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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidačních pravidel, zvláště pak 

systémem vyloučení vnitropodnikového zisku vzniklého vzájemnými tržními aktivitami 

konsolidujících podniků. Tato pravidla jsou dále posuzována z pohledu efektivnosti 

administrativní náročnosti. V praktické části jsou informace vyhodnoceny.  

  

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the consolidation rules, particularly the elimination of 

intercompany profit system resulting from reciprocal market activities in consolidating 

companies. These rules are further examined in terms of the efficiency and 

administrative burden. In the practical part of the information is evaluated. 
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Úvod 

V porovnání s historií účetnictví jde i v mezinárodním měřítku o mladou disciplínu. 

Mluvím o konsolidované účetní závěrce. Když se vrátíme zpět, tak se jedná o datum 1. 

1. 1993, kdy bylo účetnictví v České Republice reformováno po vzoru zemí 

s rozvinutou tržní ekonomikou. Tím vznikla i potřeba zavést konsolidaci účetních 

závěrek. Což znamená zahrnutí do výsledků společnosti i výsledky společností, v nichž 

má tzv. mateřská společnost podíl. Hlavním důvodem pro vznik této části účetnictví je 

potřeba podat akcionářům mateřského podniku a odborné veřejnosti komplexní 

informace o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech za 

ekonomicko-hospodářské seskupení podniků, které jsou kapitálově propojeny. 

Důležitou informací, ale je že konsolidovaná účetní závěrka neslouží pro daňové účely 

ani pro rozdělování hospodářských výsledků.  

Toto bezpochyby užitečné odvětví účetnictví, ale vyniká svojí náročností. Jak bylo již 

naznačeno, jedná se o závěrku, jež pokrývá několik individuálních účetních závěrek a je 

potřeba ji sestavit tak, aby vyjadřovala co nejvěrnější obraz současné situace 

mateřského podniku. Tato práce se bude ovšem zabývat pravidly pro správné sestavení 

takovéto konsolidované účetní závěrky. Jelikož zde vzniká několik problémů jak už 

z hlediska věrného zobrazení tak z hlediska administrativní náročnosti.  

Práce nese název konsolidační pravidla, přičemž je zaměřena na v rámci konsolidačních 

pravidel na zachycení eliminace vnitropodnikového zisku vzniklého z transakcí mezi 

společnostmi vystupujícími ve stejném konsolidovaném celku.  

Práce se zabývá situací konkrétního podniku, jež má rozhodující podíl ve více dceřiných 

společnostech, které operují převážně s jeho výrobky a je tedy zapotřebí správně 

nastavit systém pro eliminaci takto vytvořeného vnitroskupinového zisku. 

V první části práce je vymezen problém a cíl práce, přičemž následuje souhrn 

teoretických východisek. V druhé části je představena současná situace s analýzou 

problému. Třetí část navrhuje způsoby řešení problému. Následně je vyhotovena 

vnitropodniková směrnice.   
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Cíl práce 

Cílem je analyzovat problém s evidencí majetku pro účely konsolidace v jednotlivých 

společnostech, které vstupují do konsolidace. Tento problém konkrétně popsat a 

názorně předvést na konkrétní společnosti. K tomuto problému posléze navrhnout 

několik řešení a z těchto řešení vybrat to, které by bylo nejjednodušší a co nejméně 

nákladné. Hlavním cílem této práce je vytvoření vnitropodnikové směrnice případně 

směrnic pro evidenci majetku, jehož cena byla upravena při vylučování 

vnitropodnikových zisků. Pomocí této směrnice by byl tento majetek evidován 

v upravené cenně a také by bylo zachyceno jeho případné vyřazení. Tato směrnice by se 

týkala veškerého nového dlouhodobého majetku nakoupeného v rámci konsolidovaného 

celku, jejichž hodnota je z důvodu konsolidace vedena v jiné částce než 

v individuálních účetních závěrkách. Součástí řešení této směrnice je také jak se 

vyrovnat se vznikem odložené daně vzniklé z rozdílu účetní a daňové hodnoty majetku.  

 

  



11 

 

1 Vymezení problému 

Vypovídací schopnost konsolidované účetní závěrky je z velké části ovlivněna 

správností dat, která do ní vstupují. Konsolidovaná účetní závěrka má za úkol 

vystupovat jako jednotný dokument ukazující výkonost jednotlivých firem jako celku. 

Nejedná se o pouhé sečtení výsledků jednotlivých firem. Tyto agregované výsledky 

musí být logicky upraveny o vyloučení vzájemných zůstatků a transakcí mezi 

jednotkami skupiny. Zvláště pokud jsou tyto kooperativní vztahy významné. To 

znamená, že obchod mezi jednotlivými společnostmi je častý nebo se jedná o vysoké 

částky. V opačném případě by došlo k vykazování položek, jež jsou vedeny 

v individuálních závěrkách jako externí. Přičemž při vykazování na úrovni 

konsolidačního celku to již ztrácí smysl, protože se již nejedná o externí položky.
1
  

Ve sledovaném uskupení společností je vzájemná interakce běžná. Společnosti spolu 

obchodují a to v některých případech společnosti vůbec neobchodují mimo skupinu. 

Společnosti sledují vzájemné obchody a transakce, aby mohlo dojít k objektivnímu 

vyloučení z konsolidované účetní závěrky. Ta probíhá každý rok po zveřejnění 

individuálních účetních závěrek. K problému dochází při navazování na již zpracované 

konsolidované účetní závěrky z minulých let. Společnost sestavuje každý rok novou 

konsolidovanou účetní závěrku bez ohledu na předešlé. Není tak dodržena zásada 

bilanční kontinuity. Není sledován například rozdíl v odpisech majetku, který byl 

stanoven předchozí účetní období. Není zajištěna kontrola, zda nebyl majetek vyřazen. 

Z tohoto důvodu je potřeba zajistit kontinuálnost korekčních úprav minulých let. Tato 

úprava by se neměla týkat pouze odpisů ale i leasingových smluv. Toho lze docílit 

odhadem délky životnosti aktiv nebo konkrétně zavést systém v evidenci majetku. 

Neustále musíme mít ovšem na paměti zásadu hospodárnosti a je třeba tedy vyhodnotit i 

významnost a administrativní náročnost jednotlivých postupů. 

  

                                                 
1
 HARNA, Konsolidovaná účetní závěrka. 1996. s. 6 
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2 Teoretická východiska práce 

Základní principy konsolidace obsahuje 7. Direktiva Rady Evropských společenství. 

Účelem tohoto dokumentu ovšem není technika sestavování konsolidovaných účetních 

závěrek, nýbrž sjednocení národních úprav členských států, aby takto vzniklé 

konsolidované účetní závěrky byly srovnatelné a jednotné. Stejně tak vystupují 

mezinárodní účetní standardy IAS a IFRS, které řeší účetní úpravu na mezinárodní 

úrovni. Výčet standardů významných pro konsolidaci: IFRS 3 podnikové kombinace, 

IAS 27 Konsolidovaná a separátní účetní závěrka, IAS 28 Vykazování investic do 

přidružených jednotek, IAS 31 Účasti na společném podnikání, IFRS 10 Konsolidovaná 

účetní závěrka, IFRS 11 Společná uspořádání, IFRS 12 Zveřejnění účastí na jiných 

jednotkách, IAS 12 Daně ze zisku, IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. 

Národní úpravou v České Republice je zákon o účetnictví a to konkrétně §22 až 23. 

V následující části jsou uvedeny zákonné meze dané a postupy týkající se řešení 

diplomní práce. 

2.1 7. Direktiva Rady Evropských společenství. 

Z této direktivy jsou uvedeny pouze články, které se bezprostředně týkají pravidel 

konsolidace spojených s vylučování hospodářského zisku z transakcí mezi 

konsolidujícími podniky. 

2.1.1 Článek 26  

Metodika vylučování vzájemných interakcí podniků zahrnutých do konsolidace 

1. „V konsolidované účetní závěrce jsou uvedeny aktiva, pasiva, finanční pozice a zisk 

nebo ztráta podniků zahrnutých do konsolidace, jako by tyto podniky představovaly 

jediný podnik. Zejména se pak z konsolidované účetní závěrky vylučují  

a) pohledávky a závazky mezi podniky zahrnutými do konsolidace; 

b) výnosy a náklady operací prováděných mezi podniky zahrnutými do konsolidace; 

c) zisk nebo ztráta, vyplývá-li takový výsledek z operací prováděných 

mezi podniky zahrnutými do konsolidace a je-li zahrnut do účetní hodnoty aktiv. Až do 

další koordinace mohou členské státy povolit, aby výše uvedená vyloučení byla 

95% 
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provedena v poměru odpovídajícím podílu na kapitálu, který drží mateřský podnik v 

každém z jeho dceřiných podniků zahrnutých do konsolidace. 

2. Členské státy mohou připustit odchylky z odst. 1 písm. c), je-li transakce provedena v 

souladu s běžnými tržními podmínkami, a pokud by vyloučení zisku nebo ztráty mohlo 

vyvolat nepřiměřené náklady. Všechny takové odchylky musí být zveřejněny, a mají-li 

významný vliv na aktiva, pasiva, finanční pozici a zisk nebo ztrátu podniku zahrnutých 

do konsolidace jako celku, musí být uvedeny v komentáři ke konsolidované účetní 

závěrce. 

3. Odchylky od odst. 1 písm. a), b) nebo c) jsou přípustné jen tehdy,nejsou-li dotyčné 

částky významné z hlediska cíle uvedeného v čl. 16 odst. 3.“
2
 

2.1.2 Článek 29 

Metodika oceňování aktiv a pasiv 

1. „Aktiva a pasiva zahrnovaná do konsolidované účetní závěrky se oceňují podle 

jednotných metod a v souladu s oddíly 7 a 7a a článkem 60 směrnice 78/660/EHS. 

1983L0349— CS —01.01.2007 — 007.001— 142. a) Podnik, který sestavuje 

konsolidovanou účetní závěrku, musí 

použít stejné oceňovací metody, jaké používá při sestavování své roční účetní závěrky. 

Členské státy mohou v konsolidované účetní závěrce nicméně povolit nebo nařídit i jiné 

oceňovací metody, které jsou v souladu s uvedenými články směrnice 78/660/EHS. 

b) Jsou-li využity tyto odchylky, musí být uvedeny v komentáři ke konsolidované účetní 

závěrce s náležitým odůvodněním. 

3. Pokud byla určitá aktiva a pasiva zahrnovaná do konsolidované účetní závěrky 

oceněna podniky zahrnutými do konsolidace podle jiných metod, než jaké jsou 

stanoveny pro konsolidaci, musí být nově oceněna v souladu s metodami stanovenými 

pro konsolidaci, ledaže by výsledek tohoto nového ocenění nebyl významný z hlediska 

cíle uvedeného v čl. 16 odst. 3. Odchylky od této zásady se připouštějí jen ve 

výjimečných případech. Každá taková odchylka musí být s náležitým odůvodněním 

uvedena v komentáři ke konsolidované účetní závěrce. 

                                                 
2
 SEDMÁ SMĚRNICE RADY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2007 [online] 
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4. Je-li pravděpodobné, že z toho vyplynou v dohledné budoucnosti pro jeden z podniků 

zahrnutých do konsolidace skutečné daňové náklady, zohlední se v konsolidované 

rozvaze a konsolidované výsledovce rozdíl, který vznikne během konsolidace mezi 

daňovými náklady daného účetního období a předcházejících účetních období a mezi 

daní již zaplacenou nebo splatnou za tato účetní období. 

5. Jsou-li určitá aktiva zahrnutá do konsolidované účetní závěrky předmětem výjimečné 

cenové úpravy pro daňové účely, mohou být zahrnuta do konsolidované účetní závěrky 

až po vyloučení těchto cenových úprav. Členské státy však mohou povolit nebo nařídit, 

aby tato aktiva byla zahrnuta do konsolidované účetní závěrky bez vyloučení cenových 

úprav, je-li jejich výše s náležitým odůvodněním uvedena v komentáři ke konsolidované 

účetní závěrce“
3
 

2.1.3 Článek 33 

Pravidla použití jednotlivých článků 

1. „Ovlivňuje-li některý podnik zahrnutý do konsolidace významně řízení a finanční 

politiku jiného podniku nezahrnutého do konsolidace (přidružené podniky), v němž 

vlastní účast ve smyslu článku 17 směrnice 78/660/EHS, je tato účast vykázána v 

konsolidované rozvaze ve zvláštní položce s odpovídajícím názvem. Má se za to, že 

podnik významně ovlivňuje jiný podnik, má-li 20 a více procent hlasovacích práv 

akcionářů nebo společníků tohoto podniku. Použije se článek 2. 

2. Při prvním použití tohoto článku u účasti uvedené v odstavci 1 se tato účast vykazuje 

v konsolidované rozvaze 

a) buď v účetní hodnotě vypočtené v souladu s pravidly oceňování stanovenými 

směrnicí 78/660/EHS. Rozdíl mezi touto hodnotou a částkou odpovídající podílu na 

vlastním kapitálu, který tato účast představuje, se vykazuje samostatně v konsolidované 

rozvaze nebo v komentáři k účetní závěrce. Tento rozdíl se vypočte ke dni, ke kterému je 

tato metoda poprvé použita; 

b) anebo ve výši odpovídající podílu na vlastním kapitálu přidruženého podniku, který 

tato účast představuje. Rozdíl mezi touto výší a účetní hodnotou vypočtenou v souladu s 

pravidly oceňování stanovenými směrnicí 78/660/EHS se vykazuje samostatně v 

                                                 
3
 SEDMÁ SMĚRNICE RADY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2007 [online] 
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konsolidované rozvaze nebo v komentáři k účetní závěrce. Tento rozdíl se vypočte ke 

dni, ke kterému je tato metoda poprvé použita. 

c) Členské státy může nařídit použití buď písmene a), nebo písmene b). Konsolidovaná 

rozvaha nebo komentář k účetní závěrce musí uvádět, zda bylo použito písmeno a) nebo 

b). 

d) Kromě toho mohou členské státy pro případ použití písmen a) a b) povolit nebo 

nařídit, aby se výpočet rozdílu prováděl ke dni pořízení akcií nebo podílů, nebo pokud 

byly pořizovány postupně, ke dni, ke kterému se podnik stal přidruženým podnikem. 

3. Byla-li aktiva nebo pasiva přidruženého podniku oceněna jinou metodou než metodou 

stanovenou pro konsolidaci v souladu s čl. 29 odst. 2, mohou být pro účely výpočtu 

rozdílu uvedeného v odst. 2 písm. 

a) nebo b) tohoto článku nově oceněna metodami stanovenými pro konsolidaci. 

Neprovede-li se toto nové ocenění, musí to být uvedeno v komentáři k účetní závěrce. 

Členské státy mohou toto nové ocenění nařídit. 

4. Účetní hodnota uvedená v odst. 2 písm. a) nebo částka odpovídající podílu na 

vlastním kapitálu přidruženého podniku uvedená v odst. 2 písm. b) se zvyšuje nebo 

snižuje podle výše změn, k nimž došlo během účetního období na podílu na vlastním 

kapitálu přidruženého podniku, který tato účast představuje; od této částky se odečítají 

dividendy vztahující se k této účasti. 

5. Nelze-li kladný rozdíl uvedený v odst. 2 písm. a) nebo b) vztáhnout k žádné určité 

kategorii aktiv nebo pasiv, nakládá se s ním podle článku 30 a čl. 39 odst. 3. 

6. Podíl na zisku nebo ztrátě přidružených podniků připadající na 

tyto účasti se vykazuje v konsolidované výsledovce ve zvláštní položce s odpovídajícím 

názvem. 

7. Vyloučení uvedená v čl. 26. Odst. 1 písm. c) se provádějí, jen jsou-li související 

skutečnosti známé nebo mohou být zjištěny. Použije se čl. 26 odst. 2 a 3. 

8. Sestavuje-li přidružený podnik konsolidovanou účetní závěrku, použijí se na vlastní 

kapitál vykazovaný v této konsolidované účetní závěrce předcházející odstavce. 

9. Od použití tohoto článku lze upustit, nejsou-li podíly na kapitálu přidruženého 

podniku významné z hlediska cíle uvedeného v čl. 16 odst. 3.“
4
 

                                                 
4
  SEDMÁ SMĚRNICE RADY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2007 [online] 
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2.2 Zákon o účetnictví České Republiky 

Následující paragrafy jsou vybrány ze zákona o účetnictví podle jejich relevantnosti 

k řešenému tématu diplomové práce.  

2.2.1 §22 

Použití konsolidované účetní závěrky 

„(1) Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka (§ 18) sestavená a 

upravená metodami konsolidace podle tohoto zákona (§ 23 odst. 1); tato závěrka 

informuje o konsolidačním celku podle odstavce 3. Konsolidovaná účetní závěrka musí 

být ověřena auditorem. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona týkající se 

účetní závěrky platí i pro konsolidovanou účetní závěrku. 

 

(2) Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za konsolidační celek má účetní 

jednotka, která je obchodní společností a je řídící osobou 19) nebo ovládající osobou. 

20) Účetní jednotka, která má povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, je 

konsolidující účetní jednotkou. Účetní jednotka, která je řízenou osobou, 19) ovládanou 

osobou 20) nebo ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv, má 

povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky; tyto účetní jednotky jsou 

konsolidovanými účetními jednotkami. Podstatným vlivem se rozumí takový významný 

vliv na řízení nebo provozování podniku podle zvláštního právního předpisu, jenž není 

rozhodující; 20) není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně 

s 20 % hlasovacích práv.“ 

 

(3) Konsolidačním celkem se rozumí skupina účetních jednotek uvedených v odstavci 2. 

Konsolidující účetní jednotka je osvobozena od povinnosti konsolidovat, pokud ke konci 

rozvahového dne účetního období, za nějž se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, 

uvedené účetní jednotky na základě svých posledních řádných účetních závěrek 

nepřekročily nebo nedosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií: 

1. aktiva celkem více než 350 000 000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona 

rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, 
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2. roční úhrn čistého obratu více než 700 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se 

pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem 

započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,3. průměrný 

přepočtený stav zaměstnanců, včetně případů pracovního vztahu člena k družstvu, v 

průběhu účetního období více než 250, zjištěný způsobem stanoveným na základě 

zvláštního právního předpisu. 12)Uvedené osvobození se nepoužije u účetních jednotek, 

které jsou bankami, nebo u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo 

zajištění podle zvláštních právních předpisů, a u účetních jednotek, které jsou emitenty 

cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů 

(4) Konsolidující účetní jednotka je povinna včas sdělit konsolidovaným účetním 

jednotkám zahrnutým do konsolidačního celku, že budou konsolidovány, a současně jim 

sdělí informaci o vymezení tohoto celku.  

(5) Konsolidované účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny 

poskytnout svojí účetní závěrku a veškeré ostatní dokumenty potřebné pro sestavení 

konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotce.  

(6) Povinnosti podle odstavců 2, 4 a 5 platí obdobně pro povinnost vyhotovit 

konsolidovanou výroční zprávu podle odstavce 7.  

(7) Konsolidovanou výroční zprávou se rozumí výroční zpráva (§ 21), která obsahuje 

informace o konsolidačním celku. 

(8) Jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o konsolidující 

účetní jednotce, které musí obsahovat její výroční zpráva, nemusí dotčená účetní 

jednotka vyhotovovat tuto zprávu.“ 
5
 

  

                                                 
5
 ZÁKON O ÚČETNICTVÍ, 2014 [online] 
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2.2.2 § 23  

Sestavení konsolidované účetní závěrky 

(1)“ Konsolidující účetní jednotka je povinna pro sestavení konsolidované účetní 

závěrky použít metody 

a) plné konsolidace 

b) poměrné konsolidace, nebo 

c) konsolidace ekvivalencí (protihodnotou). 

(2) Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje ke konci rozvahového dne konsolidující 

účetní jednotky. 

 

(3) Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky a jí konsolidovaných účetních jednotek 

zahrnutých do konsolidačního celku použité pro sestavení konsolidované účetní závěrky 

sestavují tyto účetní jednotky v zásadě ke stejnému okamžiku. Předchází-li rozvahový 

den poslední účetní závěrky některé z konsolidovaných účetních jednotek zahrnutých do 

konsolidačního celku o více jak 3 měsíce rozvahový den podle odstavce 2, je tato 

konsolidovaná účetní jednotka zahrnuta do konsolidačního celku na základě účetní 

závěrky jí sestavené s použitím ustanovení § 19 odst. 3 ke konci rozvahového dne 

konsolidující účetní jednotky. V případě účetních jednotek, které provozují činnost 

pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, může uvedená doba činit až 

6 měsíců.  

 

(4) Délka účetního období při konsolidaci účetní závěrky musí být stejná. O změnách ve 

vymezení konsolidačního celku v průběhu účetního období musí být uvedeny informace 

v příloze v konsolidované účetní závěrce.
6
  

2.2.3 § 23a  

Použití Mezinárodních účetních standardů v konsolidaci  

 

                                                 
6
 ZÁKON O ÚČETNICTVÍ, 2014 [online] 
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(1) „Konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů 3) 

registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, 

použijí pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy 

Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství. 11e)  

 

(2) Konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení 

konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy použít Mezinárodní účetní 

standardy podle odstavce 1.“
7
  

2.3 IAS 12 Daně ze zisku 

2.3.1 Odstavec 38. 

Vznik odložené daně 

„Přechodné rozdíly vznikají, když účetní hodnota investic do dceřiných podniků, 

poboček a přidružených podniků a podílů ve společném podnikání (jmenovitě podíl 

mateřského podniku nebo investorský podíl na čistých aktivech dceřiného podniku, 

pobočky, přidruženého podniku či investice, a to včetně účetní hodnoty goodwillu) je 

odlišná od daňové základny (která je často nákladem na pořízení) investice nebo podílu. 

Takové rozdíly mohou vzniknout za mnoha různých okolností např.:  

a) při existenci nerozdělených zisků dceřiných podniků, poboček, přidružených podniků 

a společného podnikání;  

b) při změnách v měnových kurzech, pokud mateřský podnik a jeho dceřiný podnik jsou 

založeny v odlišných zemích, a  

c) při snižování účetní hodnoty investice v přidruženém podniku na svoji zpětně 

získatelnou částku.  

V konsolidované účetní závěrce se může přechodný rozdíl lišit od přechodného rozdílu 

spojeného s investicí v individuální účetní závěrce mateřského podniku, pokud mateřský 

                                                 
7
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podnik uvádí investice ve své individuální účetní závěrce v nákladech na pořízení nebo v 

přeceněné částce.“
8
 

2.3.2 Odstavec 39. 

Pravidla uznání odložené daně 

„Účetní jednotka uznává odložený daňový závazek u všech zdanitelných přechodných 

rozdílů spojených s investicemi do dceřiných podniků, poboček a přidružených podniků 

a podílů ve společném podnikání s výjimkou případů, kdy jsou splněny obě následující 

podmínky:  

a) mateřský podnik, investor nebo spoluvlastník je schopen načasovat zrušení 

přechodných rozdílů a  

b) je pravděpodobné, že přechodné rozdíly nebudou zrušeny v dohledné budoucnosti“
9
 

2.3.3 Odstavec 58.  

Vykázání odložené daně 

„Splatná a odložená daň se vykazuje jako výnos nebo náklad a zahrnuje se do 

hospodářského výsledku za období, s výjimkou případů, kdy daň vzniká z:  

a) transakce nebo události, která je uznána ve stejném nebo jiném období mimo 

hospodářský výsledek, buď v úplném výsledku nebo ve vlastním kapitálu (odstavce 61A 

až 65), nebo  

b) podnikové kombinace (viz odstavce 66 až 68)“.
10

  

  

                                                 
8
 IAS 12, Mezinárodní účetní standard 12 

9
 IAS 12, Mezinárodní účetní standard 12 

10
 IAS 12, Mezinárodní účetní standard 12 
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2.4 Účel a funkce konsolidované účetní závěrky 

V souvislosti především s podstatným nárůstem úlohy kapitálového trhu a s rozvojem 

podnikatelských aktivit ve 20. století dochází ke vzniku nejrůznějších kapitálových 

vazeb mezi jednotlivými podniky.“
11 „

Podíl ve spoluvlastněném podniku je vyjádřen 

jako finanční investice oceněná cenou pořízení. Skutečná hodnota finanční investice 

nemůže být přesně vyjádřena na základě individuální účetní závěrky sestavené za tento 

jediný podnik. 

Vzhledem k tomu, že kapitálová propojení mezi ekonomickými subjekty, představují 

často velmi významný podíl na hodnocení podniku, který tyto podíly drží, je 

požadována daleko podrobnější informace o těchto podílech. Z tohoto důvodu byly 

vyvinuty a uplatněny metody za účelem sestavení konsolidované účetní závěrky, která 

tyto informace poskytuje.“
12

 

2.4.1 Vylučování vzájemných vztahů 

„Z hlediska základní definice konsolidované účetní závěrky, která se sestavuje tak, jako 

by konsolidační celek byl jediný podnik, je třeba vyloučit všechny zaúčtované 

„vnitropodnikové“, vztahy, ke kterým mohlo dojít z hlediska skupiny. 

Z konsolidované účetní závěrky je nutné vyloučit všechny vztahy uvnitř skupiny, to 

znamená vztahy mezi mateřským podnikem a dcerčinými podniky, ale i vztahy mezi 

dceřinými podniky navzájem. Po takovémto vyloučení zůstávají v konsolidované účetní 

závěrce zachyceny pouze ty vztahy, které byly jednotlivými podniky konsolidačního 

celku uskutečněny pouze vůči okolnímu prostředí mimo konsolidační celek. 

Účetní případy týkající se vzájemných vztahů lze roztřídit do skupin podle jejich 

dopadu na konkrétní výkazy.  

a.  Vztahy týkající se bilance: 

- Vzájemné pohledávky a závazky, 

- Cenné papíry se zpětnou vazbou  

                                                 
11

 HARNA, Konsolidovaná účetní závěrka. 1996. s. 111.  

12
 HARNA, Konsolidovaná účetní závěrka, kniha druhá. s. 161-168 
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b. Vztahy týkající se výkazu zisků a ztrát: 

- Vzájemné dodávky, které byly u příjemce plně spotřebovány 

c. Vztahy týkající se bilančních účtů i hospodářského výsledku 

- Vzájemné plně nespotřebované dodávky (investice, zásoby), 

- Vyplacené dividendy (podíly na zisku), 

- Dary, ostatní vzájemně související případy zúčtované na ostatní účty 

aktiv a pasiv
13

 

2.4.2 Vyloučení vzájemných pohledávek a závazků 

Vyloučení vzájemných pohledávek a závazků se tyká veškerých účetních operací tohoto 

typu. Jedná se tedy nejen o pohledávky a závazky z obchodních vztahů zaúčtované na 

účtech odběratelů a dodavatelů, ale o všechny další typy – vzájemně poskytnuté zálohy, 

půjčky, směnky, pohledávky a závazky z nesplacených vkladů a veškeré ostatní 

krátkodobé i dlouhodobé pohledávky. 

Vyloučení se provádí v plné výši zaúčtovaných závazků na jedné straně a závazků na 

straně druhé. Tato úprava se tedy z hlediska konsolidované bilance projeví snížením 

oběžných aktiv (případně stálých aktiv v případě dlouhodobých půjček) a oproti tomu 

snížením cizích zdrojů.  

Vyloučení vzájemných pohledávek a závazků však může mít i dopad na hospodářský 

výsledek.
14

 

2.4.3 Vyloučení vzájemných spotřebovaných dodávek 

Pokud byly mezi mateřským podnikem a dceřinými podniky anebo mezi dceřinými 

podniky navzájem v běžném období uskutečněny vzájemné dodávky, které byly u 

přijímajícího podniku plně spotřebovány, je vyloučení snadné, neboť na jedné straně se 

příslušný objem dodávek vyloučí z výnosů a na straně druhé z nákladů.  

To znamená, že takovéto vyloučení spotřebovaných dodávek neovlivní hospodářský 

výsledek a tím ani konsolidovanou bilanci. Jediný projev vyloučení je tedy pouze ve 

výkazu zisků a ztát snížením objemu výnosů i nákladů. Z toho vyplývá, že provedené 

                                                 
13

 HARNA, Konsolidovaná účetní závěrka. 1996. s. 111-112. 
14

 HARNA, Konsolidovaná účetní závěrka. 1996. s. 112.  
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úpravy se týkají pouze běžného období a z hlediska principu kontinuity nejsou 

předmětem přenosu úprav do dalších období.  

Správné vyloučení vzájemných dodávek závisí především na důslednosti přetřídění 

individuálních účetních závěrek a zjištění všech příslušných operací. Může nastat 

situace, že příslušné dodávky jsou identifikovány jen na jedné straně. To závisí na 

úrovni evidence, možnosti přípravy kvalitních podkladů pro provedení konsolidace a 

rozlišení jednotlivých účetních případů z hlediska jejich vazby na podniky ve skupině a 

mimo skupinu. 

Další možností rozdílů mohou být například neobdržené faktury, nebo faktury 

zúčtované v jiném období na obou stranách. To může nastat i bez porušení účetních 

zásad například využitím možnosti časově nerozlišovat některé pravidelně se opakující 

dodávky, kdy tato možnost bude využita jen na jedné straně a naopak na druhé straně 

bude časově rozlišena. Potom nemusí odpovídat příslušná výše nákladů u odběratele 

v běžné období, zúčtovaným výnosům u dodavatele.  

Výše uvedené rozdíly je třeba vypořádat. Nevýznamné rozdíly se vyřeší korekcí na 

jedné straně, v případě jejich významnosti je třeba dohledat potřebné podklady a zjistit 

příčinu rozdílů,  

V případě podniků v různých zemích může být dalším zdrojem odchylek použití jiného 

kurzu při vykázání příslušných dodávek u dodavatele a odběratele. Kurzy použité pro 

zaúčtování příslušných transakcí v průběhu roku se obecně liší od kurzu, kterým je 

přepočítán výkaz zisků a ztrát na konci roku. Příslušné rozdíly se dorovnají 

zaúčtováním do kurzových rozdílů v konsolidovaném výkazu zisků a ztrát.
15

  

2.4.4 Vyloučení nespotřebovaných dodávek 

Jedná se o dodávky, které jsou na straně dodavatele výnosem, ale na straně odběratele 

nebyly plně spotřebovány. Jedná se o dodávky zásob nebo investičního majetku, které 

jsou na straně odběratele zúčtovány do aktiv. Ve výnosech na straně dodavatele je 

obsažen i příslušný hospodářský výsledek, zatímco na straně odběratele jde o zvýšení 

aktiv. Které bude do nákladů zúčtováno až později.  
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Z hlediska principu konsolidované účetní závěrky sestavované jako by skupina tvořila 

jediný podnik, je třeba tento případ považovat za změnu stavu zásob případně hotových 

výrobků nebo aktivaci vnitropodnikových nákladů. Zabezpečit dodržení zásady ocenění 

těchto aktiv vlastními náklady znamená vyloučit dosažený a v individuálních účetních 

závěrkách zaúčtovaný vnitroskupinový hospodářský výsledek. 

Vnitroskupinové dodávky se dělí na: 

- Část dodávek, která již byla u odběratele spotřebována. Objem těchto 

dodávek se vyloučí podle předchozí kapitoly z výnosů i nákladů bez 

dopadu na hospodářský výsledek 

- Zbývající část dodávek, která je u odběratele zúčtována do majetku  

U dodávek, které jsou zaúčtovány u odběratele do majetku, je třeba na straně dodavatele 

vyloučit příslušný dosažený hospodářský výsledek a na straně odběratele o příslušnou 

částku snížit stav aktiv.
16

  

2.4.5 Dopad vylučování hospodářského výsledku na menšinové podíly 

V případě, že dodavatelem je dceřiný podnik, ve kterém existují kromě vlivu 

mateřského podniku také i menšinové podíly, je otázkou jak se má do těchto 

menšinových podílů promítnout příslušné vyloučení hospodářského výsledku 

související s nespotřebovanými dodávkami ve skupině.  

Existují tři možné postupy: 

a. U menšinových podílníků se nevyjádří žádný podíl na vyloučeném 

vnitroskupinovém zisku  

b. U menšinových podílníků se vyjádří odpovídající podíl na vyloučeném 

vnitroskupinovém zisku 

c. Vnitroskupinový zisk se vyloučí pouze ve výši podílů bez menšinových 

podílníků.
17
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2.4.6 Eliminace vzájemných zůstatků aktiv a závazků. 

Uživatelům konsolidované účetní závěrky není možné předkládat za pohledávky a 

závazky skupiny pohledávky a závazky mezi jednotkami skupiny. Takovými položkami 

jsou běžné pohledávky a závazky stejně tak jako úvěry, ale také i vyloučení položek 

časového rozlišení. Jejich eliminace ze součtu příslušných položek za celou skupinu je 

jednoduchá. Komplikace občas vznikají tehdy, pakliže příslušné jednotky skupiny 

vykazují odlišné vzájemné zůstatky daných položek. V takovém případě je nutné v prvé 

řadě opravit případné chyby. Rozdíly zjištěné u vzájemných zůstatků mohou být 

způsobeny i rozdílnými pravidly vykazování uplatňovanými u obou jednotek. Pokud 

k těmto rozdílům dochází, nejčastěji je aplikován princip přednosti výnosu 

(pohledávky) před nákladem (závazkem), který spočívá v tom, že za správnou částku je 

považována částka pohledávky ze vzájemného vztahu. Závazek ze vzájemného vztahu 

se před agregací upraví konsistentně spolu s příslušnou položkou tak, aby odpovídal 

částce pohledávky. Takto upravený je zahrnut do agregace za skupinu a spolu 

s příslušnou pohledávkou je vyloučen ze součtu za skupinu.
18

 

2.4.7 Odložená daň při vylučování vnitroskupinových transakcí.  

Je třeba vyčíslit a do konsolidovaných výkazů zahrnout odloženou daň. Odložená daň 

vyplývá z rozdílu mezi účetní a daňovou hodnotovou základnou té položky, jejíž výše 

byla upravena z důvodu eliminace zisků či ztrát, které byly realizovány mezi 

jednotkami skupiny. Důležité je správné určení účetní hodnoty a daňové základny dané 

položky. 

Účetní hodnotou konsolidací upravované položky čistých aktiv je částka 

z konsolidované rozvahy. V konsolidované účetní závěrce jsou totiž účetními 

hodnotami částky konsolidované. 

Daňovou základnou je částka odpovídající účetním hodnotám v individuálních 

rozvahách obou jednotek.  

Toto řešení vyvolává představu, že dané konsolidací upravované aktivum nebo závazek 

má v individuální rozvaze účetní hodnotu stejnou, jako je jejich daňová základna. Tak 
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tomu ale být nemusí. Pokud je v individuální rozvaze účetní hodnota odlišná od daňové 

základny, vyčíslí a vykáže se odložená daň na individuální úrovni a následně se 

agreguje s odloženou daní z individuálních závěrek dalších jednotek skupiny spolu 

s ostatními položkami čistých aktiv. To vysvětluje, že je správné považovat za daňovou 

základnu na konsolidované úrovni účetní hodnoty z individuálních rozvah jednotek 

skupiny Proto je naprosto správné v rámci konsolidačních úprav vyčíslit odloženou daň 

z rozdílu mezi konsolidovanou částkou a individuálními účetními hodnotami.  

Odložená daň se za předpokladu daňové sazby 19% vypočítá takto: 

OD = (daňová základna – účetní hodnota) x daňová sazba 

Pokud je daňová základna vyšší než účetní hodnota, jde o daňovou pohledávku 

Odložená daň plynoucí z konsolidačních úprav spojených s vyloučením vzájemných 

transakcí se promítne v rozvaze proti výsledku hospodaření.  

 

Praktický postup při vylučování vnitroskupinového výsledku. 

Je zřejmé, že v praxi se k částkám eliminací při větším objemu nedá dospět výše 

uvedeným způsobem. Praktický postup by byl opačný: nejprve se musí zjistit 

eliminované částky, teprve následně tyto částky odčítají od součtových částek za 

všechny společnosti skupiny. Tím by se zjistily částky konsolidovaných položek.  

 

1. Identifikace tržeb za zboží ze vzájemných prodejů 

2. Zjištění počátečního a konečného stavu zásob zboží ze vzájemných prodejů ve 

skupině 

3. Určení míry zisku z prodeje zboží ve skupině vyčíslením skutečné marže nebo 

jejím odhadem 

4. Vyčíslení eliminovaného zisku 

5. Vyčíslení eliminované zásoby zboží 

6. Vyčíslení eliminovaných nákladů
19

 

  

                                                 
19

 ZELENKA, Konsolidace účetních výkazů. 2013. s. 211-212 



27 

 

2.4.8 Vylučování vnitroskupinových výsledků v dalších obdobích 

I při vylučování vzájemných zůstatků a transakcí je nutné zachovat princip kontinuity 

konsolidačních úprav. Je pravidlem, že veškeré úpravy, které v jednom období ovlivnily 

výsledek hospodaření, se nutně musí objevit v následujících obdobích jako úpravy 

výsledků minulých období.
20

  

 

2.4.9 Transakce po vlastnické ose směrem dolů 

Tento typ transakcí znamená prodej aktiva mateřskou společností dceřiné společnosti, 

obvykle se ziskem. Pokud zůstává do konce účetního období u dceřiné společnosti, je 

s tímto aktivem spojena odložená daň vypočtená z rozdílu mezi jeho konsolidovanou 

částkou a účetní hodnotou z individuální rozvahy dceřiné společnosti. Tato odložená 

daň ovlivňuje výsledek hospodaření. Protože jde o položku, která se nachází v aktivech 

dceřiné společnosti, tudíž i výsledek hospodaření v souvislosti s odloženou daní se váže 

k dceřiné společnosti. Za těchto okolností je nutné vykázat tento výsledek v rozdělení 

na výsledek připadající na podíl akcionářů mateřské společnosti a výsledek přiřazený 

nekontrolním podílům.
21

 

2.4.10 Transakce po vlastnické ose směrem nahoru 

Tento typ transakce znamená prodej aktiva dceřinou společností mateřské společnosti, 

obvykle se ziskem. Pokud ke konci účetního období aktivum, které mateřská společnost 

nakoupila od dceřiné společnosti, nebylo prodáno mimo skupinu, váže se k tomuto 

aktivu odložená daň vypočtená z rozdílu mezi jeho konsolidovanou částkou a účetní 

hodnotou z individuální rozvahy mateřské společnosti. Tato doložená daň ovlivňuje 

výsledek hospodaření. Protože jde o položku, která se nachází v aktivech mateřské 

jednotky, tudíž i výsledek hospodaření v souvislosti s odloženou daní se váže 
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k mateřské společnosti. Za těchto okolností se tento výsledek vykazuje jako součást 

výsledku připadajícího na podíl akcionářů mateřské společnosti.
22

 

 

2.4.11 Konsolidace mezivýsledku 

Mezivýsledek je zisk nebo ztráta vyplývající z transakcí mezi mateřskou společností a 

dceřinou společností (nebo mezi kterýmikoli společnostmi ve skupině), vykázaná 

v položkách majetku, např. v zásobách, dlouhodobém majetku. Vzniká v důsledku 

transakce mezi mateřskou a dceřinou společností, když je ocenění majetku v rozvaze 

k 31.12 vyšší nebo nižší, než by bylo, kdyby tyto dvě společnosti byly jen jednou 

společností, jedinou ekonomickou jednotkou.  

Nezáleží přitom na tom, zda jde o transakci po vlastnické ose směrem dolů nebo po 

vlastnické ose směrem nahoru. 

Vznik mezivýsledku může indikovat, že majetek je znehodnocený a že je potřebné toto 

znehodnocení v KÚZ zohlednit (např. neeliminovat ztrátu). 

Když se vyloučí mezivýsledek, změní se tím účetní hodnota majetku, vznikne dočasný 

rozdíl mezi jeho účetní hodnotou a daňovou základnou, a proto se musí zohlednit i 

odložená daň podle IAS 12 Income Taxes. 

Mezivýsledek se eliminuje (konsoliduje, zruší, zaúčtuje, vynechá, vyloučí) v plné výši, 

bez ohledu na to, zda má mateřská společnost 100% podíl v dceřiné společnosti nebo 

méně. Například když má mateřská společnost v dceřiné společnosti 80% podíl a 

mezivýsledek je 100, eliminuje se v plné výši 100, ne jen ve výši 80.
23

 

2.4.12 Příklad – Dlouhodobý majetek 

Společnost A koupila stroj za 10 000 a předala ho společnosti B za 12 000. Dosáhla 

přitom zisk ve výši 2 000. Společnost B bude tento stroj používat 10 let. Odpisovat ho 

bude lineárně, tj. 1200 ročně.  

K 31. 12. 01 má společnost B tento stroj vykázaný ve své individuální rozvaze 

v zůstatkové ceně 12 000 – 1200 = 10 800. 
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Takový postup je z hlediska obou společností správný. Kdyby však tyto dvě společnosti 

byly (fiktivně) jen jednou společností, potom by ocenění stroje mělo být ve výši 10 000, 

ne ve výši 12 000. Zisk ve výši 2000, který dosáhla společnost A, z hlediska fiktivní 

ekonomické jednotky není realizovatelný.  

Zobrazení v KÚZ bude následující: 

- Pořizovací cena stroje bude 10 000, ne 12 000 

- Roční odpisy stroje budou 10 000 / 10 lety = 1000, ne 1200 

Výsledek hospodaření za rok 01 vykázaný v konsolidované účetní závěrce bude o 1800 

nižší, než je výsledek hospodaření převzatý z individuálních účetní závěrky těchto dvou 

společností do součtové rozvahy a součtového výkazu zisků a ztrát: 

- 2000 nižší, což je snížení pořizovací ceny z 12 000 na 10 000, 

- o 200 vyšší, což je snížení odpisů z 1200 na 1000 

Jelikož se změnila účetní hodnota dlouhodobého majetku o 1800, tento rozdíl 

představuje dočasný rozdíl pro odloženou daň a je potřebné ještě zohlednit odloženou 

daňovou pohledávku podle IAS 12 Daň ze zisku. 

Takový postup bude potřeba opakovat každý rok, dokud bude stroj vykázaný v účetní 

rozvaze v účetní hodnotě vyšší než 0. To znamená, až do jeho úplného odepsání anebo 

v případě, že by byl mezitím prodaný, tak do jeho prodeje. 
24
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Schéma 1: Příklad 
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3 Analýza problému a současné situace  

3.1 Popis společnosti  

Jednou z podmínek zpracování této diplomové práce bylo zachování anonymity 

společností vystupujících v konsolidovaném celku, jehož se týká řešený problém. 

Z tohoto důvodu byly všechny názvy společností pozměněny. Z toho důvodu nemohou 

být interní informace a podklady získané od společnosti přesně citovány. Základní 

definice konsolidovaného celku je, že zde vystupuje velice silně mateřská společnost, 

která má vždy rozhodující vliv ve všech svých dceřiných společnostech ať už přímý 

nebo nepřímý. Konsolidace probíhá plnou metodou. Společnosti zahrnuté 

v konsolidovaném celku účtují podle českých účetních standardů a i konsolidují podle 

českých účetních předpisů. Mateřská společnost je výrobní společnost, která své 

výrobky prodává některým svým dceřiným společnostem. Tyto společnosti následně 

tento majetek využívají k podnikatelské činnosti. Veškerý takto prodaný majetek je 

prodán s marží ve výši 10%. Z důvodu zachování anonymity nelze uvést žádné 

konkrétnější informace o skupině podniků. Pro lepší orientaci a představu 

konsolidujícího celku následuje schéma tohoto celku.  
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Schéma 2: Vlastnická struktura společnosti 
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Konsolidovaná závěrka je v současnosti zpracovávána každoročně. U jednotlivých 

společností jsou sledovány vzájemné obchody, u kterých je následně vylučován 

hospodářský zisk.  

Jedná se o velice úzce spolupracující uskupení firem, kdy jedna společnost je výrobní a 

ostatní společnosti využívají její výrobky. Z hlediska evidence tady vzniká nutnost 

upravit veškerý dlouhodobý hmotný majetek vyloučením vnitroskupinového zisku. 

Tento vyloučený vnitropodnikový zisk je nadále odepisován. A zde vzniká problém 

s odepisováním dlouhodobého hmotného majetku různých ocenění. V jedné ceně je 

odepisován v individuální účetní závěrce a druhé ceně v konsolidované účetní závěrce. 

Odpisy v ceně individuálních účetních závěrek jsou vedeny právě v těchto 

individuálních účetních závěrkách. Odpisy v ceně po vyloučení vnitropodnikového 

zisku jsou vyčísleny pouze pro účel konsolidované účetní závěrky. V dalších letech 

nejsou již zaznamenávány. Rozdíl, který tedy vznikl nákupem a prodejem majetku 

v uskupení společností, jež jsou v konsolidaci, je pouze jednorázový. Pro účely 

konsolidace není vedena evidence majetku, kde by byly vyjádřeny odpisy či sledována 

doba vyřazení majetku.  

3.2 Inventární soupis majetku  

Dlouhodobý hmotný majetek, který společnost nakoupí v rámci konsolidačního celku, 

je nutné evidovat. Tato evidence probíhá v rámci běžného účetnictví. Majetek ovšem 

musí být v rámci konsolidace přeceněn a tento rozdíl je potřeba v rámci konsolidace dál 

sledovat a upravit o něj účetní výkazy, které vstupují do konsolidace. Tato úprava o 

vnitropodnikový zisk se děje v roce pořízení. V témže roce se upravuje hodnota majetku 

také odpisy, které jsou také upraveny, protože vychází pro účely konsolidace 

z přeceněného majetku. O tyto změněné odpisy musí být majetek upravován i 

v následujících letech. V současnosti jsou tyto úpravy prováděny mimo účetnictví. 

Bohužel to nemá konkrétní návaznost na evidovaný majetek a tak dochází k problému, 

kdy se běžné účetnictví společnosti upravuje o odpisy majetku, který byl například již 

vyřazen. Tento problém s evidencí majetku je další součástí, kterou je potřeba v rámci 

práce vyřešit  
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4 Reálné znázornění současného problému  

Veškeré následující tabulky byly převzaty z interních postupů konsolidace a nadále 

zjednodušeny a upraveny pro potřeby diplomové práce. 

4.1 Konsolidace roku 2011 a 2012 bez úprav 

V následující tabulce je zachycena konsolidovaná rozvaha skupiny za rok 2011. 

V řádku B II. Dlouhodobý hmotný majetek můžeme sledovat položku ve sloupci 

vyloučení transakcí s vlivem na HV. Tato položka 11 232 tis. znamená rozdíl v hodnotě 

dlouhodobého majetku vykazovaného v běžném účetnictví dceřiných společností a 

hodnotou majetku pro konsolidovanou účetní závěrku. Tato částka vznikla součtem 

jednotlivých hodnot dceřiných společností. Ve skupině dceřiných společností C je tato 

změna ohodnocení DHM 5 577 tis. Ve skupině dceřiných společností E se jedná 

přecenění o dalších 5655 tis. Dohromady tato částka vytváří v rozvaze zaznamenanou 

hodnotu 11 232 tis. Následuje konsolidovaná rozvaha za rok 2012, kde lze vyčíst, 

jakým způsobem není zohledněno vyloučení rozdílu z přecenění v předchozím roce. 

Částka 11 232 tis. je totiž vyloučena jednorázově v roce 2011 bez další evidence. 

Nebude tak zachycena ani pro další roky. Toto číslo je v následující tabulce zvýrazněno 

zelenou barvou.  
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 AKTIVA CELKEM 8 531 379 -25 -979 365 -11 232 -1 537 457 6 003 300

B. Dlouhodobý majetek 4 263 572 -25 -38 388 -11 232 -1 537 457 2 676 470

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 26 642 0 0 0 0 26 642

B.II. Dlouhodobý hmotný  majetek 2 659 773 0 0 -11 232 0 2 648 541

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 577 157 -25 -38 388 0 -1 537 457 1 287

C. Oběžná aktiva  4 167 353 0 -940 977 0 0 3 226 376

C.I. Zásoby   185 076 0 0 0 0 185 076

C.II. Dlouhodobé pohledávky 30 343 0 -10 836 0 0 19 507

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 327 061 0 -930 141 0 0 396 920

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 2 624 873 0 0 0 0 2 624 873

D. Časové rozlišení  100 454 0 0 0 0 100 454

AKTIVA

Vyloučení 

transakcí s 

vlivem na HV - 

ostatní

Konsolidační 

rozdíl, vyloučení 

CP a vkladů, 

menšinové podíly

CELKEM                  

2011

Celkem po 

začlenění 

DP

Vyloučení 

pohl., záv. a 

transakcí 

Vyloučení 

pohledávek 

a závazků

PASIVA CELKEM 8 531 379 -25 -979 365 -11 232 -1 537 457 6 003 300

A. Vlastní kapitál  6 780 957 -25 0 -11 232 -1 663 715 5 105 985

A.I. Základní kapitál 577 000 0 0 0 -377 000 200 000

A.II. Kapitálové fondy  1 096 432 0 0 0 -1 096 432 0

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 108 588 0 0 0 -11 453 97 135

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 3 576 320 -25 0 379 691 -11 975 3 944 011

A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období  bez menšinových podílů
1 422 617 0 0 -390 923 -166 855 864 839

B. Cizí zdroje  1 484 547 0 -979 365 0 0 505 182

B. I Rezervy 92 049 0 0 0 0 92 049

B.II. Dlouhodobé závazky                   42 933 0 -38 388 0 0 4 545

B.III. Krátkodobé závazky 1 251 290 0 -940 977 0 0 310 313

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 98 275 0 0 0 0 98 275

C. Časové rozlišení 222 506 0 0 0 0 222 506

E. Menšinový vlastní kapitál 43 368 0 0 0 126 258 169 626

Celkem po 

začlenění 

DP

Vyloučení 

pohl., záv. a 

transakcí

Vyloučení 

pohledávek 

a závazků

PASIVA

Vyloučení 

transakcí s 

vlivem na HV - 

ostatní

Konsolidační 

rozdíl, vyloučení 

CP a vkladů, 

menšinové podíly

CELKEM                  

2011

Skupina tabulek 1: Konsolidovaná rozvaha roku 2011 (Vlastní zpracování dle 

interního zdroje společnosti) 
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 AKTIVA CELKEM 8 707 267 -26 -711 327 -3 109 -1 466 438 6 526 367

B. Dlouhodobý majetek 3 747 590 -26 -10 625 -3 109 -1 466 438 2 267 392

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 712 0 0 0 0 1 712

B.II. Dlouhodobý hmotný  majetek 2 256 906 0 0 -3 109 0 2 253 797

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 488 972 -26 -10 625 0 -1 466 438 11 883

C. Oběžná aktiva  4 699 117 0 -700 702 0 0 3 998 415

C.I. Zásoby   172 598 0 0 0 0 172 598

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 650 0 0 0 0 39 650

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 388 991 0 -700 702 0 0 688 289

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 3 097 878 0 0 0 0 3 097 878

D. Časové rozlišení  260 560 0 0 0 0 260 560

AKTIVA
Celkem po 

začlenění DP

Vyloučení 

pohl., záv. a 

transakcí 

Vyloučení 

pohledávek 

a závazků

Vyloučení 

transakcí s 

vlivem na HV - 

ostatní

Konsolidační rozdíl, 

vyloučení CP a 

vkladů, menšinové 

podíly

CELKEM                  

2012

+ Obchodní marže 5 028 -1 982 0 0 3 046

II. Výkony 20 604 981 -350 128 -20 787 0 20 234 066

B. Výkonová spotřeba 2 156 891 -398 907 -9 555 0 1 748 429

+ Přidaná hodnota  18 453 118 46 797 -11 232 0 18 488 683

C. Osobní náklady 1 158 416 0 0 0 1 158 416

D. Daně a poplatky 506 918 506 918

E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku
468 652 468 652

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 69 430 -40 889 0 0 28 541

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu
51 463 0 0 0 51 463

G. Změna stavu rezerv a opravných položek -104 383 -104 383

IV. Ostatní provozní výnosy 47 551 -5 908 41 643

H. Ostatní provozní náklady 15 338 619 0 15 338 619

* Provozní výsledek  hospodaření  (+/-)                                                                                                        1 150 414 0 -11 232 0 1 139 182

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 379 691 0 -379 691 0 0

* Finanční výsledek hospodaření                                                                                             442 982 0 -379 691 0 63 291

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 161 892 0 0 0 161 892

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 431 504 0 -390 923 0 1 040 581

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření -361 0 0 0 -361

*** Výsledek hospodaření včetně menšinových podílů 1 431 143 0 -390 923 -111 682 928 538

**
Z toho: Výsledek hospodaření bez menšinových 

podílů
1 422 617 0 -390 923 -166 855 864 839

TEXT

Vyloučení 

transakcí s vlivem 

na HV - ostatní

Konsolidační 

rozdíl, vyloučení 

CP a vkladů, 

menšinové podíly

CELKEM                  

2011

Celkem po 

začlenění DP

Vyloučení 

nákladů a 

výnosů bez 

vlivu na HV

Skupina tabulek 2: Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát roku 2011 (Vlastní 

zpracování dle interního zdroje společnosti) 

V roce následujícím je zachycen pouze nově vzniklý rozdíl ocenění, který je 

jednorázově vyloučen. Jedná se o částku 3 109 tis. kč. 

Skupina tabulek 3: Konsolidovaná rozvaha roku 2012 (Vlastní zpracování dle 

interního zdroje společnosti) 
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PASIVA CELKEM 8 707 267 -26 -711 327 -3 109 -1 466 438 6 526 367

A. Vlastní kapitál  7 187 302 -26 0 -3 109 -1 552 113 5 632 054

A.I. Základní kapitál 504 030 0 0 0 -304 030 200 000

A.II. Kapitálové fondy  1 229 291 0 0 0 -1 229 291 0

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 108 892 0 0 0 -11 412 97 480

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 3 930 291 -26 0 368 570 18 570 4 317 405

A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období  bez menšinových podílů
1 414 798 0 0 -371 679 -25 950 1 017 169

B. Cizí zdroje  1 270 710 0 -711 327 0 0 559 383

B. I Rezervy 85 944 0 0 0 0 85 944

B.II. Dlouhodobé závazky                   15 450 0 -10 625 0 0 4 825

B.III. Krátkodobé závazky 1 169 316 0 -700 702 0 0 468 614

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0

C. Časové rozlišení 192 568 0 0 0 0 192 568

E. Menšinový vlastní kapitál 56 687 0 0 0 85 675 142 362

PASIVA
Celkem po 

začlenění DP

Vyloučení 

pohl., záv. a 

transakcí 

Vyloučení 

pohledávek 

a závazků

Vyloučení 

transakcí s 

vlivem na HV - 

ostatní

Konsolidační rozdíl, 

vyloučení CP a 

vkladů, menšinové 

podíly

CELKEM                  

2012

+ Obchodní marže 1 084 -1 784 0 0 -700

II. Výkony 23 227 685 -397 278 -6 725 0 22 823 682

B. Výkonová spotřeba 2 021 229 -407 173 -3 616 0 1 610 440

+ Přidaná hodnota  21 207 540 8 111 -3 109 0 21 212 542

C. Osobní náklady 1 148 135 0 0 0 1 148 135

D. Daně a poplatky 863 191 863 191

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 434 314 434 314

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 45 812 -57 0 0 45 755

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 49 070 0 0 0 49 070

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období
-42 428 -42 428

IV. Ostatní provozní výnosy 41 223 -8 159 33 064

H. Ostatní provozní náklady 17 794 191 -105 17 794 086

* Provozní výsledek  hospodaření  (+/-)                                                                                                        1 048 102 0 -3 109 0 1 044 993

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 368 570 0 -368 570 0 0

* Finanční výsledek hospodaření                                                                                                      679 020 0 -368 570 0 310 450

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 226 572 0 0 0 226 572

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 500 550 0 -371 679 0 1 128 871

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 623 0 0 0 623

***
Výsledek hospodaření  za účetní období (+/-) včetně 

menšinových podílů
1 420 743 0 -371 679 0 1 049 064

** Z toho: Výsledek hospodaření bez menšinových podílů 1 414 798 0 -371 679 -25 950 1 017 169

CELKEM                  

2012

Vyloučení 

transakcí s vlivem 

na HV - ostatní

Konsolidační 

rozdíl, 

vyloučení CP 

a vkladů, 

menšinové 

podíly

Celkem po 

začlenění DP

Vyloučení 

nákladů a výnosů 

bez vlivu na HV

TEXT

 

 Skupina tabulek 4: Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát roku 2012 (Vlastní 

zpracování dle interního zdroje společnosti) 
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Tyto konsolidované rozvahy nám ukazují, v jakém smyslu bylo pochybeno. 

Vnitroskupinový zisk z nakoupeného majetku je vyčíslen a odečten, ale pouze v rámci 

sestavení konsolidované účetní závěrky v daném období a v následujících obdobích 

není s touto úpravou počítáno. Majetek jako takový je nadále evidován v individuálním 

účetnictví společnosti a odepisuje se z pořizovací ceny, která obsahuje i 

vnitroskupinový zisk. Pro účely konsolidace není odpis nijak korigován. Je tedy potřeba 

majetek evidovat pro korekci pořizovací ceny a odpisu v následujících letech. Tuto 

korekci by bylo možné provádět i zjednodušenou formou na základě určené doby 

odepisování. Vyvstává však problém, že žádným způsobem není identifikován majetek, 

který je předčasně vyřazen. V případě zjednodušené varianty by tak mohlo docházet ke 

korekci majetku, který již není v evidenci. Jedinou možností pro přesné vykázání a 

ocenění majetku je vést jeho evidenci na úrovni individuální společnosti.  

4.2 Konsolidace roku 2011 a 2012 po úpravách 

V rámci diplomové práce je proto provedena příslušná úprava konsolidované rozvahy 

do její správné podoby tak, aby výše pořizovací ceny a korekce oprávek odpovídala 

správnému postupu v rámci konsolidačních úprav. 

V roce 2011 byl v rámci konsolidace identifikován vnitroskupinový zisk při pořizování 

majetku ve výši 11 232 tis. a z této částky, která snižuje pořizovací cenu majetku, je 

třeba vypočítat korekci odpisů, o které se musí stávající odpisy upravit (snížit). Je nutné 

také nezapomenout na odloženou daň vznikající při rozdílu účetní a daňové hodnoty.  

V rámci konsolidačního celku je prodáván majetek, který je zařazen ve druhé odpisové 

skupině a jehož doba životnosti (odepisování) je stanovena na pět let. V rámci 

zjednodušení pro účely konsolidace lze tedy stanovit odpisový plán.  
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Skupina tabulek 5: Odpisový plán (Vlastní zpracování) 

10,00% 1. rok 

20,00% 2. rok 

20,00% 3. rok 

20,00% 4. rok 

20,00% 5. rok 

10,00% 6. rok 

 

Tento rozdíl cenění se projeví v odpisech v následujících letech v těchto částkách  

Rozdíl v ocenění majetku 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

11 232 1123,2 2246,4 2246,4 2246,4 2246,4 2246,4 1123,2 

 

Majetek je v běžném účetnictví odepisován v hodnotě nesnížené o vnitropodnikový 

zisk. Tato hodnota je vyšší, a tudíž jsou i odpisy z této hodnoty vyšší. Proto v rámci 

úprav je potřeba zůstatkovou hodnotu majetku zvýšit o rozdíl odpisů vzniklých 

z rozdílu ocenění.  

Rozvaha v následujícím roce 2012 nám opět ukazuje pouze hodnotu rozdílu přecenění 

majetku pro tento určitý rok. V hodnotě 3 109 tis. K této hodnotě ovšem není přidán 

rozdíl z přecenění majetku v předchozím roce 2011 snížený o odpis. Tato hodnota by 

měla činit 11 232 – 10% (11 23,2) = 10109 tis. 

V následující tabulce je znázorněno jakým způsobem ovlivní správné vykázání 

dlouhodobého majetku rozvahu a výsledovku konsolidované účetní závěrky.  

Z rozdílu ocenění je nutné také vypočítat odloženou daň. Ta se vypočítá z rozdílu po 

odpisech. 

10109 x 19% = 1920 

O tuto částku je pak následně upravena rozvaha i výkaz zisků a ztrát 

Úpravy v roce 2011:   

1. Odpisy z rozdílu ceny jsou přičteny k zůstatkové hodnotě     

 majetku ve výši 1123 tis.  

2. Na druhé straně jsou odpisy přidány do výkazu zisků a ztrát s mínusem také 

v hodnotě 1123 tis. 

3. Odložená daňová pohledávka je přidána do aktiv společnosti v hodnotě 1920 
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4. Odložená daňová pohledávka je přidána do výkazu zisků a ztrát 

5. to do daně z příjmů za běžnou činnost, odložená v hodnotě 1920 tis. 

Úpravy v roce 2012:   

1. Odečten je rozdíl ocenění majetku ponížený o odpis v hodnotě  

10 109 tis. zároveň je přičten odpis z tohoto rozdílu v hodnotě 

2 246 tis. Další přičtenou položkou je odpis současného rozdílu a to v hodnotě 

310 tis.  Kvůli absenci řádků je tento rozdíl vyjádřen jedním číslem a to – 7 553 

tis.  

2. Dalším krokem je úprava odložené daňové pohledávky. Součtem zůstatkových 

cen rozdílu vzniklého v roce 2011 (7 864 tis.) a rozdílu z roku 2012 (2 799 tis.) 

dostaneme hodnotu pro výpočet odložené daně (10 663 tis.). Při daňové sazbě 

19% je výsledná daňová pohledávka 2 026 tis. Tato odložená daň bude jednou 

uvedena v rozvaze v aktivech na účtu odložená daňová pohledávka ve výši 

2026.  

3. Zapsání výsledku hospodaření za předchozí období. Ten se vypočítá jako rozdíl 

rozdílu ocenění z předchozího roku (11 232 tis.) a výsledku a výsledku 

hospodaření, který vznikl z úprav předchozího roku. K tomu patří součet 

odložené daně a odpisu rozdílu ocenění (1920 + 1123). Výsledek hospodaření za 

minulý rok v tomto případě tedy vychází (11 232 – 3043) 8189 tis.  

4. V odpisech výkazu zisku a ztrát je pak uvedena suma odpisů (2 246 + 310) 2556 

tis. 

5. Následně bude uvedena ve výkazu zisků a ztrát odložená daň s mínusem. 

V tomto případě bude ovšem upravena pouze o rozdíl mezi daní z minulého 

roku (1 920 tis.) a současnou (2 026 tis.) tedy 106 tis. 

 

Následující rozvahy a výkazy zisků a ztrát jsou již s úpravami ve speciálním sloupci 

s názvem úpravy. 
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 AKTIVA CELKEM 8 531 379 -25 -979 365 -11 232 -1 537 457 3 043 6 006 343

B. Dlouhodobý majetek 4 263 572 -25 -38 388 -11 232 -1 537 457 1 123 2 677 593

B.I.

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 26 642 0 0 0 0 0 26 642

B.II.

Dlouhodobý hmotný  

majetek 2 659 773 0 0 -11 232 0 1 123 2 649 664

B.III.

Dlouhodobý finanční 

majetek 1 577 157 -25 -38 388 0 -1 537 457 0 1 287

C. Oběžná aktiva  4 167 353 0 -940 977 0 0 1 920 3 228 296

C.I. Zásoby   185 076 0 0 0 0 0 185 076

C.II. Dlouhodobé pohledávky 30 343 0 -10 836 0 0 1 920 21 427

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 327 061 0 -930 141 0 0 0 396 920

C.IV.

Krátkodobý finanční 

majetek 2 624 873 0 0 0 0 0 2 624 873

D. Časové rozlišení  100 454 0 0 0 0 0 100 454

AKTIVA
Celkem po 

začlenění DP

Vyloučení 

pohl., záv. a 

transakcí 

Vyloučení 

pohledávek a 

závazků

Vyloučení 

transakcí s 

vlivem na HV 

- ostatní

Konsolidační rozdíl, 

vyloučení CP a 

vkladů, menšinové 

podíly

Úpravy
CELKEM                  

2011

PASIVA CELKEM 8 531 379 -25 -979 365 -11 232 -1 537 457 3 043 6 006 343

A. Vlastní kapitál  6 780 957 -25 0 -11 232 -1 663 715 3 043 5 109 029

A.I. Základní kapitál 577 000 0 0 0 -377 000 0 200 000

A.II. Kapitálové fondy  1 096 432 0 0 0 -1 096 432 0 0

A.III.

Rezervní fondy a ostatní 

fondy ze zisku 108 588 0 0 0 -11 453 0 97 135

A.IV.

Výsledek hospodaření 

minulých let 3 576 320 -25 0 379 691 -11 975 0 3 944 011

A.V.

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období  

bez menšinových podílů 1 422 617 0 0 -390 923 -166 855 3 043 867 883

B. Cizí zdroje  1 484 547 0 -979 365 0 0 0 505 182

B. I Rezervy 92 049 0 0 0 0 0 92 049

B.II. Dlouhodobé závazky                   42 933 0 -38 388 0 0 0 4 545

B.III. Krátkodobé závazky 1 251 290 0 -940 977 0 0 0 310 313

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 98 275 0 0 0 0 0 98 275

C. Časové rozlišení 222 506 0 0 0 0 0 222 506

E. Menšinový vlastní kapitál 43 368 0 0 0 126 258 0 169 626

Konsolidační rozdíl, 

vyloučení CP a 

vkladů, menšinové 

podíly

PASIVA
Celkem po 

začlenění DP

Vyloučení 

pohl., záv. a 

transakcí 

Vyloučení 

pohledávek a 

závazků

Vyloučení 

transakcí s 

vlivem na HV 

- ostatní

Úpravy
CELKEM                  

2011

Skupina tabulek 6: Upravená konsolidovaná rozvaha roku 2011 (Vlastní 

zpracování dle interního zdroje společnosti) 
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+ Obchodní marže 5 028 -1 982 0 0 0 3 046

II. Výkony 20 604 981 -350 128 -20 787 0 0 20 234 066

B. Výkonová spotřeba 2 156 891 -398 907 -9 555 0 0 1 748 429

+ Přidaná hodnota  18 453 118 46 797 -11 232 0 0 18 488 683

C. Osobní náklady 1 158 416 0 0 0 0 1 158 416

D. Daně a poplatky 506 918 506 918

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 468 652 -1 123 467 529

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu 69 430 -40 889 0 0 0 28 541

F.

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 51 463 0 0 0 0 51 463

G.

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období -104 383 -104 383

IV. Ostatní provozní výnosy 47 551 -5 908 41 643

H. Ostatní provozní náklady 15 338 619 0 15 338 619

* Provozní výsledek  hospodaření  (+/-)                                                                                                        1 150 414 0 -11 232 0 1 123 1 140 305

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 379 691 0 -379 691 0 0 0

* Finanční výsledek hospodaření                                                                                                        442 982 0 -379 691 0 0 63 291

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 161 892 0 0 0 -1 920 159 972

Q.     1  splatná 172 416 172 416

Q.     2  odložená -10 524 -1 920 -12 444

**

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 1 431 504 0 -390 923 0 3 043 1 043 624

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření -361 0 0 0 0 -361

***

Výsledek hospodaření  za účetní 

období (+/-) včetně menšinových 

podílů 1 431 143 0 -390 923 -111 682 3 043 931 581

**

Z toho: Výsledek hospodaření bez 

menšinových podílů 1 422 617 0 -390 923 -166 855 3 043 867 882

TEXT
Celkem po 

začlenění DP

Vyloučení 

nákladů a 

výnosů bez 

vlivu na HV

Vyloučení 

transakcí s 

vlivem na HV - 

ostatní

Konsolidační 

rozdíl, vyloučení 

CP a vkladů, 

menšinové podíly

Úpravy
CELKEM                  

2011

Skupina tabulek 7: Upravený výkaz zisků a ztrát roku 2011 (Vlastní zpracování 

dle interního zdroje společnosti) 
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 AKTIVA CELKEM 8 707 267 -26 -711 327 -3 109 -1 466 438 -5 527 6 520 840

B. Dlouhodobý majetek 3 747 590 -26 -10 625 -3 109 -1 466 438 -7 553 2 259 839

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 712 0 0 0 0 0 1 712

B.II. Dlouhodobý hmotný  majetek 2 256 906 0 0 -3 109 0 -7 553 2 246 244

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 488 972 -26 -10 625 0 -1 466 438 0 11 883

C. Oběžná aktiva  4 699 117 0 -700 702 0 0 2 026 4 000 441

C.I. Zásoby   172 598 0 0 0 0 0 172 598

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 650 0 0 0 0 2 026 41 676

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 388 991 0 -700 702 0 0 0 688 289

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 3 097 878 0 0 0 0 0 3 097 878

D. Časové rozlišení  260 560 0 0 0 0 0 260 560

Vyloučení 

transakcí s 

vlivem na HV - 

ostatní

Konsolidační rozdíl, 

vyloučení CP a 

vkladů, menšinové 

podíly

Úpravy
CELKEM                  

2012

Celkem po 

začlenění 

DP

Vyloučení 

pohl., záv. a 

transakcí 

Vyloučení 

pohledávek a 

závazků

AKTIVA

PASIVA CELKEM 8 707 267 -26 -711 327 -3 109 -1 466 438 -5 527 6 520 840

A. Vlastní kapitál  7 187 302 -26 0 -3 109 -1 552 113 -5 527 5 626 527

A.I. Základní kapitál 504 030 0 0 0 -304 030 0 200 000

A.II. Kapitálové fondy  1 229 291 0 0 0 -1 229 291 0 0

A.III.

Rezervní fondy a ostatní fondy 

ze zisku 108 892 0 0 0 -11 412 0 97 480

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých 

let 3 930 291 -26 0 368 570 18 570 -8 189 4 309 216

A.V.

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období  bez 

menšinových podílů 1 414 798 0 0 -371 679 -25 950 2 662 1 019 831

B. Cizí zdroje  1 270 710 0 -711 327 0 0 0 559 383

B. I Rezervy 85 944 0 0 0 0 0 85 944

B.II. Dlouhodobé závazky                   15 450 0 -10 625 0 0 0 4 825

B.III. Krátkodobé závazky 1 169 316 0 -700 702 0 0 0 468 614

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 0

C. Časové rozlišení 192 568 0 0 0 0 0 192 568

E. Menšinový vlastní kapitál 56 687 0 0 0 85 675 0 142 362

Úpravy
CELKEM                  

2012

Celkem po 

začlenění 

DP

Vyloučení 

pohl., záv. a 

transakcí 

Vyloučení 

pohledávek a 

závazků

Vyloučení 

transakcí s 

vlivem na HV - 

ostatní

Konsolidační rozdíl, 

vyloučení CP a 

vkladů, menšinové 

podíly

PASIVA

Skupina tabulek 8: Upravená konsolidující rozvaha roku 2012 (Vlastní zpracování 

dle interního zdroje společnosti) 
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+ Obchodní marže 1 084 -1 784 0 0 0 -700

II. Výkony 23 227 685 -397 278 -6 725 0 0 22 823 682

B. Výkonová spotřeba 2 021 229 -407 173 -3 616 0 0 1 610 440

+ Přidaná hodnota  21 207 540 8 111 -3 109 0 0 21 212 542

C. Osobní náklady 1 148 135 0 0 0 0 1 148 135

D. Daně a poplatky 863 191 863 191

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 434 314 -2 556 431 758

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu 45 812 -57 0 0 0 45 755

F.

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 49 070 0 0 0 0 49 070

G.

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích 

období -42 428 -42 428

IV. Ostatní provozní výnosy 41 223 -8 159 33 064

H. Ostatní provozní náklady 17 794 191 -105 17 794 086

* Provozní výsledek  hospodaření  (+/-)                                                                                                        1 048 102 0 -3 109 0 2 556 1 047 549

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 368 570 0 -368 570 0 0 0

* Finanční výsledek hospodaření                                                                                     679 020 0 -368 570 0 0 310 450

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 226 572 0 0 0 -106 226 466

Q.     1  splatná 229 810 229 810

Q.     2  odložená -3 238 -106 -3 344

**

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 1 500 550 0 -371 679 0 2 662 1 131 533

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 623 0 0 0 0 623

***

Výsledek hospodaření  za účetní 

období (+/-) včetně menšinových 

podílů 1 420 743 0 -371 679 2 662 1 051 726

**

Z toho: Výsledek hospodaření bez 

menšinových podílů 1 414 798 0 -371 679 -25 950 2 662 1 019 831

TEXT
CELKEM                  

2012
Úpravy

Celkem po 

začlenění DP

Vyloučení transakcí 

s vlivem na HV - 

ostatní

Vyloučení 

nákladů a 

výnosů bez 

vlivu na HV

Konsolidační rozdíl, 

vyloučení CP a 

vkladů, menšinové 

podíly

Skupina tabulek 9: Upravený výkaz zisků a ztrát roku 2012 (Vlastní zpracování 

dle interního zdroje společnosti) 
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Důsledkem neprovedených úprav z minulých let je také to, že není dodržena bilanční 

kontinuita mezi rozvahami roku 2011 a 2012 (a následujících) a to v rámci vlastního 

kapitálu konsolidovaného celku. Podíváme-li se na bilanční kontinuitu mezi rozvahami 

let 2011 a 2012 bez úprav, zjistíme určité nesrovnalosti.  

Vypočítáme ji (VK – zisk + dividendy) tento výsledek pak následně srovnáme vlastním 

kapitálem minulých let.  

Skupina tabulek 10: Kontrola změny vlastního kapitálu a vykázaného zisku 

(Interní zdroj společnosti) 

 

Kontrola na změnu VK a vykázaného zisku 

 1 Vlastní kapitál   rok 2012 5 632 054 

2 Vlastní kapitál   rok 2011 5 105 985 

3 přírůstek VK řádek  1 - 2 526 069 

4 Vyplacené dividendy rok 2012 500 000 

5 

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových 

podílů rok 2012 1 017 169 

6 Menšinový výsledek hospodaření běžného období rok 2012 31 895 

7 Celkem výsledek řádek 5 + 6 1 049 064 

8 přírůstek VK dle výsledku hospodaření řádek 7- 4 549 064 

 

Z tabulky zjistíme všechny potřebné údaje pro výpočet.  

5 632 054 – 1 017 169 + 500 000 = 5 114 885 tis.   

Tato hodnota by měla dávat zůstatek VK za předchozí období a to 5 105 985 tis.  

Rozdíl těchto hodnot se rovná 8 900 tis. Tento rozdíl znamená nesrovnalost v mezi 

rokem 2011 a rokem 2012. Tato nesrovnalost je způsobena nezahrnutím částky vzniklé 

úpravami hodnot o odpisy rozdílu ocenění a odložené daně. Částka vykázaná po 

správně provedených úpravách jako hospodářský výsledek minulých let se rovná 8189 

tis. Částka přesně nesouhlasí na rozdíl v bilanční kontinuitě, ale dohledání rozdílu není 

předmětem práce. 
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5 Návrhy řešení 

Praktická část je rozdělena do několika částí. Jedná se o vnitropodnikovou směrnici, 

která udává jakým způsobem vést evidenci majetku, který byl vyroben a prodán v rámci 

skupiny. Tato vnitropodniková směrnice je určena pro jednotlivé společnosti zahrnuté 

v konsolidující účetní závěrce za skupinu. Návrh srovnává několik variant řešení 

problémů. Jeden ze způsobů byl pracovně nazván „correction company“ (dále jen 

korekční společnost) a druhý „rozšířený zápis“. Oba dva způsoby jsou dále rozděleny na 

části, které jsou odlišně řešeny. První částí je způsob zaúčtování takto prodaného 

majetku včetně účetního zápisu. V následující části je popsána následná evidence takto 

zaúčtovaného majetku. Pro zjednodušení jsou následné účetní postupy zapsány bez 

průběžných účtů. Pro ilustrační účely nejsou v účtování tohoto příkladu zahrnuty 

všechny nutné účetní postupy jako například odložená daň.   

Mateřská společnost   

Skupina tabulek 11: Účtové zachycení výroby vlastních výrobků (Vlastní 

zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Náklady na výrobu (501) 

MD D 

90  

Výrobky (123) 

MD D 

90 90 

Změna stavu výrobků (613) 

MD D 

90 90 

Peníze v bance (221) 

MD D 

100 90 

Tržby za vlastní výrobky (601) 

MD D 

 100 

Pohledávky z obchodních vztahů (311) 

MD D 

100 100 
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Takto je graficky vyobrazen klasický zápis účtování při výrobě vlastních výrobků. 

Zaúčtování vyplacení 90 na straně D z účtu v bance na náklady na výrobu 90 MD. 

Následný příbytek výrobků v hodnotě 90 MD při účtování o změně výrobků 90 D. 

Následně jsou výrobky prodány. Musí se tedy vyloučit v hodnotě 90 D na účtu výrobky 

a opět 90 MD účtu změna stavu výrobků. Následně je zaúčtován výnos z prodeje 

výrobků na straně D v hodnotě 100 a na MD účtu pohledávky z obchodních vztahů ve 

stejné hodnotě.  Společnost operuje se základním kapitálem 90. 

Výsledná rozvaha a výkaz zisků a ztrát z těchto operací je pak následující: 

  

Dceřiná společnost  

Skupina tabulek 13: Nákup výrobků dceřinou společností (Vlastní zpracování) 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkaz zisků a ztrát 

Náklady  Výnosy 

Výroba         90 

 

Tržby za výrobky 100 

Zisk 10 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Peníze             100 

 

ZK                     90 

HV                     10 

100 100 

Skupina tabulek 12 : Rozvaha a výkaz zisků a ztrát (Vlastní zpracování) 

Samostatné movité věci (022) 

MD  D 

100  

Závazky z obchodních vztahů (321) 

MD D 

100 100 

Peníze v bance (221) 

MD  D 

 100 

Odpisy DHM (551) 

MD  D 

20  

Oprávky k SMV (082) 

MD  D 

 20 
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Toto je účetní zápis operací nákupu výrobků mateřské společnosti, které jsou pro 

dceřinou společnost dlouhodobým hmotným majetkem. Nejdříve společnost zaúčtovala 

majetek na účet samostatných movitých věcí na stranu MD v hodnotě 100 (jelikož je 

k hodnotě majetku přidána marže 10), na stranu D je pak na účtu závazky z obchodních 

vztahů zaúčtováno dalších 100. Posléze je tento účet vyrovnán na straně MD v hodnotě 

100 zaúčtováním D v hodnotě 100 na účet peněz v bance. Tento zařazený majetek se 

pak dále odepisuje na účtech odpisy na straně MD v hodnotě 20 (což je jednoroční 

odpis z pětiletého období z hodnoty 100) a na straně D v účtu oprávky ve stejné částce. 

V úvahu je nutno také vzít že společnost má na účtu Základní kapitál (411) částku 100 

což se rovná ekvivalentu peněžních prostředků na začátku podnikání.  

Výsledná rozvaha a výkaz zisků a ztrát z těchto operací je pak následující: 

Skupina tabulek 14: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát (Vlastní zpracování) 

Konsolidace bez úprav  

V případě, že bychom neprovedli potřebné úpravy, konsolidovaná účetní závěrka by 

byla zkreslená o nevyloučený zisk a v následujících letech i o rozdíl v odpisech 

majetku. K jednotlivým položkám dojdeme čistě sečtením zůstatků účtů společností.  

Skupina tabulek 15: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát (Vlastní zpracování) 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

SMV                 100 

Oprávky            -20 

ZK                    100 

HV                    -20 

80 80 

Výkaz zisků a ztrát 

Náklady  Výnosy 

Odpis                  20 

 

0 

Ztráta -20 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

DHM               100 

Peníze             100 

Oprávky          -20 

ZK                    190 

HV                   -10 

180 180 

HV 

Náklady Výnosy 

Výroba       90 

Odpisy          20 

Aktivace majetku 100 

Ztráta -10 
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Výsledná konsolidace  

Konsolidovaná účetní závěrka se zohledněním úprav. Vstupní data této konsolidované 

účetní závěrky jsou upravena o vyloučení vnitropodnikového zisku a tím i změny 

hodnoty odepisovaného majetku.  

Skupina tabulek 16: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát (Vlastní zpracování) 

 

Majetek byl přeceněn na hodnotu výrobních nákladů mateřské společnosti a byl v této 

hodnotě také aktivován. Se změnou hodnoty majetku, ale také přichází změna hodnoty 

odpisů, které se snížily z 20 na 18. A konsolidovaný výsledek hospodaření oproti 

konsolidaci bez úprav má tak hodnotu -18.  

5.1 „Korekční společnost“ 

Způsob řešení korekční společnost je založen na principu vytvoření fiktivní společnosti, 

v jejímž účetnictví jsou vedeny rozdíly v ohodnocení majetku. Musíme si uvědomit, 

ovšem k čemu musí tato fiktivní společnost sloužit. Jejím účelem je vytvořit takový 

účetní zápis, který nám umožní vykazovat majetek prodaný mezi společnostmi 

zahrnutými v konsolidačním celku, tak jako by se jednalo o jedinou společnost. Veškerý 

nakoupený majetek by byl veden pod stejným inventárním číslem v běžném účetnictví a 

stejně tak v účetnictví korekční společnost, aby bylo možné jej jednoduše dohledat a 

párovat. V korekční společnosti se nabízí dvě možnosti tohoto řešení.  

5.1.1 Varianta dvou korekčních společností (Varianta 1) 

Vytvoření korekční společnost na dvou úrovních. V rámci konsolidace je potřeba 

vyloučit veškeré obchodní vztahy mezi společnostmi. Z toho důvodu je potřeba vyloučit 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

DHM                 90 

Peníze             100 

Oprávky          -18 

ZK                 190 

HV                  -18 

172 172 

HV 

Náklady Výnosy 

Výroba              90 

Odpisy             -18 

Aktivace            90 

Ztráta -18 
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na jedné straně výnosy plynoucí z prodeje uvnitř konsolidujícího celku a na druhé straně 

je potřeba snížit hodnotu majetku pořízeného od společnosti zahrnuté do konsolidačního 

celku. Jednou z možností je tedy korekční společnost na dvou úrovních a to jedna 

vytvořená u mateřské společnosti a druhá vytvořená u dceřiné společnosti. Následuje 

příklad účtování v případě prodeje zboží mateřské společnosti, který znamená pro 

dceřinou společnost dlouhodobý hmotný majetek.  

Skupina tabulek 17: Korekční společnost pro mateřskou společnost (Vlastní 

zpracování) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V nově založené korekční společnost jsou zaúčtovány rozdíly vyvstávající 

z konsolidující účetní závěrky. Tyto rozdíly jsou zaúčtovány tak, že když se účty této 

korekční společnost sloučí s účty běžného účetnictví, vytvoří podklady pro konsolidující 

účetní závěrku. Proto je vyloučen v prvním kroku výnos z prodeje výrobků ve výši sto 

s mínusem na straně D. Na straně D ovšem s plusem se nachází účet aktivace DHM, 

protože majetek zůstává ve společnosti konsolidujícího celku a je tedy aktivován 

v pořizovací hodnotě. Pořizovací hodnota ovšem nečiní celých 100, ale pouze 90 a tak 

je potřeba tuto částku znovu upravit a to odúčtováním marže z účtu aktivace v hodnotě4 

-10 na straně D a na účtu vnitřní zúčtování také v částce -10 na straně MD. Tato 

společnost ovšem zahrnuje pouze úpravy potřebné pro účetnictví mateřské společnosti. 

  

Tržby za vlastní výrobky (601) 

MD  D 

 -100 

Aktivace DHM (624) 

MD  D 

 100 

-10 

Vnitřní zúčtování (395) 

MD  D 

-10  
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Skupina tabulek 18: korekční společnost pro dceřinou společnost (Vlastní 

zpracování) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní kapitolou je odložená daň, která vzniká při rozdílu daňové a účetní hodnoty 

majetku. A je to položka, se kterou musíme při podobných úpravách počítat. Účetní 

hodnota nakoupeného stroje při konsolidaci je 90, ale daňová hodnota je 100 vzniká 

nám tedy daňová pohledávka. Ta se vypočítá jako rozdíl zůstatkových cen po odpisu 

vynásobeném daňovou sazbou. V našem případě je účetní zůstatková cena 72 a daňová 

80. Rozdílem je tedy 8 což po vynásobení daňovou sazbou 19% dává údaj 1,52.  

Skupina tabulek 19: Zaúčtování odložené daně (Vlastní zpracování)  

  

 

 

 

 

 

Pomocí korekční společnosti došlo v dceřiné společnosti ke korekci hodnoty majetku a 

to zaúčtováním rozdílu -10 na účet SMV na stranu MD. Protiúčtem se stal účet vnitřní 

zúčtování na straně D v hodnotě -10. Změnou také prošli odpisy dlouhodobého majetku, 

jelikož je potřeba jej odepisovat ve snížené hodnotě. Rozdíl odpisů je tedy zaúčtován 

v hodnotě -2 na účet oprávek na stranu D a ve stejné hodnotě -2 na účet odpisů na straně 

MD.  

Samostatné movité věci (022) 

MD  D 

-10  

Vnitřní zúčtování (395) 

MD  D 

 -10 

Oprávky za DHM (082) 

MD  D 

 -2 

Odpisy DHM (551) 

MD  D 

-2  

Odložený daňový závazek a 

pohledávka (481) 

MD  D 

1,52  

Daň z příjmů z běžné činnosti - 

odložená (592) 

MD  D 

-1,52  
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Pokud nyní sloučíme účty korekční společnosti s účetnictvím jednotlivých společností, 

dostaneme účetnictví upravené pro konsolidaci bez potřeby dalších úprav. Kontrolou 

správnosti vyhotovení je účet vnitřní zúčtování (395), který při správné konsolidaci 

všech společností musí zůstat bez zůstatku resp. jeho zůstatky na stranách MD a D se 

vynulují. Tento postup je poměrně složitý a proto je zde i jiná možnost využití korekční 

společnosti. 

5.1.2 Varianta jedné korekční společnosti (2 Varianta) 

 Dalším způsobem jak vyřešit stejný problém pomocí vytvoření korekční společnosti je 

vytvořit pouze jednu korekční společnost pro vztahy mezi společnostmi. Ta by pak 

musela pokrýt všechny změny, které jsou nutné pro konsolidaci těchto celků.  

  

Mateřská společnost  

Korekční společnost 

Pro mateřskou 

společnost 

Dceřiná společnost 

Korekční společnost 

Pro dceřinou 

společnost 

Schéma 3: Model dvou korekčních společností 
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Skupina tabulek 20: Zaúčtování korekční společnosti (Vlastní zpracování) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Opět nesmíme zapomenout na odloženou daň, která je vypočtena stejným způsobem 

jako v případě první možnosti. Stejným způsobem je odložená daňová pohledávka i 

zaúčtována.  

Skupina tabulek 21: Zaúčtování odložené daně (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

V tomto případě jsou všechny účetní úkony vytvořeny současně v jedné korekční 

společnosti. Tržby za vlastní výrobky jsou korigovány o hodnotu majetku i o marži a to 

zaúčtováním hodnoty -90 na stranu D účtu tržby za vlastní výrobky a hodnotou 90 na 

stranu D účtu aktivace dlouhodobého majetku. Marže byla vyloučena zaúčtováním 

hodnoty -10 na straně D účtu tržby za vlastní výrobky a zaúčtováním stejné hodnoty -10 

na stranu MD účtu samostatné movité věci. Korekce odpisů DHM je zaúčtována na 

Tržby za vlastní výrobky (601) 

MD  D 

 -90 

-10 

Aktivace DHM (624) 

MD  D 

 90 

Samostatné movité věci (022) 

MD  D 

-10  

Oprávky za DHM (082) 

MD  D 

 -2 

Odpisy DHM (551) 

MD  D 

  -2  

Daň z příjmů z běžné činnosti - 

odložená (592) 

MD  D 

-1,52  

Odložený daňový závazek a 

pohledávka  (481) 

MD  D 

1,52  
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straně D účtu Oprávky za DHM v hodnotě -2 a ve stejné hodnotě -2 na straně MD účtu 

Odpisy DHM. Tímto vznikla jedna společnost korigující rozdíly ovlivňující výpočet  

konsolidace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Inventární soupis majetku 

Pro obě dvě možnosti korekční společnosti se naskýtá jediné řešení soupisu majetku a 

jeho další evidence. Účtovaný rozdíl hodnoty majetku a odpisů bude účtován v korekční 

společnosti dceřiné společnosti. Majetek v běžném účetnictví bude rozdělen na majetek 

nakoupený mimo konsolidující celek a uvnitř konsolidujícího celku. V účetnictví 

fiktivní společnosti bude pak evidován pouze rozdíly ocenění majetku nakoupeného 

uvnitř konsolidujícího celku. Tyto zaúčtované rozdíly by byly opatřeny stejným 

inventárním číslem pro jednoduché párování se zůstatky v běžném účetnictví a také pro 

jednoduchou kontrolu při sestavování konsolidace, aby nedocházelo k úpravám hodnoty 

již vyřazeného majetku.  

5.2 Rozšířený zápis 

Další z možností jak zajistit úpravu účetnictví pro účely konsolidace je tzv. rozšířený 

zápis. Podstatou této úpravy je zaúčtování účetních rozdílů vzniklých pro potřeby 

konsolidace, do podrozvahových účtů. Účetní program bude poté potřeba 

Mateřská společnost  

Dceřiná společnost 

Korekční společnost 

Schéma 4: Model jedné korekční společnosti 
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naprogramovat, aby dokázal tyto účty zahrnout do účetnictví společnosti a vytvořit tak 

účetnictví vhodné pro konsolidaci.  

Následuje opět účetní zápis vzniklý při výrobě a prodeji výrobku, který je pro dceřinou 

společnost DHM.  

Mateřská společnost 

Skupina tabulek 22: Zaúčtování výroby a prodeje výrobků (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako úprava by ke každému účtu vznikl podrozvahový účet, který by korigoval jeho 

hodnotu.  

  

Náklady na výrobu (501) 

MD  D 

90  

Peníze v bance (221) 

MD  D 

100 90 

Tržby za vlastní výrobky (601) 

MD  D 

 100 

Pohledávky z obchodních vztahů (311) 

MD  D 

100 100 

Výrobky (123) 

MD  D 

90 90 

Změna stavu výrobků (613) 

MD  D 

90 90 
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Skupina tabulek 23: Podrozvahové zaúčtování (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při účtování variantou rozšířeného zápisu je majetek klasicky zaúčtován v běžném 

účetnictví mateřské společnosti. Rozdíly v ocenění tohoto majetku jsou zaúčtovány do 

nově založených podrozvahových účtů. Tyto podrozvahové účty byly vytvořeny na 

základě účtové řady 750, proto veškeré tyto účty začínají tímto číslem. Následující 

trojčíslí je shodné s číslem účtu, který musí hodnota tohoto podrozvahového účtu 

upravit. Proto vyloučení vzniklého vnitropodnikového zisku 100, který je veden na účtu 

tržby za vlastní výrobky (601), je zaúčtováno na podrozvahovém účtu 750601 ve stejné 

hodnotě akorát na opačné straně D. Aktivace toho majetku v jeho pořizovací ceně 90 je 

také zachycena na účtu 750624. Tento účet referuje k účtu Aktivace DHM (624) 

běžného účetnictví do kterého se v konsolidaci promítne. 

Na podrozvahové účty lze účtovat bez dodržení zásady podvojnosti, ale bohužel účetní 

software tuto možnost nenabízejí a tak lze účtovat veškeré změny na evidenční účet 

podrozvahové evidence (799). 

Zápis účetních operací vzniklých při nákupu DHM v rámci konsolidujícího celku 

  

Tržby za vlastní výrobky (601) 

MD  D 

 100 

Podrozvahový účet 750601 

MD  D 

 -100 

Evidenční účet podrozvahové 

evidence 799 

MD  D 

-10 

90 

 

Podrozvahový účet 750624 

MD  D 

 90 
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Dceřiná společnost  

Skupina tabulek 24: Zaúčtování nákupu majetku dceřinou společností (Vlastní 

zpracování) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Skupina tabulek 25: Zaúčtování rozdílů do podrozvahových účtů. (Vlastní 

zpracování) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatné movité věci (022) 

MD  D 

100  

Závazky z obchodních vztahů (321) 

MD  D 

100 100 

Peníze v bance (221) 

MD  D 

 100 

Odpisy DHM (551) 

MD  D 

20  

Oprávky k SMV (082) 

MD  D 

 20 

Samostatné movité věci (022) 

MD  D 

100  

Odpisy DHM (551) 

MD  D 

20  

Oprávky k SMV (082) 

MD  D 

 20 

Podrozvahový účet 750022 

MD  D 

-10  

Podrozvahový účet 750082 

MD  D 

 -2 

Podrozvahový účet 750551 

MD  D 

-2  
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Zaúčtování v dceřiné společnosti probíhá obdobně jako v mateřské společnosti. 

Nejdříve je veškerý majetek zaúčtován do běžného účetnictví a následně jsou rozdíly 

v jeho ocenění zaúčtovány na podrozvahové účty. V tomto případě se jedná o účty 

750022, který koriguje hodnotou -10 na straně MD ocenění zařazeného majetku. 

Následuje zaúčtování rozdílu odpisu na účtu 750551, který tak koriguje hodnotu odpisu 

o -2 na straně MD. A účet 750082, který koriguje hodnotu oprávek o -2 na straně D. 

Samozřejmostí je zaúčtování opačných hodnot na účet na evidenční účet podrozvahové 

evidence 799 jak již bylo vysvětleno u mateřské společnosti.  

 

Stejně jako byla zohledněna odložená daňová pohledávka vzniklá při konsolidaci 

způsobem korekční společnosti i v tomto způsobu je nutné ji zohlednit. Zápis bude 

proveden Opět na podrozvahové ekvivalenty běžných účtů.  

Skupina tabulek 26: Zaúčtování odložené daňové pohledávky (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

Tyto podrozvahové účty, stejně tak jako předchozí, referují o úpravě hodnot účtů 

běžného účetnictví. Proto vzniklá daňově uznatelná pohledávka je při konsolidaci 

převedena z podrozvahových účtů do běžného účetnictví společnosti 

  

Evidenční účet podrozvahové evidence 799 

MD  D 

-2 -2 

-10 

Daň z příjmů z běžné činnosti - 

odložená (750592) 

MD D 

-1,52  

Odložený daňový závazek a 

pohledávka (750481) 

MD  D 

1,52  
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5.2.1 Inventární soupis majetku 

V rámci rozšířeného zápisu je majetek i rozdíl v jeho ocenění veden v jednom 

účetnictví. V evidenci majetku dochází tedy k problému s označením vzhledem k tomu, 

že nelze v rámci jedné společnosti zadat majetek se stejným inventárním číslem. 

Z tohoto důvodu je nutné rozdíl hodnoty majetku v evidenci majetku nějakým 

způsobem odlišit, ale způsobem, který by umožňoval jeho přesné přiřazení. Zároveň 

musí být tyto zaúčtované rozdíly lehce filtrovatelné, aby to nevedlo k chybné evidenci 

majetku. Pro tento druh odlišení existují dva způsoby. Jedním ze způsobů je zápis do 

speciálního sloupce, kde by bylo napsáno nějaké slovo, které by odlišilo tento zápis od 

běžné evidence a pro spárování evidence tohoto rozdílu s existujícím majetkem by bylo 

zapsáno evidenční číslo majetku například s první číslovkou nula. Lze použít oba 

způsoby nebo pouze jeden, ale rozdíly hodnoty majetku musí zůstat jasně odlišen a 

musí být přiřaditelný ke konkrétnímu majetku.  

5.3 Vyhodnocení náročnosti a nákladnosti 

Oba dva způsoby zaúčtování rozdílů vyplývajících z přecenění majetku znamenají pro 

společnost administrativní zátěž. Z pohledu náročnosti jsou potřeba ve všech návrzích 

udělat změny v účetním programu. Například nakoupení nové licence pro vytvoření 

fiktivní společnosti, ve které by se mohlo účtovat o rozdílech v ocenění DHM. Stejně 

tak je potřeba přizpůsobit účetní software ve variantě „rozšířeného zápisu“ tak, aby byl 

schopen zahrnout tyto podrozvahové účty ve společnosti do běžného účetnictví a 

vytvořil tak podklady pro konsolidovanou účetní závěrku.  

5.3.1 Korekční společnost 

První varianta s vytvořením dvou korekčních společností je určitě tou nejnáročnější. 

Taková směrnice by vyžadovala zapojení obou účetních středisek konsolidovaných 

společností. Což vytváří prostor pro chyby a nedorozumění. Jeho administrativní 

náročnost je tedy zřejmá. Zpracování zabírá více lidí a času a tím pádem je neefektivní. 

Na opak z hlediska zpětné kontroly správnosti vyloučení vzniklých rozdílů zde existuje 
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účet vnitřní zúčtování (395), který se při konsolidaci vynuluje a tím vzniká kontrola 

správného zaúčtování rozdílů v obou korekčních společnostech. 

Další položkou je nákladovost. Z konkrétního pohledu společnosti zde není problém 

s vytvořením nové účetní jednotky v účetním programu z důvodu vlastnictví 

multilicence tohoto programu, která umožňuje neomezené množství vytvořených 

účetních jednotek. 

S ohledem na administrativní zátěž je úspornější varianta vzniku pouze jedné korekční 

společnosti. Účetnictvím této korekční společnosti by bylo zatíženo pouze jedno účetní 

oddělení a to dceřiné společnosti. Ponechání tohoto korekčního účtování na jednom 

oddělení předchází možnosti vzniku nedorozumění a následných problémů při sestavení 

konsolidace.  

Vzhledem k výhodám této varianty nadále budeme uvažovat pouze s touto variantou 

využití korekční společnosti.  

Časová náročnost je také zřejmá. Účetní zodpovědná za účtování dlouhodobého 

majetku musí krom samotného zaúčtování otevřít účet fiktivní společnosti a následně 

zaúčtovat rozdílové položky. Následně v ideálním případě naprogramovat účetní 

software takovým způsobem aby byl schopný sloučit účty běžného účetnictví a korekční 

společnosti. Pokud by tuto možnost program nenabízel. Musely by se korekce pro účely 

konsolidace provést ručně ze zůstatků jednotlivých účtů běžného účetnictví a fiktivní 

společnosti. Což znamená určitou náročnost, ale z celkového pohledu množství operací 

prováděných při konsolidaci se nejedná o významnou zátěž, která v konečném důsledku 

zpracování konsolidace zlehčuje.  

 

5.3.1.1. Evidence majetku 

Evidence majetku u korekční společnosti je poměrně jednoduchá. V běžném účetnictví 

je veden majetek v běžných cenách a v korekční společnosti jsou vedeny rozdíly 

k majetku. Evidence probíhá na základě stejných inventárních čísel majetku. Způsob je 

to velice přehledný a prostý. Není náročný ani nevytváří prostředí pro vznik chyb.  
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5.3.2 Rozšířený zápis 

Administrativní zátěž u společnosti využívající rozšířený zápis je srovnatelná 

s variantou korekční společnosti. Hlavním rozdílem je absence nutnosti uzavírat a 

otevírat novou účetní jednotku. Veškeré zápisy se provádějí v rámci jedné účetní 

jednotky a mohou být prováděny simultánně. To do určité míry snižuje administrativní 

náročnost této varianty.  

Nákladovost této varianty je bezesporu nejnižší, protože společnost nemusí využívat 

žádných placených rozšíření programu.  

Pro ideální použití by bylo potřeba přeprogramovat program tak, aby pro účely 

konsolidace dokázal zahrnout podrozvahové účty do účetní závěrky společnosti. To by 

samo o sobě asi nebylo takový problém jako správné spárování jednotlivých 

rozvahových a podrozvahových účtů, aby účty na sebe správně pasovali a vytvořily 

správné hodnoty. Toto se bohužel zdá jako moc velký zásah do účetního programu a tak 

musíme počítat s variantou, že to nebude možno provést. V případě nutnosti ruční 

úpravy z výkazů se dostáváme do potíží. Jelikož se jedná o podrozvahové účty s lehce 

jiným způsobem a čísla účtů jsou také lehce pozměněna. Vytváří to ideální prostředí pro 

vznik chyby. Navíc v podrozvahových účtech nemusí být zachyceny pouze změny 

způsobené změnou hodnoty majetku, ale jiné skutečnosti, které vedou ke ztížení 

orientace.  

5.3.2.1. Evidence majetku 

U verze rozšířeného zápisu je evidence majetku velice administrativně složitá. Vyžaduje 

velké nároky na přesný zápis do jedné evidence a to takovým způsobem, aby byl 

majetek odlišen a tím pádem nebyl počítán do evidence běžného účetnictví a na druhou 

stranu, aby bylo možné určit k jakému konkrétnímu majetku je podrozvahový rozdíl 

evidován. Tento je velice náročný a vytváří prostor pro chyby a tím pádem se nezdá být 

úplně vhodný.  
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5.3.3 Vyhodnocení 

Po zhodnocení všech faktorů se jako nejefektivnější varianta řešení jeví varianta 

korekční společnosti s jednou fiktivní společností. Tato varianta nezasahuje do 

individuálního účetnictví společnosti, tím pádem případná chyba při zaúčtování 

neovlivní individuální účetní závěrku. Evidence majetku je navíc oddělena a tím je 

průhlednější. Nevýhodou je přepínání v rámci dvou firem v účetním programu. Taktéž 

je nutné kontrolovat vyřazený majetek, zda je vyřazen i v korekční společnosti. Dle 

mého názoru v tomto případě převažuje varianta s nižší náchylností k chybě a čistějším 

způsobem zachycení potřebných úprav. Účetnictví této korekční společnosti je pak 

následně jednoduše přidáno jako další ze společností vstupujících do konsolidace. 

Samozřejmě se tak zvyšuje administrativní zátěž účetního personálu, ale nejedná se o 

tak dramatickou změnu, která by vyžadovala případné zapojení více pracovníků. 
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6 Vnitropodniková směrnice pro účtování o rozdílech 

ocenění dlouhodobého majetku.  

Tato vnitropodniková směrnice je vytvořena pro zajištění správného způsobu úpravy 

dlouhodobého hmotného majetku pro účely konsolidace.  

Tato vnitropodniková směrnice je zaměřena na vykázání ocenění dlouhodobého 

majetku nakoupeného v rámci konsolidujícího celku.  

Týká se tedy pouze dlouhodobého hmotného majetku, který byl jako nový pořízen od 

společnosti v rámci konsolidačního celku. Ostatní dlouhodobý majetek, který byl před 

prodejem používán v rámci konsolidačního celku, je prodáván za účetní zůstatkovou 

hodnotu a není v rámci konsolidačních úprav nijak korigován. 

Veškeré úpravy musí být provedeny ve společnosti, která majetek nakupuje. Úpravy 

jsou provedeny jak v rámci správného ocenění v rozvaze tak ve správném vykázání 

aktivace DHM v rámci výkazu zisku a ztráty.  

Základem této vnitropodnikové směrnice je vytvoření tzv. korekční společnosti. Jedná 

se o fiktivní společnost. Na účty této společnosti jsou přeúčtovány všechny nezbytné 

rozdíly ocenění, které je potřeba evidovat mimo běžné účetnictví společnosti. Při 

prvním nákupu nového DHM od společnosti v konsolidovaném celku je nutné 

založit novou společnost s názvem XY – CC, ve které budou zmíněné úpravy 

účtovány. 

Pro správný postup je nutné následovat následující schéma v pořadí kroků tak jak 

jsou očíslovány. 
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Schéma 5: Postup při nákupu dlouhodobého hmotného majetku 
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1) Nákup DHM 

Nákup dlouhodobého hmotného majetku společností. Účetní obdrží fakturu. 

2) Kontrola původu DHM 

Účetní je povinen zjistit zda se jedná o majetek nakoupený od společnosti zahrnuté do 

konsolidovaného celku. Pokud majetek pochází od společnosti zahrnuté do 

konsolidačního celku, pokračuje v postupu podle této směrnice. Pokud se jedná o 

majetek nakoupený od společnosti, která nepatří do konsolidujícího celku, postupuje 

podle standartních účetních předpisů společnosti.  

3)  Kontrola stáří majetku 

Účetní je povinen zjistit zda se jedná o nově vyrobený majetek nebo zda byl již 

používán. V případě nového majetku účetní postupuje dále podle této směrnice. Pokud 

se jedná o již používaný majetek, tak je zaúčtován podle standartních účetních předpisů 

společnosti.  

4) Zaúčtování pořízení DHM 

V individuálním účetnictví společnosti je tento majetek zaúčtován standartním 

způsobem. To znamená v plné ceně za, kterou byl pořízen.  

5) Zaevidování majetku 

Účetní tento majetek po zaúčtování zaeviduje do evidence majetku v individuálním 

účetnictví společnost. Majetek dostane přiřazeno unikátní inventární číslo, pod kterým 

bude v účetnictví nadále vystupovat. 

6) Stanovení odpisového plánu 

Účetní stanoví odpisovou sazbu majetku podle příslušné odpisové skupiny, do které 

majetek patří. Stanoví tak odpisový plán tohoto majetku.  
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7) Zaúčtování rozdílu pořizovací ceny  

Účetní vypočítá 10% z pořizovací ceny majetku. Tato hodnota se rovná výši marže 

společnosti zahrnuté v konsolidovaném celku na toto zboží. Tuto částku následně 

zaúčtuje do účetnictví korekční společnosti a to na s mínusem na stranu D účtu tržby 

za výrobky (601). Stejnou částku následně zaúčtuje taktéž s mínusem na stranu MD 

účtu samostatné movité věci (022).  

8) Zaevidování cenového rozdílu k majetku 

Účetní následně zaeviduje tuto částku rovnou 10% z pořizovací ceny majetku do 

evidence majetku korekční společnosti. Tuto částku zaeviduje mínusem a pod 

stejným inventárním číslem jako má příslušný majetek v evidenci individuálního 

účetnictví společnosti.  

9) Vytvoření odpisového plánu  

Pro takto zaúčtovaný rozdíl účetní vytvoří odpisový plán shodný s tím, který byl 

vytvořen pro tento majetek v individuálním účetnictví společnosti. Základem musí být 

stejná doba odepisování. Účetní zaúčtuje odpisy tohoto rozdílu mínusem na stranu 

MD účtu odpisy dlouhodobého majetku (551) a s mínusem na stranu D účtu oprávky 

k samostatně movitým věcem (082).  

10) Přeúčtování majetku 

Zbylých 90% hodnoty majetku účetní zaúčtuje na účty korekční společnosti. 

S mínusem na stranu D účtu tržby za výrobky (601) a s plusem na stranu D účtu 

aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624). 

11) Kontrolní operace 

Účetní je povinen jednou za účetní období prověřit zaúčtování všech odpisů. To 

znamená, že musí prověřit, zda všechny položky evidované korekční společnosti jsou 

také evidované v individuálním účetnictví společnosti. Prověří to za pomoci 

inventárního čísla dlouhodobého hmotného majetku v evidenci majetku. Pokud byl 
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majetek v individuálním účetnictví vyřazen, účetní jej vyřadí i z evidence v korekční 

společnosti. Vyřazení majetku provede účetní zápisem mínus hodnota oprávek na účtu 

oprávky k samostatně movitým věcem (082) a mínusem hodnota evidovaného 

rozdílu na stranu D účtu samostatně movité věci (022). Pokud by byl majetek 

předčasně vyřazen, zůstatková cena rozdílu zaúčtovaného v korekční společnosti se 

bude účtovat s mínusem na stejné účty jako zůstatková cena majetku v individuálním 

účetnictví.  

1. Prodej majetku 

V případě prodeje majetku to znamená s mínusem na straně MD účtu 

zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku (541) a s mínusem na 

stranu D účtu oprávky k samostatně movitým věcem (082). Následně je majetek 

vyřazen. Vyřazení majetku provede účetní zápisem mínus hodnota oprávek na 

účtu oprávky k samostatně movitým věcem (082) a mínusem hodnota 

evidovaného rozdílu na stranu D účtu samostatně movité věci (022). 

 

2. Vyřazení z důvodu manka a škody 

Vyřazení majetku z důvodu manka a škody je zaúčtováno s mínusem na stranu 

MD účtu manka a škody z provozní činnosti (549) a mínusem na stranu D účtu 

oprávky k samostatným movitým věcem (082). Vyřazení majetku provede účetní 

zápisem mínus hodnota oprávek na účtu oprávky k samostatně movitým věcem 

(082) a mínusem hodnota evidovaného rozdílu na stranu D účtu samostatně movité 

věci (022). 

3. Vyřazení z důvodu darování 

Vyřazení z důvodu darování je zaúčtováno s mínusem na stranu MD účtu dary 

(543) a s mínusem na stranu D účtu oprávky k samostatně movitým věcem (082). 

Vyřazení majetku provede účetní zápisem mínus hodnota oprávek na účtu oprávky 

k samostatně movitým věcem (082) a mínusem hodnota evidovaného rozdílu na 

stranu D účtu samostatně movité věci (022). 
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12) Zaúčtování odložené daně 

Odloženou daň účetní vypočítá a zaúčtuje vždy na konci účetního období. Vypočítá se 

ze zůstatkové ceny účtu samostatné movitě věci (022) korekční společnosti mínus 

hodnota odpisů dlouhodobého majetku (551). Tato výsledná hodnota je pak následně 

vynásobena v tom roce platnou daňovou sazbou. Výsledkem je hodnota odložené 

daňové pohledávky. V prvním roce je zaúčtována v účetnictví korekční společnosti 

s mínusem na MD stranu účtu Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená (592) a 

s plusem na stranu MD účtu Odložený daňový závazek a pohledávka (481).  

V následujících letech je odložená daňová pohledávka vypočítána stejným způsobem na 

novou hodnotu. A rozdíl vzniklý mezi loňskou hodnotou a současnou hodnotou 

odložené daňové pohledávky je doúčtován tak, aby hodnota odložené daňové 

pohledávky souhlasila s výpočtem nové hodnoty.  

 

Finálním krokem je konsolidace společností kdy se zůstatky jednotlivých účtů korekční 

společnosti sloučí se zůstatky běžného účetnictví a tím vytvoří podklady pro konsolidaci 

společností.  
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Závěr 

Na začátku byl poměrně složitý konsolidační problém, kterému se nevěnuje téměř 

žádná odborná literatura. Jednalo se o velice specifický problém s přeceněním majetku, 

který byl nakoupen v rámci konsolidujícího celku. Do současné chvíle nebyl tento 

problém ve společnosti nijak konkrétně řešen. Veškeré nezbytné úpravy se děli na 

úrovni odhadů a konsolidovaná účetní závěrka tak ztrácela na věrohodnosti. Po 

důkladné analýze problému bylo vypracováno několik návrhů řešení. Řešení byla 

podrobně popsána a následně podrobena zkoumání z hlediska náročnosti provedení a 

jeho samotné nákladnosti. Konečným řešením se stal návrh s názvem korekční 

společnost, na jehož základě byla sestavena vnitropodniková směrnice pro účtování a 

evidenci rozdílů vzniklých z přeceněného majetku. Tento návrh znamená zlepšení 

vedení účetních výkazů pro potřeby konsolidace a jejich absolutní správnost. Řešení je 

přínosem pro společnost a inspirací pro podobné konsolidované podniky.  
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