 

finančního Uízení v nEm. Tyto holdingy č. Ň, 5 a 1Ň jsou natolik velké, že šetUení muselo 

být provedeno náhradním způsobem. S osobami odpovEdnými za celkové finanční Uízení 

holdingu bylo komunikováno pUedevším prostUednictvím telefonu, emailové 

korespondence a také na osobních schůzkách.  
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Dotazník obsahuje celkem 1ň částečnE uzavUených otázek. U nEkterých byl prostor k 

uvedení vlastního komentáUe a rozvinutí odpovEdi. Tím byl vytvoUen i jeden z podkladů pro 

další část primárního výzkumu – rozhovory. Smyslem rozhovorů je zjištEní podrobnEjších 

informací o finančním Uízení holdingu zejména na základE dotazníku a na základE znalosti 

účetních jednotek z auditu. Výsledky dotazníku charakterizují pUedevším číselné a grafické 

výstupy. Výsledky rozhovorů charakterizují pUedevším slovní vyjádUení. 

 

Otázka č. 1: Jak dlouho je/jsou Vaše společnost/i v holdingové struktuUe? 

RelativnE krátké rozpEtí odpovEdí: ménE než 1 rok; 1 rok až Ň roky a více než Ň roky 

bylo staveno s důrazem na zkoumání finančního Uízení. Autor práce pUedpokládá, že krátké 

období lépe odpovídá rozpoznání specifik finančního Uízení holdingu a jsou zde častEjší 

zmEny ve finančním Uízení. Naopak u déle trvajících holdingů pUedpokládá spíše konzistentní 

politiku finančního Uízení. Otázka č. 1 nemohla být zodpovEzena na základE informací ze 

sbírky listin nebo jiné evidence. NEkteré holdingy nezakládaly do sbírky listin všechny 

dokumenty. U nEkterých zahraničních společností nebyly navíc poskytnuty údaje vztahující se 

k posouzení délky trvání holdingu. 

VEtšina respondentů kladla důraz na konzistentní politiku finančního Uízení, zejména 

pak na konzistentní politiku transferových cen. Z dotazování dále vyplynulo, že jestliže se 

společnost rozhodne pro holdingovou strukturu, má zájem v ní vytrvat co nejdéle. 

Respondenti dementovali nutnost zmEn dUíve jak po jednom až dvou letech. Toto období 

zmiOovali jako nejkratší možné pro posouzení, zda-li je jejich rozhodnutí správné nebo ne. 

VEtšina porovnání byla provádEna na základE ročních nebo čtvrtletních účetních závErek. 

VEtšina zkoumaných holdingů neprovádí uzavUení účetních knih každé čtvrtletí pUesnE dle § 

17 zákona o účetnictví. RozdElení účetního období jednoho roku na kratší úseky se provádí 

„volnE“, tj. není ukončeno účtování do účetních knih a mohou vznikat rozdíly pUedevším u 

dohadných položek, časového rozlišení apod. Toto omezení však nemá vliv na smysl 

čtvrtletních účetních závErek – posouzení hospodaUení, finanční analýza, posouzení pUehledu 

o penEžních tocích a porovnávání jednotlivých období. 

Z odpovEdí je patrné, že vEtšina zkoumaných holdingových společností je 

v holdingové struktuUe více než Ň roky. Z dotazování a právních dokumentů pak vyplynulo, že 

zkoumané holdingové společnosti jsou v holdingové struktuUe více než 5 let vyjma jednoho 

nového holdingu. 
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doba počet 
A ﾏéﾐě ﾐež ヱ rok 1 

B ヱ rok až ヲ roky 0 

C ┗íIe ﾐež ヲ roky 14 

Tabulka 4-1 - odpovědi k otázce č. 1 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
Obrázek 4-1 - graf k otázce č.1 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Otázka č. 2: Jaký je obor podnikání Vašich společností? Je-li více oborů, prosím 

specifikujte. 

VEtšina zkoumaných holdingů jsou výrobní společnosti. Je také vidEt silné zastoupení 

obchodu a služeb. Celkový součet pUedmEtů podnikání je vyšší než 15, tj. vyšší než je počet 

zkoumaných holdingů. Důvodem je, že nEkteré holdingy mají dva rovnocenné hlavní 

pUedmEty podnikání. 

Jak vyplynulo z otázky č. 7 Ěviz dáleě, byly dotazovány holdingy horizontální, 

vertikální a konglomerátní Ědle pUíbuznosti pUedmEtu činnostiě. Z dotazování dále vyplynulo, 

že vEtšina holdingů se snaží pUi rozšiUovaní držet svého oboru. V pUípadE konglomerátních 

holdingů se často jednalo o holding s hlavním pUedmEtem činnosti ležící ve zpracovatelském 

průmyslu a doplOkovou činností byly služby.  

 

  

7% 
0% 

93% 

Jak dlouho je/jsou Vaše společﾐost/i v holdiﾐgové 
struktuře? 

A ﾏéﾐě ﾐež ヱ rok 

B ヱ rok až ヲ roky 

C ┗íIe ﾐež ヲ roky 
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obor počet 
A zeﾏědělst┗í, lesﾐiIt┗í, ryHolo┗ 0 

B doHý┗áﾐí ﾐerostﾐýIh suro┗iﾐ 0 

C zpraIo┗atelský průﾏysl 9 

D ┗ýroHa a roz┗od elektřiﾐy, plyﾐu a ┗ody 1 

E sta┗eHﾐiIt┗í 1 

F obchod 6 

G pohostiﾐst┗í a uHyto┗áﾐí 1 

H dopra┗a, sklado┗áﾐí, spoje 0 

CH ostatﾐí služHy 3 

∑ 21 

Tabulka 4-2 - odpovědi k otázce č. 2 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
Obrázek 4-2 - graf k otázce č.2 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Otázka č. 3: Jaký je počet společností v holdingu? 

Nejvyšší zastoupení mají „malé“ holdingy s počtem společností Ěmyšleno součet 

mateUská společnost + dceUiné společnostiě do pEti společností. 

Na začátku je důležité uvést, že všechny zkoumané holdingy jsou holdingy v pravém 

slova smyslu. V této části práce je vhodné rozlišit, od jakého počtu společností je možné 

hovoUit o holdingu. Jak je uvedeno v kapitole 2.1 Vymezení pojmu holding, teorie neuvádí 

žádný specifický počet. HovoUí se o „určitém počtu jiných společností“ nebo o „pestré 

skupinE pUidružených podniků“. Kapitola 2.2 Identifikace holdingu pak popisuje legislativní 

vymezení, které je uvedeno v § 66a obchodního zákoníku: Jestliže jsou jedna nebo více osob 

podrobeny jednotnému Uízení (dále jen "Uízená osoba") jinou osobou (dále jen "Uídící osoba"), 

tvoUí tyto osoby s Uídící osobou koncern (holding). Z citace je patrné, že stačí pouze 

jednoduché spojení mateUské společnosti s jednou dceUinou společností a je možné hovoUit o 

holdingu.  

0% 0% 

43% 

5% 5% 

28% 
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0% 14% 

Předﾏět podﾐikáﾐí 
A zeﾏědělst┗í, lesﾐiIt┗í, ryHolo┗ 

B doHý┗áﾐí ﾐerostﾐýIh suro┗iﾐ 

C zpraIo┗atelský průﾏysl 

D ┗ýroHa a roz┗od elektřiﾐy, plyﾐu a ┗ody 

E sta┗eHﾐiIt┗í 

F obchod 

G pohostiﾐst┗í a uHyto┗áﾐí 

H dopra┗a, sklado┗áﾐí, spoje 

CH ostatﾐí služHy 



80 

PUi výbEru zkoumaných holdingů byl kladen důraz na to, aby byl holding ovládající 

osobou chápán jako holding. To znamená, že ovládající osoba si je vEdoma holdingové 

struktury a jejích specifik. Jedná se o investora, který aktivnE vykonává manažerské funkce. 

Z níže uvedených výsledků je zUejmé, že vEtšinu zkoumaných holdingů je možné 

označit za „malé“ z pohledu počtu společností. Nevyšším počtem společností je u holdingu č. 

1Ň, a to cca Ř0. Tento počet kolísá s ohledem na situaci na trzích. 

 

rozpětí počet 
A do 5 8 

B ヶ až ヱヰ 4 

C ヱヱ až ヲヰ 1 

D ヲヱ až ンヰ 1 

E ┗íIe ﾐež ンヰ 1 

∑ 15 

Tabulka 4-3 - odpovědi k otázce č. 3 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
Obrázek 4-3 - graf k otázce č.3 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Otázka č. 4: Jaká je velikost holdingu dle celkových (konsolidovaných tržeb)? 

 VEtšina zkoumaných holdingů má obrat do 100 mil. Kč, resp. 500 mil. Kč. Obratem je 

myšlena celková suma konsolidovaných tržeb (pro společnosti, které podléhají konsolidaci)25, 

resp. celková suma tržeb mateUské a všech dceUiných společností Ěpro společnosti, které 

konsolidaci nepodléhajíě. NejvEtšími holdingy z pohledu tržeb jsou holding č. 5 s obratem 

více než 10 mld. Kč a holding č. 1Ň s obratem více než 50 mld. Kč. 

Na otázku, zda je u dceUiné společnosti rozhodující velikost tržeb odpovídali 

respondenti zápornE. Není pro nE rozhodující založit novou společnost Ědceruě nebo ji získat 
                                                 
25 vysvEtleno v kapitole 2.3 Vymezení holdingu v České republice 
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6% 

7% 
7% 

Počet společﾐostí v holdiﾐgu 

A do 5 

B ヶ až ヱヰ 

C ヱヱ až ヲヰ 

D ヲヱ až ンヰ 

E ┗íIe ﾐež ンヰ 
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akvizicí. Rozhodujícím důvodem pro vytvoUení holdingové struktury zmiOovali respondenti 

pUedevším získání konkurenční výhody v určité oblasti a dále pak zvýšení podílu na trhu – 

více viz otázka č. Ř. 

 

rozpětí počet 
A do ヱヰヰ ﾏil. Kč 5 

B ヱヰヱ ﾏil. až ヵヰヰ ﾏil. Kč 5 

C ヵヰヱ ﾏil. až ヱ ﾏld. Kč 2 

D ┗íIe ﾐež ヱ ﾏld. Kč 3 

∑ 15 

Tabulka 4-4 - odpovědi k otázce č. 4 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
Obrázek 4-4 - graf k otázce č.4 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Otázka č. 5: Kde je sídlo mateUské společnosti? 

Celkem 9 z 15 holdingů má sídlo mateUské společnosti v České republice. VEtšina 

z nich také v České republice získává vEtšinu ze svých celkových tržeb.  

Zbylých šest holdingů má sídlo mateUské společnosti v zahraničí, pUičemž každý má 

alespoO jednu dceUinou společnost se sídlem na území České republiky. V tEchto pUíkladech 

byl kladen důraz na zjišťování důvodu vzniku dceUiné společnosti v ČR a aplikaci 

prozkoumání specifik Uízení holdingů z pohledu „vztah dceUiné a mateUské společnosti“. 

VEtšina respondentů uvedla, že považuje za svou odpovEdnost mít sídlo mateUské 

společnosti v zemi, kde generuje vEtšinu tržeb holdingu. ZároveO to respondenti cítili jako 

hlavní výhodu pro image domácí společnosti, a to ve vztahu ke všem stakeholders. VEtšina 

respondentů taky uvedla, že v minulosti provádEla a v určitých časových intervalech provádí 

29% 

36% 

14% 

21% 

Velikost holdingu dle obratu 

A do ヱヰヰ ﾏil. Kč 

B ヱヰヱ ﾏil. až ヵヰヰ ﾏil. Kč 

C ヵヰヱ ﾏil. až ヱ ﾏld. Kč 

D ┗íIe ﾐež ヱ ﾏld. Kč 
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analýzu výhodnosti, ve kterých zemích je pro nE výhodné mít sídlo. Stanovení priorit 

Ěvýhodnostiě bylo pro každý holding originální. 

 

zeﾏě počet 
Česká repuHlika 9 

Slo┗eﾐská repuHlika 2 

Nizozeﾏí 2 

Japonsko 1 

USA 1 

∑ 15 

Tabulka 4-5 - odpovědi k otázce č. 5 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
Obrázek 4-5 - graf k otázce č.5 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Otázka č. 6: Jaký je obvyklý podíl rozhodujícího vlastníka (ovládající osoby)? 

Cílem této otázky je nalezení základního východiska, jakým způsobem se holdingy u 

dceUiných společností chovají. Tedy jestli dávají pUednost strategii vlastnictví co nejvyššího 

možného podílu nebo jen minimálního, které ji však zajišťuje vztah ovládající a ovládaná 

osoba Ěprocentuální vztah není možné ihned vyjádUit – je popsán nížeě. Jestliže holdingy 

preferují strategii vlastnictví co nejvyššího možného podílu blížící se 100%, snižuje se riziko 

vzniku problémů s ostatními vlastníky. Naopak pUi strategii minimálního podílu se riziko 

vzniku problémů s ostatními vlastníky zvyšuje. 

Jak teorie, tak legislativa neuvádí pUesné vymezení, od jaké procentuální výše se dá 

hovoUit o ovládající a ovládané osobE. Základem je vEtšina hlasů plynoucích z účasti ve 

společnosti. ZjednodušenE Uečeno, společník, který má vEtšinu hlasů plynoucích z účasti ve 

společnosti, je vEtšinovým společníkem a společnost, ve které tuto vEtšinu má, je společností 

60% 13% 

13% 

7% 
7% 

Sídlo ﾏateřské společﾐosti 

Česká repuHlika 

Slo┗eﾐská repuHlika 

Nizozeﾏí 
Japonsko 
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s vEtšinovým společníkem. Dalším faktem je stanovení ovládající osoby, jak uvádí § 66a 

obchodního zákoníku. Ovládající osobou je osoba, která fakticky nebo právně vykonává 

pUímo nebo nepUímo rozhodující vliv na Uízení nebo provozování podniku jiné osoby.  

Počáteční hranice v dotazníku „do 40 %“ byla zvolena s ohledem na § 66a odst. 4, 5 a 

6 obchodního zákoníku, který mimo jiné uvádí: Není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje 

stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která disponuje 

alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě, je ovládající osobou, a že osoby jednající ve 

shodě, které disponují alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě, jsou ovládajícími 

osobami. 

Všechny zkoumané společnosti jsou holdingy, tj. jsou ovládajícími osobami 

ĚmateUskými společnostmiě a společnosti jimi ovládané jsou společnostmi dceUinými.  

Základním problémem pUi určení procentuální podílu ovládající osoby je množství 

dceUiných společností. Je totiž možné určit podíl jedné osoby na jiné, ale ne podíl jedné matky 

na všech dceUiných společnostech. 

 
Obrázek 4-6 - Určení vlastnictví matky A 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Obrázek 4-7 - Určení vlastnictví matky B 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Na výše uvedených obrázcích jsou uvedeny dva pUíklady holdingu. První obrázek 

charakterizuje holding Ěmatka Aě, který má vyšší procentuální vlastnictví (má více akcií/vEtší 

matka A  

dcera 1 

100 % 

dcera2 

70 % 

dcera 4 

100 % 

dcera 3 

70 % 

matka B 

dcera 1 

50 % 

dcera2 

40 % 

dcera 4 

60 % 

dcera 3 

50 % 
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podílě na svých dceUiných společnostech než holding Ěmatka Bě, který charakterizuje druhý 

obrázek. Matka A tedy vyznává filozofii co nejvyššího vlastnictví na dceUiných 

společnostech. Naopak matka B uplatOuje filozofii minimálního vlastnictví na dceUiných 

společnostech. 

Z dotazníkového šetUení vyplynulo, že vEtšina zkoumaných holdingů uplatOuje u 

dceUiných společností podíl vyšší než 81 %. Dále bylo zjištEno, že pro zkoumané holdingy je 

ideální stav vlastnictví 100% podílu na dceUiné společnosti. V pUípadE, že je podíl nižší, snaží 

se o získání co nejvyššího možného podílu. V pUípadE podílu pod 100% se holdingy snaží co 

nejvíce eliminovat vliv jiných vlastníků.  

 

rozpětí počet 
A do 40 % 1 

B 41 – 60 % 2 

C 61 – 80 % 4 

D 81 – 99 % 1 

E 100 % 7 

∑ 15 

Tabulka 4-6 - odpovědi k otázce č. 6 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
Obrázek 4-8 - graf k otázce č.6 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Otázka č. 7: Jaký je Váš druh26 holdingu? Jde-li o druh smíšený, prosím specifikujte 

pUevažující rys. 

Tato otázka spojuje dvE otázky, a to: 

 určení holdingu podle struktury na: 

                                                 
26 cyklický druh není uveden, neboť je legislativou ČR zakázán 

7% 

13% 

27% 

7% 

46% 

Podíl ovládajíIí osoHy 

A do 40 % 

B 41 – 60 % 

C 61 – 80 % 

D 81 – 99 % 

E 100 % 
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o pyramidální, 

o radiální, 

o smíšený a  

 určení holdingu dle pUíbuznosti pUedmEtu činnosti na: 

o horizontální, 

o vertikální a 

o konglomerátní. 

Celkový součet odpovEdí je dvojnásobkem počtu zkoumaných holdingů, protože 

tazatelé odpovídají na otázku spojující dvE otázky v jednu. Z výsledků vyplývá, že vEtšina ze 

zkoumaných holdingů preferuje jednodušší pyramidální strukturu. Z pohledu pUíbuznosti 

pUedmEtu podnikání jsou pak výsledky vyrovnané – jedná se o holdingy jak s dceUinými 

společnostmi s obdobnými pUedmEty podnikání, tak s navazujícími pUedmEty podnikání, tak 

se zcela odlišnými pUedmEty podnikání. 

 

druh holdingu počet 
A pyraﾏidálﾐí ふﾏatka ┗lastﾐí dIery, dIery pak ┗lastﾐí další dIery - ┗ﾐučkyぶ 10 

B radiálﾐí ふﾏatka ┗lastﾐí dIery i ┗ﾐučky, dIery také ┗lastﾐí ┗ﾐučkyぶ 4 

C horizoﾐtálﾐí ふspolečﾐosti s oHdoHﾐýﾏ předﾏěteﾏ podﾐikáﾐíぶ 6 

D ┗ertikálﾐí ふspolečﾐosti s ﾐa┗azujíIíﾏi předﾏěty podﾐikáﾐíぶ 5 

E koﾐgloﾏerátﾐí ふspolečﾐosti s odlišﾐýﾏi předﾏěty podﾐikáﾐíぶ 4 

G sﾏíšeﾐý typ… 1 

∑ 30 

Tabulka 4-7 - odpovědi k otázce č. 7 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
Obrázek 4-9 - graf k otázce č.7 struktura 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

67% 

27% 

6% 

Druh holdingu podle struktury 

A pyraﾏidálﾐí ふﾏatka ┗lastﾐí 
dIery, dIery pak ┗lastﾐí další 
dcery - ┗ﾐučkyぶ 

B radiálﾐí ふﾏatka ┗lastﾐí dIery i 
┗ﾐučky, dIery také ┗lastﾐí 
┗ﾐučkyぶ 

G sﾏíšeﾐý typ… 
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Obrázek 4-10 - graf k otázce č.7 pUíbuznost pUedmětu činnosti 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z dotazování dále vyplynulo, že vEtšina holdingů se drží jednoho, maximálnE dvou 

hlavních pUedmEtů podnikání. V pUípadE konglomerátních holdingů se často jednalo o holding 

s hlavním pUedmEtem činnosti ležící ve zpracovatelském průmyslu a doplOkovou činností 

byly služby. Dále bylo zjištEno, že prvotním cílem všech zkoumaných holdingů je 

horizontální holding – cílem je získat co nejvyšší podíl na trhu a maximalizovat hodnotu 

podniku Ěresp. celého holdinguě. Jako hlavní způsob zvýšení podílu na trhu respondenti 

uvedli: 

a. snahu o zvýšení podílu prostUednictvím stávajících společností v holdingu – zároveO však 

bylo pUi dotazování zjištEno, že tato metoda byla respondenty vyhodnocena jako 

zdlouhavá a málo účinná; 

b. snaha o zvýšení podílu prostUednictvím akvizice nové společnosti – tato metoda byla 

respondenty preferována jako účinnEjší. ZároveO bylo respondenty sdEleno, že prvotním 

atributem úspEšnosti nebo neúspEšnosti akvizice je míra ovlivnEní/neovlivnEní stávajícího 

managementu a nalezení synergií se stávajícím holdingem. Respondenti shodnE uvádEli, 

že po získání vlivu znamenajícího ovládnutí společnosti, se snažili co nejvíce ovlivnit 

stávající management ĚpUípadnE jej vymEnit) ve svůj prospEch. Dále byla zmínEna nutnost 

nalezení správných synergických efektů mezi společností získanou akvizicí a stávajícími 

společnostmi v holdingu. Tyto synergické efekty je pak nutné plnE využívat managementy 

všech společností.  

 

Dotazováním bylo také zjištEno, že z různých důvodů se z horizontálního holdingu stal 

holding vertikální. U všech zkoumaných holdingů byla potvrzena myšlenka omezení vlivu 

40% 

33% 

27% 

Druhy holdiﾐgu dle příHuzﾐosti předﾏětu čiﾐﾐosti 

C horizoﾐtálﾐí ふspolečﾐosti 
s oHdoHﾐýﾏ předﾏěteﾏ 
podﾐikáﾐíぶ 

D ┗ertikálﾐí ふspolečﾐosti 
s ﾐa┗azujíIíﾏi předﾏěty 
podﾐikáﾐíぶ 

E koﾐgloﾏerátﾐí ふspolečﾐosti 
s odlišﾐýﾏi předﾏěty 
podﾐikáﾐíぶ 
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hlavního Ěnebo jednoho z hlavníchě dodavatelů nebo odbEratelů. Bylo pUitom zjištEno, že 

vEtšinou se jednalo o akvizici společnosti na stranE vstupů do reprodukčního procesu – tedy 

akvizice dodavatele. 

Vznik konglomerátního holdingu je pro vEtšinu respondentů spíše vlivem náhody 

Ězejména pUíležitost k výhodné akviziciě než snahy. Konglomerátní holding klade značné 

nároky na Uízení a vyhodnocení úspEšnosti jednotlivých dceUiných společností a jejich 

managementu. Respondenti uvádEli, že pouze část Uídících mechanismů aplikovaná a stávající 

společnosti Ěv horizontálním nebo vertikálním holdinguě bylo možné aplikovat na holding 

konglomerátní, resp. na společnost s výraznE odlišným pUedmEtem podnikání než všechny 

ostatní společnosti holdingu. Specifika finančního Uízení byla odlišná u Uízení výrobních 

společností oproti společnosti poskytující služby. U konglomerátních holdingů respondenti 

uvádEli nižší úspEšnost akvizice, dále pak také nižší spokojenost s vlastnictvím společnosti/í 

znamenající konglomerátní holding. 

 

Otázka č. 8: Jaké důvody Vás vedly ke vzniku holdingu? 

V této otázce respondenti uvedli důvody k vytvoUení holdingu. V odpovEdích bylo 

možné označit více možností odpovEdí, proto jejich součet pUevyšuje celkový počet 

zkoumaných holdingů. OdpovEdi jsou velice rozmanité. 

Nejvyšší mErou jsou zastoupeny odpovEdi: 

 získání konkurenční výhody v oblasti; 

 zlepšení vyjednávací pozice vůči obchodním partnerům; 

 zvýšení podílu na trhu a 

 vstup na nový trh. 

I pUes to, že vEtšina respondentů uvádí v dalších otázkách výhody daOového plánování 

v holdingu, pouze v jednom pUípadE bylo jako důvod k vytvoUení holdingu uvedeno daOové 

plánování.  
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dů┗od počet 
A optiﾏalizaIe ručeﾐí 4 

B optiﾏalizaIe ﾐákladů kapitálu 3 

C důsledek ak┗iziIe 4 

D daňo┗é pláﾐo┗áﾐí 1 

E získáﾐí koﾐkureﾐčﾐí ┗ýhody ┗ oHlasti…. 7 

F zlepšeﾐí ┗yjedﾐá┗aIí poziIe ┗ůči oHIhodﾐíﾏ partﾐerůﾏ 6 

G úspory ┗ oHlasti…. 4 

H z┗ýšeﾐí podílu ﾐa trhu… 7 

I ┗stup ﾐa ﾐo┗ý trh ….. 6 

J společﾐý ┗ýzkuﾏ, ┗ý┗oj… 2 

K společﾐá logistika, ﾏarketiﾐg… 4 

L jiﾐé  - prosíﾏ speIifikujte… 3 

∑ 51 

Tabulka 4-8 - odpovědi k otázce č. Ř 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
Obrázek 4-11 - graf k otázce č.Ř 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

V rámci rozhovorů se zástupci holdingů byly zjištEny upUesOující skutečnosti. 

PUi odpovEdi E) získání konkurenční výhody v určité oblasti kladly holdingy důraz na: 

 podporu mezi obchodní činností a výrobou, tj. koordinovaná činnost společností, které 

zajišťují výrobu s další/mi dceUinou/dceUinými společností/stmi, které zajišťují distribuci 

samotných výrobků a následný prodej. Specializace na jednotlivé činnosti umožOuje 

zvláštE v holdingu č. Ň dosažení značné kvality pUi prodeji – a to prodejní a poprodejní 

servis, aktivní vyhledávání zákazníků, marketingová komunikace. Realizace prodeje 

A  optiﾏalizaIe ručeﾐí 
8% 

B optimalizace 

ﾐákladů kapitálu 

6% 

C důsledek ak┗iziIe 

8% 

D daňo┗é pláﾐo┗áﾐí 
2% 

E získáﾐí koﾐkureﾐčﾐí 
┗ýhody ┗ oHlasti…. 
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G úspory ┗ oHlasti…. 
8% 
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13% 

I ┗stup ﾐa ﾐo┗ý trh ….. 
12% 

J společﾐý 
┗ýzkuﾏ, ┗ý┗oj… 

4% 

K společﾐá logistika, 
ﾏarketiﾐg… 

8% 

L  jiﾐé  - prosíﾏ 
speIifikujte… 

6% 

Důvody ke vzﾐiku holdiﾐgu 



89 

v holdingu pouze prostUednictvím jedné společnosti je u zkoumaných holdingů pomErnE 

častá. Holding sice má nEkolik dceUiných společností, ale ke koncovému zákazníkovi 

vystupuje pouze jediná. Ostatní realizují pouze vnitroholdingové výnosy, tedy prodávají 

své výrobky a služby pouze v rámci holdingu – viz následující obrázek. 

 
Obrázek 4-12 - Realizace výnosů prostUednictvím jedné společnosti 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

PUi odpovEdi F) zlepšení konkurenční výhody v určité oblasti kladly holdingy důraz na: 

 sjednocení nákupů hlavních komodit  - tedy využití vyšší vyjednávací síly pUi jednání s 

odbErateli. Je aplikován postup „vystupování za celek“, i když jednala pouze jedna ze 

společností holdingu: společnosti holdingu mají nEkteré dodavatele stejné. Každá ze 

společností v holdingu však vystupuje pUi jednání s tímto dodavatelem, jakoby se jednalo 

o dodávku pro celý holding. Dodávka pro celý holding logicky znamená vyšší výnosy pro 

dodavatele než pro jednotlivou společnost v holdingu. Z toho plyne vyšší vyjednávací síla 

všech společností holdingu a získání výhod spočívající pUedevším v lepší cenE a v lepších 

službách Ědodávky ve správný čas, prodejní a poprodejní služby, servisě. 

PUi odpovEdi H) zvýšení podílu na trhu kladly holdingy důraz na: 

 sjednocení obchodní politiky všech dceUiných společností. V tomto pUípadE neprobíhal 

prodej pUes jednu dceUinou společnost jako v pUípadE naznačeném na obrázku č. Ň4, ale 

každá výrobní společnost mEla své obchodní oddElení. Došlo však ke sjednocení obchodní 

politiky. Jedná se pUedevším o obdobný způsob cenové kalkulace, využívání obdobné 

marketingové komunikace ĚPR, jednotný vzhled propagačních materiálů, internetových 

stránek apod.ě, školení pracovníků obchodu na jednom místE aj. Zvýšení podílu na trhu 

bylo a je respondenty aplikováno dvojím způsobem tak, jak je uvedeno o vyhodnocení 

otázky č. 7: tedy 

o snaha o zvýšení podílu prostUednictvím stávajících společností v holdingu nebo 

matka 

dcera 1 - 
┗ýroHa 

dcera 2 - 
┗ýroHa 

dcera 3 - 
prodej 

koﾐIo┗í 
zákazﾐíIi 

dcera 2 - 
┗ýroHa 

prodej prodej 
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o snaha o zvýšení podílu prostUednictvím akvizice nové společnosti. 

PUi odpovEdi I) vstup na nový trh kladly holdingy důraz na: 

 akvizici společnosti – pUi vyhledávání nových trhů holdingy hledaly stávající zavedenou 

společnost s nevyužitým potenciálem. Tuto společnost koupily a rozvedly obchodní 

činnost v daném regionu; 

 rozložení rizika – jednak do odlišných oborů podnikání Ěvznik konglomerátního holdinguě 

nebo v pUípadE akvizice společnost se stejným nebo obdobným pUedmEtem podnikání. 

V rámci možnosti L) jiné respondenti uvádEli důvod ke vzniku holdingu historický 

vývoj, kdy společnost vlivem akvizice nebo založením svých dceUiných společností ani 

nestačila pochopit, že se stala holdingem. Vedoucí pUedstavitelé mateUské společnosti vnímali 

vliv ovládající a ovládaná společnost, ale nebylo pro nE důležité pochopení holdingu a 

označení skupiny jako holding.  

 

Otázka č. 9: Splnila se Vaše očekávání vznikem holdingu? 

VEtšina zkoumaných společností hodnotí splnEní očekávání vznikem holdingu 

pozitivnE. Celkem 10 respondentů, tj. dvE tUetiny, uvedlo splnEní očekávání na 75 % a více. 

Pouze jeden respondent uvedl nesplnEní očekávání, resp. splnEní očekávání na 0 %. SplnEní 

očekávání na 50 % a více uvedlo Ř5 % respondentů.  

 

odpo┗ěď počet 
A splﾐěﾐí očeká┗áﾐí ﾐa ヱヰヰ % 6 

B splﾐěﾐí očeká┗áﾐí ﾐa Αヵ % 4 

C splﾐěﾐí očeká┗áﾐí ﾐa ヵヰ % 4 

D splﾐěﾐí očeká┗áﾐí ﾐa ヲヵ % 0 

E splﾐěﾐí očeká┗áﾐí ﾐa ヰ % 1 

∑ 15 

Tabulka 4-9 - odpovědi k otázce č. ř 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 4-13 - graf k otázce č.ř 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

V rámci rozhovorů bylo zjišťováno, čím byla očekávání splnEna a čím nesplnEna. 

Polovina dotazovaných na otázku nedokázala odpovEdEt. Jejich holdingy jsou totiž v trvání 

dlouhou dobu ĚnapU. déle než 50 letě a dotazovaný nemohl vzhledem ke svému působení 

obsáhnout značný časový úsek. NEkteUí respondenti vzhledem ke kratšímu působení 

v holdingu jednoduše na otázku nemohli odpovEdEt.  

Druhá polovina dotazovaných již na otázku odpovEdEt mohla – jednalo se zejména o 

holdingy se sídlem mateUské společnosti v České republice, které vznikly po roce 1řŘř. 

SplnEná očekávání z vytvoUení holdingu byla: 

1. cash management – využití specifických nástrojů finančního Uízení holdingu, mezi které 

respondenti zaUadili smlouvy o půjčce, výplatu dividend, transferové ceny a cash pooling; 

2. zvýšení podílu na trhu Ězejména vlivem akvizice a pUi horizontálním druhu holdinguě; 

3. úspory ve financování na stranE mateUské společnosti – tento bod byl zmínEn jako klíčový 

vEtšinou respondentů. Vlivem možnosti pUevádEt finanční prostUedky mezi jednotlivými 

společnostmi se snižují nároky na velikost kapitálu. Kdyby nedocházelo k půjčkám 

v holdingu, bylo by nutné investovat více kapitálu. Dále je možnost ovlivOovat náklady 

kapitálu, Uídit jejich minimalizaci, resp. optimalizaci kapitálové struktury celého holdingu. 

 

  

40% 

27% 

27% 

0% 

6% 

Splﾐěﾐí očekáváﾐí v důsledky vzﾐiku holdiﾐgu 

A splﾐěﾐí očeká┗áﾐí ﾐa ヱヰヰ % 

B splﾐěﾐí očeká┗áﾐí ﾐa Αヵ % 

C splﾐěﾐí očeká┗áﾐí ﾐa ヵヰ % 

D splﾐěﾐí očeká┗áﾐí ﾐa ヲヵ % 

E splﾐěﾐí očeká┗áﾐí ﾐa ヰ % 
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Naopak mezi nesplnEná očekávání byla zaUazena: 

1. nízká ziskovost dceUiné společnosti – holding vytvoUil novou dceUinou společnost a její 

podnikatelský plán nebyl zcela úspEšný. DceUiná společnost se stala závažím, které táhne 

ziskovost celého holdingu dolů; 

2. daOové plánování a celkové snížení daOové povinnosti – respondenti často uvádEli, že ke 

snížení daOové zátEže je tUeba aktivního jednání u všech společností v holdingu a neustálé 

vyhodnocování pUedevším výkazu zisku a ztráty opEt u všech společností v holdingu. 

Tento postup nutí holdingy k vytvoUení funkce, kterou je možné označit jako holdingový 

finanční Ueditel. 

 

Otázka č. 10: Jaké výhody má pro Vás holdingová struktura? U každého zatrženého 

bodu prosím doplňte svůj komentáU. 

Respondenti mEli v této otázce možnost vybrat více odpovEdí, proto je celkový součet 

odpovEdí vyšší než počet zkoumaných holdingů. OdpovEdi k této otázce jsou relativnE 

vyrovnané, proto bylo důležité jejich objasnEní v rámci rozhovorů. 

PUi odpovEdi A) optimalizace ručení holdingy zmiOovaly: 

 výhody ručení, kdy každá společnost ručí za své závazky samostatnE – tato výhoda byla 

uvedena pUedevším ve vztahu k negativním událostem, jako je nedostatek likvidity, 

problémy se splácením závazků, neúspEch v podnikatelském plánu aj.; 

 výhody ručení, kdy jednotlivé společnosti ručí svým sesterským společnostem anebo si 

ručí navzájem – tato výhoda byla uvedena pUedevším ve vztahu k pozitivním událostem. 

NapUíklad nEkterá dceUiná společnost má sílu na zvládnutí určité zakázky. Chybí jí ale 

kapitál, který může dát jako záruku odbErateli v pUípadE nesplnEní zakázky. Společnosti 

v holdingu formou spoluručení mohou pomoci zakázku získat. Blíže k ručení viz kapitola 

4.4.4 Riziko v holdingu. 

PUi odpovEdi B) optimalizace nákladů kapitálu holdingy zmiOovaly: 

 snížení závislosti společností na bankovních úvErech v důsledku pUesouvání finančních 

prostUedků mezi jednotlivými společnostmi. Respondenti uvádEli, že pUesuny byly 

provádEny spíše u nižších částek – zejména financování krátkodobých aktiv. Na 

financování vEtších celků a zejména dlouhodobých aktiv byl nutný bankovní úvEr nebo 

jiný zdroj financování. 

 

 

 



93 

PUi odpovEdi C) synergické efekty v oblasti holdingy zmiOovaly: 

 synergické efekty v oblasti výroby a obchodu – efektivní využívání fixních aktiv a 

společná obchodní politika. 

PUi odpovEdi D) daňové úspory holdingy zmiOovaly: 

 optimalizace zisku na úrovni mateUské společnosti a nEkterých dceUiných společností. 

Žádný z respondentů pUímo nezmiOoval obcházení nebo snad nedodržování platné 

legislativy. 

 

Celkem 5 respondentů označilo odpovEď E) jiné s následujícími poznámkami: 

 omezení vlivu konkurence – cílem je dle respondentů zvýšení podílu na trhu, a to zejména 

pUi horizontálního spojení. Dále se holdingy snaží využít svou sílu dominantním 

způsobem. I pUes legislativu definovanou pUedevším zákonem č. 14ň/Ň001 Sb., o ochranE 

hospodáUské soutEže a o zmEnE nEkterých zákonů Ězákon o ochranE hospodáUské soutEžeě, 

ve znEní pozdEjších pUedpisů se pUesto stává, že holdingy získají kontrolu nad trhem a 

mohou zneužívat svého postavení. To bylo také označeno jako výhoda existence 

holdingu; 

 pUímý vliv na Uídící procesy v dceUiné společnosti – tato výhoda je výhodou pouze u 

holdingu. Kdyby společnost držela v jiné společnosti podíl, který neznamená vznik 

„ovládající a ovládaná osoba“, je odpovEď v podstatE irelevantní. Jestliže vznikne vztah 

„ovládající a ovládaná osoba“, je pUímý vliv mateUské společnosti na Uídící procesy 

v dceUiné společnosti v podstatE automatický; 

 optimalizace finančních toků – pomocí různých obchodních operací je možné 

optimalizovat finanční toky. NapU. mateUská společnost nemá dostatek likvidních 

prostUedků, potýká se s nedostatkem hotovosti a má problémy se splácením úvEru. 

DceUiná společnost může splácet úvEr za mateUskou společnost. MateUská společnost na 

oplátku může splácet své závazky vůči dceUiné společnosti pomocí zápočtů – dodávek 

zboží a služeb. Dále byla zmínEna optimalizace finančních toků v důsledku různých 

hospodáUských cyklů mateUské a dceUiných společností a možnost navzájem si vypomáhat 

s cash-flow; 

 dosažení cíle udElat z nejvEtšího dodavatele prostUednictvím akvizice vlastního 

dodavatele. Vzniknul tím vertikální holding. 
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odpo┗ěď počet 
A  optiﾏalizaIe ručeﾐí… 5 

B optiﾏalizaIe ﾐákladů kapitálu… 4 

C syﾐergiIké efekty ┗ oHlasti … 4 

D daňo┗é úspory… 3 

E jiﾐé  - prosíﾏ speIifikujte… 5 

∑ 21 

Tabulka 4-10 - odpovědi k otázce č. 10 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Obrázek 4-14 - graf k otázce č.10 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Otázka č. 11: Jaké nevýhody má pro Vás holdingová struktura? U každého zatrženého 

bodu prosím doplňte svůj komentáU. 

Zatímco otázka č. 10 zkoumá pozitiva, otázka č. 11 zkoumá negativa holdingové 

struktury. Respondenti mEli v této otázce opEt možnost vybrat více odpovEdí, proto je celkový 

součet odpovEdí vyšší než počet zkoumaných holdingů. Zatímco k pUedcházející otázce byly 

odpovEdi rozmístEny mezi více odpovEdí, odpovEdi k této otázce jsou dominantnE zamEUeny 

na odpovEď A, C a E. 

NejvýznamnEjším problémem, který holdingy trápí, je odpovEď A) nepUehledné Uízení: 

 VEtšina respondentů uvedla skutečnost, že pUi zvýšení počtu společností v holdingu nebo 

s růstem stávajících společností v holdingu Ěmyšleno velikostí tržeb, počtem zamEstnanců, 

velikostí majetku aj.ě roste náročnost na Uízení celého holdingu, pUedevším po finanční a 

personální stránce. V této souvislosti je vhodné zmínit, že vEtšina manažerů si 

neuvEdomila Ěa pUi rozhovorech potvrdila), že pUi vEtším počtu zamEstnanců, tržeb a aktiv, 

je nepUehledné Uízení pozorovatelné i u celistvé společnosti. Není tedy jen výsadou 

holdingů. V důsledku zvyšujících se obchodních aktivit by u celistvé společnosti byli 

24% 

19% 

19% 

14% 

24% 

Výhody holdiﾐgové struktury 

A  optiﾏalizaIe ručeﾐí… 

B optiﾏalizaIe ﾐákladů 
kapitálu… 

C syﾐergiIké efekty ┗ oHlasti … 

D daňo┗é úspory… 

E jiﾐé  - prosíﾏ speIifikujte… 
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manažeUi v podstatE nuceni k vytvoUení určitých částí – oddElení nebo divizí Ědivize 

stavební výroba, divize výroba plastů, divize obchod aj.ě. Bez tohoto rozlišení je velmi 

problematické sledovat výkonnost jednotlivých činností. StejnE tak jako je velmi 

problematické jednoznačnE odpovEdEt na otázku, které činnosti jsou ziskové a které 

ztrátové. Rozlišení na části je klíčové pro sledování nákladů a výnosů a zejména pro 

kalkulace. 

PUi odpovEdi C) nemožnost ovlivnit rozhodování v krátkém čase holdingy zmiOovaly: 

 problematiku nastavení pravomocí a odpovEdností – tedy určení, které kompetence budou 

určeny pro matku a které pro jednotlivé dceUiné společnosti. V pUípadE zmEny pravomocí 

a odpovEdností v pUípadE, že matka nevlastní 100 % dcery Ěnebo podíl blížící se 100 % na 

základním kapitáluě, je možnost existence problémů s minoritními vlastníky; 

 vEtšina významných rozhodnutí vyžaduje důkladnou analýzu pro pochopení jejich dopadu 

na všechny společnosti holdingu. U významných zmEn je často nutná podpora 

vrcholového vedení – pUedstavenstev, dozorčích rad apod., proto jsou významná 

rozhodnutí velmi časovE náročná.  

PUi odpovEdi E) jiné holdingy zmiOovaly: 

 administrativní náklady souvisejí s existencí holdingu – napU. existence samostatných 

právních subjektů vyvolává nutnost zUízení statutárních orgánů, právní a notáUské služby, 

různé poplatky, účetní služby, audit aj. 

 nutnost optimalizace finančních toků – pUi holdingové struktuUe je jednak výhodou 

možnost optimalizace finančních toků, ale zároveO jde také o nutnost finanční toky Uídit.  

 

Celkem tUi holdingové společnosti uvedly, že necítí žádné nevýhody. 

 

odpo┗ěď počet 
A ﾐepřehledﾐé řízeﾐí… 12 

B ﾐepřehledﾐé ┗lastﾐiIké ┗ztahy… 1 

C ﾐeﾏožﾐost o┗li┗ﾐit rozhodo┗áﾐí ┗ krátkéﾏ čase… 8 

D proHléﾏo┗é jedﾐáﾐí s ﾏiﾐoritﾐíﾏi ┗lastﾐíky… 2 

E jiﾐé  - prosíﾏ speIifikujte… 8 

∑ 31 

Tabulka 4-11 - odpovědi k otázce č. 11 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 4-15- graf k otázce č.11 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Otázka č. 12: Zvažujete nyní změny v holdingu (rozdělení společností, sloučení, akvizice 

aj.)? 

VEtšina respondentů neočekává v holdingu zmEny. V rámci rozhovorů byl upUesnEn 

časový okamžik „nyní“ na jeden rok. Pokud dotazovaní byli schopni odpovEdEt, 

nepUedpokládali zmEny v holdingu v horizontu tUí let. Dále byl upUesnEn termín „zmEny“, 

kterým se míní významné zmEny jako je sloučení, rozdElení nebo akvizice. OdpovEdi jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Dva respondenti uvedli, že zvažují zmEny v holdingu. V obou pUípadech se jednalo o 

akvizici další společnosti. Podnikatelský plán potenciálních nových dceUiných společností 

nebyl k datu zpracování práce znám. Proto nemohly být získány další podrobnosti. 

 
odpo┗ěď počet 
A ano – prosíﾏ speIifikujte jaké 2 

B ne 13 

∑ 15 

Tabulka 4-12 - odpovědi k otázce č. 12 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3% 

26% 

6% 

26% 

Nevýhody holdiﾐgové struktury 

A ﾐepřehledﾐé řízeﾐí… 

B ﾐepřehledﾐé ┗lastﾐiIké 
┗ztahy… 

C ﾐeﾏožﾐost o┗li┗ﾐit 
rozhodo┗áﾐí ┗ krátkéﾏ čase… 

D proHléﾏo┗é jedﾐáﾐí 
s ﾏiﾐoritﾐíﾏi ┗lastﾐíky… 

E jiﾐé  - prosíﾏ speIifikujte… 
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Obrázek 4-16 - graf k otázce č.12 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 13: Pokuste se porovnat holding s pUedešlou formou a pokuste se specifikovat 

finanční Uízení holdingu. U každé možnosti současně uveďte své zkušenosti. 

Za zcela zásadní zmEnu ve finančním Uízení považovala vEtšina respondentů nutnost 

stanovení transferových cen a dále pUevody finančních prostUedků mezi jednotlivými 

společnostmi. PUi rozhovorech kladla vEtšina respondentů důraz na odpovEď B) pUevody 

finančních prostUedků mezi jednotlivými společnostmi: 

 krátkodobé finanční výpomoci a zvýšení flexibility pUi Uízení cash flow. Dále pak 

využívání půjček mezi jednotlivými společnostmi. 

  

OdpovEď F) další specifika – prosím rozveďte  volili respondenti v tom pUípadE, kdy 

nebylo možné posoudit holding s pUedešlou formou. Holdingy jsou v trvání dlouhou dobu a 

dotazovaný nemohl vzhledem ke svému působení obsáhnout dlouhý časový úsek anebo to 

nebylo ani možné Ětrvání holdingu déle než 50 letě. 

 
odpo┗ěď počet 
A způsoHy staﾐo┗eﾐí a ┗yuží┗áﾐí traﾐsfero┗ýIh Ieﾐ … 6 

B pře┗ody fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi společﾐostﾏi 7 

C daňo┗é pláﾐo┗áﾐí ふﾐapř. pře┗od zisků do zeﾏí s ﾐízkýﾏ daňo┗ýﾏ zatížeﾐíﾏぶ… 3 

D Iash ﾏaﾐageﾏeﾐt ふIash pooliﾐg, ﾐettiﾐg, ﾏodely řízeﾐí krátkodoHé lik┗idityぶ… 3 

E řízeﾐí kurzo┗ýIh rizik 1 

F další speIifika – prosíﾏ roz┗eďte… 4 

∑ 24 

Tabulka 4-13 - odpovědi k otázce č. 13 
Zdroj: vlastní zpracování 

13% 

87% 

Zvažujete zﾏěﾐy v holdiﾐgu 

A) ano – prosíﾏ speIifikujte jaké 

B) ne 
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Obrázek 4-17 - graf k otázce č.13 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

4.3 Ekonomické výsledky analyzovaných holdingů 

Ekonomické výsledky analyzovaných holdingů jsou uvedeny v pUíloze č. Ň této práce. 

Ukazatele uvedené v kapitole 3.3.3 Ukazatele použité pro hodnocení ekonomických výsledků 

holdingu byly zvoleny s ohledem na demonstraci specifik finančního Uízení holdingů. 

KonkrétnE je analyzován celý holding č. 1ň Ětj. všechny společnosti holdinguě a poté vybrané 

společnosti jednotlivých holdingů, které byly vybrány zámErnE pro demonstraci specifik 

holdingů. Slovní komentáU k výsledkům je uveden na následujících Uádcích: 

 NEkteré společnosti v holdinzích jsou silnE pUedlužené dle ukazatelů zadluženosti. 

V nEkterých pUípadech je pak hodnota vlastního kapitálu záporná – napU. společnost č. Ň, 

9, 10, 13 a 17 v holdingu č. 1ň. Dle hodnocení ukazatelů zadluženosti by tyto společnosti 

mEly být hodnoceny negativnE a mEly by smEUovat k bankrotu. PUesto jednotlivé 

společnosti holdingu prosperují a pUinášení dlouhodobou perspektivu celému holdingu. 

 VEtšinou se jedná o zadluženost dlouhodobou. Krátkodobá zadluženost je zpravidla nižší 

než zadluženost dlouhodobá. Společnosti v holdingu zámErnE pUesouvají finanční 

prostUedky mezi sebou z důvodu ovlivnEní míry zadluženosti – viz dále kapitola 4.4.5.4 

Možnosti holdingu ve změně nákladů kapitálu. 

 Společnosti v holdingu disponují rozdílnou výší čistého pracovního kapitálu. U holdingu 

č. 1 je vidEt rozložení ČPK mezi jednotlivé společnosti holdingu. Zatímco společnosti č. 1 

tohoto holdingu má dostatečnou výši obEžného majetku pUipravenou k použití, společnosti 

č. Ň a č. ň ji nemají. Vzhledem ke svému podnikatelskému plánu, kterým je developerská 

25% 

29% 12% 

13% 

4% 

17% 

SpeIifika fiﾐaﾐčﾐího řízeﾐí holdiﾐgu 
A způsoHy staﾐo┗eﾐí a ┗yuží┗áﾐí traﾐsfero┗ýIh Ieﾐ … 

B pře┗ody fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi 
společﾐostﾏi 

C daňo┗é pláﾐo┗áﾐí ふﾐapř. pře┗od zisků do zeﾏí 
s ﾐízkýﾏ daňo┗ýﾏ zatížeﾐíﾏぶ… 

D cash management (cash pooling, netting, modely 

řízeﾐí krátkodoHé lik┗idityぶ… 

E řízeﾐí kurzo┗ýIh rizik 

F další speIifika – prosíﾏ roz┗eďte… 
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činnost ji nepotUebují. Čekají, až nastane potUeba rozvíjení developerského projektu a poté 

mohou pUesouvat finanční prostUedky mezi jednotlivými společnostmi. 

 U nEkterých společností v holdingu je vidEt silné zamEUení na dosahování zisku, zatímco 

jiné společnosti mají hospodaUení zámErnE kolem „kolem nuly“. ZvláštE u holdingu č. 5 a 

u společností č. 1 a č. Ň v holdingu č. 1Ň je možné sledovat relativnE vysoké hodnoty 

rentability. Tyto společnosti slouží jako tzv. dojné krávy Ěpoužijeme-li toto pUirovnání 

jako metaforu k BCG maticiě. Tyto společnosti hromadí zisky a mohou je pUesouvat 

způsoby, které jsou blíže vysvEtleny v kapitole 4.4 PUípadová studie – specifika 

finančního Uízení holding. Bylo zjištEno, že vyšší rentability dosahují společnosti se 

zahraniční účastí Ěčasto se jedná o dceUiné společnosti zahraničních holdingůě – zejména 

se jedná o holding č. 5, č. 7, č. 11 a č. 1Ň. U společností se zahraniční účastí byl zjištEn 

celkovE vyšší tlak na dosahování vyšší rentability než u společností domácích. 

 StejnE jako u zadluženosti je možné pozorovat relativnE nízké ukazatele okamžité 

likvidity. NEkteré společnosti v holdingu mají zámErnE nízké ukazatele okamžité likvidity, 

neboť často nevystupují mimo holding – poUizují své vstupy a realizují své výstupy 

primárnE v rámci holdingu. Vzhledem k tomu je omezeno nebezpečí neUízeného 

pUedlužení a nebezpečí insolvence dle zákona č. č. 1ŘŇ/Ň006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho Uešení Ěinsolvenční zákoně. Dále bylo zjištEno zámErná nízká hodnota krátkodobého 

finančního majetku v důsledku existence cash managementu – více kapitola 4.4 

PUípadová studie – specifika finančního Uízení holding.  

 U nEkterých společností v holdingu č. 1ň – jedná se o společnosti č. Ň, 5, 6, ř, 1Ň, a 14 

jsou patrné nízké nebo neexistující tržby. Jedná se o společnosti, které disponují určitými 

aktivy, ale podnikatelský plán se u nich nedostal ještE do stádia realizace tržeb. Holding u 

tEchto společností využívá synergického efektu a pUesouvá podnikatelské aktivity tam, kde 

to pUináší holdingu nejvyšší výhody z pohledu ručení a z pohledu nákladů vlastního 

kapitálu. 

 Aktivita holdingu je patrná také z obrátkovosti celkového majetku a z pomEru osobních 

nákladů k tržbám. Společnosti, které mají vysokou hodnotu pomEru osobních nákladů 

k tržbám, napU. u holdingu č. 6, Ř jsou společnosti výrobní. V holdingu č. 1ň plní 

společnost č. 10 výrobní a administrativní úlohu, zatímco ostatní společnosti holdingu 

žádné zamEstnance nemají. Tyto ostatní společnosti pouze plní podnikatelský plán – 

správu vlastního majetku a pronájem bytových a nebytových prostor Ěviz charakteristika 

holdingu č. 1ň v pUedchozí kapitoleě. Obrátkovost celkového majetku je velmi nízká u 
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společností s vysokými aktivy a s podnikatelským plánem, který není zcela realizován – 

viz pUedchozí odrážka. U obchodních společností a společností zamEUených na dosahování 

vysokého zisku Ěholding č. 5, 7 a společnosti č. 1 a č. Ň v holdingu č. 1Ňě je možné 

hodnotit obrátkovost jako dostatečnou resp. vyšší. 

 

4.4 PUípadová studie – specifika finančního Uízení holdingů 

Tato část práce se vEnuje 

 specifikaci jednotlivých možností finančního Uízení holdingu a jeho vliv na Uízení a 

výsledek hospodaUení jednotlivých společností a celého uskupení a 

 simulaci a prokázání kvantifikovatelných efektů holdingu. 

Je pUitom využito jak primárního výzkumu Ědotazník a rozhovoryě, tak výzkumu 

sekundárního. 

  

4.4.1 Výplata dividendy 

Výplata podílu na zisku patUí mezi základní způsoby pUevádEní finančních prostUedků 

mezi mateUskou společností a dceUinými společnostmi Ěpro tuto práci jsou dividendy a výplata 

podílu na zisku považovány za synonyma). Logickou podmínkou je fakt, že výplata dividendy 

je možná pouze u vztahu matka – dcera tak, jak charakterizuje následující obrázek. Není 

možná výplata zisku mezi jednotlivými dcerami. 

 

 
Obrázek 4-18 - PUevod zisku 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Základní výhodou výplaty dividendy dcera → matka Ěresp. vnučka → dcera) je 

aplikace osvobození od danE z pUíjmů, tj. není aplikováno zdanEní srážkovou daní dle § ň6 

matka 

dcera 1 

┗ﾐučka ヱ 

dcera 2 

dIera ヲ ┗ypláIí 
dividendu matce 

dIera ヱ ┗ypláIí 
dividendu matce 

┗ﾐučka ヱ ┗ypláIí 
di┗ideﾐdu dIeři ヱ 
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zákona o daních z pUíjmů. Podmínkou pro osvobození od danE jsou dány pUedevším § 1ř 

zmínEného zákona a jsou ve zjednodušeném pohledu následující: 

1. mateUská a dceUiná společnost jsou daOovými rezidenty České republiky Ěpoplatníkem 

danE uvedeným v § 17 odst. ň zákona o daních z pUíjmůě nebo jiného členského státu 

Evropské unie; 

2. mateUská společnost může být nejen rezidentem jiného členského státu Evropské unie, ale 

tato podmínka dále platí pro zemE Švýcarské konfederace, Norska a Islandu; 

3. dceUiná společnost není v likvidaci, není-li mateUská společnost společností, která je 

daOovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie; 

4. mateUská společnost drží v dceUiné společnosti 10 % podílu na základním kapitálu 

nepUetržitE po dobu nejménE 1Ň mEsíců; 

5. pUíjemce dividend je jejich skutečným vlastníkem, nesmí se jednat o zprostUedkovatele, 

zástupce nebo zmocnEnou osobu. 

V pUípadE, že ovládající a Uídící osobou je fyzická osoba, je pUíjem z dividend pUíjmem 

z kapitálového majetku dle §Ř zákona o daních z pUíjmů. 

V pUípadE, že pUíjemce dividendy není daOovým rezidentem ČR, EU nebo Švýcarské 

konfederace, Norska a Islandu, je aplikována srážková daO dle § ň6 odst. Ň písm. zákona o 

daních z pUíjmů. 

 

Zákon o dani z pUíjmů v § 1ř odst. 1 a Ň uvádí: 

(1) Od daně jsou osvobozeny 

ze) pUíjmy z 

1. dividend a jiných podílů na zisku, vyplácené dceUinou společností, která je 

poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, mateUské společnosti, 

2. pUevodu podílu mateUské společnosti v dceUiné společnosti plynoucí 

poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 nebo společnosti, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu Evropské unie, 

zi) pUíjmy z dividend a jiných podílů na zisku, plynoucí od dceUiné společnosti, která je 

daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, mateUské společnosti, která 

je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, a stálé provozovně mateUské společnosti, 

která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a je umístěna na území České republiky. 

Toto se nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku, vypoUádací podíly a podíly na 

zisku vyplácené dceUinou společností, která je v likvidaci, 
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(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a podle odstavců Ř až 10 se nevztahuje na 

a) dividendy a jiné podíly na zisku vyplácené dceUinou společností, která je v likvidaci, 

mateUské společnosti, není-li mateUská společnost společností, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu Evropské unie, 

b) pUíjmy z pUevodu podílu mateUské společnosti v dceUiné společnosti, pokud je dceUiná 

společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a je v likvidaci. 

 

Definice mateUské a dceUiné společnosti dle zákona o daních z pUíjmů uvádí § 1ř odst. 

ň zmínEného zákona. Tento text s vysvEtlením je uveden v kapitole 3.3 Vymezení holdingu 

v České republice. 

Hlavním pUínosem holdingového uspoUádání je absence zdanEní dividendy v pUípadE 

rezidentství mateUské a dceUiné společnosti v ČR pUípadnE v jiném členském státE, Švýcarské 

konfederaci, Norsku a Islandu. 

 

4.4.2 Smlouva o pUevodu zisku 

Stálejší způsob pUevodu zisku od dceUiné společnosti mateUské zajišťuje smlouva o 

pUevodu zisku. Jedná se o nevyužívaný nástroj finančního Uízení u zkoumaných holdingů. 

Smlouva o pUevodu zisku patUí mezi tzv. koncernové nebo podnikové smlouvy, tj. účastníky 

této smlouvy mohou být pouze holdingové společnosti. Jak vyplývá z §1ř0a obchodního 

zákoníku: Smlouvou o pUevodu zisku se zavazuje Uízená osoba po provedení pUídElu do 

rezervního fondu, vyžaduje-li tvorbu rezervního fondu zákon nebo zakladatelský dokument, 

pUevést ve prospEch Uídící osoby zbylý zisk nebo jeho část. V pUípadE, že společnost má více 

společníků a smlouva je aplikována pouze na jednoho z nich, musí smlouva o pUevodu zisku 

rovnEž obsahovat závazek Uídící osoby vůči společníkům, kteUí nejsou účastníky smlouvy 

Ěmimo stojící společníciě. 

Právní důsledky uvádí kapitola 3.ř.2. Smlouva pUevodu zisku a zejména § 1ř0a 

obchodního zákoníku. 

StejnE jako v pUípadE výplaty dividendy popsané v pUedchozí kapitole tkví hlavní 

výhoda z pozice finančního Uízení v absenci zdanEní dle § 1ř odst. 1 písm. zgě zákona o 

daních z pUíjmů: 

(1) Od daně jsou osvobozeny 

zg) zisk pUeváděný Uídící nebo ovládající osobě na základě smlouvy o pUevodu zisku nebo 

ovládací smlouvy, jedná-li se o pUíjmy plynoucí od dceUiné společnosti mateUské společnosti, 
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Výhoda ze smlouvy o pUevodu zisku se obrací v nevýhodu, když dceUiná společnost 

dosahuje ztráty. Tehdy vzniká ze zákona závazek Uídící osoby uhradit ztrátu Uízené osobE, 

když ji nelze uhradit z rezervního fondu nebo jiných disponibilních zdrojů ovládané osoby. 

I když žádný ze zkoumaných holdingů nepoužívá smlouvu o pUevodu zisku, autor 

práce se domnívá, že je tento způsob vhodný pro určité společnosti holdingu. Zejména pro ty, 

které mají stabilní hospodaUení a dosahují stabilního zisku. Cílem mateUské společnosti je 

minimalizovat riziko v dceUiné společnosti, s níž má uzavUenu smlouvu o pUevodu zisku a 

snažit se o zachování stabilního hospodaUení. DceUiná společnost se smlouvou o pUevodu 

zisku by se proto nemEla pouštEt do riskantních obchodních operací. Smlouva naopak není 

vhodná pro společnosti, v níž mají vedle mateUské společnosti určité procento vlastnictví také 

další investoUi.  

 

4.4.3 Ovládací smlouva 

Ovládací smlouva, stejnE jako v pUedchozím pUípadE uvedená smlouva o pUevodu 

zisku, patUí mezi tzv. koncernové nebo podnikové smlouvy, tj. účastníky této smlouvy mohou 

být pouze holdingové společnosti. 

Ovládací smlouvou se zavazuje jedna smluvní strana ĚUízená osobaě podrobit se 

jednotnému Uízení jiné osobE ĚUídící osobaě. Je-li součástí ovládací smlouvy závazek Uízené 

osoby pUevádEt zisk nebo jeho část Uízené osobE, platí povinnost úhrady ztráty v pUípadE jejího 

vzniku obdobnE, jak to bylo popsáno u smlouvy o pUevodu zisku. Ovládací smlouvu a 

smlouvu o pUevodu zisku je možné kombinovat tak, že v ovládací smlouvE bude pUímo 

stanoven závazek Uízené osoby pUevádEt zisk Uídící osobE. 

Ovládací smlouvu je možné chápat jako nejvyšší stupeO legálního podrobení ovládané 

osoby osobou ovládající. Ovládající osoba může pUímo vykonávat vliv na statutární orgán 

ovládané osoby bez nutnosti svolávání valné hromady. Jedná se v podstatE o faktické 

nahrazení managementu dceUiné společnosti managementem z holdingu. 

Jak vyplývá z § 1ř0b odst. Ň obchodního zákoníku: Tídící osoba je oprávnEna udílet 

statutárnímu orgánu Uízené osoby pokyny, a to i takové, které mohou být pro Uízenou osobu i 

nevýhodné, jestliže jsou v zájmu Uídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoUí koncern. Tím 

není dotčena povinnost osob tvoUících statutární orgán Uízené osoby nebo jeho členů jednat s 

péčí Uádného hospodáUe dle § 1ř0b odst. ň obchodního zákoníku. Tím, že je ovládající osobE 

umožnEno provádEt nevýhodné operace pro ovládanou osobu, vzniká obrovský prostor pro 

obchodní politiku ovládající osoby a samozUejmE také pro oblast finančního Uízení. Jestliže 
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jsou pokyny ovládající osoby nevýhodné pro ovládanou osobu, mEla by tato osoba zkoumat, 

zda-li je to výhodné pro nEkterou sesterskou společnost nebo pro holding jako celek. V praxi 

bývá velmi složité nalezení této odpovEdi.  

Obchodní zákoník dále v § 1ř0b odst. ň uvádí: Osoby, které jménem Uídící osoby 

udělují pokyny statutárnímu orgánu Uízené osoby, jsou povinny postupovat s péčí Uádného 

hospodáUe. Pokud tuto povinnost poruší, jsou povinny společně a nerozdílně nahradit škodu, 

která z toho Uízené osobě vznikne. Je-li sporné, zda tyto osoby postupovaly s péčí Uádného 

hospodáUe, nesou důkazní bUemeno. Za splnění závazku z náhrady škody ručí Uídící osoba. 

Z rozhovorů vyplynulo, že manažeUi dceUiných společností provádí pUesnE ty operace, 

které po nich manažeUi mateUské společnosti chtEjí. Zkoumání výhodnosti operace pro 

nEkterou sesterskou společnost nebo pro holding jako celek není často ani možné provádEt, 

protože vEtšinu informací má mateUská společnost. ManažeUi mateUské společnosti jsou tak 

v podstatE jediní, kteUí jsou schopni na tuto otázku odpovEdEt. V praxi je velmi málo viditelná 

také náhrada škody Uízené osobE od Uídící osoby. Problém nastává v tom, že žalovanou 

stranou by často musela být Uízená osoba, neboť ona ví nejlépe, jaké obchodní operace byly 

provedeny. 

Ovládací smlouva je v současné dobE aplikována pouze v jednom ze zkoumaných 

holdingů, a to pouze u vybraných společností.  

Jak bylo zjištEno, ovládací smlouva je vhodná: 

 u centralistického holdingu Ěpojetí dle funkce mateUské společnostiě – holding vykonává 

v podstatE veškeré manažerské funkce. ManažeUi dceUiné společnosti zajišťují pUedevším 

plynulý chod výroby; 

 v pUípadE, kdy může mateUská společnost ovládací smlouvu prosadit na valné hromadE. 

Bylo zjištEno, že když je malý počet vlastníku v  společnosti a mateUská společnost drží 

majoritu, mEla by se majorita blížit ř0 %. VhodnEjší je pUípad, kdy v dceUiné společnosti 

drží majoritu nižší než ř0 % mateUská společnost a je velký počet malých investorů. 

 

Nevhodná je ovládací smlouva u decentralizovaného způsobu Uízení, zejména u 

správního a strategického holdingu Ěpojetí dle funkce mateUské společnostiě. 
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4.4.4 Riziko v holdingu 

K základním výhodám holdingové struktury patUí rozložení rizika na více 

podnikatelských subjektů. Tato výhoda byla vyhodnocena jako jedna z hlavních na základE 

analýzy výsledků primárního výzkumu.   

 
Obrázek 4-19 - riziko u celistvé společnosti 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

V celistvé společnosti ĚvysvEtlení viz kapitola 3 Analýza současného stavu poznání) 

nese riziko všech aktivit Ěriziko obchodní, riziko výrobní, riziko lidských zdrojů, …, riziko ně 

jedna společnost – jedna právní entita, jedna účetní jednotka. Tato skutečnost ve svém 

důsledku znamená tlak na vyšší náklady vlastního kapitálu ĚakcionáUi v důsledku vyššího 

rizika žádají vyšší výnosě a vyšší náklady cizího kapitálu Ěvelké množství rizik ve velké 

celistvé společnosti může znamenat vyšší náklady na dluh než v pUípadE rozložení rizika u 

holdingové společnostiě.  

 
Obrázek 4-20 - rozložení rizika u holdingu 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

V holdingu je možné riziko rozložit na více společností. Každá ze společností nese své 

vlastní podnikatelské riziko v důsledku podnikatelské činnosti. MateUská společnost je tak 

v důsledku nenadálých událostí ohrožena nepUímo a může na rizikové projekty vyčlenit 

nEkterou dceUinou společnost. Riziko je možné rozkládat různými způsoby. Mezi nejčastEjší 
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způsob rozložení rizika, dle sdElení respondentů, byla diverzifikace rizika na podnikatelské 

plány. Každý podnikatelský plán byl realizován samostatnou společností. Tento pUístup je 

obzvláštE úspEšnE realizován v holdingu č. 1ň. 

V rámci primárního výzkumu bylo zjištEno, že holdingy kladou pUi diverzifikaci rizika 

na jednotlivé podnikatelské plány důraz na rizika, která nastanou, pokud podnikatelský 

projekt není úspEšný a společnost míUí k zániku. Tedy rizika pUi konkurzu pUípadnE likvidaci 

společnosti. Vzhledem k rozhodnutí, že zkoumané holdingy dávají pUednost společnosti 

s ručením omezeným a akciové společnosti, z této volby plyne ručení takto: 

a) společnost s ručením omezeným – společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladu. 

Toto platí také v pUípadE konkurzu společnosti Ě§ 56 odst. 5 obch. zákoníku). V pUípadE, 

že společníci splatí své vklady, není na nE § 56 odst. 5 aplikovatelný. V pUípadE likvidace 

společníci ručí za závazky společnosti do výše svého likvidačního zůstatku Ě§ 56 odst. 6 

obch. zákoníkuě V pUípadE nesplacení vkladu pak také do výše nesplaceného vkladu, tedy 

nejménE v rozsahu, v nEmž za závazky ručili za trvání společnosti. 

b) akciová společnost – akcionáUi neručí za závazky společnosti, proto na nE  není § 56 odst. 

5 obch. zákoníku aplikovatelný. § 56 odst. 6 platí analogicky jako u společnosti s ručením 

omezeným. V praxi nebývá velmi časté, že by zbyl nEjaký likvidační zůstatek v pUípadE 

likvidace společnosti.  

 

Z výše uvedeného platí, že je výhodné podnikatelská rizika rozložit na více 

podnikatelských subjektů. V pUípadE neúspEchu dceUiné společnosti hrozí mateUské 

společnosti nejhůUe ztráta celé této dceUiné společnosti Ěkonkurz, resp. likvidace společnostiě, 

tj. pUichází o vložený kapitál a veškerý majetek.  

Pokud závazky pUevyšují majetek neúspEšné společnosti, nemusí se mateUská 

společnost obávat, že bude muset tyto závazky platit. U akciové společnosti, jak už bylo 

uvedeno, akcionáUi neručí za závazky společnosti a u společnosti s ručením omezeným pUi 

splacení vkladu také ne. Otázkou k vyUešení je strategie mateUské společnosti a také etický 

rozmEr jejího jednání. Dalším atributem pUípadného krachu dceUiné společnosti může být 

ztráta image holdingu jako celku.  

V primárním výzkumu bylo zjištEno, že cílem mateUské společnosti je diverzifikace 

rizika. Respondenti uvedli, že jejich cílem není neuhrazení závazků vEUitelům v pUípadE , že 

podnikatelský plán dceUiné společnosti není úspEšný. ZároveO však bylo respondenty 

uvedeno, že v pUípadE konkurzu, resp. likvidace by mElo být postupováno dle zákona. 
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4.4.5 Náklady kapitálu 

Jednou ze stEžejních otázek úspEšného fungování podniku je stanovení kapitálové 

struktury. V pUípadE holdingu se rozhodování o kapitálové struktuUe vyznačuje specifiky. Jak 

je uvedeno v pUedchozích částech práce a jak vyplývá i z primárního výzkumu, holdingy často 

volí různé rozmístEní výrobních faktorů a dlouhodobého kapitálu mezi jednotlivé dceUiné 

společnosti. A to z různých důvodů, které jsou často u každého jednotlivého holdingu 

jedinečné. Pro pUíklad: rozmístEní výrobních faktorů holdingu č. 15 charakterizuje následující 

obrázek.  

 
Obrázek 4-21 - rozmístění výrobních faktorů u holdingu č.15 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Výše uvedený holding má ň dceUiné společnosti, z nichž každá má svoji úlohu. Dcera 

1 je společnost s vysokými aktivy a dosahuje vysokých výnosů. Tuto společnost je možné 

označit za základní stavební kámen holdingu. Dcera Ň kvůli pUenesení rizika pUi zahájení 

podnikání vlastní pozemky a nemovitosti, na kterých dcera 1 vyrábí. Za pronájem inkasuje od 

dcery 1 provizi. Dcera ň se zabývá pUedevším obchodní činností, realizuje vývoj, prodejní a 

poprodejní služby, servis, marketing apod. 

RozmístEní výrobních faktorů může být také dle umístEní nemovitostí a pUedmEtu 

podnikání. Jedná se o holding č. 1ň, jehož jednotlivé dceUiné společnosti se zabývají 

pUedevším pronájmem bytových a nebytových prostor v lukrativních částech mEst. Jednotlivá 

mEsta ĚpUípadnE nemovitostiě vždy pUedstavují jednu společnost, jak naznačuje následující 

obrázek. 

 
Obrázek 4-22 - rozmístění výrobních faktorů u holdingu č.13 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro růst hodnoty společnosti je podle Brighama a Ehrhardta ĚŇ011, s. 4ň a ŘŘě 

rozhodující růst cash flow a pokles WACC. V této části práce bude ukázáno, jak lze snížit 

WACC v pUípadE holdingu, konkrétnE holdingu č. 1ň. Pro stanovení kapitálové struktury je 

využito výpočtu dle WACC a Rovnice 3-1 – WACC.  

Simulace a prokázání kvantifikovatelných efektů holdingu Ěvýhody oproti celistvé 

společnostiě a prokázání kvalitativní výhody je znázornEno na dceUi 1 – MI27, dceUi Ň – ML a 

dceUi ň – MRE patUící do holdingu č.1ň. Rozvahy a výkazy zisku a ztráty jednotlivých 

společností jsou uvedeny v pUíloze disertační práce. Holdingy mohou náklady kapitálu 

jednotlivých dceUiných společností Uídit a ovlivOovat. Způsob ovlivnEní a jeho výsledek je 

uveden na následujících stranách. 

 

Pro výpočet nákladů kapitálu bylo nutné zjistit náklady vlastního a cizího kapitálu. 

Jsou použity hodnoty za roky Ň010, Ň011 a Ň01Ň. Je simulováno použití hodnot r. 2012 pro 

rozhodování na počátku r. Ň01ň. Vypočtené hodnoty za r. Ň010 a Ň011 jsou uvedeny pro 

dokumentaci výsledku a pUehled o vývoji výsledků v čase. Hodnoty vlastního a cizího 

kapitálu jsou uvedeny pUímo v textu v tabulkách. 

 

4.4.5.1 Náklady vlastního kapitálu 

V teorii je zpracováno a v praxi využíváno nEkolik způsobů výpočtu nákladů vlastního 

kapitálu. HospodaUení vybraných společností v holdingu č. 1ň není stálé a relativnE často se 

mEní jejich bilance. ZmEny mají za následek skokové rozdíly v nákladech kapitálu mezi 

jednotlivými roky Ědokumentováno výpočtem nákladů kapitálu za roky Ň010 až Ň01Ň, viz 

nížeě. Všechny teoretické pUístupy zároveO obsahují jistá omezení pro využití v praxi. 

Z tohoto důvodu autor pUistoupil k alternativnímu způsobu výpočtu nákladů kapitálu. Ten 

spočívá ve výpočtu nákladů kapitálu dle jednotlivých alternativ a poté je spočten aritmetický 

průmEr, který byl použit jako hodnota k výpočtu WACC. 

Níže uvedené vybrané výpočty jsou dle autora práce vhodné k uplatnEní v praxi 

v podmínkách zkoumaných holdingů. 

 

  

                                                 
27 jedná se o ilustrační označení společností 
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Výpočet č. 1 

Určení nákladů vlastního kapitálu na základE průmErné rentability vlastního kapitálu. 

Je využito výpočtu dle Rovnice 3-2 - náklady vlastního kapitálu dle ROE28. 

 

  2010 2011 2012 

společﾐost zisk VK ROE zisk VK ROE zisk VK ROE 

MI 14 756 305 224 4,83% 14 852 320 007 4,64% 21 157 335 332 6,31% 

ML -7 775 13 152 -59,12% -3 494 9 632 n/a -902 8 729 n/a 

MRE 5 482 30 845 17,77% 5 944 36 789 16,16% 6 133 42 921 14,29% 

Tabulka 4-14- rentabilita pro určení nákladů vlastního kapitálu 
Zdroj: vlastní zpracování, částky jsou v tis. Kč; n/a = not applicable. Výpočet není použit u 
společnosti ML za roky 2010 až 2012 vzhledem k její ztrátE. 
 

Kde  

zisk – hospodáUský výsledek za účetní období Ětj. po zdanEníě 

VK – vlastní kapitál. 

 

Autor práce dále využil i pUístupu na základE průmErné rentability tohoto odvEtví. 

Vzhledem k dlouhodobým výsledkům je využita jako zdroj rentabilita amerického trhu: zdroj 

www.damodaran.com, sekce Update Data, [cit 2013-7-13] pro trh R.E.I.T. (Real Estate 

Investment Trustě. Účetní rentabilita je dle Damodarana 1ň,Ň7 % a tržní 14,ŘŘ %. Jak uvádí 

MaUík Ě1ě ĚŇ011, s. Ň01-Ň0Ňě, jak rentabilita získaná výpočtem podnikových údajů, tak 

rentabilita získaná z trhu nemusí odpovídat pUedstavám majitelů společnosti. V průbEhu 

rozhovorů vedených s vlastníky holdingu bylo zjištEno, že jejich pUedstavy odpovídají 

vypočteným hodnotám ROE na základE účetních hodnot. InvestoUi na základE svého 

podnikatelského plánu pUedpokládají, že ztráta společnosti ML je pUechodná a neovlivní 

dlouhodobE finanční zdraví této společnosti.  

 

Výpočet č. 2 

Určení nákladů vlastního kapitálu na základE odvození od nákladů na cizí kapitál dle 

RežOákové (2002, s. 85) a MaUíka (1) (2011, s. 201). Je využito Rovnice 3-3 - náklady 

vlastního kapitálu dle cizího kapitálu. Výpočet nákladů cizího kapitálu charakterizuje níže 

uvedená tabulka. Dle doporučení výše uvedených autorů a na základE výsledků z primárního 

výzkumu je stanovena pUirážka k nákladům na cizí kapitál pUed odečtením úrokového 

daOového štítu ve výši 3 %. 

                                                 
28 viz kapitola 3.3.4 Modely výpočtu nákladů kapitálu, v dalších částech práce obdobnE 

http://www.damodaran.com/
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  2010 2011 2012 

společﾐost rd re rd re rd re 

MI 2,92% 5,92% 2,92% 5,92% 2,91% 5,91% 

ML 3,69% 6,69% 3,65% 6,65% 3,60% 6,60% 

MRE 3,26% 6,26% 3,23% 6,23% 3,21% 6,21% 

Tabulka 4-15 - náklady vlastního kapitálu dle cizího kapitálu 
Zdroj: vlastní zpracování; výpočet nákladů cizího kapitálu je uveden níže 
 

Výpočet č. 3 

Určení nákladů na kapitál získané z emise kmenových akcií vycházející z modelu 

CAPM. Je využito výpočtu dle Rovnice 3-1 – WACC. 

Jak nejvýhodnEjší model se pUitom jeví upravený tvar dle Rovnice 3-5 - upravený vzorec pro 

CAPM. Pro zkoumané společnosti jsou vypočteny následující hodnoty: 

rf = 4,21 %. Hodnota je stanovena dle poslední emise dluhopisů vydaným Ministerstvem 

financí ČR na ň0 let, ISIN CZ0001001796. Bližší údaje k dluhopisu dává následující tabulka. 

 

Druh iﾐ┗estičﾐího ﾐástroje dluhopis 

Forma Ieﾐﾐého papíru ﾐa ﾏajitele / doručitele 

Podoba Ieﾐﾐého papíru zakﾐiho┗aﾐý Ieﾐﾐý papír 

Jﾏeﾐo┗itá hodﾐota ┗ Kč 10 000,00 

Počet kusů ┗ eﾏisi 2 868 348 

Jednotka oHIhodo┗áﾐí v procentech 

Druh dluhopisu Státﾐí 
Datum emise 4.12.2006 

Datum splatnosti emise 4.12.2036 

Noﾏiﾐálﾐí úroko┗á sazHa 4,20% 

aktuálﾐí kurz k ンヱ.ヱヲ.ヲヰヱヲ ┗ Kč 99,61 

Výﾐos do doHy splatﾐosti 4,21% 

Tabulka 4-16 - výpočet výnosu dluhopisu do doby splatnosti 
Zdroj: Burza cenných papírů Praha, a.s. [cit 2013-7-12], vlastní výpočty 

 

Výnosnost dluhopisu do doby splatnosti ve výši 4,Ň1 % je vypočtena využitím 

Rovnice 3-6 - výnosnost dluhopisu do doby splatnosti. 

Klíčovou informací pro model CAPM je koeficient β. Jak uvádí RežOáková ĚŇ01Ň, s. 

123) k určení historické hodnoty beta je nutná dostatečnE dlouhá časová Uada dat, jejíž délka 

se mEní v závislosti na typu dat Ěroční, týdenníě a minimálnE stUednE efektivní kapitálový trh. 

Kapitálový trh České republiky tyto požadavky nesplOuje, proto je snaha o pUenos informací 

z jiných trhů. Dle Damodarana ĚŇ006, s. Ň05ě je využita pro stanovení koeficientu β metoda 

analogie – pUenos informací z vyspElých trhů. Vychází se z průmErné hodnoty β koeficientů 

podniků pro určitý obor. Aktuální hodnota βN = 1,04 je pUevzata z trhu USA: zdroj 
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www.damodaran.com, sekce Update Data, [cit 2013-7-5] pro trh R.E.I.T. (Real Estate 

Investment Trust).  

Dále byl vypočten beta koeficient βZ dle Rovnice 3-7 - výpočet koeficientu beta. 

Jsou pUitom vzaty v úvahu odlišnosti v obchodním riziku a odlišnost ve finančním 

riziku Ěkapitálové struktuUeě. Jak vyplývá z literatury MaUík Ě1ě ĚŇ011, s. 1Ňň-124), kapitálová 

struktura Ěpodíl vlastního a cizího kapitáluě by mEla být vyjádUena v tržních hodnotách 

namísto účetních. V práci jsou použity účetní hodnoty, neboť práce se primárnE nezabývá 

určením hodnoty vlastního kapitálu nebo oceOováním podniku. Výsledky upraveného 

koeficientu beta charakterizuje následující tabulka. 

 

 

2010 2011 2012 

společﾐost D E T β) D E T β) D E T β) 

MI 168 643 305 224 19% 1,51 128 627 320 007 19% 1,38 113 995 335 332 19% 1,33 

ML 277 129 13 125 19% 18,83 270 829 9 632 19% 24,73 264 312 8 729 19% 26,55 

MRE 164 672 30 845 19% 5,54 155 052 36 789 19% 4,59 146 266 42 921 19% 3,91 

Tabulka 4-17  - koeficient beta 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

NáslednE byly určeny následující rizikové prémie: 

 RPT – riziková prémie trhu; 

 RPZ – riziková prémie zemE; 

 RPP – riziková prémie podniku. 

 

Zdrojem dat byl stejnE jako v pUípadE podkladů pro beta koeficient Damodaran. 

Hodnoty rizikové prémie jsou následující: 

 RPT = 5,11 % riziková prémie trhu.29 PUedstavuje rizikovost desetiletých dluhopisů, a to 

ve výpočtu geometrického průmEru rizikovosti za období 1928-2012. V této oblasti 

nepanuje mezi znalci a odborníky Uada shoda, zda zvolit aritmetický nebo geometrický 

průmEr. Oba pUístupy totiž vedou k rozdílným výsledkům. Na základE literatury MaUík Ě1ě 

(2011, s. 119-1Ň1ě se autor práce pUiklonil k průmEru geometrickému, neboť lépe 

vyhovuje vybranému pUíkladu.  

 RPZ = 1,ŇŘ % riziková prémie zemE.30 PUedstavuje rizikovost zemE, která vychází z jejího 

ratingového ohodnocení – které je v současné dobE A1 dle Moody‘s a A+ dle Fitch. 

                                                 
29 zdroj: www.damodaran.cz soubor histretSP.xls [cit 2013-7-13] 
30 zdroj: www.damodaran.cz soubor ctryprem.xls [cit 2013-7-13] 

http://www.damodaran.com/
http://www.damodaran.cz/
http://www.damodaran.cz/
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 RPP = 2 % pro společnost MI, 3 % pro společnost ML a 2,5 % pro společnost MRE; 

riziková prémie podniku. Hodnoty rizikové prémie podniku jsou stanoveny dle MaUíka Ě1ě 

(2011, s. 121) dle pohledu na rizikovost podniku, kdy rizikovEjší jsou menší a málo 

stabilní podniky, zatímco ménE rizikové jsou podniky se stabilním hospodaUením a s delší 

historií. Všechny tUi zkoumané podniky mají relativnE kratší historii a stabilita 

hospodaUení je nejlepší u společnosti MI, následnE u MRE a nejménE stabilní je u 

společnosti ML.  

 

Výsledky nákladů vlastního kapitálu za výše uvedených pUedpokladů charakterizuje 

následující tabulka. 

 

společﾐost rf β RPt RPz RPp re 

MI 4,21% 1,33 5,11% 1,28% 2,00% 14,27% 

ML 4,21% 26,55 5,11% 1,28% 3,00% 144,15% 

MRE 4,21% 3,91 5,11% 1,28% 2,50% 27,97% 

Tabulka 4-18 - náklady vlastního kapitálu dle CAPM 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Výpočet č.4 

Určení nákladů vlastního kapitálu na základE analýzy rizika podniku, tzv. 

stavebnicový model, jak uvádí RežOáková ĚŇ01Ň, s. 1Ň5-1Ň6ě. Tento model nebyl pro výčet 

použit, protože použití této metody vyžaduje určité znalosti o podniku. PUi rozhovorech nebyli 

ochotni respondenti sdElovat tyto informace nebo se vEnovat stanovení rizika. 

 

Výpočet č. 5  

Určení nákladů vlastního kapitálu na základE nákladů kmenových akcií dle 

dividendového modelu tržní ceny kmenové akcie podle RežOákové ĚŇ00Ň, s. 83) nemohlo být 

provedeno. Žádná ze tUí sledovaných společností nevyplatila za období Ň010 až Ň01Ň 

dividendu, resp. podíl na zisku a není ani znám pUedpoklad vyplacení dividendy včetnE 

pUedpokladu růstu dividendy v dalších letech. 

 

Sumarizace výpočtů 

Z výše uvedených výpočtů vycházejí následující hodnoty nákladů vlastního kapitálu. 

Všechny náklady vlastního kapitálu společností MI, ML a MRE jsou vypočteny za léta Ň010 

až Ň01Ň. Hodnoty let Ň010 a Ň011 jsou pro dokumentaci výpočtu a výsledků. Rozhodující je 

hodnota za r. 2012. Vzhledem ke krátkému časovému úseku a také kvůli ne zcela stálému 
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hospodaUení jednotlivých společností byl použit alternativní pUístup k výpočtu. Spočíval 

v aritmetickém průmEru za všechny ň vypočtené náklady kapitálu dle výše uvedených 

způsobů. 

společﾐost dle ROE dle CAPM dle Iizího kapitálu aritﾏetiIký průﾏěr 
MI 6,31% 14,27% 5,91% 8,83% 

ML n/a 144,15% 6,60% 75,38% 

MRE 14,29% 27,97% 6,21% 16,16% 

Tabulka 4-19- sumarizace výsledků nákladů vlastního kapitálu 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Nelze nezaznamenat rozdílných výsledků dle jednotlivých výpočtů. Každý jednotlivý 

výpočet je založen na určitém pUedpokladu, který ovlivOuje jeho využití. Použití různých 

promEnných vede často k rozdílným výsledkům. Jedná se pUedevším o následující: 

 Vliv účetnictví – rozdílnost účetních metod týkající se pUedevším oceOování může vést 

k rozdílným výsledkům. Holding č. 1ň používá jednotnou metodiku účetnictví. Riziko 

tohoto faktoru bylo eliminováno. 

 Zvolení rentability vlastních společností nebo společností z oboru opEt vede k rozdílným 

výsledkům. Jak již bylo uvedeno výše, je lepší použít údaje o průmErné rentabilitE 

z vyspElých trhů s dostatečným počtem sledovaných společností. Tuto podmínku ČR 

nesplOuje. Dále je možné pUedpokládat rozdíly mezi účetní a tržní hodnotou kapitálu. Na 

základE zkoumání očekávání investorů byla zvolena rentabilita společností MI, ML a 

MRE. 

 Využití modelu CAPM opEt pUedpokládá údaje z vyspElých trhů – viz pUedchozí odrážka. 

PUenos dat z trhu USA může způsobit jistá zkreslení. Jak je uvedeno výše, výsledek RPT je 

silnE ovlivnEn zvolením aritmetického nebo geometrického průmEru rizikovosti 

dluhopisů. Odhadovaná hodnota beta koeficientu konkrétního podniku βZ je dále silnE 

ovlivnEna kapitálovou strukturou společností. Jak je z výpočtů patrné, silnE zadlužené 

společnosti dosahují vysoké βZ, která ovlivOuje celkový výsledek. 

 

Z důvodů uvedených výše byla zvolena za náklady vlastního kapitálu hodnota 

aritmetického průmEru z hodnot dle ROE, dle CAPM a dle cizího kapitálu.  

 

4.4.5.2 Náklady cizího kapitálu 

Všechny sledované společnosti MI, ML a MRE využívají z dluhového kapitálu 

klasický bankovní úvEr a dále dlouhodobé závazky k ovládající osobE – viz níže. Pro výpočet 
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nákladů kapitálu je využita Rovnice 3-8- náklady na cizí kapitál. Náklady dluhového kapitálu 

pro jednotlivé společnosti oscilují kolem ň%. Konkrétní výsledky uvádí následující tabulka. 

  

  2010 2011 2012 

společﾐost 
dl. 

zá┗azky 

bank. 

ú┗ěr 
i rd 

dl. 

zá┗azky 

bank. 

ú┗ěr 
i rd 

dl. 

zá┗azky 

bank. 

ú┗ěr 
i rd 

MI 7 185 116 747 3,61% 2,92% 8 412 102 545 3,61% 2,92% 9 271 88 097 3,59% 2,91% 

ML 117 200 91 040 4,55% 3,69% 117 200 83 456 4,50% 3,65% 117 200 75 872 4,45% 3,60% 

MRE 76 913 62 851 4,02% 3,26% 76 913 52 545 3,99% 3,23% 93 835 42 238 3,96% 3,21% 

Tabulka 4-20 - náklady cizího kapitálu 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Kde 

dl. závazky – jedná se o dlouhodobé závazky vykázané na Uádku B II. 1 v rozvaze v pasivech. 

Jedná se o závazky vůči mateUské společnosti, které svým charakterem odpovídají 

vnitropodnikovému úvEru. 

bank. úvEr – jedná se o bankovní úvEr vykázaný na Uádku B IV. v rozvaze v pasivech. Tádek 

B IV. 1. obsahuje dlouhodobý bankovní úvEr a Uádek B IV. Ň. krátkodobý bankovní úvEr. 

i – úroková sazba. Úroková sazba byla pUevzata z holdingu č. 1ň. 

 

Jiné zdroje cizího kapitálu, vyjma dlouhodobých závazků ovládané nebo ovládající 

osobE a bankovních úvErů, společnosti MI, ML a MRE nemají. 

 

4.4.5.3 Výpočet nákladů kapitálu 

Pro stanovení nákladů celkového kapitálu je využit výpočet dle WACC s využitím 

Rovnice 3-1 – WACC. PUedpokládejme využití jednotlivých nákladů kapitálu dosažených 

v pUedchozích výpočtech, jež sumarizuje následující tabulka. 

 

  ﾐáklady ┗lastﾐího kapitálu ﾐáklady Iizího 
kapitálu společﾐost dle ROE dle CAPM dle Iizího kapitálu aritﾏetiIký průﾏěr 

MI 6,31% 14,27% 5,91% 8,83% 2,91% 

ML n/a 144,15% 6,60% 75,38% 3,60% 

MRE 14,29% 27,97% 6,21% 16,16% 3,21% 

Tabulka 4-21 - sumarizace výsledků nákladů kapitálu 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Dále pUedpokládejme hodnoty vlastního a cizího kapitálu za r. Ň01Ň vycházejících 

z rozvah jednotlivých společností. 

 

společﾐost E C D T 

MI 335 332 449 327 113 995 19% 

ML 8 729 273 041 264 312 19% 

MRE 42 921 189 187 146 266 19% 

Tabulka 4-22 - hodnoty vlastního a cizího kapitálu r. 2012 
Zdroj: vlastní zpracování, částky jsou v tis. Kč 
 

T – sazba danE z pUíjmů právnických osob platná dle zákona o daních z pUíjmů pro r. Ň01Ň. 

Celkový kapitál zahrnuje vlastní kapitál Ěpoložka rozvahy A.ě a cizí kapitál Ěpoložka rozvahy 

B.ě pUičemž neobsahuje časové rozlišení Ěpoložka rozvahy C.I.ě. 

Pak WACC za rok 2012 dosahuje níže uvedených hodnot. 

 

společﾐost dle ROE dle CAPM dle Iizího kapitálu dle aritﾏetiIkého průﾏěru 

MI 5,45% 11,39% 5,15% 7,33% 

ML n/a 8,10% 3,70% 5,90% 

MRE 5,72% 8,83% 3,89% 6,15% 

Tabulka 4-23 - WACC v roce 2012 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Výpočet WACC slouží jako podklad pro simulaci použití nákladů kapitálu pro 

finanční Uízení holdingu na počátku r. Ň01ň. 

 

4.4.5.4 Možnosti holdingu ve změně nákladů kapitálu 

Specifika finančního Uízení holdingů jsou v  pUípadové studii ukázány na možnosti 

ovlivnEní nákladů kapitálu jednotlivých dceUiných společností a ve svém důsledku celého 

holdingu. 

Důvodem jsou pUedevším synergické efekty popsané v kapitole 3.5 Důvody 

k vytvoUení holdingu a 3.5.2 Ekonomický pUínos holdingu. Z rozhovorů s vedoucími 

pracovníky jednotlivých holdingů vyplynulo, že holdingy se snaží mEnit náklady kapitálu 

zejména s ohledem na: 

i. dosažení co nejnižších nákladů kapitálu v určité dceUiné společnosti. Důvodem ke snaze 

snižovat náklady kapitálu je  

a. vysoká rentabilita dceUiné společnosti – tedy snaha zachovat vysokou rentabilitu, 

resp. ji ještE zvýšit. Dalším důvodem je výhodnEjší zdanEní zisku než v jiné 
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dceUiné společnosti z důvodů rozdílných daOových sazeb Ětýká se holdingu 

s dceUinými společnostmi v různých státechě; 

b. snaha o vylepšení Ěsníženíě nákladů kapitálu z různých důvodů. Jedná se o 

„zlepšení“ účetních výkazů pro získání lepších úvErových podmínek u banky, pro 

potenciální investory, pro joint venture aj.; 

ii. snaha o snížení investovaného kapitálu ĚprovoznE nutného vlastního a cizího kapitáluě – 

s možností pUevádEní finančních prostUedků mezi holdingy, napU. formou půjčky se 

snižuje potUeba investovaného kapitálu. 

 

Způsob, jak zmEnit náklady kapitálu jednotlivých společností holdingu, spočívá 

zejména v: 

i. Uízení krátkodobého majetku – Uízení zásob, pohledávek a krátkodobého finančního 

majetku. V krátkodobém časovém úseku zde leží tEžištE možností holdingu. Autor 

disertační práce na základE primárního výzkumu vidí pUínos u: 

a. pUevodu zisku a využití osvobození od danE z pUíjmů prostUednictvím výplaty 

dividendy, resp. smlouvy o pUevodu zisku; 

b. provádEní různých obchodních operací prostUednictvím ovládací smlouvy; 

c. pUevodu finančních prostUedků prostUednictvím smlouvy o půjčce; 

d. cash poolingu a 

e. transferových cen;  

ii. Uízení dlouhodobého majetku – Uízení dlouhodobého majetku je náročnEjší oproti 

krátkodobému majetku zejména na čas. Jak primární, tak sekundární výzkum odhalil, že 

tEžištE specifik finančního Uízení holdingu a jeho praktického provádEní leží v Uízení 

krátkodobého majetku. 

 

PUedpokládejme pUesun finančních prostUedků ze společnosti MI do společnosti ML ve 

výši Ň0 mil. CZK na počátku r. Ň01ň. Společnost ML dosahuje dle výpočtu WACC nejnižší 

náklady kapitálu oproti společnosti MI a MRE. Je také nejvíce zadlužená z pohledu ukazatele 

vlastního ku cizímu kapitálu. Ze všech tUí sledovaných společností má nejvyšší náklady cizího 

kapitálu, které dosahují v r. Ň01Ň výše 5,9 %.  Cílem pUesunu je snížení nákladů dluhového 

kapitálu a také nákladů celkového kapitálu společnosti ML tak, aby bylo schopna dosahovat 

stabilního zisku a postupnE snižovat úroveO zadlužení. V první UadE snižovat zadlužení 

pocházející z bankovního úvEru. Operativním cílem pUesunu je snaha o dokončení opravy 

budovy ML, snížení závazků z úvEru ĚpUedčasné uhrazení části úvEruě, vylepšení finanční 
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pozice za účelem získání nového úvEru na nový podnikatelský projekt, který zajistí dle 

podnikatelského plánu vyšší výnosy. Společnost MI realizuje v r. 2013 vEtšinu svých 

krátkodobých pohledávek, takže není ohrožen princip nepUetržitého trvání účetní jednotky. 

ZmEny v nákladech dluhového kapitálu mají následující posloupnost. 

 

společﾐost dl. zá┗azky Haﾐk. ú┗ěr i rd 

ML 117 200 75 872 4,45% 3,60% 

ML zﾏěﾐa 137 200 65 872 3,42% 2,77% 

zﾏěﾐa 20 000 -10 000 -1,03% -0,83% 

Tabulka 4-24 - změny v nákladech na dluhový kapitál 
Zdroj: vlastní zpracování; nové hodnoty jsou označeny jako „zmEna“; částky jsou v tis. Kč 

 

Společnost ML získává finanční prostUedky. ZmEna v rozvaze této společnosti spočívá 

ve zvýšení bankovního účtu a souvztažnE zvýšení dlouhodobých závazků – nová smlouva o 

půjčce se společností MI. Z pUijatých penEž je částečnE uhrazen úvEr ve výši 10 mil. Kč. Úrok 

mezi společnostmi MI a ML je stanoven s ohledem na transferové ceny za standardních 

podmínek s využitím metody srovnatelné nezávislé ceny. Dle této metody je stanovena výše 

úroku na ň,1 %. Jedná se o nižší úrok než od banky a klesají tak náklady cizího kapitálu. 

Náklady cizího kapitálu společnosti MI se nezmEnily. 

 PUedpokládejme tedy pUesun finančních prostUedků k 31.12.2012. Náklady vlastního 

kapitálu společností MI a ML se vlivem pUesunu zmEnily dle níže uvedené tabulky. 

 

  ﾐáklady ┗lastﾐího kapitálu ﾐáklady Iizího kapitálu 

společﾐost dle ROE dle CAPM dle Iizího kapitálu aritﾏetiIký průﾏěr   

MI 6,31% 14,27% 5,91% 8,83% 2,91% 

ML  n/a 144,15% 6,60% 75,38% 3,60% 

MI zﾏěﾐa 6,31% 14,27% 5,91% 8,83% 2,91% 

ML zﾏěﾐa n/a 149,15% 5,77% 77,46% 2,77% 

Tabulka 4-25 - změny v nákladech na vlastní kapitál 
Zdroj: vlastní zpracování; nové hodnoty jsou označeny jako „zmEna“ 

 

Náklady vlastního kapitálu dle ROE se nemEní k 31.12.2012. ZmEna je očekávána až 

v průbEhu r. Ň01ň. Společnost MI bude v budoucnu dosahovat vyšších výnosů díky 

výnosovým úrokům z půjčky. Společnost ML by mEla dosahovat nižších nákladů vlastního 

kapitálu dle ROE. Její náklady budou ménE zatíženy nákladovými úroky a z důvodů výše 

popsaného podnikatelského plánu by mEla dosahovat vyšší výnosů a stabilnEjšího zisku. 

Náklady vlastního kapitálu dle ROE jsou vypočteny u společnosti ML z důvodu ztráty v r. 
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2012. Náklady vlastního kapitálu společnosti MI dle CAPM by mohly být v budoucnu 

zvýšeny z důvodu rizikové prémie podniku RPP. A to za pUedpokladu, že společnost MI by 

nemEla stabilní vývoj hospodaUení a začala namísto zisku dosahovat ztráty. Poté je možné 

očekávat zvýšení nákladů kapitálu dle ROE a v důsledku rizikové prémie podniku RPP. 

Náklady dle CAPM se mEní u společnosti ML, protože se mEní kapitálová struktura. 

V pUípadE, že je známý dlouhodobý koeficient beta, jak popisuje MaUík Ě1ě ĚŇ011, s. 1Ň4ě, je 

možné mEnit i ten. V našem pUípadE není známa dlouhodobá β, proto za zmEnou nákladů 

kapitálu stojí kapitálová struktura, resp. na základE upraveného tvaru dle RežOákové ĚŇ012, s. 

1Ň0 a násl.ě hodnota rizikové prémie podniku RPP z 2,5 % na 3 %. Náklady vlastního kapitálu 

pro společnost ML rostou po pUesunu finančních prostUedků z 144,15 % na 149,15 %. 

Náklady vlastního kapitálu určené dle cizího kapitálu se mEní pro společnost ML, 

která platí za půjčku od společnosti MI nižší úroky než od banky. A to z hodnoty 3,60 % na 

hodnotu 2,77 %. 

 

Vliv na WACC po provedené zmEnE není patrný pro společnost MI, které se nemEní 

kapitálová struktura a náklady kapitálu. V budoucnu bude pozorovatelné zvýšení nákladů dle 

ROE, neboť společnost MI bude dosahovat vyšších výnosů v důsledku výnosových úroků 

z půjčky společnosti ML. 

Následující tabulka charakterizuje provedené zmEny u společnosti MI a ML. V tabulce 

jsou uvedeny WACC u společnosti MI a ML pUed a po realizaci půjčky Ěoznačeno jako 

zmEnaě. WACC jsou uvedeny ve čtyUech sloupcích. Liší se podle toho, jakým způsobem byly 

vypočteny náklady vlastního kapitálu. Vliv na WACC je zUetelný u společnosti ML. Pokud 

budeme pUedpokládat pro výpočet nákladů vlastního kapitálu hodnoty aritmetického průmEru, 

je vliv na WACC u společnosti ML -0,6 %. Náklady kapitálu společnosti ML se tedy snížily o 

0,6 %. 

 

společﾐost dle ROE dle CAPM dle Iizího kapitálu dle aritﾏetiIkého průﾏěru 

MI 5,27% 11,17% 4,97% 7,14% 

MI zﾏěﾐa 5,27% 11,17% 4,97% 7,14% 

ML n/a 8,84% 2,64% 5,74% 

ML zﾏěﾐa n/a 8,21% 2,07% 5,14% 

MI rozdíl 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ML rozdíl n/a -0,62% -0,57% -0,60% 

Tabulka 4-26 - změny ve WACC 
Zdroj: vlastní zpracování; nové hodnoty jsou označeny jako „zmEna“ 
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Z výše uvedených výsledků vyplývá, že holding pUesunem finančních prostUedků mezi 

mateUskou společností a jednotlivými dceUinými společnostmi může Uídit náklady kapitálu 

jednotlivých společností v holdingu s cílem jejich minimalizace, a tím optimalizovat 

kapitálovou strukturu. 

Holding může zvyšovat cizí kapitál v jednotlivých dceUiných společnostech formou 

půjček. V důsledku využití transferových cen je možné dosahovat nižších úroků z půjček než 

z jiných cizích zdrojů financování.  
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5 Diskuse výsledků a vědecký pUínos disertační práce 

 
V zásadE má každá společnost, jejíž aktivity začínají být „velké“ Ěz pohledu velikosti 

aktiv, výnosů, počtu zamEstnanců, rizika apod.ě dvE možnosti. První spočívá v rozšiUování 

aktivit stále v téže podnikatelské entitE – můžeme ji označit za celistvou společnost Ějeden 

podnikatelský subjekt, jedna společnost, jedna účetní jednotkaě. Druhá možnost spočívá 

v rozšiUování aktivit v dalších Ěnovýchě společnostech a vznik holdingu – mateUská společnost 

na vrcholu a skupinou dceUiných společností. Cílem je pUitom maximalizace hodnoty podniku 

pUi v současné dobE uplatOovaném konceptu CSR – Corporate Social Responsibility 

Ěspolečenská odpovEdnost firemě. 

PUi vypracování disertační práce byla provedena analýza současného stavu poznání, 

které se týká pUedevším vymezení pojmu holding, jeho identifikace a vymezení holdingu 

v podmínkách České republiky. Z hlediska teoretického byly uvedeny druhy holdingů dle 

různého způsobu členEní. Dále byly sumarizovány důvody k vytvoUení holdingu a byl 

demonstrován ekonomický pUínos holdingu. 

Na základE studia literatury bylo zjištEno, že teorie i praxe se vEnuje finančnímu 

managementu, optimalizaci nákladů kapitálu, způsobům finančního Uízení, důvodům 

k vytváUení holdingu. Lze také dovodit, že je vEnována pozornost zejména kvantitativnímu 

výzkumu holdingů. PUípadnE je možné nalézt výzkumy velkých společností, u kterých lze 

pUedpokládat, že často bývají holdingy. V pUedložené práci se její autor vEnuje kvalitativnímu 

výzkum ve vztahu k Uízení holdingu v podmínkách České republiky s důrazem na oblast 

finančního Uízení. Důvodem je zjištEní, že chybí komplexní a systematický popis specifik 

finančního Uízení holdingu, který autor práce vidí pUedevším ve způsobech pUevodu finančních 

prostUedků mezi jednotlivými společnostmi, Uízení nákladu kapitálu a optimalizaci zdrojů 

financování. 

Primární výzkum spočíval v dotazníku a rozhovorech s vedoucími pUedstaviteli 

celkem 15 holdingových společností Ěcelkový počet společností včetnE dceUiných společností 

činil k datu zpracování disertační práce 1ŘŘ ksě. Dotazník byl zpracován jako soubor celkem 

1ň otevUených otázek, kdy respondenti mEli možnost z výbEru pUedem určených odpovEdí. 

Byl dán prostor ke specifikaci a zdůraznEní, zdůvodnEní nebo rozvinutí jejich odpovEdi. 

Na dotazníkové šetUení ihned navázaly rozhovory, jejichž cílem bylo prozkoumat 

specifika finančního Uízení holdingů v podmínkách České republiky s akcentem na oblast 

finančního Uízení. Rozhovory byly stEžejním zdrojem informací v primárním výzkumu. Byl 
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pUitom kladem důraz na pUedpoklad, že pUetrvávajícím důvodem ke vzniku holdingu je 

minimalizace rizika individuálního investora a minimalizace nákladů kapitálu. 

ZávEry z kvalitativního výzkumu 15 holdingů jsou v nEkterých ohledech obdobné jako 

závEry výzkumů kvantitativních. ObdobnE jak uvádEjí La Porta a Shleifer (1998) bylo 

zjištEno, že nejrozšíUenEjším druhem jsou pyramidální holdingy. Respondenti uvádEli, že je 

jejich snahou spíše horizontální holding, než vertikální. U zkoumaných holdingů bylo 

vyrovnané zastoupení ňň % vertikální a 40 % horizontální. Byl potvrzen závEr La Porta a 

Shleifera, že na vrcholku pyramidy je často rodina – fyzická osoba Ěotecě. To platí pUedevším 

holdingy se sídlem mateUské společnosti v České republice. V pUípadE zahraničních je na 

vrcholu buď rodina nebo akciová společnost s různým počtem akcionáUů, a to od nEkolika 

desítek po stovky. 

Jak vyplývá z ekonomických výsledků zkoumaných holdingů, holdingy pojí jisté 

specifické znaky. PUi bližší analýze nEkterých společností holdingu by bylo možné je 

vyhodnotit jako společnosti, které spEjí k bankrotu. Zatímco v holdingu jsou tyto společnosti 

vnímány jako finančnE zdravé a pUispívající k dobré výkonnosti celého holdingu. Jedná se 

pUedevším o následující ukazatele: 

 NEkteré holdingy vykazují vysoké hodnoty zadlužení, pUičemž vEtšinou se jedná o 

zadlužení dlouhodobé. Společnosti v holdingu zámErnE pUesouvají finanční prostUedky 

mezi sebou z důvodu ovlivnEní míry zadluženosti. Samostatné společnosti pUi vysoké 

hodnotE zadlužení mají obtížný manévrovací prostor, kdežto společnosti v holdingu 

mohou využít pUesunu finančních prostUedků mezi jednotlivými společnostmi s cílem 

minimalizace rizika a minimalizace nákladů kapitálu. Vysoké zadlužení umožOuje 

holdingům efektivní alokaci omezeného množství kapitálu.  

 Společnosti v holdingu disponují rozdílnou výší čistého pracovního kapitálu. Zatímco 

nEkteré společnosti v holdingu disponují vysokou hodnotou obEžných aktiv ĚzvláštE pak 

vysokou hodnotou krátkodobého finančního majetkuě oproti krátkodobým závazkům, jiné 

společnosti vykazují hodnoty čistého pracovního kapitálu nízké. Nejsou výjimkou ani 

záporné hodnoty čistého pracovního kapitálu. Holdingy cílenE Uídí hodnotu čistého 

pracovního kapitálu, zejména s ohledem na náklady kapitálu a riziko individuálního 

investora. Bylo zjištEno, že vysoká hodnota čistého pracovního kapitálu je zejména u 

mateUské společnosti nebo u vybrané dceUiné společnosti, která má Uídící funkci vůči 

ostatním subjektům v holdingu ve vztahu k financím. 

 Holdingy často rozdElují společnosti s ohledem na jejich funkci na společnosti výrobní, 

servisní. Výrobní společnosti často dosahují vysokých hodnot rentability, zatímco jiné 
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společnosti v holdingu často hospodaUí jen kolem „kolem nuly“. NevýdElečné společnosti 

mají za úkol pUedevším vykonávat servis pro sesterské společnosti, zatímco výdElečné 

společnosti hromadí dostatečnou výši finančních prostUedků pro zvyšování hodnoty 

celého holdingu. Volné finanční prostUedky je možné využít pro další podnikatelský plán. 

 StejnE jako u zadluženosti je možné pozorovat relativnE nízké ukazatele okamžité 

likvidity. NEkteré společnosti v holdingu mají zámErnE nízké ukazatele okamžité likvidity, 

neboť často nevystupují mimo holding – poUizují své vstupy a realizují své výstupy 

primárnE v rámci holdingu. Vzhledem k tomu je omezeno nebezpečí neUízeného 

pUedlužení a nebezpečí insolvence. Dále byla zjištEna zámErná nízká hodnota 

krátkodobého finančního majetku v důsledku existence cash managementu. Společnosti 

v holdingu cílenE Uídí krátkodobý finanční majetek. 

 U nEkterých společností v holdingu č. 1ň jsou patrné nízké nebo neexistující tržby. Jedná 

se o společnosti, které disponují určitými aktivy, ale podnikatelský plán se u nich nedostal 

ještE do stádia realizace tržeb. Společnosti byly vytvoUeny za účelem realizace 

podnikatelského plánu za podmínky ochrany rizik, využití možnosti ručení vůči vEUitelům 

dané legislativou a Uízení nákladů kapitálu. 

 

Jako hlavní důvod k vytvoUení holdingu byly respondenty uvedeny zejména důvody 

získání konkurenční výhody v určité oblasti a zvýšení podílu na trhu. U důvodu získání 

konkurenční výhody byly vyhodnoceny jako zásadní koordinované činnosti všech společností 

holdingu pUi výrobE a následném prodeji. Často se jako nejvýhodnEjší jeví svEUení prodeje 

pouze do jedné společnosti v holdingu, zatímco ostatní společnosti generují v zásadE jen 

vnitroholdingové tržby. Z výzkumu dále vyplynulo, že vyšší podíl na trhu společnosti snáze 

dosahují akvizicí stávající společnosti než-li postupným získáváním trhu na úkor konkurentů. 

Z pohledu ručení je pro holding klíčové ručitelské riziko – možnost rozložení rizika na 

více podnikatelských subjektů. Respondenti uvádEli tuto výhodu za klíčovou společnE 

s možností ovlivOovat náklady kapitálu. Jak celistvá společnost, tak holding mají svá rizika. 

V celistvé společnosti nese riziko všech aktivit jedna společnost – jedna právní entita, jedna 

účetní jednotka. Tato skutečnost ve svém důsledku znamená tlak na vyšší náklady vlastního 

kapitálu ĚakcionáUi v důsledku vyššího rizika žádají vyšší výnosě a vyšší náklady cizího 

kapitálu Ěvelké množství rizik ve velké celistvé společnosti může znamenat vyšší náklady na 

dluh než v pUípadE rozložení rizika u holdingové společnostiě. Zatímco v holdingu je možné 

rozložit riziko na více společností. Každá ze společností nese své vlastní podnikatelské riziko 
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v důsledku podnikatelské činnosti. MateUská společnost je tak v důsledku nenadálých událostí 

ohrožena nepUímo a může na rizikové projekty vyčlenit nEkterou dceUinou společnost.  

Riziko je možné rozkládat různými způsoby. Mezi nejčastEjší způsob minimalizace 

rizika, dle sdElení respondentů, byla diverzifikace rizika na podnikatelské plány. Každý 

podnikatelský plán byl realizován samostatnou společností. Tento pUístup je obzvláštE 

úspEšnE realizován v holdingu č. 1ň. 

Ručitelské riziko bylo vyhodnoceno ve dvou ohledech: 

i. v pozitivním slova smyslu: výhody ručení, kdy jednotlivé společnosti ručí svým 

sesterským společnostem anebo si ručí navzájem; 

ii. v negativním slova smyslu: výhody ručení, kdy každá společnost ručí za své závazky 

samostatnE – tato výhoda byla uvedena pUedevším ve vztahu k negativním událostem, 

jako je nedostatek likvidity, problémy se splácením závazků, neúspEch v podnikatelském 

plánu aj. Otázkou k Uešení je však etická stránka jednání mateUské společnosti, které může 

nechat ve své dceUiné společnosti nesplacené závazky. Navazujícím problémem může být 

ztráta image holdingu je vztahu ke všem stakeholders a dalším subjektům. 

 

Hanousek, Kočenda a Mašika ĚŇ01Ňě zjistili, že koncentrované a zahraniční vlastnictví 

jsou kladnE provázány s efektivitou. Prokázali, že vyšší efektivita je spojena se zahraničním 

vlastnictvím. Tyto závEry potvrdil i výzkum v rámci zpracování disertační práce. 

U zkoumaných holdingů bylo zjištEno, že vyšší rentability dosahují společnosti se zahraniční 

účastí Ěčasto je jedná o dceUiné společnosti zahraničních holdingůě – holding č. 5, č. 7, č. 11 a 

č. 1Ň. U společností se zahraniční účastí byl zjištEn celkovE vyšší tlak na dosahování vyšší 

rentability než u společností domácích. 

Vlivem pUevádEní finančních prostUedků mezi jednotlivými společnostmi holdingu se 

snižují nároky na velikost kapitálu. Kdyby nedocházelo k půjčkám v holdingu, bylo by nutné 

investovat vyšší objem kapitálu. Vlivem uplatnEní transferových cen mohou holdingy využít 

u půjček nižší úrokové sazby, než které by dosáhly na volném trhu vzhledem k riziku vEUitele. 

Tím jsou holdingy schopné ovlivnit náklady kapitálu jednotlivých dceUiných společností a 

minimalizovat vážené průmErné náklady kapitálu. 

Dopad pUevodu volných penEžních prostUedků byl simulován na pUíkladu holdingu č. 

1ň. Byl jednoznačnE prokázán pokles WACC u jedné ze společností tvoUících holding. 
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Závěr 
Značná část ekonomických aktivit je v dnešní ekonomice zabezpečena prostUednictvím 

korporací, tedy v různé míUe právnE a ekonomicky spojených podnicích. Růstem globalizace a 

mezinárodního obchodu se stírají hranice mezi jednotlivými státy. Korporace využívají své 

síly a snaží se operovat na trzích mnoha států. Ke svému rozvoji využívají buď novE založené 

nebo již stávající společnosti, které často tvoUí spletitou organizační strukturu. Mezi 

pUedstavitele korporací patUí holding. Holdingová společnost má určitým způsobem kontrolu 

nad jinými ĚdceUinýmiě společnosti a snaží se využívat synergického efektu v různých 

oblastech. Zejména Uízení a diverzifikace rizika, Uízení transferových cen, daOové plánování, 

Uízení a optimalizace nákladů kapitálu. 

Disertační práce se vEnuje specifikům finančního Uízení holdingů. V úvodu je 

charakterizován důvod aktuálnosti tématu a vhodnost jeho využití jako disertační práce. Na 

základE studia odborné literatury lze dedukovat, že specifika finančního Uízení holdingů 

nejsou dostatečnE a komplexnE popsána. V analýze současného stavu poznání v oblasti práce 

je vymezen pojem holding dle ekonomické teorie. Následuje legislativní vymezení holdingu a 

vymezení pojmu holding v České republice. 

Na základE sekundárního výzkumu byly popsány druhy holdingu dle různých způsobů 

členEní. V praxi je obtížné najít holding pUesnE dle jednotlivých kritérií, častEji se setkáváme 

se smíšeným druhem.  

Zásadní postavení mají důvody, které vedou podnikatelské entity k vytváUení 

holdingových seskupení. Tyto důvody jsou různé, ale hlavní podíl pUedstavuje synergický 

efekt, využití pUebytečných penEžních prostUedků, diversifikace a Uízení rizika, využití státní 

podpory v různých zemích, snížení nákladů zastoupení, snaha o dosažení vyšší 

konkurenceschopnosti, zlepšení pozice v oblasti nákupu a odbytu, Uízení nákladů kapitálu a 

jejich optimalizace. Ekonomický pUínos holdingu tkví pUedevším ve využití synergického 

efektu a v maximalizaci hodnoty holdingu. 

Holdingového seskupení je možné dosáhnout pomocí pUemEn společností. Cílem 

pUemEny je však další koncentrace kapitálu, a to pomocí sloučení Ěfúzeě, rozdElení nebo 

pUevod jmEní na společníka. 

Hlavním cílem disertační práce bylo prozkoumat specifika Uízení holdingů 

v podmínkách České republiky s akcentem na oblast finančního Uízení. Autor práce vycházel 

z pUedpokladu, že pUetrvávajícím důvodem ke vzniku holdingu je minimalizace rizika 

individuálního investora a minimalizace nákladů kapitálu. 
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Cíl disertační práce leží pUedevším v oblasti poznání a v oblasti vlastního pUínosu ke 

specifikům finančního Uízení holdingů. Oblast poznání spočívá v identifikaci a analýze 

specifik finančního Uízení. Pozornost je vEnována pUedevším možnostem pUevodu finančních 

prostUedků mezi jednotlivými společnostmi holdingu. Jak z primárního, tak ze sekundárního 

výzkumu vyplynulo, že jádro finančního Uízení holdingu tkví v Uízení krátkodobého kapitálu 

s možností ovlivnEní dlouhodobého kapitálu v delším časovém horizontu. 

Oblast vlastního pUínosu spočívá v primárním výzkumu u 15 holdingových společností 

prostUednictvím dotazníku a rozhovorů. Výzkum se zamEUil na specifika finančního Uízení 

holdingů v podmínkách České republiky s akcentem na oblast finančního Uízení. Výsledky 

dotazníku a rozhovorů byly využity v simulaci a prokázání kvantifikovatelných efektů 

holdingu Ěvýhody oproti celistvé společnostiě, prokázání kvalitativních výhod a identifikování 

kritických bodů systémů – a to formou pUípadové studie. 

Autor práce se vzhledem ke své pracovní pozici auditora snažil v práci použít co 

nejvíce svých vlastních zkušeností. 
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zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjmů, ve znEní pozdEjších pUedpisů 

zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpisů 

zákon č. ň70/Ň000 Sb., kterým se mEní zákon č. 51ň/1řř1 Sb., obchodní zákoník, ve znEní 

pozdEjších pUedpisů, zákon č. ň5Ř/1řřŇ Sb., o notáUích a jejich činnosti ĚnotáUský Uádě, ve 

znEní pozdEjších pUedpisů, zákon č. 15/1řřŘ Sb., o Komisi pro cenné papíry a o zmEnE a 

doplnEní dalších zákonů, ve znEní zákona č. ň0/Ň000 Sb., zákon č. Ň00/1řř0 Sb., o 

pUestupcích, ve znEní pozdEjších pUedpisů, zákon č. řř/1ř6ň Sb., občanský soudní Uád, ve 

znEní pozdEjších pUedpisů, a zákon č. ňŇŘ/1řř1 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znEní 

pozdEjších pUedpisů 

zákon č. 14ň/Ň001 Sb., o ochranE hospodáUské soutEže a o zmEnE nEkterých zákonů Ězákon o 

ochranE hospodáUské soutEžeě 

zákon č. 1Ň5/Ň005 Sb., o pUemEnách obchodních společností a družstev, ve znEní pozdEjších 

pUedpisů 

zákon č. řň/Ň00ř Sb., o auditorech a o zmEnE nEkterých zákonů Ězákon o auditorech), ve 

znEní pozdEjších pUedpisů 
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Seznam zkratek 
 

ABL – asset-based  lending, není ustálený český výraz; jde o půjčování kryté aktivy 

ALS Standard – Arm’s Length Standard, pravidlo tržního odstupu 

ARD – Alternative Dispute Resolution, alternativní Uešení sporů 

CAPM – Capital Assets Pricing Model, model oceOování kapitálových aktiv 

CCOs – Claims and Change Orders, není ustálený český výraz; jde o reklamace a zmEny 

v objednávkách týkající se techniky ARD 

CF – cash flow, penEžní toky 

ČR – Česká republika 

ČSH – čistá současná hodnota 

EU – Evropská unie 

EBIT – Earnings before interest and taxes, zisk pUed započtením úroků a daní 

EBITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, zisk pUed 

započtením úroků, daní a odpisů  

ERP – Enterprise Resource Planning, není ustálený český výraz; jde o systém pro podporu 

informační systém, který automatizuje procesy a činnosti podniku 

EVA – Economic Value Added, ekonomická pUidaná hodnota 

EUR – euro 

HV – hospodáUský výsledek 

IDSS – Intelligent Decision Support Systém, není ustálený český výraz; jde o systém pro 

podporu rozhodování 

IFRS – International Financial Reporting Standards, Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictvíě 

Kč – koruna česká 

obch. zákoník – zákon č. 51ň/1řř1 Sb., obchodní zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpisů 

OECD – (Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj 

R.E.I.T. – Real Estate Investment Trust, není ustálený český výraz; jde o společnosti 

investující do nemovitostí 

ROA – Renurn on Assets, rentabilita aktiv 

ROCE – Return on Capital Employed, rentabilita dlouhodobého majetku Ěvlastní kapitál a 

dlouhodobé závazkyě 

ROE – Renurn on Equity, rentabilita vlastního kapitálu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Earnings_before_interest_and_taxes
http://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_Capital_Employed
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ROI – Renurn on Investment, rentabilita vloženého kapitálu Ěcelkového kapitáluě 

ROS – Renurn on Sales, rentabilita tržeb 

SH – současná hodnota 

TMS – Treasury Management System, není ustálený český výraz; jde o systémy Uízení 

finančních prostUedků 

USA – United States of America, Spojené státy americké 

USD – United States dollar, americký dolar 
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Příloha č. 1 Dotazník

David Ficbauer

1. Jak dlouho je/jsou Vaše společnost/i v holdingové struktuře?######## ######## ########

2. Jaký je obor podnikání Vašich společností? Je-li více oborů, prosím specifikujte.######## ######## ######## ######## ######## ########

3. Jaký je počet společností v holdingu?######## ######## ######## ######## ########

4. Jaká je velikost holdingu dle celkových (konsolidovaných) tržeb v CZK?######## ######## ######## ########

5. Kde je sídlo mateřské společnosti?

6. Jaký je podíl rozhodujícího vlastníka (ovládající osoby)?

7. Jaký je Váš typ holdingu? Jde-li o typ smíšený prosím specifikujte převažující rys.######## ######## ######## ######## ######## ########

Dotazník

Specifika finančního řízení holdingu

Pokud není uvedeno jinak, prosím vyplňte tento dotazník označením jedné z možných odpovědí, 

případně doplněním vlastního komentáře. Váš komentář je pro mě velmi důležitý.

Tento dotazník slouží ke zpracování mé disertační práce Specifika finančního řízení holdingu na 

Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.

Děkuji Vám za čas věnovaný vyplněním dotazníku a za Vaše názory.

A) méně než 1 rok B) 1 rok až 2 roky C) více než 2 roky

A) zemědělství, lesnictví, rybolov B) dobývání nerostných surovin

C) zpracovatelský průmysl D) výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

E) stavebnictví F) obchod

G) pohostinství a ubytování H) doprava, skladování, spoje

I) ostatní služby

A) do 5 B) 6 až 10 C) 11 až 20

D) 21 až 30 E) více než 30

A) do 100 mil. B) 101 mil. až 500 mil. K C) 501 mil. až 1 mld. K

D) více než 1 mld.

A) Česká republika B) Slovenská republika

C) jiná země EU–prosím specifikujte >

D) jiná země Evropy mimo EU–prosím specifikujte >>

E) USA

F) jiná země – prosím specifikujte >

A) do 40 % B) 41 – 60 % C) 61 – 80 %

D) 81 – 99 % E) 100 %

A) pyramidální (matka vlastní dcery, dcery pak vlastní další dcery - vnučky)

B) radiální (matka vlastní dcery i vnučky, dcery také vlastní vnučky)

C) horizontální (společnosti s obdobným předmětem podnikání)

D) vertikální (společnosti s navazujícími předměty podnikání)

E) konglomerátní (společnosti s odlišnými předměty podnikání)



Příloha č. 1 Dotazník

8. Jaké důvody Vás vedly ke vzniku holdingu? Prosím blíže specifikujte.

9. Splnila se Vaše očekávání vznikem holdingu?

Pokud se Vaše očekávání splnila částečně, prosím specifikujte, která se splnila a která ne.

Splněná očekávaní:

G) smíšený typ – prosím specifikujte >>

A) optimalizace ručení

B) optimalizace nákladů kapitálu

C) důsledek akvizice

D) daňové plánování

E) získání konkurenční výhody v určité oblasti

F) zlepšení vyjednávací pozice vůči obchodním partnerům

G) úspory v určité oblasti

H) zvýšení podílu na trhu

I) vstup na nový trh

J) společný výzkum, vývoj

K) společná logistika, marketing

L) jiné

A) splnění očekávání na 100 % B) splnění očekávání na 75 %

C) splnění očekávání na 50 % D) splnění očekávání na 25 %

E) nesplnila mé očekávání



Příloha č. 1 Dotazník

Nesplněná očekávaní:

10. Jaké výhody má pro Vás holdingová struktura? U každého zatrženého bodu prosím specifikujte.

11. Jaké nevýhody má pro Vás Vaše holdingová struktura? U každého zatrženého bodu prosím specifikujte.########

12. Zvažujete nyní změny v holdingu (rozdělení společností, sloučení, akvizice aj.)?

A) optimalizace ručení

B) optimalizace nákladů kapitálu

C) synergické efekty v oblasti 

D) daňové úspory

E) jiné

A) nepřehledné řízení

B) nepřehledné vlastnické vztahy

C) nemožnost ovlivnit rozhodování v krátkém čase

D) problémové jednání s minoritními vlastníky

E) jiné

A) ano – prosím specifikujte jaké…

B) ne



Příloha č. 1 Dotazník

13. Pokuste se porovnat holding s předešlou formou a pokuste se specifikovat finanční řízení

holdingu. U každé možnosti současně uveďte své zkušenosti.

A) způsoby stanovení a využívání transferových cen

B) převody finančních prostředků mezi jednotlivými společnostmi

C) daňové plánování (např. převod zisků do zemí s nízkým daňovým zatížením)

D) cash management (cash pooling, netting, modely řízení krátkodobé likvidity)

E) řízení kurzových rizik

E) další specifika – prosím rozveďte



Příloha č.2 - vybrané ukazatele hospodaření

zdroje dat 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

aktiva celkem 158 279 161 351 131 746 197 123 155 853 122 643 1 686 179 900 306 392 104 145 85 706 143 539

oběžná aktiva 89 039 105 872 74 283 49 878 13 623 16 864 1 682 6 653 7 820 70 508 55 626 111 390

krátkodobý finanční majetek 21 343 32 134 791 22 904 9 641 14 975 1 682 650 4 929 11 007 4 939 13 994

vlastní kapitál 137 140 129 082 58 665 75 315 96 851 106 387 1 681 32 144 33 145 3 189 7 379 12 256

cizí zdroje 19 924 31 909 72 452 96 808 59 002 9 300 5 147 750 269 465 99 918 73 140 128 214

dlouhodobé závazky 543 289 5 991 0 0 0 0 60 000 62 817 573 0 1 678

krátkodobé závazky 19 381 31 620 56 461 96 808 59 002 15 133 5 6 775 5 648 74 012 38 309 87 601

bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 0 0 75 975 192 892 0 0 0

bankovní úvěry krátkodobé 0 10 000 0 0 0 0 5 000 8 108 25 333 34 831 37 123

tržby (tržby za prodej zboží + výkony) 91 850 166 727 172 872 26 726 9 440 76 0 100 5 183 133 511 203 309 219 607

přidaná hodnota 40 419 79 710 -21 555 138 1 844 -7 443 -80 -17 2 191 36 577 46 785 51 840

osobní náklady 35 134 73 440 34 261 33 33 40 0 0 0 30 223 35 028 42 359

nákladové úroky 0 25 29 0 0 0 0 15 439 1 531 1 788 2 510

HV po zdanění -11 663 -8 058 -70 417 47 21 147 9 300 -75 -37 1 001 -2 382 4 190 4 875

HV před zdaněním -11 748 -7 350 -71 078 66 26 601 19 866 -75 -37 1 164 -2 803 4 665 7 002

ČPK manažerský 69 658 74 252 17 822 -46 930 -45 379 1 731 1 677 -122 2 172 -3 504 17 317 23 789

podíl ČPK manažerský na celkovém majetku 44,0% 46,0% 13,5% -23,8% -29,1% 1,4% 99,5% -0,1% 0,7% -3,4% 20,2% 16,6%

podíl ČPK na tržbách 0,76 0,45 0,10 -1,76 -4,81 22,78 x -1,22 0,42 -0,03 0,09 0,11

podíl přidané hodnoty na tržbách 44,0% 47,8% -12,5% 0,5% 19,5% -9793,4% x -17,0% 42,3% 27,4% 23,0% 23,6%

celková zadluženost 12,6% 19,8% 55,0% 49,1% 37,9% 7,6% 0,3% 82,1% 87,9% 95,9% 85,3% 89,3%

koeficient samofinancování 86,6% 80,0% 44,5% 38,2% 62,1% 86,7% 99,7% 17,9% 10,8% 3,1% 8,6% 8,5%

úrokové krytí x -321,32 -2 427,17 x x x x -1,47 3,28 -0,56 3,34 2,94

dlouhodobá zadluženost 0,3% 0,2% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,6% 83,5% 0,6% 0,0% 1,2%

krátkodobá zadluženost 12,2% 19,6% 50,4% 49,1% 37,9% 12,3% 0,3% 6,5% 4,5% 95,4% 85,3% 86,9%

ROA -7,4% -4,5% -53,9% 0,0% 17,1% 16,2% -4,4% 0,0% 0,5% -1,2% 7,5% 6,6%

ROE -8,5% -6,2% -120,0% 0,1% 21,8% 8,7% -4,5% -0,1% 3,0% -74,7% 56,8% 39,8%

okamžitá likvidita 1,10 1,02 0,01 0,24 0,16 0,99 336,40 0,10 0,87 0,15 0,13 0,16

obrátkovost majetku 0,58 1,03 1,31 0,14 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02 1,28 2,37 1,53

osobní nákladu/tržby 38,3% 44,0% 19,8% 0,1% 0,3% 52,6% x 0,0% 0,0% 22,6% 17,2% 19,3%

holding č. 1, společnost 1 holding č. 3, společnost 1holding č. 1, společnost 2 holding č. 1, společnost 3



Příloha č.2 - vybrané ukazatele hospodaření

zdroje dat

aktiva celkem

oběžná aktiva

krátkodobý finanční majetek

vlastní kapitál

cizí zdroje

dlouhodobé závazky

krátkodobé závazky

bankovní úvěry dlouhodobé

bankovní úvěry krátkodobé

tržby (tržby za prodej zboží + výkony)

přidaná hodnota

osobní náklady

nákladové úroky

HV po zdanění

HV před zdaněním

ČPK manažerský

podíl ČPK manažerský na celkovém majetku

podíl ČPK na tržbách

podíl přidané hodnoty na tržbách

celková zadluženost

koeficient samofinancování

úrokové krytí

dlouhodobá zadluženost

krátkodobá zadluženost

ROA

ROE

okamžitá likvidita

obrátkovost majetku

osobní nákladu/tržby

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

215 883 208 325 195 331 35 832 31 931 98 362 218 601 195 411 196 187 12 191 11 617 12 522

80 307 80 538 74 742 35 314 31 356 37 865 120 248 102 924 121 607 7 072 6 906 8 222

2 011 5 068 329 25 743 19 887 28 512 1 870 6 699 13 131 2 522 2 161 980

100 515 101 214 104 962 12 172 14 226 16 117 158 535 130 959 139 785 10 500 9 869 10 818

114 875 107 073 90 279 23 660 17 705 22 245 58 555 59 560 54 951 1 691 1 748 1 704

1 927 1 638 3 057 0 0 0 13 346 13 490 5 455 0 0 0

36 950 36 626 30 829 23 536 17 508 21 706 24 672 26 440 37 215 1 146 638 744

16 055 11 059 21 715 0 0 0 3 037 2 333 936 170 671 549

59 943 57 750 34 678 0 0 0 17 500 17 297 11 345 375 439 411

241 818 233 276 225 465 165 283 169 726 202 324 193 549 189 342 214 864 25 141 24 294 25 227

48 100 47 833 49 809 14 684 15 011 14 060 82 960 72 560 90 521 13 730 12 826 14 282

36 227 33 576 32 764 9 468 10 422 10 961 78 119 79 393 70 052 6 687 7 239 7 480

1 634 2 247 1 898 0 0 0 621 812 718 32 36 31

467 699 3 747 1 278 2 054 1 892 -322 -25 123 11 143 4 070 3 369 4 249

886 410 5 852 1 879 2 629 1 988 108 -24 979 10 214 5 064 4 132 5 176

43 357 43 912 43 913 11 778 13 848 16 159 95 576 76 484 84 392 5 926 6 268 7 478

20,1% 21,1% 22,5% 32,9% 43,4% 16,4% 43,7% 39,1% 43,0% 48,6% 54,0% 59,7%

0,18 0,19 0,19 0,07 0,08 0,08 0,49 0,40 0,39 0,24 0,26 0,30

19,9% 20,5% 22,1% 8,9% 8,8% 6,9% 42,9% 38,3% 42,1% 54,6% 52,8% 56,6%

53,2% 51,4% 46,2% 66,0% 55,4% 22,6% 26,8% 30,5% 28,0% 13,9% 15,0% 13,6%

46,6% 48,6% 53,7% 34,0% 44,6% 16,4% 72,5% 67,0% 71,3% 86,1% 85,0% 86,4%

1,29 1,31 2,97 x x x 0,48 -29,94 16,52 128,19 94,58 138,06

8,3% 6,1% 12,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 8,1% 3,3% 1,4% 5,8% 4,4%

44,9% 45,3% 33,5% 65,7% 54,8% 22,1% 19,3% 22,4% 24,8% 12,5% 9,3% 9,2%

1,2% 1,3% 4,0% 5,2% 8,2% 2,0% 0,3% -12,4% 5,6% 41,8% 35,9% 41,6%

0,5% 0,7% 3,6% 10,5% 14,4% 11,7% -0,2% -19,2% 8,0% 38,8% 34,1% 39,3%

0,05 0,14 0,01 1,09 1,14 1,31 0,08 0,25 0,35 2,20 3,39 1,32

1,12 1,12 1,15 4,61 5,32 2,06 0,89 0,97 1,10 2,06 2,09 2,01

15,0% 14,4% 14,5% 5,7% 6,1% 5,4% 40,4% 41,9% 32,6% 26,6% 29,8% 29,7%

holding č. 4, společnost 1 holding č. 5, společnost 1 holding č. 6, společnost 1 holding č. 7, společnost 1



Příloha č.2 - vybrané ukazatele hospodaření

zdroje dat

aktiva celkem

oběžná aktiva

krátkodobý finanční majetek

vlastní kapitál

cizí zdroje

dlouhodobé závazky

krátkodobé závazky

bankovní úvěry dlouhodobé

bankovní úvěry krátkodobé

tržby (tržby za prodej zboží + výkony)

přidaná hodnota

osobní náklady

nákladové úroky

HV po zdanění

HV před zdaněním

ČPK manažerský

podíl ČPK manažerský na celkovém majetku

podíl ČPK na tržbách

podíl přidané hodnoty na tržbách

celková zadluženost

koeficient samofinancování

úrokové krytí

dlouhodobá zadluženost

krátkodobá zadluženost

ROA

ROE

okamžitá likvidita

obrátkovost majetku

osobní nákladu/tržby

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

55 869 63 888 63 913 57 665 57 582 69 761 223 943 196 547 173 402 341 141 492 453 607 330

41 557 44 890 38 686 32 163 33 323 45 627 34 775 34 574 29 782 338 888 443 597 599 547

2 685 6 137 5 068 6 622 12 911 4 901 9 048 7 072 5 873 110 601 70 298 143 260

23 008 23 517 23 962 8 614 10 250 10 332 91 712 47 908 80 394 31 443 26 511 24 671

32 428 39 836 39 271 47 455 47 207 57 443 126 952 145 992 86 952 309 497 465 800 582 442

15 825 12 375 8 940 943 5 804 6 285 12 255 33 922 9 994 196 196 433

7 360 8 548 7 408 40 853 38 289 48 777 21 029 24 091 14 137 309 301 465 604 582 009

0 9 641 13 706 3 476 2 246 929 76 939 62 821 41 477 0 0 0

9 243 9 272 9 217 5 817 1 588 1 452 0 21 344 21 344 0 0 0

73 341 90 448 89 258 98 045 90 157 114 369 0 237 447 246 266 609 067 810 882 1 053 218

27 093 34 756 35 642 7 814 11 309 10 093 0 30 556 35 742 39 019 28 970 23 814

23 174 29 450 28 508 5 701 6 636 6 647 0 8 127 9 007 12 389 16 168 17 091

669 1 000 1 311 309 221 153 0 4 283 3 184 0 0 0

635 509 446 2 373 1 637 82 0 4 196 7 622 18 300 9 768 3 397

763 1 032 520 3 030 2 082 395 0 5 890 9 281 22 717 12 390 4 189

34 197 36 342 31 278 -8 690 -4 966 -3 150 13 746 10 483 15 645 29 587 -22 007 17 538

61,2% 56,9% 48,9% -15,1% -8,6% -4,5% 6,1% 5,3% 9,0% 8,7% -4,5% 2,9%

0,47 0,40 0,35 -0,09 -0,06 -0,03 x 0,04 0,06 0,05 -0,03 0,02

36,9% 38,4% 39,9% 8,0% 12,5% 8,8% x 12,9% 14,5% 6,4% 3,6% 2,3%

58,0% 62,4% 61,4% 82,3% 82,0% 82,3% 56,7% 74,3% 50,1% 90,7% 94,6% 95,9%

41,2% 36,8% 37,5% 14,9% 17,8% 14,8% 41,0% 24,4% 46,4% 9,2% 5,4% 4,1%

1,95 1,51 1,34 8,68 8,41 1,54 x 1,98 3,39 x x x

28,3% 34,5% 35,4% 7,7% 14,0% 10,3% 39,8% 49,2% 29,7% 0,1% 0,0% 0,1%

29,7% 27,9% 26,0% 80,9% 69,3% 72,0% 9,4% 23,1% 20,5% 90,7% 94,5% 95,8%

2,6% 3,2% 2,9% 5,8% 4,0% 0,8% 0,0% 5,2% 7,2% 6,7% 2,5% 0,7%

2,8% 2,2% 1,9% 27,5% 16,0% 0,8% 0,0% 8,8% 9,5% 58,2% 36,8% 13,8%

0,36 0,72 0,68 0,16 0,34 0,10 0,43 0,29 0,42 0,36 0,15 0,25

1,31 1,42 1,40 1,70 1,57 1,64 0,00 1,21 1,42 1,79 1,65 1,73

31,6% 32,6% 31,9% 5,8% 7,4% 5,8% x 3,4% 3,7% 2,0% 2,0% 1,6%

holding č. 8, společnost 1 holding č. 9, společnost 1 holding č. 11, společnost 1 holding č. 11, společnost 2



Příloha č.2 - vybrané ukazatele hospodaření

zdroje dat

aktiva celkem

oběžná aktiva

krátkodobý finanční majetek

vlastní kapitál

cizí zdroje

dlouhodobé závazky

krátkodobé závazky

bankovní úvěry dlouhodobé

bankovní úvěry krátkodobé

tržby (tržby za prodej zboží + výkony)

přidaná hodnota

osobní náklady

nákladové úroky

HV po zdanění

HV před zdaněním

ČPK manažerský

podíl ČPK manažerský na celkovém majetku

podíl ČPK na tržbách

podíl přidané hodnoty na tržbách

celková zadluženost

koeficient samofinancování

úrokové krytí

dlouhodobá zadluženost

krátkodobá zadluženost

ROA

ROE

okamžitá likvidita

obrátkovost majetku

osobní nákladu/tržby

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

740 648 920 835 954 313 264 344 311 562 325 803 476 666 451 779 452 229 32 624 32 627 32 692

259 051 399 695 434 334 222 949 285 084 307 856 108 413 115 759 133 660 17 20 85

5 086 1 728 1 710 1 252 625 427 636 24 099 24 541 17 20 85

646 297 804 872 841 977 232 680 267 889 280 909 305 224 320 077 335 332 -242 -1 499 -2 798

94 171 115 963 112 366 31 665 43 674 44 894 168 643 128 627 113 995 32 866 34 126 35 490

3 334 6 465 9 072 572 804 0 7 185 8 412 9 271 32 860 34 126 35 484

90 837 109 948 103 264 31 093 42 870 44 894 30 551 3 468 16 627 6 0 6

0 0 0 0 0 0 116 747 102 545 88 097 0 0 0

0 0 0 0 0 0 14 160 14 202 14 448 0 0 0

1 007 359 1 168 148 1 328 555 337 327 453 833 453 959 46 842 52 586 50 072 0 0 0

399 831 435 597 507 644 81 777 108 685 105 880 38 102 38 899 41 552 -96 -98 -96

94 359 114 195 135 235 55 331 63 502 67 903 0 0 0 0 0 0

7 14 10 22 3 2 5 675 3 940 3 153 966 1 156 1 197

120 922 158 576 161 104 3 766 35 210 13 020 14 756 14 852 21 157 -1 068 -1 257 -1 299

153 306 199 636 199 719 3 742 35 956 18 832 20 463 20 660 15 256 -1 068 -1 257 -1 299

168 214 289 747 331 070 191 856 242 214 262 962 77 862 112 291 117 033 11 20 79

22,7% 31,5% 34,7% 72,6% 77,7% 80,7% 16,3% 24,9% 25,9% 0,0% 0,1% 0,2%

0,17 0,25 0,25 0,57 0,53 0,58 1,66 2,14 2,34 x x x

39,7% 37,3% 38,2% 24,2% 23,9% 23,3% 81,3% 74,0% 83,0% x x x

12,7% 12,6% 11,8% 12,0% 14,0% 13,8% 35,4% 28,5% 25,2% 100,7% 104,6% 108,6%

87,3% 87,4% 88,2% 88,0% 86,0% 86,2% 64,0% 70,8% 74,2% -0,7% -4,6% -8,6%

17 275,57 11 327,86 16 111,40 172,18 11 737,67 6 511,00 3,60 4,77 7,71 -0,11 -0,09 -0,09

0,5% 0,7% 1,0% 0,2% 0,3% 0,0% 26,0% 24,6% 21,5% 100,7% 104,6% 108,5%

12,3% 11,9% 10,8% 11,8% 13,8% 13,8% 9,4% 3,9% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0%

20,7% 21,7% 20,9% 1,4% 11,5% 5,8% 5,5% 5,4% 4,1% -0,3% -0,3% -0,3%

18,7% 19,7% 19,1% 1,6% 13,1% 4,6% 4,8% 4,6% 6,3% 441,3% 83,9% 46,4%

0,06 0,02 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02 6,95 1,48 2,83 x 14,17

1,36 1,27 1,39 1,28 1,46 1,39 0,10 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00

9,4% 9,8% 10,2% 16,4% 14,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% x x x

holding č. 13, společnost 1 (MI) holding č. 13, společnost 2holding č. 12, společnost 1 holding č. 12, společnost 2



Příloha č.2 - vybrané ukazatele hospodaření

zdroje dat

aktiva celkem

oběžná aktiva

krátkodobý finanční majetek

vlastní kapitál

cizí zdroje

dlouhodobé závazky

krátkodobé závazky

bankovní úvěry dlouhodobé

bankovní úvěry krátkodobé

tržby (tržby za prodej zboží + výkony)

přidaná hodnota

osobní náklady

nákladové úroky

HV po zdanění

HV před zdaněním

ČPK manažerský

podíl ČPK manažerský na celkovém majetku

podíl ČPK na tržbách

podíl přidané hodnoty na tržbách

celková zadluženost

koeficient samofinancování

úrokové krytí

dlouhodobá zadluženost

krátkodobá zadluženost

ROA

ROE

okamžitá likvidita

obrátkovost majetku

osobní nákladu/tržby

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

177 867 195 659 192 810 249 312 214 289 431 499 17 949 18 470 18 458 13 850 14 185 64 706

3 328 1 964 704 2 978 58 209 249 621 98 26 13 13 850 14 185 64 706

329 1 013 424 1 131 607 200 436 73 20 7 75 625 527

11 390 9 811 12 580 59 394 80 364 50 742 18 -49 103 13 844 14 179 14 576

166 366 184 405 178 853 189 202 132 944 380 742 17 931 18 519 18 561 575 6 50 130

65 495 80 317 88 572 106 000 0 30 919 0 0 0 0 0 50 130

20 515 29 408 22 309 72 553 20 337 217 210 17 931 0 0 6 6 67

80 358 74 680 67 972 10 449 89 600 86 600 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

347 11 383 16 902 5 935 17 974 2 628 5 5 5 21 12 3

-1 252 6 360 11 994 2 160 12 155 -1 274 -82 -60 -34 -52 -54 -105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 534 4 672 4 602 1 166 3 943 2 466 0 0 0 2 0 64

-1 216 -1 578 2 769 -407 20 971 -29 623 -89 -66 -54 575 445 398

-1 216 -1 578 2 769 -407 26 967 -29 623 -89 -66 -54 575 549 506

-17 187 -27 444 -21 605 -69 575 37 872 32 411 -17 833 26 13 13 844 14 179 64 639

-9,7% -14,0% -11,2% -27,9% 17,7% 7,5% -99,4% 0,1% 0,1% 100,0% 100,0% 99,9%

-49,53 -2,41 -1,28 -11,72 2,11 12,33 -3 566,60 5,20 2,60 659,24 1 181,58 21 546,33

-360,8% 55,9% 71,0% 36,4% 67,6% -48,5% -1640,0% -1200,0% -680,0% -247,6% -450,0% -3500,0%

93,5% 94,2% 92,8% 75,9% 62,0% 88,2% 99,9% 100,3% 100,6% 4,2% 0,0% 77,5%

6,4% 5,0% 6,5% 23,8% 37,5% 11,8% 0,1% -0,3% 0,6% 100,0% 100,0% 22,5%

0,73 0,66 1,60 0,65 6,32 -11,01 x x x 288,50 x 7,22

82,0% 79,2% 81,2% 46,7% 41,8% 27,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 77,5%

11,5% 15,0% 11,6% 29,1% 9,5% 50,3% 99,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

1,9% 1,6% 3,8% 0,3% 14,4% -6,3% -0,5% -0,4% -0,3% 4,2% 3,9% 0,9%

-10,7% -16,1% 22,0% -0,7% 26,1% -58,4% -494,4% 134,7% -52,4% 4,2% 3,1% 2,7%

0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,92 0,00 x x 12,50 104,17 7,87

0,00 0,06 0,09 0,02 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

holding č. 13, společnost 3 holding č. 13, společnost 4 holding č. 13, společnost 5 holding č. 13, společnost 6



Příloha č.2 - vybrané ukazatele hospodaření

zdroje dat

aktiva celkem

oběžná aktiva

krátkodobý finanční majetek

vlastní kapitál

cizí zdroje

dlouhodobé závazky

krátkodobé závazky

bankovní úvěry dlouhodobé

bankovní úvěry krátkodobé

tržby (tržby za prodej zboží + výkony)

přidaná hodnota

osobní náklady

nákladové úroky

HV po zdanění

HV před zdaněním

ČPK manažerský

podíl ČPK manažerský na celkovém majetku

podíl ČPK na tržbách

podíl přidané hodnoty na tržbách

celková zadluženost

koeficient samofinancování

úrokové krytí

dlouhodobá zadluženost

krátkodobá zadluženost

ROA

ROE

okamžitá likvidita

obrátkovost majetku

osobní nákladu/tržby

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

208 506 203 325 197 662 291 461 281 958 274 575 34 998 35 844 37 855 15 998 44 919 9 703

1 558 2 640 1 816 24 372 25 064 27 084 44 32 190 14 108 40 552 6 207

211 811 1 415 3 883 3 996 4 025 12 16 128 200 869 1 573

49 075 56 283 64 814 13 125 9 632 8 729 -1 534 -1 765 -2 237 -3 910 -1 620 -417

154 675 142 457 128 814 277 129 270 829 264 312 36 532 37 609 39 822 19 576 46 453 9 868

68 026 107 021 108 156 117 200 117 200 117 200 0 0 0 0 1 241 715

42 283 3 902 2 359 68 889 70 173 71 240 36 532 37 609 39 822 19 576 45 212 9 153

44 366 31 534 18 236 91 040 83 456 75 872 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 335 27 455 28 553 16 028 18 524 19 933 26 25 24 14 240 20 072 16 165

20 306 20 931 19 886 8 613 11 689 14 613 -192 -167 -397 7 419 12 768 9 705

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 713 8 996 8 905

4 652 6 605 5 067 4 438 3 730 3 466 0 0 0 693 12 0

8 724 7 208 8 530 -7 775 -3 494 -902 362 -231 -472 -966 2 289 1 204

8 959 7 368 8 926 -7 775 -3 494 -902 362 -231 -472 -945 2 954 1 475

-40 725 -1 262 -543 -44 517 -45 109 -44 156 -36 488 -37 577 -39 632 -5 468 -4 660 -2 946

-19,5% -0,6% -0,3% -15,3% -16,0% -16,1% -104,3% -104,8% -104,7% -34,2% -10,4% -30,4%

-1,49 -0,05 -0,02 -2,78 -2,44 -2,22 -1 403,38 -1 503,08 -1 651,33 -0,38 -0,23 -0,18

74,3% 76,2% 69,6% 53,7% 63,1% 73,3% -738,5% -668,0% -1654,2% 52,1% 63,6% 60,0%

74,2% 70,1% 65,2% 95,1% 96,1% 96,3% 104,4% 104,9% 105,2% 122,4% 103,4% 101,7%

23,5% 27,7% 32,8% 4,5% 3,4% 3,2% -4,4% -4,9% -5,9% -24,4% -3,6% -4,3%

2,88 2,09 2,68 -0,75 0,06 0,74 x x x -0,39 191,75 x

53,9% 68,1% 63,9% 71,4% 71,2% 70,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 7,4%

20,3% 1,9% 1,2% 23,6% 24,9% 25,9% 104,4% 104,9% 105,2% 122,4% 100,7% 94,3%

6,5% 6,9% 7,1% -1,1% 0,1% 0,9% 1,0% -0,6% -1,2% -1,6% 6,6% 15,2%

17,8% 12,8% 13,2% -59,2% -36,3% -10,3% -23,6% 13,1% 21,1% 24,7% -141,3% -288,7%

0,00 0,21 0,60 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,17

0,13 0,14 0,14 0,05 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,89 0,45 1,67

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 54,2% 44,8% 55,1%

holding č. 13, společnost 7 holding č. 13, společnost 8 (ML) holding č. 13, společnost 9 holding č. 13, společnost 10



Příloha č.2 - vybrané ukazatele hospodaření

zdroje dat

aktiva celkem

oběžná aktiva

krátkodobý finanční majetek

vlastní kapitál

cizí zdroje

dlouhodobé závazky

krátkodobé závazky

bankovní úvěry dlouhodobé

bankovní úvěry krátkodobé

tržby (tržby za prodej zboží + výkony)

přidaná hodnota

osobní náklady

nákladové úroky

HV po zdanění

HV před zdaněním

ČPK manažerský

podíl ČPK manažerský na celkovém majetku

podíl ČPK na tržbách

podíl přidané hodnoty na tržbách

celková zadluženost

koeficient samofinancování

úrokové krytí

dlouhodobá zadluženost

krátkodobá zadluženost

ROA

ROE

okamžitá likvidita

obrátkovost majetku

osobní nákladu/tržby

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

197 332 193 627 190 310 2 020 2 022 2 019 0 1 930 1 522 3 236 1 930 1 950

2 451 1 482 1 826 16 22 16 0 1 088 820 6 1 222 1 242

331 383 571 16 22 16 0 239 23 6 1 220 215

30 845 36 789 42 921 1 980 1 988 2 001 0 -155 -200 1 988 1 930 1 950

164 672 155 052 146 266 40 34 108 0 1 970 1 664 1 248 0 0

76 913 76 913 93 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 908 19 594 10 193 40 34 108 0 1 579 1 394 1 248 0 0

62 851 52 545 42 238 0 0 0 0 391 270 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 053 19 521 14 143 0 0 0 0 451 3 416 5 0 1

17 032 15 937 8 193 -72 -76 -72 0 -186 668 5 -8 1

0 0 0 0 0 0 0 94 414 0 0 0

4 073 3 914 1 986 0 1 0 0 4 42 17 44 0

5 482 5 944 6 133 -3 8 13 0 -355 -45 19 -58 20

5 936 6 471 6 753 -3 8 13 0 -355 -45 19 -58 20

-16 457 -18 112 -8 367 -24 -12 -92 0 -491 -574 -1 242 1 222 1 242

-8,3% -9,4% -4,4% -1,2% -0,6% -4,6% x -25,4% -37,7% -38,4% 63,3% 63,7%

-0,82 -0,93 -0,59 x x x x -1,09 -0,17 -248,40 x 1 242,00

84,9% 81,6% 57,9% x x x x -41,2% 19,6% 100,0% x 100,0%

83,4% 80,1% 76,9% 2,0% 1,7% 5,3% x 102,1% 109,3% 38,6% 0,0% 0,0%

15,6% 19,0% 22,6% 98,0% 98,3% 99,1% x -8,0% -13,1% 61,4% 100,0% 100,0%

2,35 2,52 4,09 x 9,00 x x -87,75 -0,07 2,12 -0,32 x

70,8% 66,9% 71,5% 0,0% 0,0% 0,0% x 20,3% 17,7% 0,0% 0,0% 0,0%

9,6% 10,1% 5,4% 2,0% 1,7% 5,3% x 81,8% 91,6% 38,6% 0,0% 0,0%

5,1% 5,4% 4,6% -0,1% 0,4% 0,6% x -18,2% -0,2% 1,1% -0,7% 1,0%

17,8% 16,2% 14,3% -0,2% 0,4% 0,6% x 229,0% 22,5% 1,0% -3,0% 1,0%

0,02 0,02 0,06 0,40 0,65 0,15 x 0,15 0,02 0,00 x x

0,10 0,10 0,07 0,00 0,00 0,00 x 0,23 2,24 0,00 0,00 0,00

0,0% 0,0% 0,0% x x x x 20,8% 12,1% 0,0% x 0,0%

holding č. 13, společnost 12holding č. 13, společnost 11 (MRE) holding č. 13, společnost 13 holding č. 13, společnost 14



Příloha č.2 - vybrané ukazatele hospodaření

zdroje dat

aktiva celkem

oběžná aktiva

krátkodobý finanční majetek

vlastní kapitál

cizí zdroje

dlouhodobé závazky

krátkodobé závazky

bankovní úvěry dlouhodobé

bankovní úvěry krátkodobé

tržby (tržby za prodej zboží + výkony)

přidaná hodnota

osobní náklady

nákladové úroky

HV po zdanění

HV před zdaněním

ČPK manažerský

podíl ČPK manažerský na celkovém majetku

podíl ČPK na tržbách

podíl přidané hodnoty na tržbách

celková zadluženost

koeficient samofinancování

úrokové krytí

dlouhodobá zadluženost

krátkodobá zadluženost

ROA

ROE

okamžitá likvidita

obrátkovost majetku

osobní nákladu/tržby

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

16 024 15 751 15 564 0 4 879 14 341 51 884 50 576 50 468 132 400 161 478 195 432

3 474 4 283 4 920 0 312 7 537 779 154 454 101 126 131 232 166 248

1 171 1 672 1 254 0 216 189 476 153 28 87 443 113 408 142 859

1 060 2 062 2 604 0 2 189 2 388 1 490 358 -3 341 124 824 147 833 179 636

14 840 13 508 12 896 0 2 690 11 930 50 394 50 218 53 809 7 576 13 204 15 137

3 633 3 708 3 721 0 0 10 019 0 23 150 9 798 129 153 160

2 843 2 936 3 811 0 2 690 1 911 50 394 27 068 44 011 6 594 13 041 14 977

8 364 6 864 5 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 706 28 008 29 310 0 364 1 415 1 703 1 745 1 791 129 119 169 446 203 759

7 063 7 602 7 126 0 290 748 949 1 000 1 126 48 463 59 313 71 868

3 672 4 103 4 205 0 0 228 0 0 0 6 285 6 183 7 077

443 371 359 0 41 139 686 1 334 1 052 0 0 0

728 1 001 543 0 189 199 -483 -1 132 -3 699 31 546 42 105 51 849

839 1 134 610 0 224 229 -483 -1 132 -3 699 40 022 52 323 64 005

631 1 347 1 109 0 -2 378 5 626 -49 615 -26 914 -43 557 94 532 118 191 151 271

3,9% 8,6% 7,1% x -48,7% 39,2% -95,6% -53,2% -86,3% 71,4% 73,2% 77,4%

0,03 0,05 0,04 x -6,53 3,98 -29,13 -15,42 -24,32 0,73 0,70 0,74

28,6% 27,1% 24,3% x 79,7% 52,9% 55,7% 57,3% 62,9% 37,5% 35,0% 35,3%

92,6% 85,8% 82,9% x 55,1% 83,2% 97,1% 99,3% 106,6% 5,7% 8,2% 7,7%

6,6% 13,1% 16,7% x 44,9% 16,7% 2,9% 0,7% -6,6% 94,3% 91,5% 91,9%

2,64 3,70 2,51 x 5,61 2,43 0,30 0,15 -2,52 x x x

74,9% 67,1% 58,4% x 0,0% 69,9% 0,0% 45,8% 19,4% 0,1% 0,1% 0,1%

17,7% 18,6% 24,5% x 55,1% 13,3% 97,1% 53,5% 87,2% 5,0% 8,1% 7,7%

8,0% 9,6% 6,2% x 5,4% 2,6% 0,4% 0,4% -5,2% 30,2% 32,4% 32,8%

68,7% 48,5% 20,9% x 8,6% 8,3% -32,4% -316,2% 110,7% 25,3% 28,5% 28,9%

0,41 0,57 0,33 x 0,08 0,10 0,01 0,01 0,00 13,26 8,70 9,54

1,54 1,78 1,88 x 0,07 0,10 0,03 0,03 0,04 0,98 1,05 1,04

14,9% 14,6% 14,3% x 0,0% 16,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 3,6% 3,5%

holding č. 13, společnost 15 holding č. 14, společnost 1holding č. 13, společnost 16 holding č. 13, společnost 17



Příloha č. 3

Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

647 560 195 781 451 779 476 666

0 0 0 0

531 662 195 781 335 881 368 142

I. 0 0 0 0

I. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

II. 503 563 195 781 307 782 340 415

II. 1. 26 235 0 26 235 41 746

2. 306 557 47 933 258 624 263 776

3. 22 954 11 660 11 294 13 366

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 610 0 610 581

7. 1 271 0 1 271 1 491

8. 20 0 20 0

9. 145 916 136 188 9 728 19 455

III. 28 099 0 28 099 27 727

III. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 28 099 0 28 099 27 727

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

R O Z V A H A

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná osoba

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

B.

31.12.20112011

Software

Ocenitelná práva

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Běžné úč. období

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Goodwill

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.

B.

B.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

B.

B.

B.

Označení

A.

AKTIVA

AKTIVA CELKEM   

Pohledávky za upsaný základní kapitál

MI

v plném rozsahu, v celých tisících Kč



Příloha č. 3

Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

115 759 0 115 759 108 413

I. 0 0 0 3 801

I. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 3 801

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

II. 523 0 523 0

II. 1. 0 0 0 0

2. 523 0 523 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

III. 91 137 0 91 137 103 976

III. 1. 1 283 0 1 283 452

2. 89 570 0 89 570 46 732

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 284 0 284 3

8. 0 0 0 0

9. 0 0 0 56 789

IV. 24 099 0 24 099 636

IV. 1. 212 0 212 546

2. 23 887 0 23 887 90

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

I. 139 0 139 111

I. 1. 116 0 116 111

2. 0 0 0 0

3. 23 0 23 0

2 590 101 783 124 1 806 977 1 906 553

Oběžná aktiva

Zásoby

D.

Komplexní náklady příštích období

Běžné úč. období

C.

C.

Kontrolní číslo

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Stát - daňové pohledávky

Časové rozlišení

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

Označení AKTIVA

C.

Jiné pohledávky

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Krátkodobé cenné papíry a podíly

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek

Účty v bankách

C.

D.

Peníze

C.

C.

Odložená daňová pohledávka

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Výrobky

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

C.

Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Dohadné účty aktivní

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

C.

C.



Příloha č. 3

I.

I. 1.

2.

3.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

III.

III. 1.

2.

IV.

IV. 1.

2.

V.

I.

I. 1.

2.

3.

4.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Označení

476 666PASIVA CELKEM

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

451 779

320 000

Dlouhodobé směnky k úhradě

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Základní kapitál

Nerozdělený zisk minulých let

Statutární a ostatní fondy

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Dohadné účty pasivní

Odložený daňový závazek

Jiné závazky

Vydané dluhopisy

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Dlouhodobé přijaté zálohy

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Cizí zdroje

Rezervy

Dlouhodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

14 756

0

1 592

1 592

0

Neuhrazená ztráta minulých let ( - )

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)

PASIVA

0

0

0

0

0

168 643

0

0

0

0

0

14 852

305 224

0

0

0

1 170

6 015

7 185

320 077

320 000

320 000

-17 105

0

-17 105

2 330

2 330

0

-31 124

0

A.

A.

0

0

0Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

0

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - )

Změny základního kapitálu

Kapitálové fondy

0

Rozdíly z přeměn společnosti 0

Emisní ážio

Ostatní kapitálové fondy

0

0

7 089

1 323

0

0

0

0

0

0

8 412

0

0

A.

A.

-31 124Výsledek hospodaření minulých let

0

0

0

0

0

128 627

A.

A.

A.

A.

B.

A.

B.

B.

B.

B.

0A.

0

0

0

320 000

0

0



Příloha č. 3

III.

III. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

IV.

IV. 1.

2.

3.

I.

I. 1.

2.

PASIVA

Bankovní úvěry dlouhodobé

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Krátkodobé závazky

Kontrolní číslo 1 889 109

0

0

0

0

Výdaje příštích období

Výnosy příštích období

Bankovní úvěry a výpomoci 130 907

Časové rozlišení

Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé finanční výpomoci

Stát - daňové závazky a dotace

Krátkodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Jiné závazky

Dohadné účty pasivní

116 747

0

1 929

0

0

0

2 578

14 160

0

2 799

221

0

25 189

30 551

3 433

Minulé úč. období

416

Běžné úč. období

0

0

0

0

3 468

2 912

14 202

0

3 075

176

2 899

1 789 189

0

0

0

140

116 747

102 545

Označení

B.

B.

C.

C.

B.

B.
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

I.

+

II.

II. 1.

II. 2.

II. 3.

1.

2.

+

1.

2.

3.

4.

III.

III. 1.

III. 2.

1.

2.

IV.

V.

*

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

31.12.2011

0

23 06420 989

0

0

734

0

0

1 918

0

9 728

134

0

0

46 318

524

0

415

62 346

0

9 546

1 431

0

2 215

10 658

62 346

70 214

0

46 842

704

10 316

20 533

17 095

17 095

20 533

0 0

00

0

70 214

0

0

0

0

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

0

56 387

-3 801

0

0

0

52 586

13 687

38 899

269

13 418

8 740

38 102

0

8 325

 Označení TEXT

C.

B.

B.

B.

D.

C.

C.

C.

C.

Výkony

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace 

H.

I.

A.

E.

F.

G.

F.

F.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

2011

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Přidaná hodnota

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Výkonová spotřeba

Sociální náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Obchodní marže

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

0

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

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření                                             

Prodaný materiál

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

MI

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y
v plném rozsahu, v celých tisících Kč
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VI.

VII.

VII. 1.

2.

3.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

*

1.

2.

**

XIII.

1.

2.

*

***

****

0

0

0

0

4 837

870

530 951

0

-2 601

14 756

20 463

0

0

0

0

5 707

14 756

5 675

0

98

0

358 740

0

-329

5 808

14 852

0

0

14 852

20 660

0

116

0

0

0

0

3 726

0

0

0

0

4 733

1 075

0

0

0

0

0

0

0

3 940

1

0

0

0

3 172

0

0

0

0

0

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

0

0

 - odložená

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Mimořádný výsledek hospodaření

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem

J.

P.

O.

N.

M.

L.

 Označení

Kontrolní číslo

T.

Q.

S.

S.

R.

Q.

Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -)

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

 - splatná

 - odložená

Výsledek hospodaření před zdaněním

K.

TEXT

Prodané cenné papíry a podíly

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Převod podílu na výsledku hodpodaření společníkům (+ / -)

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost

 - splatná

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Převod finančních výnosů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosové úroky

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

667 936 215 707 452 229 451 779

0 0 0 0

534 189 215 707 318 482 335 881

I. 0 0 0 0

I. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

II. 505 718 215 707 290 011 307 782

II. 1. 26 235 0 26 235 26 235

2. 308 895 56 140 252 755 258 624

3. 24 042 13 651 10 391 11 294

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 610 0 610 610

7. 0 0 0 1 271

8. 20 0 20 20

9. 145 916 145 916 0 9 728

III. 28 471 0 28 471 28 099

III. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 28 471 0 28 471 28 099

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

v plném rozsahu, v celých tisících Kč

MI

Označení

A.

AKTIVA

AKTIVA CELKEM   

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

B.

B.

Goodwill

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.

B.

B.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

31.12.20122012

Software

Ocenitelná práva

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Běžné úč. období

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

B.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

R O Z V A H A

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná osoba
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Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

133 660 0 133 660 115 759

I. 0 0 0 0

I. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

II. 0 0 0 523

II. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 523

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

III. 109 119 0 109 119 91 137

III. 1. 2 125 0 2 125 1 283

2. 97 967 0 97 967 89 570

3. 0 0 0 0

4. 9 024 0 9 024 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 3 0 3 284

8. 0 0 0 0

9. 0 0 0 0

IV. 24 541 0 24 541 24 099

IV. 1. 324 0 324 212

2. 24 217 0 24 217 23 887

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

I. 87 0 87 139

I. 1. 84 0 84 116

2. 0 0 0 0

3. 3 0 3 23

2 671 657 862 828 1 808 829 1 806 977

C.

Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Dohadné účty aktivní

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

C.

C.

Peníze

C.

C.

Odložená daňová pohledávka

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Výrobky

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

C.

D.

Označení AKTIVA

C.

Jiné pohledávky

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Krátkodobé cenné papíry a podíly

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek

Účty v bankách

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Stát - daňové pohledávky

Časové rozlišení

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

Kontrolní číslo

D.

Komplexní náklady příštích období

Běžné úč. období

C.

C.

Oběžná aktiva

Zásoby
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I.

I. 1.

2.

3.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

III.

III. 1.

2.

IV.

IV. 1.

2.

V.

I.

I. 1.

2.

3.

4.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B.

A.

B.

B.

B.

B.

0A.

0

0

0

320 000

0

0

A.

A.

A.

A.

0

0

0

0

0

9 271

0

0

A.

A.

-17 105Výsledek hospodaření minulých let

0

0

0

0

0

113 995

0

0

8 136

1 135

0

A.

A.

0

0

0Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

0

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - )

Změny základního kapitálu

Kapitálové fondy

0

Rozdíly z přeměn společnosti 0

Emisní ážio

Ostatní kapitálové fondy

0

-2 996

0

-2 996

3 072

3 072

0

-17 105

15 256

320 077

0

0

0

1 323

7 089

8 412

335 332

320 000

320 000

0

0

0

0

0

128 627

0

0

0

0

0

14 852

0

2 330

2 330

0

Neuhrazená ztráta minulých let ( - )

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)

PASIVA

Vydané dluhopisy

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Dlouhodobé přijaté zálohy

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Cizí zdroje

Rezervy

Dlouhodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

Dohadné účty pasivní

Odložený daňový závazek

Jiné závazky

Dlouhodobé směnky k úhradě

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Základní kapitál

Nerozdělený zisk minulých let

Statutární a ostatní fondy

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

Vlastní kapitál

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

452 229

320 000

Označení

451 779



Příloha č. 3

III.

III. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

IV.

IV. 1.

2.

3.

I.

I. 1.

2.

C.

C.

B.

B.

B.

B.

Označení

14 448

0

2 902

29

2 873

1 790 758

342

0

156

196

102 545

88 097

387

Běžné úč. období

0

0

0

0

2 179

1 098

2 899

14 202

0

3 075

176

0

140

3 468

2 912

Minulé úč. období

Kontrolní číslo 1 789 189

0

0

0

0

Výdaje příštích období

Výnosy příštích období

Bankovní úvěry a výpomoci 116 747

Časové rozlišení

Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé finanční výpomoci

Stát - daňové závazky a dotace

Krátkodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Jiné závazky

Dohadné účty pasivní

102 545

0

416

0

0

0

PASIVA

Bankovní úvěry dlouhodobé

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Krátkodobé závazky
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

I.

+

II.

II. 1.

II. 2.

II. 3.

1.

2.

+

1.

2.

3.

4.

III.

III. 1.

III. 2.

1.

2.

IV.

V.

*

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

31.12.2012

0

20 98921 111

0

0

427

0

0

734

0

9 728

37

0

0

56 387

-3 801

0

269

17 095

0

9 728

134

0

704

10 316

17 095

20 533

0

52 586

96

10 197

0

0

0

0

0 0

00

0

20 533

0

0

0

0

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

0

50 072

0

0

0

0

50 072

8 550

41 522

318

8 232

13 687

38 899

0

13 418

 Označení TEXT

C.

B.

B.

B.

D.

C.

C.

C.

C.

Výkony

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace 

H.

I.

A.

E.

F.

G.

F.

F.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

2012

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Přidaná hodnota

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Výkonová spotřeba

Sociální náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Obchodní marže

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

0

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

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření                                             

Prodaný materiál

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

MI

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y
v plném rozsahu, v celých tisících Kč
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VI.

VII.

VII. 1.

2.

3.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

*

1.

2.

**

XIII.

1.

2.

*

***

****

0

0

0

0

4 733

1 075

358 740

0

-329

14 852

20 660

0

0

0

0

5 808

14 852

3 940

1

116

0

270 289

0

46

5 901

15 256

0

0

15 256

21 157

0

29

0

0

0

0

3 228

0

0

0

0

4 855

1 046

0

0

0

0

0

0

3 153

0

0

0

0

3 726

0

0

0

0

0

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

0

0

 - odložená

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Mimořádný výsledek hospodaření

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem

J.

P.

O.

N.

M.

L.

 Označení

Kontrolní číslo

T.

Q.

S.

S.

R.

Q.

Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -)

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

 - splatná

 - odložená

Výsledek hospodaření před zdaněním

K.

TEXT

Prodané cenné papíry a podíly

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Převod podílu na výsledku hodpodaření společníkům (+ / -)

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost

 - splatná

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Převod finančních výnosů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosové úroky

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

315 362 33 404 281 958 291 461

0 0 0 0

290 217 33 336 256 881 267 064

I. 493 140 353 435

I. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 318 0 318 270

5. 0 0 0 0

6. 175 140 35 165

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

II. 289 724 33 196 256 528 266 629

II. 1. 14 010 0 14 010 14 010

2. 259 449 24 684 234 765 242 830

3. 16 239 8 512 7 727 9 780

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 5 0 5 0

7. 21 0 21 9

8. 0 0 0 0

9. 0 0 0 0

III. 0 0 0 0

III. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

R O Z V A H A

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná osoba

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

B.

31.12.20112011

Software

Ocenitelná práva

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Běžné úč. období

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Goodwill

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.

B.

B.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

B.

B.

B.

Označení

A.

AKTIVA

AKTIVA CELKEM   

Pohledávky za upsaný základní kapitál

ML

v plném rozsahu, v celých tisících Kč
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Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

25 132 68 25 064 24 372

I. 19 578 0 19 578 19 141

I. 1. 0 0 0 0

2. 19 578 0 19 578 19 141

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

II. 0 0 0 0

II. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

III. 1 558 68 1 490 1 348

III. 1. 1 236 68 1 168 1 046

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 322 0 322 302

8. 0 0 0 0

9. 0 0 0 0

IV. 3 996 0 3 996 3 883

IV. 1. 22 0 22 499

2. 3 974 0 3 974 3 384

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

I. 13 0 13 25

I. 1. 13 0 13 25

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

1 261 435 133 616 1 127 819 1 165 819

Oběžná aktiva

Zásoby

D.

Komplexní náklady příštích období

Běžné úč. období

C.

C.

Kontrolní číslo

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Stát - daňové pohledávky

Časové rozlišení

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

Označení AKTIVA

C.

Jiné pohledávky

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Krátkodobé cenné papíry a podíly

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek

Účty v bankách

C.

D.

Peníze

C.

C.

Odložená daňová pohledávka

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Výrobky

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

C.

Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Dohadné účty aktivní

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

C.

C.
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I.

I. 1.

2.

3.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

III.

III. 1.

2.

IV.

IV. 1.

2.

V.

I.

I. 1.

2.

3.

4.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Označení

291 461PASIVA CELKEM

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

281 958

Dlouhodobé směnky k úhradě

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Základní kapitál

Nerozdělený zisk minulých let

Statutární a ostatní fondy

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Dohadné účty pasivní

Odložený daňový závazek

Jiné závazky

Vydané dluhopisy

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Dlouhodobé přijaté zálohy

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Cizí zdroje

Rezervy

Dlouhodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

-7 775

0

45

45

0

Neuhrazená ztráta minulých let ( - )

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)

PASIVA

0

117 200

0

0

0

277 129

0

0

0

0

0

-3 494

13 125

0

0

0

0

0

117 200

9 632

30 000

30 000

-16 919

0

-16 919

45

45

0

-9 145

0

30 000

A.

A.

0

0

0Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

0

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - )

Změny základního kapitálu

Kapitálové fondy

0

Rozdíly z přeměn společnosti 0

Emisní ážio

Ostatní kapitálové fondy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 200

0

0

A.

A.

-9 145Výsledek hospodaření minulých let

0

0

0

117 200

0

270 829

A.

A.

A.

A.

B.

A.

B.

B.

B.

B.

0A.

0

0

0

30 000

0

0
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III.

III. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

IV.

IV. 1.

2.

3.

I.

I. 1.

2.

PASIVA

Bankovní úvěry dlouhodobé

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Krátkodobé závazky

Kontrolní číslo 1 172 412

0

0

36 800

0

Výdaje příštích období

Výnosy příštích období

Bankovní úvěry a výpomoci 91 040

Časové rozlišení

Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé finanční výpomoci

Stát - daňové závazky a dotace

Krátkodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Jiné závazky

Dohadné účty pasivní

91 040

0

143

2 853

0

0

1 207

0

0

1 207

0

280

27 727

68 889

1 086

Minulé úč. období

157

Běžné úč. období

0

0

36 845

0

70 173

1 833

0

0

1 497

0

1 497

1 129 829

2 978

0

261

28 099

83 456

83 456

Označení

B.

B.

C.

C.

B.

B.
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

I.

+

II.

II. 1.

II. 2.

II. 3.

1.

2.

+

1.

2.

3.

4.

III.

III. 1.

III. 2.

1.

2.

IV.

V.

*

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

31.12.2011

0

-3 475281

0

0

414

0

0

469

0

8

496

31

31

14 842

1 155

0

559

21

0

60

76

0

40

11 597

21

23

0

15 997

42

11 495

173

118

118

173

0 0

00

0

23

0

0

0

0

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

39

38

18 049

436

0

0

1

18 485

6 797

11 689

881

5 916

7 384

8 613

0

6 825

 Označení TEXT

C.

B.

B.

B.

D.

C.

C.

C.

C.

F.

H.

0

I.

A.

E.

F.

G.

F.

Výkony

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

2011

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Přidaná hodnota

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Výkonová spotřeba

Sociální náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Obchodní marže

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

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

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření                                             

Prodaný materiál

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ML

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y
v plném rozsahu, v celých tisících Kč
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VI.

VII.

VII. 1.

2.

3.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

*

1.

2.

**

XIII.

1.

2.

*

***

****

0

0

0

0

0

0

41 327

0

-4 300

-7 775

-7 775

0

0

0

0

0

-7 775

4 438

0

42

0

65 193

0

-3 775

0

-3 494

0

0

-3 494

-3 494

0

58

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 730

10

0

0

0

180

0

0

0

0

0

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

0

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

K.

J.

P.

O.

N.

M.

L.

 - odložená

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

 Označení

Kontrolní číslo

T.

Q.

S.

S.

R.

Q.

Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -)

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

 - splatná

 - odložená

Mimořádný výsledek hospodaření

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem

TEXT

Prodané cenné papíry a podíly

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Převod podílu na výsledku hodpodaření společníkům (+ / -)

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost

 - splatná

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Převod finančních výnosů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosové úroky

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

319 187 44 612 274 575 281 958

0 0 0 0

292 023 44 544 247 479 256 881

I. 493 222 271 353

I. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 318 222 96 318

5. 0 0 0 0

6. 175 0 175 35

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

II. 291 530 44 322 247 208 256 528

II. 1. 14 010 0 14 010 14 010

2. 259 732 33 333 226 399 234 765

3. 17 732 10 989 6 743 7 727

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 5 0 5 5

7. 51 0 51 21

8. 0 0 0 0

9. 0 0 0 0

III. 0 0 0 0

III. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

v plném rozsahu, v celých tisících Kč

ML

Označení

A.

AKTIVA

AKTIVA CELKEM   

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

B.

B.

Goodwill

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.

B.

B.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

31.12.20122012

Software

Ocenitelná práva

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Běžné úč. období

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

B.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

R O Z V A H A

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná osoba
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Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

27 152 68 27 084 25 064

I. 20 821 0 20 821 19 578

I. 1. 0 0 0 0

2. 20 821 0 20 821 19 578

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

II. 0 0 0 0

II. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

III. 2 307 68 2 239 1 490

III. 1. 1 881 68 1 813 1 168

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 426 0 426 322

8. 0 0 0 0

9. 0 0 0 0

IV. 4 024 0 4 024 3 996

IV. 1. 115 0 115 22

2. 3 909 0 3 909 3 974

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

I. 12 0 12 13

I. 1. 12 0 12 13

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

1 276 736 178 448 1 098 288 1 127 819

C.

Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Dohadné účty aktivní

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

C.

C.

Peníze

C.

C.

Odložená daňová pohledávka

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Výrobky

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

C.

D.

Označení AKTIVA

C.

Jiné pohledávky

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Krátkodobé cenné papíry a podíly

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek

Účty v bankách

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Stát - daňové pohledávky

Časové rozlišení

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

Kontrolní číslo

D.

Komplexní náklady příštích období

Běžné úč. období

C.

C.

Oběžná aktiva

Zásoby
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I.

I. 1.

2.

3.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

III.

III. 1.

2.

IV.

IV. 1.

2.

V.

I.

I. 1.

2.

3.

4.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B.

A.

B.

B.

B.

B.

0A.

0

0

0

30 000

0

0

A.

A.

A.

A.

0

0

0

0

0

117 200

0

0

A.

A.

-16 919Výsledek hospodaření minulých let

0

0

0

117 200

0

264 312

0

0

0

0

0

A.

A.

0

0

0Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

0

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - )

Změny základního kapitálu

Kapitálové fondy

0

Rozdíly z přeměn společnosti 0

Emisní ážio

Ostatní kapitálové fondy

0

-20 414

0

-20 414

45

45

-16 919

0

-902

9 632

0

0

0

0

0

117 200

8 729

30 000

30 000

0

117 200

0

0

0

270 829

0

0

0

0

0

-3 494

0

45

45

0

Neuhrazená ztráta minulých let ( - )

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)

PASIVA

Vydané dluhopisy

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Dlouhodobé přijaté zálohy

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Cizí zdroje

Rezervy

Dlouhodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

Dohadné účty pasivní

Odložený daňový závazek

Jiné závazky

Dlouhodobé směnky k úhradě

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Základní kapitál

Nerozdělený zisk minulých let

Statutární a ostatní fondy

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

Vlastní kapitál

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

274 575

30 000

Označení

281 958
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III.

III. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

IV.

IV. 1.

2.

3.

I.

I. 1.

2.

C.

C.

B.

B.

B.

B.

Označení

0

0

1 534

0

1 534

1 097 668

3 004

0

294

28 471

75 872

75 872

214

Běžné úč. období

0

0

36 890

0

71 240

2 367

1 497

0

0

1 497

0

261

28 099

70 173

1 833

Minulé úč. období

Kontrolní číslo 1 129 829

0

0

36 845

0

Výdaje příštích období

Výnosy příštích období

Bankovní úvěry a výpomoci 83 456

Časové rozlišení

Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé finanční výpomoci

Stát - daňové závazky a dotace

Krátkodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Jiné závazky

Dohadné účty pasivní

83 456

0

157

2 978

0

0

PASIVA

Bankovní úvěry dlouhodobé

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Krátkodobé závazky
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

I.

+

II.

II. 1.

II. 2.

II. 3.

1.

2.

+

1.

2.

3.

4.

III.

III. 1.

III. 2.

1.

2.

IV.

V.

*

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ML

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y
v plném rozsahu, v celých tisících Kč

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

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření                                             

Prodaný materiál

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

2012

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Přidaná hodnota

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Výkonová spotřeba

Sociální náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Obchodní marže

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

0

I.

A.

E.

F.

G.

F.

F.

H.

 Označení TEXT

C.

B.

B.

B.

D.

C.

C.

C.

C.

Výkony

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace 

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

0

19 933

0

0

0

0

19 933

5 320

14 613

627

4 693

6 797

11 689

0

5 916

12

100

0 0

00

0

173

0

0

0

0

0

0

83

39

38

18 049

436

0

881

118

0

8

496

0

42

11 495

118

173

1

18 485

83

11 535

100

12

0

0

557

0

0

414

2812 609

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

31.12.2012

0
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VI.

VII.

VII. 1.

2.

3.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

*

1.

2.

**

XIII.

1.

2.

*

***

****

Převod podílu na výsledku hodpodaření společníkům (+ / -)

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost

 - splatná

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Převod finančních výnosů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosové úroky

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

TEXT

Prodané cenné papíry a podíly

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

 Označení

Kontrolní číslo

T.

Q.

S.

S.

R.

Q.

Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -)

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

 - splatná

 - odložená

Výsledek hospodaření před zdaněním

K.

J.

P.

O.

N.

M.

L.

 - odložená

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Mimořádný výsledek hospodaření

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 466

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

77 510

0

-3 511

0

-902

0

0

-902

-902

0

48

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

65 193

0

-3 775

-3 494

-3 494

0

0

0

0

0

-3 494

3 730

10

58

0
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

224 801 31 174 193 627 197 332

0 0 0 0

223 249 31 174 192 075 194 828

I. 20 7 13 17

I. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 20 7 13 17

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

II. 223 229 31 167 192 062 194 811

II. 1. 51 625 0 51 625 51 625

2. 167 685 30 200 137 485 142 130

3. 3 218 967 2 251 108

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 31 0 31 0

7. 607 0 607 885

8. 63 0 63 63

9. 0 0 0 0

III. 0 0 0 0

III. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

v plném rozsahu, v celých tisících Kč

MRE

Označení

A.

AKTIVA

AKTIVA CELKEM   

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

B.

B.

Goodwill

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.

B.

B.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

31.12.20112011

Software

Ocenitelná práva

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Běžné úč. období

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

B.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

R O Z V A H A

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná osoba
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Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

1 482 0 1 482 2 451

I. 0 0 0 0

I. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

II. 0 0 0 0

II. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

III. 1 099 0 1 099 2 120

III. 1. 940 0 940 2 120

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 159 0 159 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

9. 0 0 0 0

IV. 383 0 383 331

IV. 1. 40 0 40 102

2. 343 0 343 229

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

I. 70 0 70 53

I. 1. 66 0 66 53

2. 0 0 0 0

3. 4 0 4 0

899 134 124 696 774 438 789 275

C.

Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Dohadné účty aktivní

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

C.

C.

Peníze

C.

C.

Odložená daňová pohledávka

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Výrobky

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

C.

D.

Označení AKTIVA

C.

Jiné pohledávky

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Krátkodobé cenné papíry a podíly

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek

Účty v bankách

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Stát - daňové pohledávky

Časové rozlišení

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

Kontrolní číslo

D.

Komplexní náklady příštích období

Běžné úč. období

C.

C.

Oběžná aktiva

Zásoby



Příloha č. 5

I.

I. 1.

2.

3.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

III.

III. 1.

2.

IV.

IV. 1.

2.

V.

I.

I. 1.

2.

3.

4.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B.

A.

B.

B.

B.

B.

0A.

0

0

0

200

0

0

A.

A.

A.

A.

0

0

0

0

0

76 913

0

0

A.

A.

25 143Výsledek hospodaření minulých let

6 000

6 000

0

76 913

0

155 052

0

0

0

0

0

A.

A.

0

0

0Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

0

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - )

Změny základního kapitálu

Kapitálové fondy

0

Rozdíly z přeměn společnosti 0

Emisní ážio

Ostatní kapitálové fondy

0

30 625

30 625

0

20

20

25 143

0

5 944

30 845

0

0

0

0

0

76 913

36 789

200

200

0

76 913

0

0

0

164 672

6 000

6 000

0

0

0

5 482

0

20

20

0

Neuhrazená ztráta minulých let ( - )

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)

PASIVA

Vydané dluhopisy

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Dlouhodobé přijaté zálohy

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Cizí zdroje

Rezervy

Dlouhodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

Dohadné účty pasivní

Odložený daňový závazek

Jiné závazky

Dlouhodobé směnky k úhradě

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Základní kapitál

Nerozdělený zisk minulých let

Statutární a ostatní fondy

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

Vlastní kapitál

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

193 627

200

Označení

197 332
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III.

III. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

IV.

IV. 1.

2.

3.

I.

I. 1.

2.

C.

C.

B.

B.

B.

B.

Označení

0

0

1 786

6

1 780

766 778

0

0

24

354

52 545

52 545

80

Běžné úč. období

18 696

0

0

0

19 594

440

1 759

0

0

1 815

56

5

397

18 908

472

Minulé úč. období

Kontrolní číslo 782 031

17 100

0

0

0

Výdaje příštích období

Výnosy příštích období

Bankovní úvěry a výpomoci 62 851

Časové rozlišení

Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé finanční výpomoci

Stát - daňové závazky a dotace

Krátkodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Jiné závazky

Dohadné účty pasivní

62 851

0

504

430

0

0

PASIVA

Bankovní úvěry dlouhodobé

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Krátkodobé závazky
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

I.

+

II.

II. 1.

II. 2.

II. 3.

1.

2.

+

1.

2.

3.

4.

III.

III. 1.

III. 2.

1.

2.

IV.

V.

*

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

MRE

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y
v plném rozsahu, v celých tisících Kč

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

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření                                             

Prodaný materiál

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

2011

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Přidaná hodnota

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Výkonová spotřeba

Sociální náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Obchodní marže

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

0

I.

A.

E.

F.

G.

F.

F.

H.

 Označení TEXT

C.

B.

B.

B.

D.

C.

C.

C.

C.

Výkony

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace 

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

0

19 521

0

0

0

0

19 521

3 584

15 937

205

3 379

3 021

17 032

0

2 873

0

0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

39

0

0

20 053

0

0

148

0

0

2 000

36

0

45

4 821

0

0

0

20 053

45

4 915

0

0

0

0

617

0

0

177

10 02510 399

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

31.12.2011

0
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VI.

VII.

VII. 1.

2.

3.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

*

1.

2.

**

XIII.

1.

2.

*

***

****

Převod podílu na výsledku hodpodaření společníkům (+ / -)

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost

 - splatná

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Převod finančních výnosů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosové úroky

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

TEXT

Prodané cenné papíry a podíly

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

 Označení

Kontrolní číslo

T.

Q.

S.

S.

R.

Q.

Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -)

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

 - splatná

 - odložená

Výsledek hospodaření před zdaněním

K.

J.

P.

O.

N.

M.

L.

 - odložená

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Mimořádný výsledek hospodaření

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

0

0

0

0

527

0

0

0

0

0

0

0

0

3 914

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 579

0

-3 928

527

5 944

0

0

5 944

6 471

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

454

0

98 094

0

-4 089

5 482

5 936

0

0

0

0

454

5 482

4 073

1

17

0
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

226 706 36 396 190 310 193 627

0 0 0 0

224 833 36 396 188 437 192 075

I. 20 10 10 13

I. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 20 10 10 13

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

II. 224 813 36 386 188 427 192 062

II. 1. 51 625 0 51 625 51 625

2. 168 016 34 972 133 044 137 485

3. 3 484 1 414 2 070 2 251

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 31 0 31 31

7. 1 594 0 1 594 607

8. 63 0 63 63

9. 0 0 0 0

III. 0 0 0 0

III. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

v plném rozsahu, v celých tisících Kč

MRE

Označení

A.

AKTIVA

AKTIVA CELKEM   

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

B.

B.

Goodwill

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.

B.

B.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

31.12.20122012

Software

Ocenitelná práva

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Běžné úč. období

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

B.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

R O Z V A H A

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná osoba
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Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

1 826 0 1 826 1 482

I. 908 0 908 0

I. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 908 0 908 0

6. 0 0 0 0

II. 0 0 0 0

II. 1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0

8. 0 0 0 0

III. 347 0 347 1 099

III. 1. 330 0 330 940

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 159

7. 17 0 17 0

8. 0 0 0 0

9. 0 0 0 0

IV. 571 0 571 383

IV. 1. 203 0 203 40

2. 368 0 368 343

3. 0 0 0 0

4. 0 0 0 0

I. 47 0 47 70

I. 1. 47 0 47 66

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 4

906 777 145 584 761 193 774 438

C.

Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Dohadné účty aktivní

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

C.

C.

Peníze

C.

C.

Odložená daňová pohledávka

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Výrobky

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

C.

D.

Označení AKTIVA

C.

Jiné pohledávky

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Krátkodobé cenné papíry a podíly

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek

Účty v bankách

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Stát - daňové pohledávky

Časové rozlišení

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

Kontrolní číslo

D.

Komplexní náklady příštích období

Běžné úč. období

C.

C.

Oběžná aktiva

Zásoby
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I.

I. 1.

2.

3.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

III.

III. 1.

2.

IV.

IV. 1.

2.

V.

I.

I. 1.

2.

3.

4.

II.

II. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B.

A.

B.

B.

B.

B.

0A.

0

0

0

200

0

0

A.

A.

A.

A.

0

0

0

0

0

93 835

0

0

A.

A.

30 625Výsledek hospodaření minulých let

0

0

0

93 835

0

146 266

0

0

0

0

0

A.

A.

0

0

0Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

0

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - )

Změny základního kapitálu

Kapitálové fondy

0

Rozdíly z přeměn společnosti 0

Emisní ážio

Ostatní kapitálové fondy

0

36 568

36 568

0

20

20

30 625

0

6 133

36 789

0

0

0

0

0

76 913

42 921

200

200

0

76 913

0

0

0

155 052

6 000

6 000

0

0

0

5 944

0

20

20

0

Neuhrazená ztráta minulých let ( - )

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)

PASIVA

Vydané dluhopisy

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Dlouhodobé přijaté zálohy

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Cizí zdroje

Rezervy

Dlouhodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

Dohadné účty pasivní

Odložený daňový závazek

Jiné závazky

Dlouhodobé směnky k úhradě

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Základní kapitál

Nerozdělený zisk minulých let

Statutární a ostatní fondy

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

Vlastní kapitál

Základní kapitál

PASIVA CELKEM

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

190 310

200

Označení

193 627
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III.

III. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

IV.

IV. 1.

2.

3.

I.

I. 1.

2.

C.

C.

B.

B.

B.

B.

Označení

0

0

1 123

0

1 123

753 984

197

0

19

413

42 238

42 238

221

Běžné úč. období

8 853

0

0

0

10 193

490

1 780

0

0

1 786

6

24

354

19 594

440

Minulé úč. období

Kontrolní číslo 766 778

18 696

0

0

0

Výdaje příštích období

Výnosy příštích období

Bankovní úvěry a výpomoci 52 545

Časové rozlišení

Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé finanční výpomoci

Stát - daňové závazky a dotace

Krátkodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Jiné závazky

Dohadné účty pasivní

52 545

0

80

0

0

0

PASIVA

Bankovní úvěry dlouhodobé

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Krátkodobé závazky
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Účetní období: Rozvahový den:

Právní forma: IČ:

I.

+

II.

II. 1.

II. 2.

II. 3.

1.

2.

+

1.

2.

3.

4.

III.

III. 1.

III. 2.

1.

2.

IV.

V.

*

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

MRE

V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y
v plném rozsahu, v celých tisících Kč

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

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření                                             

Prodaný materiál

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

2012

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Přidaná hodnota

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Výkonová spotřeba

Sociální náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Obchodní marže

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

0

I.

A.

E.

F.

G.

F.

F.

H.

 Označení TEXT

C.

B.

B.

B.

D.

C.

C.

C.

C.

Výkony

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace 

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

438

421

13 705

0

0

0

17

13 705

5 529

8 193

564

4 965

3 584

15 937

0

3 379

0

0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

-6 000

7

0

0

19 521

0

0

205

0

0

0

39

0

45

4 915

0

0

0

19 521

46

5 223

0

0

0

0

180

0

0

617

10 3998 751

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-
li se od bydliště

31.12.2012

0



Příloha č. 5

VI.

VII.

VII. 1.

2.

3.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

*

1.

2.

**

XIII.

1.

2.

*

***

****

Převod podílu na výsledku hodpodaření společníkům (+ / -)

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost

 - splatná

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Převod finančních výnosů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosové úroky

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

TEXT

Prodané cenné papíry a podíly

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

 Označení

Kontrolní číslo

T.

Q.

S.

S.

R.

Q.

Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -)

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

 - splatná

 - odložená

Výsledek hospodaření před zdaněním

K.

J.

P.

O.

N.

M.

L.

 - odložená

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Mimořádný výsledek hospodaření

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem

Minulé úč. obdobíBěžné úč. období

0

0

0

0

0

620

0

0

0

0

0

0

0

0

1 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 003

0

-1 998

620

6 133

0

0

6 133

6 753

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

527

0

97 579

0

-3 928

5 944

6 471

0

0

0

0

527

5 944

3 914

2

16

0


