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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá plnou metodou konsolidace dle české účetní legislativy 

a dle IFRS. Teoretická část je věnována významu a právní úpravě konsolidované účetní 

závěrky, základním pojmům jako je míra vlivu, konsolidační celek nebo mateřský 

podnik, a také jednotlivým metodám konsolidace, především plné metodě. Praktická 

část je zaměřena na praktickou aplikaci plné metody konsolidace v podmínkách 

společnosti TESLA Holding a.s. a jejich dceřiných společností v letech 2007 - 2012. 
 

Abstract 

 

This master's thesis deals with the full method of consolidation according to czech 

accounting legislation and IFRS. The theoretical part is devoted to the importance and 

legislation of the consolidated financial statements, basic concepts like the degree of 

influence, a consolidation group or parent´s company and it is devoted to the methods 

of consolidation especially to the full method. The practical part is focused on 

the aplication of full method of consolidation in company TESLA Holding a.s. and its 

subsidiaries at 2007 - 2012. 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je „Aplikace plné metody konsolidace 

dle české účetní legislativy a IFRS“. Toto téma jsem si zvolila z toho důvodu, že mě 

problematika konsolidace velmi zaujala již při výuce předmětu „Konsolidovaná účetní 

závěrka“ v prvním ročníku navazujícího magisterského studia. Druhým důvodem, proč 

jsem si vybrala toto téma, je rozšíření si znalostí vzhledem k tomu, že bych se chtěla 

v budoucnosti věnovat účetnictví, auditu a konsolidaci. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je aplikovat plnou metodu konsolidace 

dle české účetní legislativy a následně identifikovat kroky, které by společnost musela 

učinit, aby mohla aplikovat plnou metodu konsolidace dle IFRS, a následně je porovnat. 

Pro tuto aplikaci plné metody jsem si vybrala společnost TESLA Holding a.s., která 

v průběhu let 2007 – 2012 vlastnila tři společnosti, konkrétně TESLA, akciová 

společnost a TESLA Military Technologies a.s., které v průběhu roku 2012 prodala, 

a také společnost TESLA Solar, s.r.o., kterou TESLA Holding a.s. nakoupila v průběhu 

roku 2011 a vlastní ji doposud. V rámci plné metody konsolidace se budu věnovat jejím 

jednotlivým krokům, a to především z pohledu české legislativy, ale také z pohledu 

IFRS.  

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, kterými jsou část 

teoretická a praktická. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První z nich 

nese název „Význam a právní úprava konsolidované účetní závěrky“ a je věnována 

samotnému významu konsolidované účetní závěrky a také právní úpravě v českých 

zákonech či standardech a právní úpravě v mezinárodních účetních standardech neboli 

IFRS. Ve druhé kapitole „Vymezení základních pojmů“ se zaměřuji na vysvětlení 

základních pojmů, kterými jsou míra vlivu, konsolidace k určitému datu a konsolidační 

rozdíl. Mimo jiné jsou v této kapitole popsány povinnosti sestavení a možnosti 

osvobození od sestavování konsolidovaných výkazů, resp. konsolidované účetní 

závěrky. Všechny pojmy včetně povinnosti sestavení a možností osvobození jsou 

popsány jak z pohledu české legislativy, tak z pohledu IFRS. Obsahem třetí kapitoly 

„Metody konsolidace a dekonsolidace“ je vysvětlení podstaty a pravidel aplikace 

konsolidačních metod z pohledu obou výše zmíněných právních úprav. V této kapitole 

se zabývám všemi třemi metodami, kterými jsou metoda ekvivalenční, poměrná a plná, 
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ovšem největší prostor věnuji metodě plné, která je pro tuto práci stěžejní. Závěr třetí 

kapitoly je věnován vysvětlení podstaty a postupu dekonsolidace.  

Praktickou část tvoří jedna hlavní kapitola, která se nazývá „Plná metoda 

konsolidace v podmínkách společnosti TESLA Holding a.s.“, a obsahuje čtyři 

podkapitoly. První z nich je věnována představení této společnosti a s ní spojenému 

vymezení konsolidačního celku a také volbě konsolidační metody, konkrétně na základě 

jakých pravidel je metoda konsolidace volena. Druhá podkapitola se nazývá „Aplikace 

plné metody konsolidace dle české legislativy“. V této podkapitole věnuji pozornost 

jednotlivým rokům 2007 - 2012, přičemž v rámci každého účetního období uvádím 

podstatné události, které mají vliv na sestavení konsolidovaných výkazů a tedy 

na samotnou aplikaci plné metody konsolidace. Věnuji zde prostor vyčíslení 

konsolidačního rozdílu, odpisu konsolidačního rozdílu a největší pozornost zaměřuji 

na popis jednotlivých kroků při sestavování konsolidovaných výkazů. Třetí podkapitola 

nese název „Aplikace plné metody konsolidace dle IFRS“ a věnuji se zde podstatným 

bodům, které by společnost musela učinit, aby mohla sestavovat konsolidované výkazy 

podle mezinárodních účetních standardů. Poslední čtvrtá podkapitola je věnována 

srovnání určitých kroků konsolidace z pohledu obou právních úprav.  
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1 Význam a právní úprava konsolidované účetní závěrky 

V průběhu 20. století docházelo ke stále častějšímu vzniku různých 

mezipodnikových kapitálových vazeb, resp. podílů v jiných podnicích, které měly 

významný dopad na hodnocení podniku, jenž byl vlastníkem těchto podílů. Jelikož by 

tento dopad v individuální účetní závěrce nebyl zcela patrný, vznikly určité metody 

konsolidace, které vedou k sestavení konsolidované účetní závěrky (Harna, 1996). 

Dle Vomáčkové (2002) kapitálovými akvizicemi, neboli výše zmíněnými kapitálovými 

vazbami, nevzniká pouze mateřský a dceřiný podnik, ale také ekonomická skupina, 

která se chová jako jeden jediný podnik. Finanční situace podniku, který je součástí 

takovéto ekonomické skupiny vycházející z jeho individuálního účetnictví, neobsahuje 

významné aspekty vyplývající z účasti ve skupině. Z důvodu potřeby informací 

o finanční situaci celé ekonomické skupiny reagovalo finanční účetnictví právě formou 

konsolidované účetní závěrky. 

Konsolidovaná účetní závěrka je tedy účetní závěrka sestavená za ekonomickou 

skupinu podniků, jakoby šlo o jednu účetní jednotku. Jejími původními uživateli byli 

akcionáři mateřského podniku, v dnešní době již konsolidovaná účetní závěrka slouží 

širšímu okruhu uživatelů a musí obsahovat: 

 co nejlepší vyjádření finanční situace, výkonnosti peněžních toků 

ekonomické skupiny; 

 relevantní a spolehlivé informace; 

 srozumitelné informace (za předpokladu, že se jedná o informace 

převyšující potenciál individuálních účetních závěrek účetních jednotek 

patřících do ekonomické skupiny); 

 informace, které zvýší schopnost uživatelů při srovnávání finanční 

situace a výkonnosti ekonomické jednotky s jinými jednotkami 

uspořádanými i jiným způsobem, např.: po divizích, pobočkách 

(Zelenka, Zelenková, 2013). 
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1.1 Právní úprava dle české legislativy 

Konsolidace je v České republice dle české legislativy upravena ve třech 

úrovních, a to v zákoně o účetnictví, v prováděcích vyhláškách k zákonu o účetnictví 

a také v českých účetních standardech, které se konsolidaci účetních závěrek věnují 

nejpodrobněji (Zelenka, Zelenková, 2013).  

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví definuje konsolidovanou účetní závěrku 

v §22 (1) takto: „Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka sestavená 

a upravená metodami konsolidace. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona 

týkající se účetní závěrky se použijí i pro konsolidovanou účetní závěrku; konsolidovaná 

účetní závěrka je ověřována auditorem.“ Kromě § 22 jsou konsolidované účetní 

závěrce věnovány také § 22a, 23, 23a a § 23b. V zákoně o účetnictví je tedy mimo 

definice konsolidované účetní závěrky vymezena také její povinnost, hlavní zásady 

pro vymezení konsolidačního celku, konsolidační metody a také aplikace IFRS 

pro konsolidaci (Zelenka, Zelenková, 2013). 

Konsolidovanou účetní závěrkou se také v páté části zabývá vyhláška 

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. V § 62 této 

vyhlášky je popsán postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku, 

§ 63 obsahuje popis jednotlivých metod konsolidace a v § 64 až 67 je definováno 

uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky 

(Zelenka, Zelenková, 2013). Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., se konsolidovaná účetní 

závěrka skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy, dále také může obsahovat 

přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.  

Jak jsem již zmínila, nejpodrobněji se konsolidované účetní závěrce věnují 

České účetní standardy, a to standard č. 020 s názvem Konsolidovaná účetní závěrka. 

Tento standard vymezuje základní pojmy týkající se konsolidace a požadavky 

na konsolidační pravidla, dále také charakterizuje konsolidační metody a konsolidační 

pravidla pro sestavení přehledu o peněžních tocích. (Zelenka, Zelenková, 2013). 
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1.2 Právní úprava dle mezinárodních účetních standardů 

Problematika konsolidace však není upravena pouze českou legislativou, 

ale věnují se jí také mezinárodní účetní standardy. Výbor pro mezinárodní účetní 

standardy neboli International Accounting Standards Committee (IASC) vznikl v roce 

1973 z důvodu harmonizace účetních standardů pro různé národy 

(White, Sondhi, Fried, 2013). V roce 2001 byl IASC nahrazen Radou pro mezinárodní 

účetní standardy (International accounting standards board – IASB), která je nezávislým 

subjektem vyvíjejícím a schvalujícím Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

(IASPlus, 2014). Tato rada pro mezinárodní účetní standardy se skládá ze čtrnácti 

specialistů s různými zkušenostmi s tvorbou účetních standardů, zkušenostmi z oblasti 

auditingu, nebo také se zkušenostmi s účetním vzděláváním 

(IFRS FOUNDATION, 2014). Co se týče úpravy konsolidované účetní závěrky 

v Mezinárodních účetních standardech, došlo v roce 2013 k novelizaci. Původně byla 

tato problematika zakotvena ve standardu IAS (International accounting standards) 27 –

 „Konsolidovaná a separátní účetní závěrka“, ovšem s účinností od ledna 2013 byl tento 

standard zcela zrušen a nahrazen standardem IFRS (International financial and reporting 

standards) 10 – „Konsolidované účetní závěrky“ (Ficbauer J., Ficbauer D., 2012). IFRS 

10 nahradil nejen již zmíněny IAS 27, ale také interpretaci SIC 12 – „Konsolidace – 

jednotky zvláštního určení“ (Nařízení komise (EU), č. 1224/2012). Pro vysvětlení 

se jednotkami zvláštního určení rozumí jednotky, které plní úzce a jasně definovaný cíl 

(pronájem, výzkum a vývoj či sekuritizaci finančních aktiv). Tyto jednotky zvláštního 

určení neboli SPE mohou být podnikem, trustem, partnerstvím nebo také nepodnikovou 

jednotkou (Jílek, Svobodová, 2013). 

Standard IFRS 10 – „Consolidated financial statements“, v překladu 

„Konsolidované účetní závěrky“, vymezuje pojem konsolidovaná účetní závěrka, 

kontrola, dále definuje sestavení konsolidované účetní závěrky a v neposlední řadě také 

stanovuje, za jakých podmínek je jednotka investiční jednotkou. Dle tohoto standardu je 

tedy konsolidovaná účetní závěrka definována takto: „Konsolidovaná účetní závěrka 

(Consolidated financial statement) je účetní závěrka skupiny, přičemž aktiva, závazky, 

vlastní kapitál, výnosy, náklady a peněžní toky mateřské jednotky a jejich dceřiných 

jednotek se prezentují jako u jediné ekonomické 

jednotky.“(Jílek, Svobodová, 2013, s. 271). Mateřská jednotka je definována jako 
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jednotka, která kontroluje jednu či více jednotek, dceřiná jednotka jako jednotka 

kontrolována jinou jednotkou a skupina jako mateřská jednotka společně s jejími 

dceřinými jednotkami (Jílek, Svobodová, 2013). 

Dle standardu IFRS 10: „Konsolidovaná účetní závěrka: 

 slučuje obdobné položky aktiv, závazků, vlastního kapitálu, výnosů, 

nákladů a peněžních toků mateřské jednotky a dceřiných jednotek, 

 kompenzuje účetní hodnoty investice mateřské jednotky v každé dceřiné 

jednotce a podíly mateřské jednotky na vlastním kapitálu každé dceřiné 

jednotky (goodwill se stanoví podle IFRS 3), 

 plně eliminuje vnitroskupinová aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy, 

náklady a peněžní toky vztahující se k transakcím mezi jednotkami 

skupiny“ (Jílek, Svobodová, 2013, s. 272). 
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2 Vymezení základních pojmů 

V této kapitole vysvětlím základní pojmy týkající se konsolidované účetní 

závěrky, mezi které patří v prvé řadě míra vlivu a s ní spojené pojmy mateřský a dceřiný 

podnik, dalším pojmem bude konsolidační celek a konsolidace ke dni akvizice 

v porovnání s pojmem konsolidace k závěrkovému datu. 

2.1 Rozhodující, společný a podstatný vliv  

Úprava v české legislativě 

Výchozím pojmem pro sestavení konsolidované účetní závěrky je míra vlivu, 

která vychází z procentuálního podílu hlasovacích práv. Z povinnosti sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku, která je definována v zákoně o účetnictví, vyplývá 

jeden velmi důležitý pojem, a to ovládající osoba. Ovládající osoba je dle § 75 odst. 

1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (o obchodních společnostech 

a družstvech) osoba, mezi jejíž pravomoci patří: jmenování nebo odvolání většiny osob, 

které patří do statutárního orgánu společnosti, nebo osoby, jež jsou v podobném 

postavení, či členy kontrolního orgánu společnosti, ve které je společníkem; prosazení 

takovéhoto jmenování či odvolání. 

Dle § 75 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích se má za to, 

„že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech 

představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo 

vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.“ Dále je v tomto 

paragrafu v odst. 3 uvedeno, že osoby jednající ve shodě, které disponují podílem na 

hlasovacích právech minimálně 40 % všech hlasů ve společnosti, jsou taktéž osobami 

ovládajícími, ovšem za předpokladu, že jiná osoba či jiné osoby jednající ve shodě 

disponují stejným nebo vyšším podílem. Poslední možností, za které může být osoba 

ovládající osobou, je situace uvedená také v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních 

korporacích v § 75 odst. 4, ve kterém se uvádí, že osobou či osobami ovládajícími může 

být ten, kdo disponuje sám nebo společně alespoň 30% podílem na hlasovacích právech 

společnosti, přičemž tento podíl představoval na posledních 3 jednáních (nejvyššího 

orgánu) po sobě jdoucích více než polovinu hlasovacích práv na těchto jednáních 

přítomných osob.  
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Existují tři druhy míry vlivu, prvním je rozhodující vliv, který je uplatňován 

v případech, jež jsou uvedeny výše. Druhým a třetím druhem je společný vliv 

a podstatný vliv, které jsou upraveny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Společný 

vliv je situace, kdy jedna osoba, která je součástí konsolidačního celku, spolu s další 

osobou či osobami, které nejsou zahrnuty do konsolidačního celku, ovládají jinou 

osobu. Důležité je, že ani jedna osoba, která uplatňuje společný vliv, nesmí v této 

ovládané osobě samostatně vykonávat rozhodující vliv. Tato ovládaná osoba má pak 

podle zákona o účetnictví statut účetní jednotky pod společným vlivem. Pokud osoba 

disponuje minimálně 20 % hlasovacích práv druhé osoby, jedná se o podstatný vliv, 

přičemž tato druhá osoba je nazývána jako účetní jednotka přidružená. Shrnutí možných 

druhů uplatňovaných vlivů je uvedeno v následující Tabulce 1. 

Tab. 1: Míry vlivu 

Vliv Podmínka 
Terminologie ovládané 

osoby 

Rozhodující 
dispozice s min. 40 % 

hlasovacích práv 
dceřiný podnik 

Společný 
dispozice dohromady s min. 

40 % hlasovacích práv 

podnik pod společným 

vlivem 

Podstatný 
dispozice s min. 20 % 

hlasovacích práv 
přidružený podnik 

Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Je důležité vysvětlit, jaký podnik lze považovat za mateřský. Podle české 

legislativy lze podnik nazývat mateřským pouze v situaci, kdy uplatňuje v jiné účetní 

jednotce rozhodující vliv, tedy vlastní minimálně 40 % hlasovacích práv jiné účetní 

jednotky, která je zároveň jejím dceřiným podnikem. 

Míry vlivu se dají uplatňovat dvojím způsobem, a to přímo a nepřímo. Přímý 

vliv je uplatňován v jiném podniku přímo na základě přímé kontroly a účasti, kterou 

se rozumí vlastnictví podílu či výkon vlivu v tomto podniku. Zatímco nepřímý vliv 

v podniku je uplatňován prostřednictvím jiného subjektu (Harna, 1996). Upřesnění 

přímého a nepřímého vlivu je znázorněno níže na Obrázku 1. 
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Obr. 1: Přímý a nepřímý vliv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Harny (1996) 

Z Obrázku 1 tedy vyplývá, že podnik A uplatňuje přímý a rozhodující vliv 

45 % v podniku B, dále uplatňuje přímý a podstatný vliv 25 % v podniku C, kde 

uplatňuje také nepřímý a podstatný vliv 23 %. Protože podnik A uplatňuje rozhodující 

vliv v podniku B, můžeme říci, že podnik A uplatňuje rovněž rozhodující vliv 

v podniku C, a to 25 + 23 = 48 %. Výše vlastnického podílu A, tedy podílu na vlastním 

kapitálu, je 45 % v podniku B a v podniku C je to: 0,25 + (0,45 x 0,23) = 35, 35 %. 

Důležité je zdůraznit, že vlastnický podíl není totéž co míra vlivu, protože jak již bylo 

řečeno, tak míra vlivu vyjadřuje procentuální podíl na hlasovacích právech, zatímco 

vlastnický podíl vyjadřuje procentuální podíl na vlastním kapitálu. Výše zmíněné ovšem 

neznamená, že se tyto dva procentuální podíly nemohou rovnat. 

Dle Harny (1996) tvoří mateřský podnik, dceřiné podniky, podniky pod 

společným vlivem a přidružené podniky, které jsou zařazeny do skupiny podniků, 

za který mateřský podnik sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, konsolidační celek. 

Tento konsolidační celek je vymezen pouze z pohledu podniku, který má povinnost 

sestavit konsolidovanou účetní závěrku. 

Úprava v mezinárodních účetních standardech 

Mezinárodní účetní standardy upravují míru vlivu poněkud odlišně. Rozdílný je 

také způsob, jakým je vymezena míra vlivu v současných IFRS 10 a v předešlých 

IAS 27. Důležitým rozdílem a zároveň výhodou, kterou upravuje IFRS 10, je to, že platí 

totožný přístup ovládání pro všechny jednotky, tedy i pro tzv. SPE, které jsem již 
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zmínila výše (Zelenka, Zelenková, 2013). IAS 27 vymezoval ovládání, jak kvalitativně, 

tak i kvantitativně, a to tak, že pokud vlastní mateřský podnik alespoň 50% vlastnický 

podíl neboli drží alespoň 50 % hlasovacích práv, pak mateřský podnik je ovládající 

osobou dceřiného podniku. Nicméně existují také možnosti, kdy se jedná o způsob 

ovládání, aniž by mateřský podnik vlastnil zmiňovaných 50 % akcií (vlastnického 

podílu), a to: pokud investor ovládá více jak 50 % hlasovacích práv na základě dohody 

s jiným investorem; investor má pravomoc ovládat finanční a provozní politiku účetní 

jednotky na základě stanov nebo dohody; investor má pravomoc jmenovat či odvolávat 

většinu členů představenstva; nebo investor disponuje většinou hlasů na schůzích 

představenstva (ACCA, 2014). Tento způsob vymezení vedl k jasné identifikaci, 

zda se jedná o ovládání či nikoli, zatímco v IFRS 10 je výklad ovládání založen 

zejména na posuzování komplikovanějších vztahů prostřednictvím komplikovaných 

pravidel, přičemž se tyto vztahy posuzují individuálně (Zelenka, Zelenková, 2013).  

Ovládání je tedy v IFRS 10 vymezeno poměrně složitým způsobem, který 

nevede k jednoznačnému pravidlu. Dle tohoto standardu (Nařízení komise 

(EU) č. 1254/2012, s. L360/4) „investor ovládá jednotku, do níž bylo investováno, 

pokud je vystaven variabilním výnosům nebo na ně má právo na základě své 

angažovanosti v této jednotce a může tyto výnosy prostřednictvím své moci nad ní 

ovlivňovat.“ Dále jsou důležité také tři faktory, které se posuzují při stanovení ovládání: 

moc nad jednotkou, do které je investováno; vystavení se účinku proměnlivých výnosů 

z této jednotky; a spojitost mezi těmito dvěma faktory. Tyto zmiňované výnosy jsou 

však chápány z daleko širšího hlediska, a to jako ekonomický přínos, nelze si je tedy 

vykládat pouze jako účetní výnosy (Zelenka, Zelenková, 2013). 

IFRS 10 (In Nařízení komise (EU) č. 1224/2012) definují moc nad jednotkou 

jako práva investora zajišťující mu aktuální schopnost ovlivňovat významné činnosti 

jednotky, do níž investoval. Tato práva jsou pak rozdělena na podstatná a ochranná. 

Podstatnými právy se rozumí práva uplatnitelná v situaci, kdy je třeba rozhodovat 

o významných činnostech a spolu s těmito právy potřebuje mít jejich majitel praktickou 

schopnost tato práva uplatnit. Ochranná práva jsou naproti tomu práva sloužící 

k ochraně zájmů jejich majitele bez poskytnutí moci nad jednotkou, do které investoval. 

Podle definice je patrné, že do této kategorie práv můžeme řadit práva menšinových 

akcionářů (Zelenka, Zelenková, 2013). 



 

20 

 

Stejně jako v české legislativě vymezují i IFRS také přidružený podnik. 

Dle IAS 28 – „Investice do přidružených podniků a společných podniků“ 

je přidruženým podnikem jednotka, ve které má investor podstatný vliv a zároveň není 

dceřiným ani společným podnikem. Tento podstatný vliv drží investor v případě, 

že vlastní přímo či nepřímo prostřednictvím svých dceřiných podniků 20 –

50 % (včetně) hlasovacích práv (Hornická, Vašek a kol., 2012). 

Standard IFRS 11 – „Společná ujednání“ nahradil standard IAS 31 – „Podíly na 

společném podnikání“ a interpretaci SIC 13 – „Společně kontrolované jednotky – 

nepeněžní vklady spoluvlastníků“ a věnuje se společnému vlivu. V tomto IFRS 11 

je společné ujednání definováno jako ujednání spoluovládané dvěma nebo více 

stranami. Toto společné ujednání může mít formu společné činnosti nebo společného 

podniku, přičemž společnou činností se rozumí ujednání, při kterém mají 

spoluovládající jednotky právo na aktiva a povinnosti vyplývající ze závazků, které 

se týkají ujednání. Tyto spoluovládající jednotky se nazývají spoluprovozovatelé. 

Společný podnik je typ ujednání, ze kterého plynou spoluovládajícím stranám práva 

na čistá aktiva ujednání, přičemž spoluovládající strany jsou spoluvlastníky (Nařízení 

komise EU č. 1254/2012). 

Zelenka a Zelenková (2013) stejně jako Jílek a Svobodová (2013) používají 

trochu odlišnou terminologii, než je aplikována v českém znění již zmiňovaného 

Nařízení komise (EU) č. 1254/2012. Tito autoři pojednávají o společném uspořádání 

nikoli ujednání a rozdělují ho do dvou skupin: Zelenka a Zelenková (2013) - společná 

činnost a společné podnikání a Jílek a Svobodová (2013) – společné operace a společné 

jednotky. Význam je ovšem totožný s již zmiňovaným nařízením komise. 

Mateřský podnik musí jasně identifikovat vztahy vůči ostatním subjektům 

a míry vlivu, které v těchto subjektech drží, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím 

svých dceřiných podniků. Tato identifikace vztahů je velmi důležitá pro určení 

konsolidované skupiny neboli konsolidačního celku (Hornická, Vašek a kol., 2012). 

Rámcový rozsah konsolidačního celku je v mezinárodních účetních standardech 

upraven podobně jako podle české legislativy (Zelenka, Zelenková, 2013). 

Závěrem je nutno říci, že jak česká legislativa, tak i mezinárodní standardy 

vymezují tři druhy míry vlivu, avšak zcela odlišným způsobem.  
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2.2 Konsolidace k určitému dni 

V rozboru jednotlivých metod, kterému se budu věnovat v následující třetí 

kapitole, zmíním pojmy konsolidace ke dni akvizice a konsolidace k závěrkovému datu, 

proto zde stručně vysvětlím, jaký je v těchto pojmech rozdíl. 

Úprava v české legislativě 

Konsolidaci samotnou lze rozdělit do dvou etap, kdy první etapou je konsolidace 

ke dni akvizice. Den akvizice je konkrétní den, od něhož ovládající osoba účinně 

uplatňuje příslušný vliv nad ovládanou osobou (Český účetní standard pro podnikatele 

(dále jen ČÚS) č. 020, In Účetnictví podnikatelů, 2014). Druhou etapou je pak 

konsolidace k jinému datu (od dne akvizice do jiného okamžiku), konkrétně 

k závěrkovému datu neboli k datu účetních závěrek (Zelenka, Zelenková, 2013).  

Úprava v mezinárodních účetních standardech 

Dle mezinárodních účetních standardů je za den akvizice považován den, 

od kterého investor ovládá jinou účetní jednotku, tzn. ode dne nabytí rozhodujícího 

vlivu (Zelenka, Zelenková, 2013). 

2.3 Povinnost sestavení a možnosti osvobození od sestavení 

konsolidované účetní závěrky 

Úprava v české legislativě 

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku je opět v české legislativě 

upravena jinak než v mezinárodních účetních standardech. Zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví definuje tuto povinnost v druhém odstavci § 22 takto: „Povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku má, za podmínek stanovených tímto zákonem 

a prováděcími právními předpisy, účetní jednotka, která je obchodní společností a je 

ovládající osobou, s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají společný vliv podle 

odstavce 4 (dále jen „konsolidující účetní jednotka“).“ 

Ovšem česká legislativa upravuje také podmínky osvobození od konsolidace, 

a to v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanovující podmínky, za kterých 

konsolidující účetní jednotka nemusí sestavit konsolidovanou účetní závěrku v případě, 



 

22 

 

že nesplní dvě z těchto kritérií: úhrn aktiv této účetní jednotky činí více 

než 350 milionů Kč, její roční úhrn čistého obratu činí více než 700 milionů Kč a její 

průměrný přepočtený stav zaměstnanců přesahuje v průběhu účetního období počet 250. 

Další možnost osvobození od konsolidace upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., 

ve které je uvedeno, že pokud je konsolidující účetní jednotka (mateřská jednotka) 

současně také konsolidovanou účetní jednotkou (dceřinou jednotkou) jiné mateřské 

jednotky, která se řídí výhradně právem EU, je „osvobození možné když:  

 konsolidující jednotka drží veškeré akcie nebo podíly konsolidované 

jednotky, nebo 

 drží alespoň 90 % akcií nebo podílů konsolidující jednotky, přičemž 

nesestavení konsolidované závěrky schválili ostatní vlastníci 

konsolidované jednotky, nebo 

 drží méně než 90 % akcií nebo podílů konsolidující jednotky a ostatní 

vlastníci nepožádají nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období 

o sestavení konsolidované účetní závěrky. To se týká akcionářů, kteří drží 

alespoň 10% podíl, nebo ostatních společníků, kteří drží nejméně 20 %“ 

(Zelenka, Zelenková, 2013, s. 49). 

Úprava v mezinárodních účetních standardech 

Ve standardu IFRS 10 je uvedeno, že účetní jednotka, která je mateřským 

podnikem, má povinnost předkládat konsolidovanou účetní závěrku. Tento standard 

však toto tvrzení upravuje výjimkami, a to tímto způsobem: „mateřský podnik nemusí 

předkládat konsolidovanou účetní závěrku, pokud splňuje všechny následující 

podmínky: 

 je plně vlastněným nebo částečně vlastněným dceřiným podnikem jiné 

účetní jednotky a všichni jeho ostatní vlastníci, včetně těch, kteří jinak 

nejsou oprávněni hlasovat, o tom byli informování a nemají námitek 

proti tomu, aby mateřský podnik neprezentoval konsolidovanou účetní 

závěrku, 

 jeho dluhové a kapitálové nástroje nejsou obchodovány na veřejném trhu 

(na domácí nebo zahraniční burze cenných papírů nebo 

na mimoburzovním trhu, včetně místních nebo oblastních trhů),  
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 nepředložil svou účetní závěrku komisi pro cenné papíry či jiné regulační 

organizaci ani není v procesu vedoucím k předložení této účetní závěrky 

za účelem emise jakékoli třídy nástrojů na veřejném trhu a 

 jeho nejvyšší nebo některý vyšší mateřský podnik sestavuje 

konsolidovanou účetní závěrku, která je k dispozici pro veřejné užití 

a která splňuje požadavky Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví“ (Nařízení komise (EU) č. 1254/2012,s. L360/4). 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláška č. 500/2002 Sb., definují 

jednotky, které mají povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, ale také 

vymezují situace, za kterých je možné se od povinnosti konsolidace osvobodit. Zatímco 

dle mezinárodních účetních standardů (IFRS 10) má mateřský podnik vždy povinnost 

předkládat konsolidovanou účetní závěrku, a výjimku tvoří pouze situace splnění všech 

stanovených podmínek pro osvobození se od této povinnosti. 
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3 Metody konsolidace a dekonsolidace 

V této kapitole popíšu všechny tři konsolidační metody, mezi které patří 

ekvivalenční, poměrná a plná metoda konsolidace. Dále uvedu podmínky jejich užití 

dle české legislativy a také dle mezinárodních účetních standardů. Největší pozornost 

zaměřím na plnou metodu konsolidace, která je pro praktickou část této práce stěžejní. 

Na závěr této kapitoly vysvětlím pojem a postup dekonsolidace.    

Ještě před tím, než přejdu k samotným konsolidačním metodám, je důležité 

zmínit, že existují jistá konsolidační pravidla, která rámcově upravuje český účetní 

standard pro podnikatele č. 020 „Konsolidovaná účetní závěrka“. Dle tohoto standardu 

si konsolidující účetní jednotka stanoví pravidla, která následně i vyhlásí. Mezi tato 

pravidla patří zejména: 

 „způsoby oceňování majetku a závazků,  

 požadavky na údaje určené pro konsolidaci, které předkládají konsolidované 

podniky,  

 termíny předkládání údajů, termíny předložení konsolidovaných účetních 

závěrek nižších konsolidačních celků a termín sestavení konsolidované 

účetní závěrky za konsolidační celek v případě sestavování konsolidace po 

jednotlivých úrovních“ (ČÚS č. 020, In Účetnictví podnikatelů, 

2014, s. 156). 

Dle Vomáčkové (2002) patří mezi konsolidační pravidla, která vyhlašuje 

mateřský podnik, mimo pravidla již uvedená, také vymezení konsolidačního celku, 

použitý systém konsolidace, konsolidační metody a také strukturní graf konsolidačního 

celku.  

Typickým znakem konsolidačních metod, pomocí kterých se sestavují 

konsolidované výkazy, je integrace aktiv a cizího kapitálu nabývané jednotky 

do rozvahy nabyvatele. Stručně řečeno se jedná o to, že místo vykazování finančního 

aktiva (akcie, podíly) se investice do jiné jednotky vykazuje prostřednictvím položek 

aktiv a závazků této jednotky. Principem konsolidačních metod je tedy to, že pro 

uživatele jsou daleko relevantnější informace o úhrnu čistých aktiv konsolidačního 

celku než informace, kterou by tito uživatelé získali, pokud by nabývaná jednotka byla 
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v rozvaze konsolidující účetní jednotky vykázána jako cenný papír, resp. jako akcie této 

nabývané jednotky (Zelenka, Zelenková, 2013). 

Konsolidační metody jsou založeny na principu agregace aktiv a cizího 

kapitálu nabývané jednotky s aktivy a cizím kapitálem nabyvatele neboli konsolidující 

účetní jednotky. Důležité je, že v této agregaci nesmí být zahrnuta samotná investorova 

investice do nabývané jednotky, tedy jeho majetková účast. Do agregace se také nesmí 

zahrnout aktiva a cizí kapitál ze vzájemných transakcí, přičemž těmito transakcemi jsou 

myšleny například pohledávka mateřské společnosti za dceřinou společností a s ní 

související závazek dceřiné společnosti vůči mateřské společnosti (Zelenka, 

Zelenková, 2013). 

Agregace aktiv a cizího kapitálu podniků ve skupině je možné provést třemi 

způsoby. To jaký způsob zvolit vychází z již vysvětlené míry vlivu. Pokud konsolidující 

účetní jednotka uplatňuje v jiné účetní jednotce, která je součástí konsolidačního celku, 

rozhodující vliv, což je podle české legislativy více než 40 %, a pokud jiný investor 

nedrží větší část hlasovacích práv, pak se použije plná metoda konsolidace. Pokud 

se jedná o podstatný vliv, tedy od 20 % do 40 %, tak se použije ekvivalenční metoda 

a pokud je uplatňován společný vliv, tedy stejná míra vlivu dvou či více účetních 

jednotek na jiné účetní jednotce, pak se aplikuje metoda poměrná (Harna, 1996). 

V mezinárodních účetních standardech je výběr metody také závislý na uplatňované 

míře vlivu, ovšem trochu odlišně, více o této problematice je zmíněno v následujících 

podkapitolách.  

3.1 Ekvivalenční metoda konsolidace 

Úprava v české legislativě 

První metodou, kterou se zde budu zabývat, je metoda ekvivalence. V české 

legislativě je vymezena ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., která ji v § 63 odstavci 6 definuje 

jako „ocenění účasti konsolidující účetní jednotky na účetní jednotce přidružené ve výši 

podílu na vlastním kapitálu, po případném přetřídění a úpravách jednotlivých položek 

účetní závěrky.“ Dle Harny (2006) zmíněné přetřídění slouží k možnosti přiřazovat 

k sobě odpovídající položky a sčítat je, uvažují se tedy pouze formální změny bez 

dopadu na hospodářský výsledek a vlastní kapitál podniku. Úpravy se provádějí z toho 

důvodu, aby došlo k jistému souladu účetních metod uvnitř skupiny, přičemž existují 
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dva důvody pro tyto úpravy. Prvním z nich je potřeba sladit účetní metody uvnitř 

skupiny s cílem dosáhnutí aplikace stejných účetních zásad a homogenního výstupu. 

Druhým důvodem je orientování se na uživatele, například respektování mezinárodních 

účetních standardů, pokud se jedná o nadnárodní společnost. 

Harna (1996) ve své publikaci uvádí, že je metoda ekvivalence založena 

na vlastnické koncepci, kterou se rozumí zobrazení informací o podniku, ve kterém 

má konsolidující účetní jednotka majetkovou účast. Do konsolidovaných výkazů je tedy 

přidružený podnik zahrnován pouze v poměrné části, a to v závislosti na podílu 

na vlastním kapitálu (na výsledku hospodaření), kterým konsolidující účetní jednotka 

disponuje.  

Ekvivalenční metoda tedy nespočívá v agregaci čistých aktiv konsolidující 

účetní jednotky v přidruženém podniku. Při aplikaci této metody jde o specifický 

způsob ocenění investice vykazované v rozvaze konsolidující účetní jednotky 

(Zelenka, Zelenková, 2013).  

Při této metodě konsolidace se postupuje následujícím způsobem: 

1. z bilance se vyloučí finanční investice konsolidující účetní jednotky 

v přidruženém podniku; 

2. vyloučené finanční investice se nahradí položkou finančních investic 

v ocenění ekvivalenční metodou, a to v částce odpovídající podílu 

na vlastním kapitálu přidruženého podniku; 

3. zjistí se konsolidační rozdíl a následně se vykáže, konsolidačním 

rozdílem je myšlen rozdíl mezi pořizovací cenou finanční investice 

v přidruženém podniku a ekvivalenční cenou; 

4. vykáže se poměrná část výsledku hospodaření připadající konsolidující 

účetní jednotce na základě jejího podílu na základním kapitálu 

přidruženého podniku, a to v rozvahové položce „Podíl na hospodářském 

výsledku v ekvivalenci“; 

5. výsledkově se vypořádá konsolidační rozdíl po první konsolidaci, buď 

jednorázově, nebo postupným odepisováním; 

6. vykáže se rozdíl mezi konsolidovanými aktivy a pasivy v položce 

„konsolidační rezervní fond“, a to v druhém roce a dalších letech 

konsolidace; 
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7. nevyloučí se vzájemné vztahy mezi konsolidující účetní jednotkou 

a přidruženým podnikem; 

8. z výkazu zisku a ztrát konsolidující účetní jednotky se vyloučí dividendy 

a navýší se o ně položka „konsolidační rezervní fond“ 

(Vomáčková, 2002). 

Úprava v mezinárodních účetních standardech 

Dle Harny (1996) nepovažují mezinárodní účetní standardy ekvivalenční metodu 

za metodu konsolidace, ale je brána pouze jako způsob vyjádření a ocenění hodnoty 

cenných papírů v účetní závěrce. Jílek a Svobodová (2013) ve své publikaci uvádějí, že 

je pomocí této metody nejdříve investice zaúčtována v pořizovacích nákladech 

a až později upravena o změny stavu investorova podílu na čistých aktivech 

přidruženého podniku. Změna účetní hodnoty investice se uskutečňuje také na základě 

změny ostatního úplného výsledku přidruženého podniku, a to zaúčtováním investorova 

podílu na těchto změnách přímo do jeho ostatního úplného výsledku. 

IAS 28 vymezuje metodu ekvivalence jako metodu, na základě které je finanční 

investice do přidruženého podniku zachycena prvotně v pořizovací ceně a následně je 

zvyšována či snižována s ohledem na vyjádření skutečného investorova podílu 

na ziscích nebo ztrátách přidruženého podniku po datu akvizice, a to spolu s podílem 

na změnách ostatních složek vlastního kapitálu. Rozdíly jsou zachyceny jako zisky 

či ztráty období. Jestliže tyto ztráty převyšují pořizovací cenu investice, je pak tato 

investice zachycována v nulové hodnotě (Ficbauer J., a Ficbauer D., 2012). 

Ekvivalenční metoda vznikla proto, aby umožnila vyjádřit kontrolu nabývající 

jednotky nad jednotkou nabytou, nebyla tedy dříve jen k tomu, aby vyjádřila podstatný 

vliv (slabší), ale sloužila také k vyjádření vlivu rozhodujícího (Zelenka, Zelenková, 

2013). V současnosti se ekvivalencí zabývá standard IAS 28 – „Investice 

do přidružených a společných podniků“, který byl také novelizován a je účinný 

od 1. 1. 2013. Tato novelizace také znamená velkou změnu pro určení metody 

v souvislosti se společným podílem, kdy se právě od 1. 1. 2013 pro tento typ 

vlastnického podílu využívá výhradně metoda ekvivalence (Hornická, Vašek a kol., 

2012).  
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Dle standardu IAS 28 existují možnosti, za kterých se od metody ekvivalence 

lze osvobodit. Účetní jednotka nemusí použít metodu ekvivalence pro své investice 

do přidružených a společných podniků, pokud je mateřskou jednotkou, která 

je osvobozena od konsolidace na základě standardu IFRS 10, který udává podmínky, jež 

jsem již uváděla, nebo pokud splňuje následující podmínky:  

 „účetní jednotka je plně vlastněným dceřiným podnikem nebo je částečně 

vlastněným dceřiným podnikem jiné účetní jednotky a její ostatní vlastníci, 

včetně těch, kteří jinak nemají oprávnění hlasovat, byli informováni o tom, že 

účetní jednotka nepoužila ekvivalenční metodu, a nemají proti tomu námitek; 

 dluhové nebo kapitálové nástroje účetní jednotky nejsou obchodovány 

na veřejném trhu (na domácí nebo zahraniční burze cenných papírů nebo 

na mimoburzovním trhu, včetně místních nebo oblastních trhů); 

 účetní jednotka nepodala svou účetní závěrku komisi pro cenné papíry či jinému 

regulačnímu orgánu, ani právě neprovádí podání této účetní závěrky, za účelem 

emise jakékoli třídy nástrojů na veřejném trhu; 

 nejvyšší nebo některý vyšší mateřský podnik dané účetní jednotky sestavuje 

konsolidovanou účetní závěrku, která je k dispozici pro veřejné použití, a která 

je v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví“ (Nařízení komise 

(EU), č. 1224/2012, s. L 360/73). 

Ekvivalenční metoda je tedy brána za plnohodnotnou metodu konsolidace pouze 

dle české legislativy, mezinárodní účetní standardy ji zmiňují jako metodu, ovšem 

za plnohodnotnou ji nepovažují. 

3.2 Poměrná metoda konsolidace 

Další metodou konsolidace je metoda poměrná, kterou opět vymezím obecněji 

jak z pohledu české legislativy, tak z pohledu mezinárodních účetních standardů.  

Úprava v české legislativě 

V české legislativě se této metodě věnuje vyhláška č. 500/2002 Sb., 

§ 63 odstavec 5, ve kterém je uvedeno, že na základě poměrné metody konsolidace jsou 

zahrnovány položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty podniků pod společným vlivem 

v poměrné výši, která je odvislá od podílu konsolidující účetní jednotky na vlastním 
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kapitálu těchto podniků do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní 

jednotky, a to po přetřídění a určitých úpravách. Význam zmíněného přetřídění a úprav 

jsem již vysvětlila u ekvivalenční metody konsolidace. 

Tab. 2: Jednotlivé kroky poměrné metody konsolidace 

  Poměrná metoda konsolidace 

Jednotlivé kroky dle Vomáčkové 

(2002) 

Jednotlivé kroky dle Zelenky a 

Zelenkové (2013) 

1. krok úprava a přetřídění údajů 

agregace jednotlivých položek čistých 

aktiv společného podniku ve výši 

podílu, který vlastní konsolidující 

účetní jednotka, s jejími čistými 

aktivy 

2. krok 

agregace poměrných podílů podle 

výše vlastnického podílu do rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty 

vyloučení majetkové účasti ve 

společném podniku z aktiv 

konsolidující účetní jednotky 

3. krok 
výpočet konsolidačního rozdílu a 

promítnutí do rozvahy 

vyloučení vlastního kapitálu 

společného podniku ve výši 

vlastnického podílu konsolidující 

účetní jednotky 

4. krok 

vyloučení finančních investic 

konsolidující účetní jednotky do 

společného podniku a odpovídající 

složky vlastního kapitálu ve 

společném podniku 

výpočet konsolidačního rozdílu 

5. krok 

vyloučení vzájemných transakcí (s 

nimi společné účetní případy) mezi 

konsolidující účetní jednotkou a 

společným podnikem a také cenných 

papírů se zpětnou vazbou 

  

6. krok 

vyloučení vzájemných transakcí 

promítajících se ve výsledku 

hospodaření konsolidovaného 

výkazu zisku a ztráty 

  

7. krok odpis konsolidačního rozdílu   

Zdroj: Vlastní zpracování dle Vomáčkové (2002) a Zelenky a Zelenkové (2013) 

Jak lze vidět v Tabulce 2 výše, tak dle Vomáčkové (2002) je aplikace poměrné 

metody konsolidace rozdělena do sedmi jednotlivých kroků, zatímco autoři Zelenka 

a Zelenková (2013) uvádějí pouze kroky čtyři, a to vzhledem k tomu, že ve své 

publikaci uvádějí shrnutí hlavních principů této metody a neřeší ji tedy tak podrobně, 

jako ji popsala ve své publikaci Vomáčková (2002).  

Dle Harny (1996) je poměrná metoda jakýsi kompromis mezi ekvivalenční 

a plnou metodou. Poměrná metoda je stejně jako ekvivalenční metoda založena 
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na vlastnické koncepci, z čehož vyplývá, že do konsolidovaných výkazů zahrnujeme 

pouze majetek a hospodářský výsledek ve výši odpovídající vlastnickému podílu, jenž 

konsolidující účetní jednotka ve společném podniku vlastní. Zatímco v ekvivalenční 

metodě se upravuje jediná složka majetku, kterou jsou finanční investice, u poměrné 

metody se do konsolidované účetní závěrky zahrnují všechny složky majetku a pasiv 

v odpovídající výši (v poměrné výši v souvislosti s vlastnickým podílem). 

Harna (1996) také popisuje postup poměrné metody konsolidace, ovšem ještě 

podrobněji než je tomu u Vomáčkové (2002). Dle Harny (1996) se nejprve provede 

přetřídění a úprava údajů, v čemž se shoduje s Vomáčkovou (2002), a následně 

se účetní závěrka konsolidujícího podniku upravuje zhruba v sedmi krocích. Nejprve 

se do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky zahrnou jednotlivé 

složky rozvahy a výkazu zisku a ztráty společného podniku, a to v poměrné výši 

na základě vlastnického podílu. Součástí druhého kroku je vyloučení účetních případů 

uskutečněných mezi konsolidující účetní jednotkou a společným podnikem a také 

cenných papírů a účastí se zpětnou vazbou, vše samozřejmě v poměrné výši. Další krok 

obsahuje zahrnutí příslušného aktivního nebo pasivního konsolidačního rozdílu do aktiv 

nebo pasiv konsolidované rozvahy, přičemž jeho zůstatková hodnota se přenáší 

do dalších let. Čtvrtým krokem je vyloučení cenných papírů a vkladů, které emitoval 

společný podnik, a dále vyloučení odpovídající složky vlastního kapitálu z rozvahy 

konsolidující účetní jednotky. Tyto složky se vylučují ve výši, která odpovídá prvnímu 

roku konsolidace v souvislosti s výší konsolidačního rozdílu. Další krok, neboli pátý, 

spočívá v tom, že se do konsolidované rozvahy přenesou příslušné dopady 

z úprav konsolidované rozvahy v minulých letech. Následně se provede roční odpis 

konsolidačního rozdílu, a to snížením příslušné položky aktivního nebo pasivního 

konsolidačního rozdílu oproti snížení či zvýšení běžného výsledku hospodaření. 

Posledním krokem je dle Harny (1996) promítnutí výše uvedených změn 

do konsolidovaného výkazu zisku a ztrát, a to samozřejmě ve všech konkrétních 

položkách, což znamená, že se veškeré případy výše zmíněné, které mají dopad 

na hospodářský výsledek, promítnou do příslušných položek výnosů a nákladů.  

Termíny, jako jsou aktivní a pasivní konsolidační rozdíl či odpis konsolidačního 

rozdílu, vymezím podrobněji v rámci detailního popisu plné metody konsolidace. 
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Úprava v mezinárodních účetních standardech 

Před novelizací mezinárodních účetních standardů upravoval poměrnou metodu 

konsolidace standard IAS 31 – „Účasti na společných podnicích“. Tato metoda byla 

stejně jako dle české legislativy využitelná pro společný vliv. Od 1. 1. 2013 se již tato 

metoda nepoužívá, neboť možnost jejího využití se zaniknutím standardu IAS 31 

skončila. V současné době je společný vliv upraven v IFRS 11 – „Společná 

uspořádání“, který nahradil právě standard IAS 31. Dle nového standardu se pro 

společný vliv či ovládání používá ekvivalenční metoda (Zelenka, Zelenková, 2013). 

3.3 Plná metoda konsolidace 

Jak jsem již zmínila výše, u plné metody konsolidace jsou v rámci terminologie 

menší rozdíly. Konsolidující účetní jednotka je nazývána mateřským podnikem 

a konsolidovaná účetní jednotka je pak dceřiným podnikem. Při aplikaci plné metody 

nezajímá mateřský podnik pouze podíl na dosažených výsledcích dceřiného podniku, 

který je odvislý od vlastnického podílu mateřského podniku, ale také celkové dosažené 

výsledky dceřiného podniku. V rámci této metody tedy přiřazujeme k jednotlivým 

položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty mateřského podniku ty samé položky 

dceřiného podniku. Díky tomu lze říci, že tato metoda odpovídá definici konsolidace 

v úplném slova smyslu (Harna, 1996). 

Úprava v české legislativě 

Postup plné metody konsolidace lze dle ČÚS č. 020 (In Účetnictví podnikatelů, 

2014) obecně shrnout do devíti kroků, kterými jsou: 

1. přetřídění a úpravy jednotlivých položek účetních závěrek; 

2. úpravy ocenění aktiv a závazků dceřiné společnosti; 

3. agregace údajů účetních závěrek mateřské a dceřiné společnosti; 

4. vyloučení vzájemných transakcí; 

5. vyčíslení a odpis konsolidačního rozdílu; 

6. rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a vyloučení cenných papírů 

a podílů; 

7. menšinový vlastní kapitál; 

8. rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření; 
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9. podíly se zpětnou vazbou. 

Přetřídění a úpravy jednotlivých položek účetních závěrek  

Přetřídění a úpravy jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

mateřského podniku a dceřiného podniku a jejich následné začlenění v plné výši 

do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky (mateřského podniku) 

je stejně jako u předešlých metod zahajovacím krokem pro konsolidaci. Co se týče 

zmiňovaných úprav, jsou jimi myšleny úpravy podle vyhlášených principů oceňování, 

přičemž se uskuteční v případě, že se tyto principy liší od konsolidačních pravidel, která 

si stanovila konsolidující účetní jednotka, a tyto odlišnosti by významným způsobem 

ovlivnily výši oceněného majetku a vykázaný výsledek hospodaření v konsolidované 

účetní závěrce. Pokud se jedná o účetní závěrky ovládaných a řízených osob se sídlem 

v zahraničí, které vedou účetnictví v jiné měně než v českých korunách, přepočítávají 

se kursem, který je platný ke dni, ke kterému se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje 

(ČÚS č. 020, In Účetnictví podnikatelů, 2014). 

Úpravy ocenění aktiv a závazků dceřiné společnosti 

Úpravy ocenění aktiv a závazků dceřiného podniku se uskuteční v případě, že 

se ocenění aktiv a závazků dceřiného podniku výrazně liší od reálné hodnoty. Tyto 

úpravy jsou prováděny v souvislosti s výpočtem konsolidačního rozdílu ke dni akvizice 

či ke dni zvýšení účasti mateřského podniku na základním kapitálu dceřiného podniku. 

Jestliže jsou tyto úpravy uskutečněny, pak je nutné provést další úpravy, pomocí 

kterých se zachycují jednotlivé rozdíly z operací po dni akvizice nebo zvýšení účasti 

mateřského podniku na základním kapitálu (ČÚS č. 020, In Businesscenter, 2015).  

Agregace údajů účetních závěrek mateřské a dceřiné společnosti 

Třetí krok, kterým je tato agregace, spočívá v sečtení již přetříděných 

a upravených položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dceřiného podniku s totožnými 

položkami rozvahy a výkazu zisku a ztráty mateřského podniku (ČÚS č. 020, 

In Účetnictví podnikatelů, 2014). 
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Vyloučení vzájemných transakcí 

Dle ČÚS č. 020 (In Účetnictví podnikatelů, 2014) se v rámci vyloučení 

vzájemných transakcí mezi mateřským podnikem a dceřiným podnikem či podniky 

rozlišují dva druhy operací, jedním z nich jsou operace bez vlivu na výsledek 

hospodaření a druhým typem jsou operace s vlivem na výsledek hospodaření. 

Co se týče prvně zmíněných operací, vyloučí se vzájemné pohledávky a závazky, dále 

také náklady a výnosy mezi účetními jednotkami v konsolidačním celku (mezi 

mateřským a dceřinými podniky), které výrazně ovlivňují stav majetku, závazků 

a výsledkové položky v konsolidované účetní závěrce.  

Operace, které mají vliv na výši výsledku hospodaření neboli druhý typ těchto 

operací, jsou zejména: prodej a nákup zásob nebo dlouhodobého majetku v rámci 

konsolidačního celku a také přijaté a vyplacené dividendy či podíly na zisku v rámci 

konsolidačního celku. Důležité je, že se vyloučí tyto vzájemné operace nejen mezi 

mateřským a dceřiným podnikem, ale také mezi dceřinými podniky, které patří 

do jednoho konsolidačního celku. Pokud jde o nákup a prodej zásob, musí 

se v konsolidovaných výkazech (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) opravit nejen ocenění 

zásob, ale také výnosy dosažené z jejich prodeje. Co se týče vyloučení výsledku 

hospodaření vzniklého ze zmíněného nákupu a prodeje dlouhodobého majetku, je nutno 

upravit výnosy z tohoto prodeje o rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou 

u dodavatele. Společně s tím je také důležité upravit oprávky tohoto majetku 

v konsolidované rozvaze. Jedná-li se o výnosy z dividend, postupuje se následujícím 

způsobem: sníží se výnosová položka konsolidovaného výkazu zisku a ztráty 

a v souvislosti s tím se navýší nerozdělený zisk z minulých let, nebo se poníží 

neuhrazená ztráta z minulých let v konsolidované rozvaze. Pokud se vyloučení 

vzájemných operací dotýká výsledku hospodaření a ovlivňuje tedy jeho výši, postupuje 

se při tomto vylučování podle vyhlášených konsolidačních pravidel (ČÚS č. 020, 

In Účetnictví podnikatelů, 2014).  

Vyčíslení a odpis konsolidačního rozdílu 

Konsolidačním rozdílem je dle ČÚS č. 020 (In Businesscenter, 2015) myšlen 

rozdíl mezi pořizovací cenou podílu konsolidující účetní jednotky na konsolidované 

účetní jednotce a jeho oceněním na základě podílové účasti konsolidující účetní 
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jednotky na vlastním kapitálu, který je oceněný reálnou hodnotou, konsolidované účetní 

jednotky. V souvislosti s plnou metodou je to tedy rozdíl mezi pořizovací cenou podílu 

mateřské společnosti na dceřiné společnosti a mezi oceněním podílu mateřské 

společnosti na vlastním kapitálu dceřiné společnosti. Konsolidační rozdíl se vyčísluje 

ke dni akvizice případně ke dni zvýšení účasti, čímž je myšleno další pořízení cenných 

papírů či podílů.  

Zelenka a Zelenková (2013) uvádějí ve své publikaci tradiční pojetí 

konsolidačního rozdílu, kterým je rozdíl mezi pořizovacími náklady konsolidující účetní 

jednotky za majetkovou účast na konsolidované účetní jednotce a jeho podílem na 

vlastním kapitálu této konsolidované účetní jednotky k datu akvizice.  

Vyčíslený konsolidační rozdíl se odepisuje maximálně 20 let rovnoměrným 

odpisem, přičemž doba odepisování, kterou si konsolidující účetní jednotka zvolí, musí 

být prokazatelná z hlediska principu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví 

a také z hlediska její finanční situace (ČÚS č. 020, In Účetnictví podnikatelů, 2014).  

V souvislosti s konsolidačním rozdílem vznikají v rámci rozvahy dvě nové 

položky, kterými jsou konsolidační rozdíl kladný a záporný (Zelenka, 

Zelenková, 2013). Konsolidační rozdíl se účtuje do položek kladného konsolidačního 

rozdílu nebo záporného konsolidačního rozdílu oproti nákladům či výnosům běžného 

období. Ve výkazu zisku a ztráty vzniká zvláštní položka v souvislosti s odepisováním 

konsolidačního rozdílu (ČÚS č. 020, In Účetnictví podnikatelů, 2014).  

Konsolidační rozdíl se dle české legislativy vyčísluje jako majetková účast 

ve výši celkových pořizovacích nákladů mínus podíl násobený vlastním kapitálem 

v reálné hodnotě k datu akvizice, tedy „KR = MUPN – p x VKFV/DA“ (Zelenka, 

Zelenková, 2013, s. 117). Zkratka „PN“ znamená pořizovací náklady, „FV“ je zkratka 

pro fair value neboli reálnou hodnotu a zkratka „DA“ značí datum akvizice. Právě 

proto, že se konsolidační rozdíl počítá k datu akvizice, je důležité jednu složku vlastního 

kapitálu rozdělit. Jedná se o výsledek hospodaření běžného účetního období, který 

je nutné rozdělit na výsledek hospodaření předakviziční, tzn. před koupí podílu, 

a výsledek hospodaření poakviziční, tedy výsledek hospodaření, na jehož část již má 

mateřská společnost nárok, a to ve výši svého podílu. Pokud se pak odečte od vlastního 

kapitálu poakviziční výsledek hospodaření běžného účetního období, výsledkem 

je vlastní kapitál ke dni akvizice (Zelenka, Zelenková, 2013). 
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Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a vyloučení cenných papírů 

a podílů 

Dle ČÚS č. 020 (In Businesscenter, 2015) se rozdělením vlastního kapitálu 

v konsolidované rozvaze rozumí oddělení většinového podílu, který představuje součet 

vlastního kapitálu mateřské společnosti a podílů na vlastním kapitálu dceřiných 

společností, od menšinového podílu, který představuje zbývající podíly ostatních 

akcionářů či společníků na vlastním kapitálu již zmiňovaných dceřiných společností. 

Vyloučení podílových cenných papírů a podílu se týká těch, které emituje dceřiná 

společnost, a dále se to týká vlastního kapitálu dceřiné společnosti, který se váže 

na podíly v držení mateřské společnosti. Tyto cenné papíry a podíly se pak 

z konsolidované rozvahy vyloučí. 

Menšinový vlastní kapitál 

Do tohoto vlastního kapitálu spadají položky: základní kapitál, kapitálové fondy, 

fondy ze zisku, nerozdělený či neuhrazený výsledek hospodaření minulých let 

a výsledek hospodaření běžného účetního období. Jde o to, že se výše zmiňované 

položky vykážou v konsolidované rozvaze jako menšinové pasivní rozvahové položky, 

a to ve výši menšinových podílů, což jsou tedy zbývající podíly ostatních akcionářů 

a společníků (ČÚS č. 020, In Účetnictví podnikatelů, 2014). 

Rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření  

Tento krok je v podstatě vyústěním kroku předcházejícího, protože se jedná 

o rozdělení výsledku hospodaření běžného účetního období na část, která odpovídá 

podílu mateřské společnosti, a na část, která připadá ostatním akcionářům 

a společníkům, jež odpovídá menšinovému výsledku hospodaření běžného účetního 

období (ČÚS č. 020, In Účetnictví podnikatelů, 2014). 

Podíly se zpětnou vazbou 

Dle ČÚS č. 020 (In Businesscenter, 2015) se tyto podíly vypořádávají podle 

toho, jaký je charakter jejich pořízení. Podíly se zpětnou vazbou se dělí do dvou skupin, 

a to na podíly krátkodobého charakteru a podíly dlouhodobého charakteru. Těmi 

krátkodobými jsou myšleny podíly, které jsou pořízeny za účelem jejich následného 
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prodeje, proto jsou vykazovány v konsolidované rozvaze na straně aktiv v položce 

krátkodobého finančního majetku. Dlouhodobými podíly jsou myšleny takové podíly, 

které jsou pořízeny se záměrem dlouhodobého vlastnictví, proto jsou vykazovány jako 

částka snižující vlastní kapitál, konkrétně v položce základního kapitálu. Tato částka 

odpovídá výši jmenovité hodnoty a případný rozdíl je pak vypořádáván prostřednictvím 

kapitálových fondů v pasivech konsolidované rozvahy a jsou uvedeny v příloze.  

Úprava v mezinárodních účetních standardech 

Stejně jako na základě českých pravidel pro konsolidaci, tak i mezinárodní 

účetní standardy nezakládají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku 

ke dni akvizice, ale lze ji provést až k závěrkovému datu. I přesto se v následujícím 

textu budu věnovat konsolidaci k datu akvizice. Podobně jako dle české legislativy 

existují jisté kroky, které předcházejí samotnému procesu konsolidace, těmito úkony 

týkající se konsolidované rozvahy jsou dle standardu IFRS 3: 

1. identifikace položek čistých aktiv nabývané jednotky k datu akvizice; 

2. ocenění položek identifikovaných čistých aktiv k datu akvizice;  

3. uznání odloženého daňového závazku k datu akvizice; 

4. vyloučení vzájemných zůstatků k datu akvizice; 

5. vyčíslení nekontrolních podílů k datu akvizice; 

6. vyčíslení a vykázání konsolidačního rozdílu (Zelenka, 

Zelenková, 2013). 

Identifikace položek čistých aktiv 

Dle Hornické, Vaška a kol. (2012) dojde ke konsolidaci rozvahy agregací 

identifikovatelných čistých aktiv a závazků mateřského podniku s identifikovatelnými 

čistými aktivy a závazky dceřiných podniků. Důležité je, že v konsolidované rozvaze 

vykazuje mateřský podnik také aktiva a závazky, které dceřiné jednotky ve svých 

individuálních účetních výkazech nevykazují, protože nesplňují podmínky pro jejich 

vykazování. Mezi tato aktiva patří například nehmotný majetek vytvořený vlastní 

činností podniku nebo také podmíněné závazky dceřiného podniku.  

Identifikovatelná čistá aktiva a závazky jsou oceňovány reálnou hodnotou, což 

vede ke změnám účetní hodnoty v konsolidované účetní závěrce a tak tedy k možným 
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přechodným rozdílům, protože jsou porovnávány účetní a daňové hodnoty, což také 

ovlivňuje výpočet a vykázání odložené daně (Hornická, Vašek a kol., 2012).  

Již zmíněné podmíněné závazky byly na základě původní verze IFRS 3 

„Podnikové kombinace“ zahrnovány do konsolidované rozvahy všechny, podle 

novelizovaného standardu IFRS 3 lze vykázat jen ty podmíněné závazky, které jsou 

současnými povinnostmi vzniklými z minulých událostí, a kterým lze zároveň 

spolehlivě stanovit reálnou hodnotu resp. fair value. Tyto podmíněné závazky upravuje 

standard IAS 37 „Rezervy, podmíněná aktiva a závazky“ (Zelenka, Zelenková, 2013).  

Do konsolidované rozvahy se tedy zahrnují čistá aktiva, včetně těch, která 

nejsou vykazována v individuální rozvaze nabývané jednotky, a také určitá část 

podmíněných závazků, jak je již zmíněno výše. Co se týče čistých aktiv, která nejsou 

v individuální rozvaze vykazována, stávají se součástí identifikovatelných čistých aktiv 

mateřského podniku (Hornická, Vašek a kol., 2012). 

Dle Zelenky a Zelenkové (2013) je ovšem důležité zmínit, že se i přes výše 

uvedené skutečnosti individuální rozvaha nabývané jednotky nemění. 

Ocenění položek identifikovatelných čistých aktiv 

Identifikovatelná čistá aktiva nabývané jednotky se dle standardu IFRS 3 oceňují 

na základě fair value (reálné hodnoty). Standard IFRS 3 ovšem uvádí i výjimky, u nichž 

není požadováno ocenění reálnou hodnotou, a u nichž se použije ocenění na základě jim 

příslušných standardů (Krupová, Vašek, Černý, 2005). Dle Zelenky a Zelenkové (2013) 

patří mezi tyto výjimky především odložená daň, závazky a aktiva ze zaměstnaneckých 

požitků, aktiva z odškodnění či dlouhodobá aktiva určená k prodeji. 

Uznání odloženého daňového závazku 

První dva kroky předcházející konsolidaci podle mezinárodních účetních 

standardů mají za následek vznik odložené daňové povinnosti, což je také důvod 

zanesení odložené daně do konsolidované rozvahy k datu akvizice (Zelenka, Zelenková, 

2013).  

Jak uvádějí ve své publikaci Hornická, Vašek a kol. (2012), tak přeceněním 

aktiv a závazků na reálnou hodnotu vzniká rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou, což 

má za následek vznik odložené daně. Dle Zelenky a Zelenkové (2013) představuje 

účetní hodnota hodnotu konsolidovanou, tzn. reálnou hodnotu včetně nových položek 
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konsolidované rozvahy k datu akvizice a daňovou hodnotou je myšlena účetní hodnota 

položek rozvahy nabývané jednotky k datu akvizice. Odložená daň, která z výše 

uvedeného vyplývá, pouze doplňuje vykazovanou odloženou daň v individuální účetní 

závěrce nabývané jednotky, nedochází tedy k jejímu přenesení z individuálních výkazů 

do výkazů konsolidovaných, ale konsolidovaná odložená daň je vyjádřena znovu nově. 

Zelenka a Zelenková (2013) uvádějí, že ve většině případů je v konsolidované 

rozvaze vykazován odložený daňový závazek. Je tomu tak proto, že do konsolidované 

rozvahy jsou mezi čistá aktiva zahrnována i nehmotná aktiva, která nejsou 

v individuální účetní závěrce zahrnuta, což znamená, že reálná hodnota čistých aktiv 

bude vždy větší než účetní hodnota v individuálních výkazech. Důvodem je také to, 

že se předpokládá, že pokud by došlo ke zhoršení, vytvoří se opravná položka, takže 

účetní hodnota nebude větší než reálná hodnota. 

Odložený daňový závazek při podnikové kombinaci považuje výjimečně 

za aktivum, konkrétně za položku náležící mezi čistá aktiva nabývané jednotky k datu 

akvizice. Tato skutečnost má za následek odlišnou výši čistých aktiv a také vlastního 

kapitálu nabývané jednotky k datu akvizice, konkrétně jde o snížení vlastního kapitálu 

(předakvizičního). Výše uvedené tedy ovlivňuje vyčíslení konsolidačního rozdílu 

(Zelenka, Zelenková, 2013).  

Vyloučení vzájemných zůstatků 

Mezi podniky zahrnutými do konsolidované skupiny probíhají často transakce 

tohoto typu: prodej aktiv, konkrétně zásob či dlouhodobého majetku; poskytování 

půjček; výplata podílů na zisku neboli dividend mateřskému podniku od dceřiných 

podniků. Tyto skutečnosti jsou příčinou vzniku vzájemných pohledávek a závazků, 

které významným způsobem ovlivňují nejen hodnotu aktiv v individuálních účetních 

závěrkách, ale také výši nákladů a výnosů a tedy i výsledek hospodaření. Dochází tak 

ke zkreslení informací plynoucích z individuálních účetních závěrek podniků 

zahrnutých do konsolidačního celku. Nejčastěji vylučovanými vzájemnými zůstatky 

jsou vzájemné pohledávky a závazky, které jsou vylučovány v plné výši. Vzájemné 

pohledávky a závazky se vylučují v plné výši a může se jednat o pohledávky a závazky 

z obchodních vztahů, z poskytnutých půjček, z podílů na zisku nebo také z časového 

rozlišení nákladů a výnosů týkajících se vnitroskupinových transakcí. 
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Z vnitroskupinových transakcí může vzniknout také zisk nebo ztráta např. z prodeje 

dlouhodobého hmotného majetku, přičemž tento zisk nebo ztráta má za následek 

pozměněné ocenění aktiv (pořizovací cenu), přičemž zisk ocenění aktiva zvyšuje 

a ztráta snižuje. Z pohledu konsolidované skupiny podniků se jedná o nerealizovaný 

zisk a nerealizovanou ztrátu tedy nerealizovaný výsledek hospodaření, který musí být 

eliminován (Hornická, Vašek a kol., 2012). 

Vyčíslení nekontrolních podílů  

Dle Skálové a Pokorné (2009) existují dvě možnosti, jak vyčíslit tyto 

nekontrolní (menšinové) podíly k datu akvizice, které upravuje standard IFRS 3. První 

možností je ocenění všech nekontrolních podílů reálnou hodnotou, anebo lze využít 

druhou možnost, kterou je ocenění těchto podílů ve výši poměrné části reálné hodnoty 

identifikovatelných čistých aktiv, které odpovídají velikosti nekontrolního podílu. Tyto 

dvě možnosti se dle Zelenky a Zelenkové (2013) vážou na způsob vykázání goodwillu 

(konsolidačního rozdílu), a to tak, že první možnost, tj. ocenění všech nekontrolních 

podílů reálnou hodnotou, odpovídá pojetí tzv. celkového goodwillu, zatímco druhá 

možnost, tj. ocenění na základě identifikovatelných čistých aktiv, odpovídá pojetí 

částečného goodwillu. 

Co se týče ocenění nekontrolních podílů reálnou hodnotou, pak toto ocenění 

vychází z tržních cen akcií, které nejsou ve vlastnictví ovládající osoby. Pokud dojde 

k tomu, že reálná hodnota nemůže být určena tímto způsobem, např. kvůli tomu, 

že akcie nejsou obchodované na burze, musí konsolidující účetní jednotka (mateřský 

podnik) určit reálnou hodnotu těchto podílů pomocí jiných technik oceňování (Skálová, 

Pokorná, 2009). Reálná hodnota by ovšem, jak dle Zelenky a Zelenkové (2013), 

tak i dle Skálové a Pokorné (2009), neměla vycházet z ceny, kterou akcionáři stojící 

mimo skupinu zaplatili za tyto nekontrolní podíly, a to z toho důvodu, že tato cena 

většinou obsahuje i kontrolní prémie, což je částka za ovládnutí nabyté jednotky. 

Druhým pojetím je vyčíslení nekontrolního podílu v úhrnné částce reálné 

hodnoty jednotlivých položek identifikovatelných čistých aktiv nabývané jednotky. 

Nekontrolní podíl na této reálné hodnotě čistých aktiv je součtem reálných hodnot 

za identifikovatelná čistá aktiva, do kterých je zahrnuta i hodnota odložené daňové 



 

40 

 

povinnosti, přičemž je tento součet čistých aktiv vynásoben přepočteným podílem 

akcionářů stojících mimo skupinu (Zelenka, Zelenková, 2013). 

Rozdíl vyčíslených nekontrolních podílů podle jednoho a druhého přístupu je 

označován jako nekontrolní podíl, který se vztahuje ke goodwillu, a jeho matematické 

vyjádření vypadá takto: „NPFV/DA – (1 – p) x IČAFV/DA/ADT = NPGW“ (Zelenka, 

Zelenková, 2013, s. 95). Zkratky „FV“ a „DA“ byly již vysvětleny v předchozím textu a 

zkratka „ADT“ znamená „po zahrnutí odložené daně“ a „GW“ je zkratka, která 

představuje již zmiňovaný „goodwill“ (Zelenka, Zelenková, 2013). 

Vyčíslení a vykázání konsolidačního rozdílu 

Dle Zelenky a Zelenkové (2013) existuje tzv. tradiční pojetí konsolidačního 

rozdílu, podle kterého je konsolidační rozdíl rozdílem mezi pořizovacími náklady 

spojenými s pořízením podílu a podílem investora na čistých aktivech (vlastním 

kapitálu) nabývané jednotky k datu akvizice: „KR = MUPN – p x ČA, VKDA“ (Zelenka, 

Zelenková, 2013, s. 95), kde „PN“ jsou zmíněné pořizovací náklady. Pokud se vychází 

z čistých aktiv oceněných reálnou hodnotou, pak se kladný konsolidační rozdíl označuje 

jako goodwill a jeho matematické vyjádření je následující:  

„GW = MUPN – p x IČAFV/DA“ (Zelenka, Zelenková, 2013, s. 95). Pokud vyjde 

konsolidační rozdíl záporný, pak se používal termín záporný goodwill, ale ten se již 

v současnosti nepoužívá.  

Jak bylo uvedeno v předchozím textu, goodwill (kladný konsolidační rozdíl) 

se může vyčíslovat jako celkový nebo částečný. Novelizované IFRS 3 měly původně 

akceptovat pouze pojetí celkového goodwill, ale nakonec je možné vykazovat goodwill 

i jako částečný (Zelenka, Zelenková, 2013). Celkový goodwill je „goodwill, který 

se vztahuje k podílům všech akcionářů (ke 100% podílu), a tak i k celé nabývané 

jednotce“ (Zelenka, Zelenková, 2013, s. 95). Dle Zelenky (2006) odpovídá pojetí 

celkového goodwillu nejlépe plné metodě konsolidace, zatímco pojetí částečného 

goodwillu odpovídá zase nejlépe poměrné a ekvivalenční metodě, u kterých je jediným 

možným řešením. 

Celkový goodwill se dle IFRS 3 vyčísluje následujícím způsobem:  

„GW = (MUKC + NPFV/DA) – IČAFV/DA/ADT“ (Zelenka, Zelenková, 2013, s. 96), zkratka 
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„KC“ v tomto vzorci představuje kupní cenu, ostatní zkratky byly vysvětleny již 

v předchozím textu (Zelenka, Zelenková, 2013).  

IFRS 3 vyžaduje při vyčíslení celkového goodwillu dodržování určitých 

pravidel. Tím prvním je, že „protihodnota předaná v podnikové kombinaci je oceněna 

reálnou hodnotou vypočítanou jako součet reálných hodnot aktiv předaných 

nabyvatelem a stanovených k datu akvizice, částek závazků vzniklých nabyvateli vůči 

bývalým vlastníkům nabývaného podniku a podílů na vlastním kapitálu vydaných 

nabyvatelem“ (Nařízení komise (ES) č. 495/2009, s. L149/29). Pokud je dle Zelenky 

a Zelenkové (2013) tato protihodnota v rozvaze investora oceněna jinou než reálnou 

hodnotou, vzniká rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou, který se stává nákladem nebo 

výnosem běžného účetního období, a dotkne se pouze konsolidovaných výkazů. Pokud 

investor poskytl jako protihodnotu peníze, pak žádný rozdíl samozřejmě nevzniká. 

Dalším pravidlem, které uvádějí ve své publikaci Zelenka a Zelenková (2013), je 

to, že se vedlejší pořizovací náklady spojené s pořízením daného podílu nezapočítávají 

do kupní ceny tohoto podílu. Tyto vedlejší náklady jsou pak zahrnuty 

do konsolidovaných výkazů jako konsolidované náklady běžného období. 

Třetím pravidlem je, že pokud dojde mezi investorem a nabývanou jednotkou 

k dohodě, že platba za investorův podíl bude odložena, zahrne se tato platba do ocenění 

majetkové účasti (Zelenka, Zelenková, 2013). Dle Skálové a Pokorné (2009) je tato 

odložená platba oceněna ve výši současné hodnoty.  

Předposledním pravidlem, které IFRS 3 uvádějí, je to, že pokud je uzavřena 

smlouva mezi investorem a nabývanou jednotkou o tom, že část protihodnoty, kterou 

má poskytnout investor této nabývané jednotce, je podmíněna budoucími události, je 

tato část protihodnoty také zahrnuta do ocenění majetkové účasti, a to v reálné hodnotě, 

jestliže je placení této částky pravděpodobné a je spolehlivě ocenitelná. Tato částka je 

pak také vykazována v rozvaze nabyvatele jako závazek, pokud se nejedná o formu 

protihodnoty, kterou představuje zvýšení vlastního kapitálu (emise akcií) investora. 

Tato budoucí „podmíněná“ protihodnota může mít formu např. podmínky minimální 

výše zisku nabývané jednotky po určitou dobu, získání určitého podílu na trhu atp. 

Pokud k domluvené události nedojde, tedy nebude splněna podmínka k vyplacení 

protihodnoty, nedojde dle novelizovaného standardu IFRS 3 ke změně v ocenění 

goodwillu ani v budoucnosti a ani k datu akvizice. Poslední pravidlo, které standard 



 

42 

 

IFRS 3 uvádí, je pravidlo týkající se ocenění nekontrolních podílů reálnou hodnotou, 

jak je již uvedeno výše (Zelenka, Zelenková, 2013). 

Částečný goodwill se váže pouze na podíl investora a je matematicky vyjádřen 

takto: „GW = (MUKC + (1 – p) x IČAFV/DA/ADT) – IČAFV/DA/ADT“ (Zelenka, 

Zelenková, 2013, s. 97). Rozdíl oproti celkovému goodwillu je ten, že se nekontrolní 

podíly vyjadřují jako podíl nekontrolních akcionářů na identifikovatelných čistých 

aktivech nabývané jednotky, nevykazují se tedy jako samostatný balík akcií 

nekontrolních akcionářů oceněný reálnou hodnotou (Zelenka, Zelenková, 2013). Jelikož 

výpočet částečného goodwillu není v praktické části této práce stěžejní, uvedla jsem jen 

stručné vysvětlení tohoto pojmu.  

Jak jsem již zmínila, záporný konsolidační rozdíl se neoznačuje jako záporný 

goodwill, ale podle standardu IFRS 3 se označuje za přebytek reálné hodnoty 

identifikovatelných čistých aktiv nad pořizovacími náklady akvizice. Záporný 

konsolidační rozdíl vzniká v ojedinělých případech, může být způsoben např. chybami 

při určování reálné hodnoty složek, které ovlivňují výši konsolidačního rozdílu, nebo 

také jako šťastná koupě, která je pro investora nadstandardně výhodná – nákup podílu 

na nabývané jednotce (Zelenka, Zelenková, 2013). 

Pokud je vyčíslen záporný goodwill, pak standard IFRS 3 vyžaduje, aby 

mateřský podnik (konsolidující účetní jednotky) „přehodnotil a přecenil znovu 

nabývaná čistá aktiva a poskytované protihodnoty formující pořizovací náklady 

podnikové kombinace. Pokud i po tomto přehodnocení a přecenění vychází určitá 

hodnota „negativního goodwillu“, musí být výsledná částka vykázána jako výnosová 

položka výsledovky k datu akvizice“ (Krupová, Vašek, Černý, 2005, s. 845).  Vyčíslení 

záporného konsolidačního rozdílu je dle Zelenky a Zelenkové (2013) stejné jako 

vyčíslení kladného, ovšem výsledek není označován za goodwill, ale za výnos 

ze šťastné koupě. 

Postup konsolidace k datu akvizice 

Postup plné metody konsolidace k datu akvizice je členěn do pěti hlavních 

kroků: 

1. agregace položek čistých aktiv investora s identifikovatelnými čistými 

aktivy nabývané jednotky; 
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2. vyloučení majetkové účasti investora a vykázání rozdílu, který s touto 

majetkovou účastí souvisejí, do výsledku (rozdíl mezi účetní hodnotou 

investorem převedené protihodnoty a její reálnou hodnotou, vedlejší 

pořizovací náklady akvizice, rozdíl mezi účetní hodnotou akcií nabývané 

jednotky pořízené investorem před datem akvizice a jejich reálná 

hodnota k datu akvizice); 

3. vykázání vlastního kapitálu investora; 

4. vykázání goodwillu či výnosu ze šťastné koupě; 

5. vykázání nekontrolního (menšinového) podílu. 

Do konsolidované rozvahy k datu akvizice nelze zahrnout podíl investora 

na vlastním kapitálu nabývané jednotky (Zelenka, Zelenková, 2013). 

3.4 Dekonsolidace 

O dekonsolidaci, neboli ztrátu ovládání, se jedná ve chvíli, kdy mateřský podnik 

přestává uplatňovat určitý vliv v dceřiném podniku. V případě úplné dekonsolidace 

dceřiný podnik přestává být dceřiným podnikem (Hornická, Vašek a kol., 2012).  

V případě, že mateřský podnik ztratí ovládání dceřiného podniku, musí ukončit 

aplikování plné metody konsolidace. Dekonsolidace se může týkat ztráty rozhodujícího, 

společného nebo podstatného vlivu, ale také změny z rozhodujícího vlivu na podstatný 

a naopak (Zelenka, Zelenková, 2013).  

Z důvodu toho, že účetní jednotka, u níž budu aplikovat plnou metodu 

konsolidace, v průběhu určitého roku prodává podíly svých dceřiných společností, je 

důležité přiblížit, jak dekonsolidace probíhá.  

V rámci dekonsolidace dochází dle Hornické, Vaška a kol. (2012) k odúčtování, 

tedy k vyřazení všech aktiv dceřiného podniku, přiřazeného goodwillu, všech závazků 

dceřiného podniku, nekontrolních podílů v jejich účetní hodnotě k datu, ke kterému 

dochází ke ztrátě tohoto podílu a uznání získávané protihodnoty. Touto protihodnotou 

mohou být peníze nebo také pohledávka ve výši prodejní ceny dceřiného podniku. 

Rozdíl, který vznikne z výše uvedených transakcí, představuje zisk nebo ztrátu 

z pozbytí dceřiného podniku v hospodářském výsledku. Dle Zelenky a Zelenkové 

(2013) představuje pozbytí dceřiného podniku okamžik, ke kterému ho mateřský podnik 

přestává ovládat.  



 

44 

 

Protože mateřský podnik ztrácí ovládání dceřiného podniku, tak co se týče 

rozvahy, již se neagregují položky čistých aktiv, v rozvaze zůstanou pouze čistá aktiva 

mateřského podniku nebo konsolidované skupiny bez tohoto dceřiného podniku. Ovšem 

nedochází k tomu, že by dekonsolidovaná rozvaha byla stejná jako individuální rozvaha 

nebo konsolidovaná rozvaha skupiny bez pozbytého dceřiného podniku. Důležité je také 

zmínit, že zatímco při konsolidaci byla čistá aktiva přikonsolidována v reálné hodnotě 

a jako identifikovatelná, tak při dekonsolidaci dochází k prodeji těchto čistých aktiv 

včetně k nim se vážících nekontrolních podílů v účetních hodnotách u dceřiného 

podniku, ovšem pokud jsou k datu pozbytí u dceřiné jednotky čistá aktiva přeceněná 

k datu akvizice na reálnou hodnotu nebo aktiva nově shledaná, pak jsou 

dekonsolidována v hodnotě, která vyplývá z jejich reálné hodnoty k datu akvizice 

(Zelenka, Zelenková, 2013). 

V souvislosti s dekonsolidací rozvahy se musí provést důležité kroky, mezi které 

patří: 

 vyloučení čistých aktiv pozbytého dceřiného podniku;  

 vyloučení nekontrolních podílů, které se váží k čistým aktivům dceřiného 

podniku;  

 vyloučení goodwillu; 

 vyloučení nekontrolních podílů, které se váží ke goodwillu, a to v případě, že se 

jedná o celkový goodwill (Zelenka, Zelenková, 2013). 

Mateřský podnik si tedy ponechá ostatní čistá aktiva, ale také vlastní kapitál 

společně se svým podílem na poakvizičních změnách vlastního kapitálu pozbytého 

dceřiného podniku, a to až do okamžiku pozbytí. Co se týče čistých aktiv, je na místě 

zmínit rozdíl v ocenění čistých aktiv při konsolidaci a dekonsolidaci. Při konsolidaci 

se čistá aktiva dceřiného podniku oceňují reálnou hodnotou, ve které jsou agregovány 

s čistými aktivy mateřského podniku. Při pozbytí jsou ovšem čistá aktiva 

dekonsolidována v účetní hodnotě u dceřiného podniku. Nacházejí-li se však k datu 

pozbytí u dceřiného podniku čistá aktiva, která byla k datu akvizice přeceněna 

na reálnou hodnotu nebo byla nově shledána, dekonsolidují se k datu pozbytí v částkách 

vyplívající z této reálné hodnoty k datu akvizice (Zelenka, Zelenková, 2013). 

Stejně jako ve své publikaci uvádějí autoři Hornická, Vašek a kol. (2012), 

tak i dle Zelenky a Zelenkové (2013) spadá do hospodářského výsledku běžného 
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účetního období výsledek z prodeje dceřiného podniku. Tento výsledek je rozdílem 

mezi protihodnotou, kterou mateřský podnik za prodej získal, a podílem mateřského 

podniku na čistých aktivech prodaného dceřiného podniku, a to i včetně goodwillu. Je 

důležité zmínit, že se jedná o prodej čistých aktiv dceřiného podniku a k nim se vážících 

nekontrolních podílů, nikoli o prodej akcií dceřiného podniku. 

Co se týče dekonsolidace výkazu o úplném výsledku, pak dle Zelenky 

a Zelenkové (2013) dochází k určitým odlišnostem oproti dekonsolidaci rozvahy. 

V rámci výkazu o úplném výsledku jsou náklady a výnosy, případně další složky 

výkazu mateřského podniku, sčítány s totožnými položkami dceřiného podniku, 

přičemž k tomuto dochází až do okamžiku pozbytí. Z toho vyplývá, že může nastat 

situace, kdy okamžik pozbytí bude totožný s koncem posledního dne účetního období, 

pak dojde k tomu, že dekonsolidovaná rozvaha již nebude obsahovat žádné agregované 

položky, ale dekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku bude obsahovat všechny 

položky nákladů a výnosů dceřiného podniku agregované se stejnými položkami 

mateřského podniku. Z toho důvodu, že agregace položek výsledovky probíhá 

od začátku období do okamžiku pozbytí, je také důležité upravit výsledek hospodaření 

o nekontrolní podíly na výsledku. Na základě toho může dojít ke druhé zvláštní situaci, 

kdy nekontrolní podíly již v dekonsolidované rozvaze nejsou, kdežto 

v dekonsolidovaném výkazu zisku a ztráty zahrnuty jsou. 

V procesu dekonsolidace, jak jsem zmínila výše, je dekonsolidován i goodwill 

náležící k pozbývanému dceřinému podniku (Hornická, Vašek a kol., 2012). Zelenka 

a Zelenková (2013) uvádějí ve své publikaci, že je znovu rozdíl, jestli je vykázán 

celkový nebo částečný goodwill. V případě druhého zmíněného nevzniká při 

dekonsolidaci problém s nekontrolními podíly. Pokud se ovšem jedná o celkový 

goodwill, je nutné při dekonsolidaci vyloučit i nekontrolní podíl související s celkovým 

goodwillem. 

V rámci dekonsolidace se samozřejmě řeší zisk nebo ztráta z pozbytí (prodeje) 

dceřiného podniku, jeho vyčíslení je opět rozdílné v případě vykázání celkového nebo 

částečného goodwillu. V případě vykázání částečného goodwillu se zisk nebo ztráta 

z pozbytí (prodeje) dceřiné jednotky vypočítá podle vzorce: „tržba za akcie dceřiné 

jednotky – p x čistá aktiva dceřiné jednotky – částečný goodwill nebo tržba za akcie 

dceřiné jednotky – (čistá aktiva dceřiné jednotky – nekontrolní podíly) – částečný 
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goodwill“ (Zelenka, Zelenková, 2013, s. 333). V situaci, kdy je ve vztahu k dceřiné 

jednotce vyčíslen goodwill celkový, vzorec pro výpočet již zmíněného zisku nebo ztráty 

vypadá takto: „tržba za akcie dceřiné jednotky – ((čistá aktiva dceřiné jednotky + 

celkový goodwill) – nekontrolní podíly) nebo tržba za akcie dceřiné jednotky – ((čistá 

aktiva dceřiné jednotky – nekontrolní podíl k čistým aktivům) + (celkový goodwill – 

nekontrolní podíl vztahující se ke goodwillu))“ (Zelenka, Zelenková, 2013, s. 333).  

Poslední věc, kterou zmíním v souvislosti s dekonsolidací, je složení 

dekonsolidovaného výsledku hospodaření, který se skládá z výsledku hospodaření 

mateřského podniku, podílu na výsledku hospodaření dceřiného podniku 

až do okamžiku jejího prodeje (pozbytí) a také ze zisku nebo ztráty z prodeje (pozbytí) 

dceřiného podniku (Zelenka, Zelenková, 2013).  
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4 Plná metoda konsolidace v podmínkách společnosti 

TESLA Holding a.s. 

4.1 Představení společnosti TESLA Holding a.s. 

Původní název této společnosti byl od roku 2007 Kideva, s.r.o., přičemž její 

hlavní činností byl pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Kideva, s.r.o. byla 

dceřinou společností společnosti Kilcullen Tesla Holdings S.A. z Lucemburska. V roce 

2007 koupila společnost Kideva, s.r.o. rozhodující podíl (96,79 %) ve společnosti 

TESLA, a.s. a stala se tak její mateřskou společností (Výroční zpráva TESLA Holding 

a.s. 2007, 2008). V souvislosti s nákupem tohoto vlastnického podílu společnost 

Kideva, s.r.o. rozšířila předmět své činnosti, jelikož začátkem roku 2008 část 

společnosti TESLA, akciová společnost přešla na základě smlouvy o rozdělení 

odštěpením na nástupnickou společnost. Nástupnickou společností se stala právě 

společnost Kideva, s.r.o, která byla následně přejmenována na TESLA Holding, s.r.o. 

Hlavní předmět činnosti společnosti TESLA Holding, s.r.o., později TESLA Holding 

a.s., je uveden v následující Tabulce 3. 

Tab. 3: Představení společnosti TESLA Holding a.s. 

TESLA Holding a.s. 

Datum vzniku 6. června 2007 

Hlavní předmět podnikání 

zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, 

projektová činnost ve výstavbě, montáž, opravy, 

revize a zkoušky elektrických zařízení, výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 

živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy 

elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení. 

Základní kapitál 2 000 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy TESLA Holding a.s. 2012 (2013) 

Kořeny společnosti TESLA, akciová společnost sahají hluboko do historie. Tato 

společnost vznikla již v roce 1921 pod názvem Elektra, pod nímž byl podnik v letech 

1932 – 1945 začleněn do koncernu Philips a od roku 1946 podniká pod obchodním 

jménem TESLA. Do výrobního programu spadala výroba žárovek, elektronek, 
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radiopřijímačů, ale také výroba pro vojenské účely a dále také výroba rozhlasových 

a televizních vysílačů. Co se týče výroby vojenské techniky, tak ta započala už v době 

druhé světové války, přičemž její největší rozvoj je přisuzován druhé polovině 

šedesátých let. V současnosti je TESLA generálním dodavatelem stacionární sítě pro 

Armádu České republiky (Výroční zpráva TESLA Holding a.s. 2012, 2013) 

Rok 1991 byl důležitý z toho důvodu, že se změnila právní forma této 

společnosti na akciovou společnost, která byla v roce 1993 privatizována. V roce 2007 

se většinovým vlastníkem stává společnost Kilcullen Kapital Partners, neboli společnost 

Kideva s.r.o. O rok později došlo k přechodu části společnosti TESLA, akciová 

společnost na nástupnickou společnost Kideva, s.r.o., která byla následně přejmenována 

na TESLA Holding s.r.o., a zároveň došlo k navýšení vlastnického podílu v odštěpené 

části společnosti TESLA, akciová společnost na 100 %. Společnost TESLA Holding 

s.r.o. změnila v roce 2009 právní formu a stala se tak akciovou společností s názvem 

TESLA Holding a.s. (Výroční zpráva TESLA Holding a.s. 2012, 2013). 

V průběhu let 2008 a 2009 vznikly ze společnosti TESLA Holding a.s. dvě další 

společnosti, a to na základě rozdělení odštěpením, na které přešla vyčleněná část 

obchodního jmění. Tyto dvě společnosti nesou název TESLA Properties a.s. a TESLA 

Mladá Vožice a.s. (Výroční zpráva TESLA Holding a.s. 2012, 2013). Odštěpené 

společnosti včetně společnosti TESLA Holding a.s. jsou zobrazeny na následujícím 

Obrázku 2.  

Obr. 2: Kilcullen Tesla Holdings S.A 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy TESLA Holding a.s., 2010 (2011) 

KILCULLEN TESLA 
HOLDINGS S.A 

TESLA Properties 
a.s. 

TESLA Holding 
a.s. 

TESLA Mladá 
Vožice a.s. 
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Společnost Tesla Holding a.s. vlastní tedy od roku 2007 společnost TESLA, 

akciová společnost. V roce 2007 výše jejího podílu na této společnosti činila 96,79 %, 

přičemž v průběhu roku 2008 přikoupila zbývajících 3,21 % a dosáhla tak 100 %. 

Během roku 2008 společnost TESLA Holding a.s. také koupila 100% podíl 

na společnosti Murano Consulting a.s., kterou ovšem následně přejmenovala 

na společnost TESLA Military Technologies a.s. V průběhu roku 2011 přikoupila 100% 

podíl na společnosti TESLA Solar, s.r.o. Během roku 2012 byly ovšem společnosti 

TESLA Military Technologies a.s. a TESLA, akciová společnost prodány (Výroční 

zpráva TESLA Holding a.s. 2012, 2013). Konsolidační celek s mateřskou společností 

TESLA Holding a.s. před zmíněným prodejem dceřiných společností lze vidět 

na následujícím Obrázku 3. 

Obr. 3: Konsolidační celek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy TESLA Holding a.s. 2012 (2013) 

4.2 Aplikace plné metody konsolidace dle české legislativy 

V této kapitole se budu věnovat aplikaci plné metody konsolidace v letech 2007 

- 2012. V letech, kdy společnost kupuje či prodává dceřiné společnosti, vždy uvedu, 

o jakou společnost se jedná, jakým způsobem byla pořízena, jaký vlastnický podíl 

se k ní vztahuje, jaká je výše vlastního kapitálu, výsledek hospodaření a pořizovací cena 

vlastnického podílu. V souvislosti s pořízením či prodejem dceřiných společností 

TESLA Holding 
a.s. 
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vyčíslím konsolidační rozdíl a následně provedu konsolidaci rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty.  

4.2.1 Účetní období 2007  

Na konci roku 2007 koupila společnost TESLA Holding a.s. (dříve Kideva, 

s.r.o.) společnost TESLA, akciová společnost. Pořizovací cena vlastnického podílu, 

který činil 96,79 %, byla 829 949 tis. Kč. Informace o pořízení této společnosti jsou 

zobrazeny v Tabulce 4. 

Tab. 4: Informace o pořízení společnosti TESLA, akciová společnost 

Stav k 31. 12. 2007 

(v tis. Kč) 

Vlastnický 

podíl 

Vlastní 

kapitál 

Výsledek 

hospodaření 

Pořizovací 

cena 

Způsob 

pořízení 

TESLA, akciová 

společnost 
96,79% 586 583 150 303 829 949 

nákup          

11/2007 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy TESLA Holding a.s. 2007 (2008) 

Konsolidační rozdíl se dle ČÚS č. 020 (In Účetnictví podnikatelů, 2014) vyčíslí 

jako rozdíl mezi pořizovací cenou a podílem konsolidující účetní jednotky na vlastním 

kapitálu konsolidované účetní jednotky ke dni akvizice.  

Podrobné informace o výpočtu konsolidačního rozdílu jsou uvedeny v Tabulce 5 

níže. Vlastní kapitál a výsledek hospodaření, resp. řádek 1 a 2 v této tabulce, jsou 

převzaty z rozvahy společnosti TESLA, akciová společnost. K tomu, abych mohla 

vypočítat konsolidační rozdíl, je nutné nejprve zjistit vlastní kapitál ke dni akvizice, 

přičemž pro jeho výpočet je důležité zjistit prvně předakviziční výsledek hospodaření 

a po jeho odečtení od výsledku hospodaření pak vypočítat poakviziční výsledek 

hospodaření. Dále po odečtení poakvizičního výsledku hospodaření od vlastního 

kapitálu společnosti zjistím zmiňovaný vlastní kapitál ke dni akvizice. Konsolidační 

rozdíl pak vypočítám odečtením tohoto podílu na vlastním kapitálu ke dni akvizice 

od pořizovací ceny vlastnického podílu.  

Předakviziční výsledek hospodaření jsem tedy spočítala takto: výsledek 

hospodaření * (11/12), tj. 150 303 tis. Kč * (11/12) = 137 778 tis. Kč. V tomto výpočtu 

jsem použila 11/12 proto, že vlastnický podíl byl pořízen až ke konci listopadu 2007. 

Poakviziční výsledek hospodaření jsem zjistila takto: výsledek hospodaření snížený 
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o předakviziční výsledek hospodaření (150 303 tis. Kč - 137 778 tis. Kč = 

12 525 tis. Kč). 

Vlastní kapitál ke dni akvizice je upraven o tento poakviziční výsledek 

hospodaření, tj. 586 583 tis. Kč - 12 525 tis. Kč = 574 058 tis. Kč. Podíl na vlastním 

kapitálu je pak vypočítán jako vlastní kapitál ke dni akvizice vynásobený vlastnickým 

podílem, tzn. 574 058 tis. Kč x 0,9679 (96,79 %) = 555 631 tis. Kč.  

Konsolidační rozdíl je pak spočítán jako pořizovací cena vlastnického podílu 

mínus podíl na vlastním kapitálu společnosti TESLA, akciová společnost, resp. 

829 949 tis. Kč - 555 631 tis. Kč = 274 318 tis. Kč. Protože nejsou známy skutečnosti, 

které by vedly ke kratší době odepisování, než stanovuje ČÚS č. 020 (In Účetnictví 

podnikatelů, 2014), konsolidační rozdíl bude odepisován 20 let. Roční odpis 

konsolidačního rozdílu je tedy 274 318 tis. Kč / 20 = 13 716 tis. Kč, ovšem do účetního 

období 2007 spadá odpis pouze za 1 měsíc, což činí 1 473 tis. Kč.  

Tab. 5: Výpočet konsolidačního rozdílu 2007 

TESLA, akciová společnost 

Výpočet konsolidačního rozdílu ke dni akvizice (v tis. Kč) 

Vlastní kapitál 586 583 

Výsledek hospodaření 150 303 

Předakviziční výsledek hospodaření 137 778 

Poakviziční výsledek hospodaření 12 525 

Vlastní kapitál ke dni akvizice 574 058 

Podíl na vlastním kapitálu 555 631 

Pořizovací cena 829 949 

Konsolidační rozdíl 274 318 

Odpis konsolidačního rozdílu 13 716 

Odpis konsolidačního rozdílu 2007 1 143 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při samotné konsolidaci rozvahy plnou metodou jsem nejprve přetřídila 

jednotlivé položky aktiv a pasiv společnosti TESLA Holding a.s. a TESLA, akciová 

společnost a následně provedla jejich agregaci. Z této agregované rozvahy jsem 

v aktivech vyloučila cenné papíry ve výši pořizovací ceny podílu na dceřiném podniku, 
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tzn. částku 829 949 tis. Kč. Dále jsem přidala do aktiv položku „kladný konsolidační 

rozdíl“ ve výši 274 318 tis. Kč a odečetla výši odpisu připadající do roku 2007, což 

představuje částku 1 143 tis. Kč. Co se týče úpravy aktiv, to bylo vše s ohledem na to, 

že mezi mateřskou a dceřinou společností nebyly žádné vzájemné zůstatky (pohledávky, 

závazky, atp.). Úpravy, které jsem provedla v rámci konsolidaci aktiv, jsou uvedeny 

v následující Tabulce 6.  

Tab. 6: Konsolidace rozvahy 2007 - aktiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

ROZVAHA                                                       

Aktiva

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

Agregace
Většinové 

podíly
Odpisy Konsolidace

AKTIVA CELKEM 831 793 695 888 1 527 681 970 907

Dlouhodobý majetek 829 949 144 599 974 548 417 774

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 8 172 8 172 8 172

Software 0 7 317 7 317 7 317

Ocenitelná práva 0 855 855 855

Dlouhodobý hmotný majetek 0 136 427 136 427 136 427

Pozemky 0 48 332 48 332 48 332

Stavby 0 57 557 57 557 57 557

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 0 28 949 28 949 28 949

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 18 18 18

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 0 1 072 1 072 1 072

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 0 499 499 499

Dlouhodobý finanční majetek 829 949 0 829 949 -829 949 0

Podíly v ovládaných a řídících osobách 829 949 0 829 949 -829 949 0

Kladný konsolidační rozdíl - - - 274 318 -1 143 273 175

Oběžná aktiva 1 844 546 018 547 862 547 862

Zásoby 0 32 730 32 730 32 730

Materiál 0 18 298 18 298 18 928

Nedokončená výroba a polotovary 0 10 968 10 968 10 968

Výrobky 0 3 442 3 442 3 442

Zboží 0 22 22 22

Dlouhodobé pohledávky 0 5 653 5 653 5 653

Odložená daňová pohledávka 0 5 653 5 653 5 653

Krátkodobé pohledávky 375 61 495 61 870 61 870

Pohledávky z obchodních vztahů 0 59 500 59 500 59 500

Stát - daňové pohledávky 375 0 375 375

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 1 977 1 977 1 977

Jiné pohledávky 0 18 18 18

Krátkodobý finanční majetek 1 469 446 140 447 609 447 609

Peníze 0 668 668 668

Účty v bankách 1 469 445 472 446 941 446 941

Časové rozlišení 0 5 271 5 271 5 271

Náklady příštích období 0 4 734 4 734 4 734

Příjmy přístích období 0 537 537 537



 

53 

 

V souvislosti s konsolidací pasiv jsem po zmíněné agregaci vyloučila většinové 

(tj. 96,79 %) a menšinové (tj. 3,21 %) podíly týkající se vlastního kapitálu, cizí kapitál 

je agregovaný v plné výši. Úpravy týkající se pasiv lze vidět v Tabulce 7 níže. 

Ve většinových podílech jsou vyloučeny následující částky: 555 631 tis. Kč 

jako většinový podíl na vlastním kapitálu dceřiného podniku ke dni akvizice (96,79 % 

z 574 058 tis. Kč); 301 176 tis. Kč, což je většinový podíl na základním kapitálu 

dceřiného podniku (96,79 % z 311 164 tis. Kč); 37 646 tis. Kč představující většinový 

podíl týkající se kapitálových fondů (96,79 % z 38 895 tis. Kč); 66 540 tis. Kč 

a 644 tis. Kč, tedy celkem 66 284 tis. Kč, což představuje většinový podíl na rezervním 

fondu, statutárním fondu a ostatních fondech (96,79 % z 67 817 tis. Kč, 665 tis. Kč, 

resp. 66 482 tis. Kč); 17 170 tis. Kč jako většinový podíl na výsledku hospodaření 

minulých let (96,79 % z 17 739 tis. Kč); a 133 355 tis. Kč, což představuje většinový 

podíl na předakvizičním výsledku hospodaření běžného účetního období (96,79 % 

z 137 778 tis. Kč).  

V rámci vyloučení menšinových podílů jsem u většiny položek postupovala 

stejným způsobem jako u většinových podílů, ovšem s rozdílnou výší podílu, která 

v tomto případě činí 3,21 %. Jak jsem zmínila, tak jsem stejným způsobem postupovala 

u většiny položek, to znamená, že některých vylučovaných částek jsem dosáhla jiným 

způsobem. Týká se to položky vlastního kapitálu a také položky výsledku hospodaření 

běžného účetního období. U vlastního kapitálu jsem menšinové podíly počítala z plné 

výše vlastního kapitálu (tj. 3,21 % z 586 583 tis. Kč) na rozdíl od většinových podílů, 

kde jsem počítala s vlastním kapitálem ke dni akvizice. U výsledku hospodaření 

běžného účetního období jsem vycházela opět z plné výše tohoto výsledku hospodaření 

dceřiné společnosti (3,21 % z 150 303 tis. Kč). Konkrétní částky vylučovaných 

menšinových podílů jsou zobrazeny v Tabulce 7 níže. 

Co se týče menšinových podílů týkajících se jednotlivých složek vlastního 

kapitálu, je nutno zmínit důležitou skutečnost, a to tu, že jsou nejprve sice vyloučeny, 

ovšem v dalším kroku jsou do pasiv tyto menšinové podíly přidány v podobě 

rozvahových položek „menšinové podíly“, konkrétně menšinový základní kapitál, 

kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek 

hospodaření běžného účetního období proto, aby byly jasně vyčísleny podíly ostatních 

minoritních akcionářů na jednotlivých složkách vlastního kapitálu. 
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Kromě výše uvedených úprav jsem výsledek hospodaření běžného účetního 

období snížila také o odpis konsolidačního rozdílu (tj. 1 143 tis. Kč). Jiné úpravy již 

nebyly třeba, protože jak jsem již zmínila, mezi jednotkami v konsolidačním celku 

(mateřská a dceřiná společnost) nebyly známy žádné vzájemné zůstatky.  

Tab. 7: Konsolidace rozvahy 2007 - pasiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Konsolidaci výkazu zisku a ztráty jsem provedla ve třech krocích. Prvním 

krokem byla, stejně jako v případě konsolidace rozvahy, agregace jednotlivých položek 

ROZVAHA                                                                        

Pasiva

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

Agregace
Většinové 

podíly

Menšinové 

podíly
Odpisy Konsolidace

PASIVA CELKEM 831 793 695 888 1 527 681 970 907

Vlastní kapitál -5 864 586 583 580 719 -555 631 -18 829 5 116

Základní kapitál 200 311 164 311 364 -301 176 -9 988 200

Kapitálové fondy 0 38 895 38 895 -37 646 -1 249 0

Ostatní kapitálové fondy 0 38 895 38 895 -37 646 -1 249 0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 0 68 482 68 482 -66 284 -2 198 0

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0 67 817 67 817 -65 640 -2 177 0

Statutární a ostatní fondy 0 665 665 -644 -21 0

Výsledek hospodaření minulých let 0 17 739 17 739 -17 170 -569 0

Nerozdělený zisk minulých let 0 17 739 17 739 -17 170 -569 0

Nerozdělená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období -6 064 150 303 144 239 -133 355 -4 825 -1 143 4 916

Cizí zdroje 837 657 109 277 946 934 946 934

Rezervy 0 10 237 10 237 10 237

Rezervy podle zvlášních právních předpisů 0 9 333 9 333 9 333

Ostatní rezervy 0 904 904 904

Dlouhodobé závazky 322 505 0 322 505 322 505

Závazky - ovládající a řídící osoba 322 505 0 322 505 322 505

Krátkodobé závazky 442 99 040 99 482 99 482

Závazky z obchodních vztahů 0 53 200 53 200 53 200

Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 0 28 28 28

Závazky k zaměstnancům 0 211 211 211

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 0 4 753 4 753 4 753

Stát - daňové závazky a dotace 0 21 179 21 179 21 179

Krátkodobé přijaté zálohy 0 1 160 1 160 1 160

Dohadné účty pasivní 440 10 514 10 954 10 954

Jiné závazky 2 7 995 7 997 7 997

Bankovní úvěry a výpomoci 514 710 0 514 710 514 710

Bankovní úvěry dlouhodobé 221 000 0 221 000 221 000

Krátkodobé bankovní úvěry 293 710 0 293 710 293 710

Časové rozlišení 0 28 28 28

Výnosy příštích období 0 28 28 28

Menšinové podíly - ZK - - - 9 988 9 988

- kapitálové fondy - - - 1 249 1 249

- fondy ze zisku - - - 2 198 2 198

- výsledek hospodaření minulého období - - - 569 569

- výsledek hospodaření běžného účetního 

období - - - 4 825 4 825
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výkazu zisku a ztráty mateřské a dceřiné společnosti. Dalším krokem bylo zařazení 

odpisu konsolidačního rozdílu do provozního výsledku hospodaření (tj. 1 143 tis. Kč) 

a třetím, tedy posledním krokem, je vyloučení většinového a menšinového výsledku 

hospodaření běžného účetního období, tzn. 133 355 tis. Kč a 4 825 tis. Kč, což je 

celkem 138 180 tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je tedy 

součet provozního výsledku hospodaření sníženého o odpis konsolidačního rozdílu 

a finančního výsledku hospodaření, tento součet je pak snížený o částku daně z příjmů 

za běžnou činnost a také o již zmíněný většinový a menšinový výsledek hospodaření, 

přičemž po těchto úpravách vyšla částka 4 916 tis. Kč. Zmíněné úpravy výkazu zisku 

a ztráty lze vidět v následující Tabulce 8. Výsledek hospodaření běžného účetního 

období je zvýrazněný v této Tabulce 8 z toho důvodu, aby byla jasně vidět shodnost 

s výsledkem hospodaření běžného účetního období po úpravách v rozvaze v Tabulce 7.  
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Tab. 8: Konsolidace výkazu zisku a ztráty 2007 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Výkaz zisku a ztráty

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

Agregace Vyloučení

Většinový a 

menšinový 

VH

Konsolidace

Tržby za prodej zboží 0 46 703 46 703 46 703

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 50 435 50 435 50 435

Obchodní marže 0 -3 732 -3 732 -3 732

Výkony 0 481 096 481 096 481 096

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 0 494 999 494 999 494 999

Změna stavu vnitropodnikových zásob 

vlastní činnosti 0 -21 748 -21 748 -21 748

Aktivace 0 7 845 7 845 7 845

Výkonová spotřeba 223 393 217 393 440 393 440

Spotřeba materiálu a energie 2 148 734 148 736 148 736

Služby 221 244 483 244 704 244 704

Přidaná hodnota -223 84 147 83 924 83 924

Osobní náklady 0 174 165 174 165 174 165

Mzdové náklady 0 126 547 126 547 126 547

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 0 4 680 4 680 4 680

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 0 42 895 42 895 42 895

Sociální náklady 0 43 43 43

Daně a poplatky 1 15 201 15 202 15 202

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 0 15 593 15 593 15 593

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 0 465 113 465 113 465 113

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 462 042 462 042 462 042

Tržby z prodeje materiálu 0 3 071 3 071 3 071

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 0 108 351 108 351 108 351

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 0 107 228 107 228 107 228

Prodaný materiál 0 1 123 1 123 1 123

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 0 32 590 32 590 32 590

Ostatní provozní výnosy 0 470 470 470

Ostatní provozní náklady 0 2 623 2 623 2 623

Odpis konsolidačního rozdílu - - - 1 143 1 143

Provozní výsledek hospodaření -224 201 207 200 983 199 840

Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 0 1 478 1 478 1 478

Změna stavu rezerv a opravných položek 

ve finanční oblasti 0 5 157 5 157 5 157

Výnosové úroky 0 6 396 6 396 6 396

Nákladové úroky 5 775 205 5 980 5 980

Ostatní finanční výnosy 8 7 711 7 719 7 719

Ostatní finanční náklady 73 19 285 19 358 19 358

Finanční výsledek hospodaření -5 840 -9 062 -14 902 -14 902

Daň z příjmů za běžnou činnost 0 41 842 41 842 41 842

-splatná 0 21 062 21 062 21 062

-odložená 0 20 780 20 780 20 780

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -6 064 150 303 144 239 143 096

Konsolidovaný výsledek hospodaření -6 064 150 303 144 239 -138 180 4 916
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4.2.2 Účetní období 2008 

V tomto účetním období se udály velmi významné skutečnosti. První z nich bylo 

přikoupení dalšího vlastnického podílu ve společnosti Murano Consulting a.s., kterou 

TESLA Holding a.s. následně přejmenovala na TESLA Military Technologies a.s. Další 

důležitou skutečností v tomto roce bylo, že na základě smlouvy o odštěpení 

k 1. 1. 2008 přešla určitá část společnosti TESLA, akciová společnost na společnost 

TESLA Holding a.s., a to část v hodnotě 747 659 tis. Kč.  

Základní kapitál společnosti TESLA Holding a.s. zůstal stejný, tzn. ve výši 

200 000 Kč, ovšem základní kapitál společnosti TESLA, akciová společnost byl snížen 

o 283 470 tis. Kč na částku 27 694 tis. Kč. Původně tvořilo základní kapitál akciové 

společnosti TESLA 311 164 ks akcií v hodnotě 1000 Kč za akcii, po odštěpení tvořil 

základní kapitál stejný počet akcií ovšem v hodnotě 89 Kč za akcii. Částka, o kterou byl 

snížen tento základní kapitál, přešla jako součást nerozděleného zisku minulých let 

na nástupnickou společnost, tedy TESLA Holding a.s.  

Zákonný rezervní fond společnosti TESLA, akciová společnost v celkové výši 

67 817 tis. Kč byl přebrán nástupnickou společností ve výši 1 mil. Kč jako zákonný 

rezervní fond částka 60 911 tis. Kč jako součást nerozděleného zisku, zbytek zůstal 

akciové společnosti TESLA jako zákonný rezervní fond, tj. 5 906 tis. Kč. Kapitálové 

fondy a sociální fond jsou přebírány v plné výši společností TESLA Holding a.s. opět 

jako součást nerozděleného zisku minulých let, a to ve výši 38 896 tis. Kč a 665 tis. Kč. 

Nerozdělený zisk minulých let zůstává v plné výši, tj. 17 739 tis. Kč, společnosti 

TESLA, akciová společnost. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení akciové 

společnosti TESLA činil 150 303 tis. Kč., ovšem část ve výši 3 042 tis. Kč je přebrán 

společností TESLA Holding a.s. jako součást nerozděleného zisku minulých let. 

Oceňovací rozdíly z přecenění přecházejí na nástupnickou společnost, tedy TESLA 

Holding a.s., ve výši 359 676 tis. Kč, opět jako součást nerozděleného zisku.  

Složky cizího kapitálu akciové společnosti TESLA přechází na společnost 

TESLA Holding a.s. v plné výši. V souvislosti s odštěpením společnost TESLA 

Holding a.s. snížila hodnotu vlastnického podílu v akciové společnosti TESLA, a to 

o částku 631 349 tis. Kč jako součást nerozděleného zisku na částku 198 600 tis. Kč, 

což vedlo i k novému výpočtu konsolidačního rozdílu (Výroční zpráva TESLA 

Holding a.s. 2008, 2009).  
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Důvodem tohoto odštěpení byl zájem na oddělení části výrobních a obchodních 

aktivit a související části obchodního jmění včetně pracovně právních vztahů 

a zjednodušení tak organizační, administrativní a logistické struktury aktivit skupiny 

a restrukturalizaci skupiny celkově (Výroční zpráva TESLA Holding a.s. 2008, 2009). 

Majetek a závazky, které přechází z akciové společnosti TESLA na TESLA 

Holding a.s. dle výše zmíněné smlouvy o rozdělení odštěpením, jsou uvedeny 

v následujících dvou Tabulkách 9 a 10. 

Tab. 9: Majetek TESLA, a.s. přecházející na TESLA Holding a.s. 

Majetek 
Částka přecházející na 

společnost TESLA 
Holding a.s. (v tis. Kč) 

Software 6 121 

Ocenitelná práva 856 

Pozemky 48 332 

Stavby 57 556 

SMV a SMV 23 674 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 072 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 500 

Materiál 18 298 

Nedokončená výroba a polotovary 10 527 

Výrobky 3 343 

Zboží 22 

Pohledávky z obchodních vztahů 53 173 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 977 

Jiné pohledávky - půjčky zaměstnanci 2 

Jiné pohledávky - zaměstnanci 16 

Peníze 600 

Účty v bankách 210 472 

Náklady příštích období 4 438 

Příjmy příštích období 537 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 10: Závazky TESLA, a.s. přecházející na TESLA Holding a.s. 

Závazky 
Částka přecházející na 

společnost TESLA Holding 
a.s. (v tis. Kč) 

Závazky z obchodních vztahů 40 810,00 

Závazky k zaměstnancům 185,00 

Závazky k zaměstnancům - osobní 
účty 

26,00 

Stát - daňové závazky a dotace 14,00 

Krátkodobé přijaté zálohy 1 160,00 

Jiné závazky 0,12 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Smlouvy o rozdělení odštěpením (2008) 

Všechny výše zmíněné změny promítly obě společnosti do svých zahajovacích 

rozvah k 1. 1. 2008. Co se týče konsolidačního rozdílu, tak v souvislosti se snížením 

hodnoty podílu musí být přepočítán. Informace o nové hodnotě vlastnického podílu 

a také o způsobu nabytí tohoto podílu jsou uvedeny v Tabulce 11 níže. 

Tab. 11: Informace o pořízení akciové společnosti TESLA 

Stav k 

31.12.2008 

Vlastnický 

podíl (v %) 

Vlastní 

kapitál 

(v tis. 

Kč) 

Výsledek 

hospodaření 

(v tis. Kč) 

Pořizovací 

cena 

vlastnického 

podílu 

(v tis. Kč) 

Pořizovací 

částky (v 

tis. Kč) + 

vlastnický 

podíl 

(v %) 

Způsob 

pořízení 

TESLA, 

akciová 

společnost 

100 46 988 13 615 228 483 

198 600           

96,79% 

nákup    

listopad 

2007 

23 252           

2,69% 

nákup        

únor 

2008 

650                

0,07% 

vydražení 

duben 

2008 

5 981              

0,45% 

vyplacení 

„squeeze 

out“ 

červen 

2008 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy TESLA Holding a.s. 2008 (2009) 

Vzhledem k přecenění vlastnického podílu jsem vypočítala novou hodnotu 

konsolidačního rozdílu ke dni akvizice a v souvislosti s dokoupením, vydražením 
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a vyplacením „squeeze out“ tuto hodnotu konsolidačního rozdílu ke dni akvizice 

upravila. 

Konsolidační rozdíl ke dni akvizice jsem vypočítala takto: od vlastního 

kapitálu, který činil 198 600 tis. Kč, jsem odečetla poakviziční výsledek hospodaření 

ve výši 12 272 tis. Kč, (tj. 147 261 tis. Kč - [(11/12) * 147 261 tis. Kč] a získala jsem 

tak vlastní kapitál ke dni akvizice ve výši 186 328 tis. Kč. Tento předakviziční vlastní 

kapitál jsem vynásobila hodnotou vlastnického podílu (186 328 tis. Kč * 0,9679 = 

180 347 tis. Kč) a odečetla od nové pořizovací ceny podílu a dostala tak novou hodnotu 

konsolidačního rozdílu ke dni akvizice ve výši 18 253 tis. Kč (tj. 198 600 tis. Kč - 

180 347 tis. Kč = 18 253 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že nejsou známy skutečnosti, které 

by vedly ke snížení doby odepisování, bude konsolidační rozdíl odepisován 20 let, což 

znamená, že odpis konsolidačního rozdílu činí 913 tis. Kč ročně.  

Přikoupení 2,69 % podílu se také promítne do výše konsolidačního rozdílu, 

a to takto: vlastní kapitál, ze kterého je tato částka konsolidačního rozdílu počítána, je 

ve výši 211 988 tis. Kč, výsledek hospodaření před přikoupením tohoto podílu 

tj. 13 615 tis. Kč * (1/12) = 1 135 tis. Kč jsem odečetla od výsledku hospodaření 

a dostala jsem tak výsledek hospodaření poakviziční (13 615 tis. Kč - 1 135 tis. Kč = 

12 480 tis. Kč). Tento poakviziční výsledek hospodaření jsem odečetla od výše 

vlastního kapitálu a získala tak hodnotu vlastního kapitálu ke dni přikoupení 

vlastnického podílu (211 988 tis. Kč - 12 480 tis. Kč = 199 508 tis. Kč). Tuto hodnotu 

vlastního kapitálu jsem vynásobila výší přikoupeného vlastnického podílu 

(199 508 tis. Kč * 0,0269 = 5 367 tis. Kč) a výslednou hodnotu 5 367 tis. Kč jsem 

odečetla od pořizovací ceny, tj. 23 252 tis. Kč, a dostala jsem tak hodnotu 

konsolidačního rozdílu ke dni přikoupení vlastnického podílu dceřiné společnosti, a to 

ve výši 17 885 tis. Kč (23 252 tis. Kč - 5 367 tis. Kč). Odpis vztahující se k tomuto 

konsolidačnímu rozdílu činí 894 tis. Kč ročně. 

S vydražením části vlastnického podílu ve výši 0,07 % také souvisí výpočet 

konsolidačního rozdílu. Opět jsem vypočítala hodnotu výsledku hospodaření sníženou 

o výši výsledku hospodaření realizovaného před dnem vydražení této části vlastnického 

podílu (13 615 tis. Kč - [13 615 tis. Kč * (4/12)] = 9 077 tis. Kč). Následně jsem 

od vlastního kapitálu odečetla tento výsledek hospodaření a dostala tak výši vlastního 

kapitálu ke dni vydražení vlastnického podílu (211 988 tis. Kč - 9 077 tis. Kč = 
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202 911 tis. Kč). Tuto hodnotu jsem vynásobila výší vydraženého vlastnického podílu, 

tj. 0,07 % a výsledek pak odečetla od pořizovací ceny tohoto vlastnického podílu 

a získala jsem tak konsolidační rozdíl vztahující se k této části vlastnického podílu 

(650 tis. Kč - [202 911 tis. Kč * 0,0007] = 508 tis. Kč). Odpis tohoto konsolidačního 

rozdílu činí 25 tis. Kč ročně.  

Co se týče posledního navýšení vlastnického podílu o 0,45 % v tomto roce, tedy 

vyplacení „squeeze out“, tak jsem také provedla výpočet konsolidačního rozdílu. Než 

popíšu postup tohoto výpočtu, stručně vysvětlím, co je to zmíněný „squeeze out“. Jedná 

se o postup, který umožňuje majoritnímu akcionáři vytěsnit minoritní akcionáře, pokud 

majoritní akcionář disponuje alespoň 90 % vlastnického podílu (Vlk, 2014).  

Konsolidační rozdíl k této části nabytého vlastnického podílu jsem tedy 

počítala stejným způsobem jako v předešlých případech. Nejdříve jsem vypočítala 

vlastní kapitál ke dni nabytí této části vlastnického podílu, tedy výsledek hospodaření 

realizovaný před nabytím podílu, který jsem odečetla od výsledku hospodaření a zjistila 

tak výsledek hospodaření realizovaný po dni nabytí vlastnického podílu (13 615 tis. Kč 

- [13 615 tis. Kč * (7/12)] = 5 673 tis. Kč). Tento výsledek hospodaření jsem následně 

odečetla od vlastního kapitálu a získala vlastní kapitál ke dni nabytí vlastnického podílu 

(46 988 tis. Kč - 5 673 tis. Kč = 39 046 tis. Kč), který jsem následně vynásobila 

nabytým vlastnickým podílem (39 046 tis. Kč * 0,0045 = 176 tis. Kč). Tento podíl 

na vlastním kapitálu ke dni nabytí vlastnického podílu jsem pak odečetla od pořizovací 

ceny vlastnického podílu a dostala tak konsolidační rozdíl související s tímto 

vlastnickým podílem (5 981 tis. Kč - 176 tis. Kč = 5 805 tis. Kč). Odpis tohoto 

konsolidačního rozdílu činí 290 tis. Kč.  

Výše zmíněné výpočty týkající se konsolidačního rozdílu v souvislosti 

s vlastnickým podílem ve společnosti TESLA, akciová společnost jsou uvedeny 

v následující Tabulce 12. 
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Tab. 12: Výpočet konsolidačního rozdílu - TESLA, akciová společnost 

TESLA, akciová společnost 

Výpočet 

konsolidačního 

rozdílu 

ke dni akvizice 
přikoupení 

podílu 

vydražení 

další části 

podílu 

vyplacení 

squeeze 

out 

Celkem 

(v tis. Kč) 

Vlastní kapitál 198 600 211 988 211 988 46 988 - 

Výsledek 

hospodaření 
147 261 13 615 13 615 13 615 - 

Předakviziční 

výsledek 

hospodaření 

134 989 1 135 4 538 5 673 - 

Vlastní kapitál 

ke dni akvizice 
186 328 199 508 202 911 39 046 - 

Podíl na 

vlastním 

kapitálu 

180 347 5 367 142 176 - 

Pořizovací cena 198 600 23 252 650 5 981 228 483 

Konsolidační 

rozdíl 
18 253 17 885 508 5 805 42 451 

Odpis 

konsolidačního 

rozdílu 

913 894 25 290 2 122 

Odpis 

konsolidačního 

rozdílu 2008 

913 820 19 169 1 921 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze vidět v Tabulce 12, pak ve stejném roce (2008) došlo k přikoupení 

podílu, vydražení části podílu a vyplacení „squeeze out“ a je vyčíslen rozdílný vlastní 

kapitál. Je to z toho důvodu, že v roce 2008 byly v červnu vyplaceny dividendy, takže 

vlastní kapitál ve výši 211 988 tis. Kč je i včetně dividend, kdežto u posledního případu, 

ke kterému došlo na konci června, tak je vlastní kapitál ve výši 46 988 tis. Kč snížený 

právě o hodnotu vyplacených dividend. 

Jak jsem již zmínila v úvodu této podkapitoly, tak v účetním období 2008 

pořídila společnost TESLA Holding a.s. další společnost, konkrétně Murano Consulting 

a.s., kterou následně přejmenovala na TESLA Military Technologies a.s. Informace 

o pořízení vlastnického podílu této společnosti jsou uvedeny v Tabulce 13 níže. 
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Tab. 13: TESLA Military Technologies a.s. 

Stav k 

31.12.2008 

(v tis. Kč) 

Vlastnický 

podíl (v 

%) 

Vlastní 

kapitál 

Výsledek 

hospodaření 

Pořizovací 

cena 

vlastnického 

podílu 

Způsob 

pořízení 

TESLA 

Military 

Technologies 

a.s. 

100 1 939 -61 2 150 

nákup 

březen 

2008 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy TESLA Holding a.s. 2008 (2009) 

V souvislosti s pořízením této společnosti jsem samozřejmě také vyčíslila 

konsolidační rozdíl. Stejně jako u konsolidačního rozdílu počítaného výše jsem nejprve 

zjistila předakviziční výsledek hospodaření (- 61 tis. Kč * (3/12) = - 15 tis. Kč). Tento 

předakviziční výsledek hospodaření jsem pak odečetla od výsledku hospodaření 

běžného účetního období a dostala jsem výsledek - 46 tis. Kč, což je hodnota, kterou 

jsem pak odečetla od vlastního kapitálu ke dni akvizice a vyšel tak předakviziční vlastní 

kapitál ve výši 1 985 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že společnost TESLA Holding a.s. 

disponuje 100% podílem, tak jsem od pořizovací ceny vlastnického podílu, tj. 

2 150 tis. Kč odečetla tento předakviziční vlastní kapitál v plné výši. Konsolidační 

rozdíl pak vyšel ve výši 165 tis. Kč a odpis tohoto konsolidačního rozdílu činí 8 tis. Kč 

ročně. Postup výpočtu konsolidačního rozdílu je zobrazen v následující Tabulce 14. 

Tab. 14: Výpočet konsolidačního rozdílu - TESLA Military Technologies a.s. 

TESLA Military Technologies, a.s. 

Výpočet konsolidačního rozdílu ke dni akvizice (v tis. Kč) 

Vlastní kapitál 1 939 

Výsledek hospodaření -61 

Předakviziční výsledek hospodaření -15 

Vlastní kapitál ke dni akvizice 1 985 

Podíl na vlastním kapitálu 1 985 

Pořizovací cena 2 150 

Konsolidační rozdíl 165 

Odpis konsolidačního rozdílu 8 

Odpis konsolidačního rozdílu 2008 7 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Konsolidaci rozvahy jsem prováděla v návaznosti na konsolidaci rozvahy 

z minulého roku. Důležité je zmínit to, že společnost již v tomto účetním období 

disponuje 100% podíly na obou pořizovaných společnostech.  

Jak lze vidět v následující Tabulce 15, tak jsem v aktivech upravila podíly 

v ovládaných a řízených osobách o vytvořenou opravnou položku k těmto podílům, 

konkrétně o 176 334 tis. Kč a následně jsem tyto cenné papíry a podíly vyloučila, 

jelikož se v plné výši vztahují k pořizovaným společnostem.  

Dále jsem v aktivech promítla vypočtenou hodnotu konsolidačního rozdílu, 

která činí 42 616 tis. Kč a skládá se z: konsolidačního rozdílu k 96,79% vlastnickému 

podílu - 18 253 tis. Kč, konsolidačního rozdílu k 2,69% podílu - 17 885 tis. Kč, 

konsolidačního rozdílu k 0,07% podílu - 508 tis. Kč a také z konsolidačního rozdílu 

k 0,45% podílu - 5 805 tis. Kč, přičemž výše zmíněné hodnoty se vztahují 

k vlastnickému podílu ve společnosti TESLA, akciová společnost. Mimo to obsahuje 

celková částka konsolidačního rozdílu také konsolidační rozdíl k 100% vlastnickému 

podílu ve společnosti TESLA Military Technologies a.s., a to ve výši 165 tis. Kč.  

Celkovou hodnotu vyčísleného konsolidačního rozdílu jsem snížila o odpis 

konsolidačního rozdílu připadající do účetního období 2008 v celkové výši 2 004 tis. 

Kč. V této hodnotě jsou zahrnuty následující odpisy konsolidačního rozdílu: 913 tis. Kč 

(96,79% vlastnický podíl), 820 tis. Kč (2,69% vlastnický podíl), 19 tis. Kč (0,07% 

vlastnický podíl), 169 tis. Kč (0,45% vlastnický podíl), to vše v souvislosti 

s vlastnickým podílem v TESLA, akciová společnost; 7 tis. Kč (100% vlastnický podíl 

TESLA Military Technologies, a.s.); a také 76 tis. Kč, což je odpis vztahující 

se k jednomu měsíci v předešlém roce, tj. rok 2007, vypočítaný po již zmiňovaném 

rozdělení odštěpením.  

V aktivech se dále promítly také vzájemné transakce, proto jsem vyloučila 

částku 8 317 tis. Kč z pohledávek z obchodních vztahů, která obsahuje závazek 

(8 303 tis. Kč) ke společnosti TESLA, a.s. a pohledávku (14 tis. Kč) ke společnosti 

TESLA Military Technologies a.s. Co se týče vylučované částky 30 248 tis. Kč týkající 

se položky „pohledávky - podstatný vliv“, jedná se o půjčku od společnosti TESLA, a.s. 

Poslední položkou, které se dotklo vylučování, je položka „krátkodobé poskytnuté 

zálohy“, v rámci kterých jsem vyloučila částku 6 000 tis. Kč, jelikož se jedná o zálohu 

od společnosti TESLA, a.s. Tyto vzájemné transakce je důležité vyloučit také z pasiv 
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konsolidované rozvahy, konkrétně se jedná o tyto položky: „závazky z obchodních 

vztahů“ (8 317 tis. Kč), „závazky - podstatný vliv“ (30 248 tis. Kč) a také „krátkodobé 

přijaté zálohy“ (6 000 tis. Kč).  

Tab. 15: Konsolidace rozvahy 2008 - aktiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

ROZVAHA Aktiva

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA 

Military 

Technologies 

a.s.

Agregace

Opravné 

položky k 

finančním

u majetku

Většinové 

podíly
Odpisy Konsolidace

AKTIVA CELKEM 279 207 92 879 2 015 374 101 315 849

Dlouhodobý majetek 81 567 7 506 0 89 073 34 774

Dlouhodobý nehmotný majetek 5 819 775 0 6 594 6 594

Software 5 422 775 0 6 197 6 197

Ocenitelná práva 397 0 0 397 397

Dlouhodobý hmotný majetek 21 449 6 731 0 28 180 28 180

Pozemky 346 0 0 346 346

Stavby 9 423 2 926 0 12 349 12 349

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 23 407 3 805 0 27 212 27 212

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0 18 18

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 34 168 0 0 34 168 34 168

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku -45 913 0 0 -45 913 -45 913

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 0 0 0 0 0

Dlouhodobý finanční majetek 54 299 0 0 54 299 176 334 -230 633 0

Podíly v ovládaných a řídících 

osobách 54 299 0 0 54 299 176 334 -230 633 0

Kladný konsolidační rozdíl - - - - 42 616 -2 004 40 612

Oběžná aktiva 191 854 85 062 2 015 278 931 234 366

Zásoby 44 396 5 606 0 50 002 50 002

Materiál 13 935 2 709 0 16 644 16 644

Nedokončená výroba a 27 405 2 897 0 30 302 30 302

Výrobky 2 456 0 0 2 456 2 456

Zboží 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 600 0 0 600 600

Dlouhodobé pohledávky 19 189 0 0 19 189 19 189

Pohledávky z obchodních vztahů 9 786 0 0 9 786 9 786

Odložená daňová pohledávka 9 403 0 0 9 403 9 403

Krátkodobé pohledávky 98 485 72 042 0 170 527 125 962

Pohledávky z obchodních vztahů 48 105 30 352 0 78 457 -8 317 70 140

Pohledávky - podstatný vliv 30 621 30 248 0 60 869 -30 248 30 621

Stát - daňové pohledávky 7 383 3 785 0 11 168 11 168

Krátkodobé poskytnuté zálohy 12 214 5 046 0 17 260 -6 000 11 260

Dohadné účty aktivní 160 2 610 0 2 770 2 770

Jiné pohledávky 2 1 0 3 3

Krátkodobý finanční majetek 29 784 7 414 2 015 39 213 39 213

Peníze 452 115 0 567 567

Účty v bankách 29 332 7 299 2 015 38 646 38 646

Časové rozlišení 5 786 311 0 6 097 6 097

Náklady příštích období 5 761 310 0 6 071 6 071

Příjmy přístích období 25 1 0 26 26
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Co se týče pasiv, tak jsem z vlastního kapitálu vyloučila základní kapitál 

pořizovaných společností v celkové výši 29 694 tis. Kč, tj. 27 694 tis. Kč základní 

kapitál TESLA, a.s. a 2 000 tis. Kč základní kapitál TESLA Military Technologies, a.s. 

Dále jsem vyloučila jen hodnotu zákonného rezervního fondu společnosti TESLA, a.s. 

v hodnotě 5 906 tis. Kč, jelikož společnost TESLA Military Technologies, a.s. žádným 

rezervním fondem nedisponuje.  

Nejvíce upravovanou položkou byla položka „výsledek hospodaření minulých 

let“, kterou jsem upravila o následující skutečnosti: prvně jsem odečetla nerozdělenou 

ztrátu společnosti TESLA, a.s. ve výši 227 tis. Kč, dále jsem odečetla hodnotu 

152 373 tis. Kč, přičemž tato hodnota je složena z částky většinového výsledku 

hospodaření běžného účetního období roku 2007 (133 355 tis. Kč), z částky většinového 

výsledku hospodaření minulých období roku 2007 (17 170 tis. Kč), z částky odpisu 

konsolidačního rozdílu vyčísleného v roce 2007 (1 143 tis. Kč), a také z rozdílu 

z přecenění vlastnického podílu v rámci rozdělení odštěpením (705 tis. Kč). Dále jsem 

z výsledku hospodaření minulých období odečetla hodnotu odpisu konsolidačního 

rozdílu připadajícího do období 2007, ovšem vypočteného po přecenění vlastnického 

podílu, tj. 76 tis. Kč, tedy odpis za měsíc prosinec 2007. K nerozdělenému zisku 

minulých let je připočtena hodnota dividend vyplacených společností TESLA, a.s., a to 

ve výši 165 000 tis. Kč. Konsolidovaný nerozdělený zisk minulých let činí tedy 

197 090 tis. Kč.  

Položku „výsledek hospodaření běžného účetního období“ jsem upravila 

o částku předakvizičního výsledku hospodaření, který činí 44 tis. Kč, dále o částku 

odpisů konsolidačního rozdílu (1 928 tis. Kč) připadajících do roku 2008, hodnotu již 

zmíněných vyplacených dividend (165 000 tis. Kč) a také o částku již zmíněných 

opravných položek k cenným papírům a podílům, o které jsem již upravovala cenné 

papíry a podíly v aktivech (176 334 tis. Kč). Co se týče zmíněného předakvizičního 

výsledku hospodaření, jedná se o tyto částky: předakviziční zisk 59 tis. Kč 

v souvislosti s přikoupením vlastnického podílu společnosti TESLA, a.s. 

a předakviziční ztráta 15 tis. Kč, která souvisí s pořízením vlastnického podílu 

společnosti TESLA Military Technologies, a.s., celkem se tedy jedná o předakviziční 

zisk 44 tis. Kč, který je třeba vyloučit. Další úpravy pasiv, které lze vidět v následující 

Tabulce 16, jsem již popisovala výše v rámci vylučování vzájemných vztahů.  
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Tab. 16: Konsolidace rozvahy 2008 - pasiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Konsolidaci výkazu zisku a ztráty plnou metodou v roce 2008 jsem provedla 

následujícím způsobem. Nejprve jsem opět agregovala jednotlivé položky výkazů zisku 

a ztráty všech podniků v konsolidačním celku a následně jsem provedla určitá 

vyloučení. Z položek „tržby za prodej výrobků a služeb“ a „výkonová spotřeba - 

služby“ jsem vyloučila hodnotu 13 491 tis. Kč, což je částka nákladů a výnosů týkající 

se poskytování služeb v rámci konsolidační skupiny. Další vylučovanou částkou bylo 

165 000 tis. Kč, což jsou již zmiňované vyplacené dividendy, vyloučené z položky 

ROZVAHA Pasiva

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA 

Military 

Technologies 

a.s.

Agregace

OP k 

finančním

u majetku

Většinové 

podíly
Odpisy Dividendy Konsolidace

PASIVA CELKEM 279 207 92 879 2 015 374 101 315 849

Vlastní kapitál 113 126 46 988 1 939 162 053 148 366

Základní kapitál 200 27 694 2 000 29 894 -29 694 200

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 1 000 5 906 0 6 906 1 000

Zákonný rezervní fond / 

Nedělitelný fond 1 000 5 906 0 6 906 -5 906 1 000

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření minulých 184 766 -227 0 184 539 197 090

Nerozdělený zisk minulých let 184 766 0 0 184 766 -152 373 -76 165 000 197 090

Nerozdělená ztráta minulých let 0 -227 0 -227 0

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období -72 840 13 615 -61 -59 286 176 334 -44 -1 928 -165 000 -49 924

Cizí zdroje 165 983 45 855 76 211 914 167 349

Rezervy 10 000 4 035 0 14 035 14 035

Rezervy podle zvlášních právních 

předpisů 0 0 0 0 0

Rezerva na daň z příjmu 0 4 035 0 4 035 4 035

Ostatní rezervy 10 000 0 0 10 000 10 000

Dlouhodobé závazky 0 23 0 23 23

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

Odložený daňový závazek 0 23 0 23 23

Krátkodobé závazky 155 983 41 797 76 197 856 153 291

Závazky z obchodních vztahů 89 093 24 867 76 114 036 -8 317 105 719

Závazky - ovládající a řídící osoba 2 131 0 0 2 131 2 131

Závazky - podstatný vliv 30 248 0 0 30 248 -30 248 0

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 0 28 0 28 28

Závazky k zaměstnancům 8 989 1 832 0 10 821 10 821

Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 3 117 632 0 3 749 3 749

Stát - daňové závazky a dotace 1 425 312 0 1 737 1 737

Krátkodobé přijaté zálohy 8 305 0 0 8 305 -6 000 2 305

Dohadné účty pasivní 12 656 14 125 0 26 781 26 781

Jiné závazky 19 1 0 20 20

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0

Časové rozlišení 98 36 0 134 134

Výnosy příštích období 98 36 0 134 134
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„výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 

s podstatným vlivem“. Dále jsem vyloučila 176 334 tis. Kč, tj. opravná položka 

k vlastnickým podílům, promítnutých ve výkazové položce „změna stavu rezerv 

a opravných položek ve finanční oblasti“.  

V souvislosti se zmiňovanou půjčkou od TESLA, akciová společnost bylo nutné 

zohlednit také částku úroků ve výši 62 tis. Kč promítnutých ve výnosových 

a nákladových úrocích. Stejně jako v předešlém roce je samozřejmé vyloučit odpisy 

konsolidačního rozdílu, které jsou v roce 2008 ve výši 1 928 tis. Kč. Poslední částka, 

kterou jsem ve výkazu zisku a ztráty vylučovala, byl již zmiňovaný předakviziční 

výsledek hospodaření ve výši 44 tis. Kč. Celkem tedy konsolidovaný výsledek 

hospodaření vyšel záporný, tj. ztráta ve výši 49 924 tis. Kč. Výše popsané úpravy 

výkazu zisku a ztráty jsou zobrazeny v následující Tabulce 17. 

Co se týče konsolidovaného výsledku hospodaření, tedy ztráty, je důležité 

zmínit, že pokud by samotná společnost TESLA Holding a.s. dosahovala zisku 

a konsolidovaným výsledkem hospodaření byla ztráta, bylo by na místě zvážit prodej 

těchto společnosti, resp. vlastnických podílů, ovšem vzhledem k tomu, že tato 

společnost sama dosahuje ztráty ještě větší, pak je efekt z držby těchto vlastnických 

podílů pozitivní. 

 



 

69 

 

Tab. 17: Konsolidace výkazu zisku a ztráty 2008 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Výkaz zisku a ztráty

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA 

Military 

Technologies 

a.s.

Agregace Vyloučení Odpis Konsolidace

Tržby za prodej zboží 217 0 0 217 217

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 192 0 0 192 192

Obchodní marže 25 0 0 25 25

Výkony 698 827 143 283 0 842 110 828 619

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 680 192 140 427 0 820 619 -13 491 807 128

Změna stavu vnitropodnikových 

zásob vlastní činnosti 15 891 2 456 0 18 347 18 347

Aktivace 2 744 400 0 3 144 3 144

Výkonová spotřeba 638 986 94 490 76 733 552 720 061

Spotřeba materiálu a energie 496 637 36 880 0 533 517 533 517

Služby 142 349 57 610 76 200 035 -13 491 186 544

Přidaná hodnota 59 866 48 793 -76 108 583 108 583

Osobní náklady 138 007 29 190 0 167 197 167 197

Mzdové náklady 104 988 19 993 0 124 981 124 981

Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 0 2 401 0 2 401 2 401

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 32 702 6 772 0 39 474 39 474

Sociální náklady 317 24 0 341 341

Daně a poplatky 1 587 256 0 1 843 1 843

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 11 269 2 066 0 13 335 13 335

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 33 983 310 0 34 293 34 293

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 30 306 3 0 30 309 30 309

Tržby z prodeje materiálu 3 677 307 0 3 984 3 984

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 7 566 293 0 7 859 7 859

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 6 439 0 0 6 439 6 439

Prodaný materiál 1 127 293 0 1 420 1 420

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích 

období 311 171 0 482 482

Ostatní provozní výnosy 3 498 2 903 0 6 401 6 401

Ostatní provozní náklady 10 529 3 168 0 13 697 13 697

Odpis konsolidačního rozdílu - - - - -1 928 -1 928

Provozní výsledek hospodaření -71 922 16 862 -76 -55 136 -57 064

Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku 165 000 0 0 165 000 0Výnosy z podílů v ovládaných a 

řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným 

vlivem 165 000 0 0 165 000 -165 000 0

Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku 2 625 10 0 2 635 2 635

Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti 169 004 0 0 169 004 -176 334 -7 330

Výnosové úroky 6 426 181 15 6 622 -62 6 560

Nákladové úroky 13 513 0 0 13 513 -62 13 451

Ostatní finanční výnosy 28 661 1 484 0 30 145 30 145

Ostatní finanční náklady 36 004 1 029 0 37 033 37 033

Finanční výsledek hospodaření -15 809 646 15 -15 148 -3 814

Daň z příjmů za běžnou činnost -14 891 3 893 0 -10 998 -10 998

-splatná 0 4 035 0 4 035 4 035

-odložená -14 891 -142 0 -15 033 -15 033

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost -72 840 13 615 -61 -59 286 -49 880

Konsolidovaný výsledek 

hospodaření -72 840 13 615 -61 -59 286 -44 -49 924
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4.2.3 Účetní období 2009 

V roce 2009 došlo opět k přepočtu konsolidačního rozdílu v souvislosti 

s vlastnickým podílem ve společnosti TESLA, akciová společnost, a to z toho důvodu, 

že došlo k vrácení 916 tis. Kč z již zmiňovaného „squeeze out“. Tato skutečnost měla 

za následek nejen snížení celkové hodnoty konsolidačního rozdílu, ale také snížení 

vyčíslených odpisů. Vliv této vratky je znázorněn v následující Tabulce 18. 

Tab. 18: Přepočet konsolidačního rozdílu 2009 

TESLA, akciová společnost 

Výpočet 

konsolidačního 

rozdílu 

ke dni 

akvizice 

přikoupení 

podílu 

vydražení 

další části 

podílu 

vyplacení 

squeeze 

out 

vratka 

ze 

squeeze 

out 

Celkem 

(v tis. Kč) 

Vlastní kapitál 198 600 211 988 211 988 46 988 - - 
Výsledek 

hospodaření 
147 261 13 615 13 615 13 615 - - 

Předakviziční 

výsledek 

hospodaření 

134 989 1 135 4 538 5 673 - - 

Vlastní kapitál 

ke dni akvizice 
186 328 199 508 202 911 39 046 - - 

Podíl na 

vlastním 

kapitálu 

180 347 5 367 142 176 - - 

Pořizovací 

cena 
198 600 23 252 650 5 981 -916 227 567 

Konsolidační 

rozdíl 
18 253 17 885 508 5 805 -916 41 535 

Odpis 

konsolidačního 

rozdílu 

913 894 25 290 -46 2 076 

Odpis 

konsolidačního 

rozdílu 2009 

913 894 25 290 -30 2 092 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze tedy vidět v Tabulce 18 výše, tak zmiňovaná vratka ze „squeeze out“ 

snížila pořizovací cenu investice, hodnotu konsolidačního rozdílu a také odpis 

konsolidačního rozdílu. Snížení odpisu jsem dosáhla tak, že jsem částku 916 tis. Kč 

vydělila 20 (počet let odepisování), stejně jako při výpočtu odpisů v předešlých 

situacích. V roce 2009 dosahuje pak toto snížení odpisu výše 30 tis. Kč, a to proto, že 

se tato vratka uskutečnila v dubnu a je tedy započteno 8 měsíců.  
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V konsolidované rozvaze v aktivech je uvedena hodnota cenných papírů 

a podílů v částce 61 700 tis. Kč, a to z toho důvodu, že k těmto cenným papírům 

a podílům vykázala společnost TESLA Holding a.s. opravnou položku ve výši 

168 017 tis. Kč. Při konsolidaci rozvahy jsem tedy tuto opravnou položku přičetla 

k vyčíslené hodnotě 61 700 tis. Kč, abych pak mohla vyloučit tyto podíly vztahující 

se k pořízeným vlastnickým podílům v plné výši (pořizovací ceně).  

Celková výše konsolidačního rozdílu dosahuje v tomto účetním období výše 

41 700 tis. Kč, jelikož je nutné také připočítat konsolidační rozdíl vypočítaný 

v souvislosti s pořízením vlastnických podílů ve společnosti TESLA Military 

Technologies, a.s., tj. 165 tis. Kč. Kumulované odpisy v tomto roce činí 4 104 tis. Kč, 

což je částka složená z odpisů v roce 2008 (2 004 tis. Kč) a odpisů připadající do tohoto 

účetního období, které činí částku 2 092 tis. Kč, jež je uvedena v Tabulce 18 výše, 

a částku 8 tis. Kč, což je částka ročního odpisu konsolidačního rozdílu TESLA Military 

Technologies, a.s. uvedena v Tabulce 14 výše. 

Konsolidační rozdíl je v konsolidované rozvaze vyčíslen v hodnotě 

37 596 tis. Kč, tj. 41 700 tis. Kč - 4 104 tis. Kč (kumulované odpisy). Výsledná hodnota 

konsolidačního rozdílu by se dala vyčíslit také jiným způsobem, a to tak, že by se částka 

konsolidačního rozdílu z roku 2008 snížila o částku odpisů v roce 2008 a zmiňovanou 

vratku. Od této snížené hodnoty konsolidačního rozdílu by se pak odečetly odpisy 

spadající do roku 2009 a dostali bychom se také na hodnotu 37 596 tis. Kč.  

Dále jsem v rámci konsolidované rozvahy vyloučila vzájemné transakce 

uskutečněné uvnitř skupiny, a to konkrétně 18 587 tis. Kč, což představuje hodnotu 

pohledávek a závazků mezi společností TESLA Holding a.s. a mezi společnostmi 

TESLA, akciová společnost a TESLA Military Technologies, a.s. Mimo těchto 

pohledávek z obchodních vztahů jsem vyloučila také částku 18 540 tis. Kč, která 

se skládá z půjčky poskytnuté společností TESLA, a.s. ve výši 16 640 tis. Kč a také 

z půjčky, kterou mateřské společnosti poskytla TESLA Military Technologies, a.s. 

ve výši 1 900 tis. Kč.  

V pasivech jsem tyto skutečnosti samozřejmě vyloučila také, ovšem v trochu 

pozměněných částkách. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů jsem vyloučila 

ve výši 18 482 tis. Kč, což je částka snížená o 105 tis. Kč oproti vylučované hodnotě 

v aktivech, a to proto, že společnost TESLA Military Technologies, a.s. měla tuto 
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částku zahrnutou v rozvahové položce „pohledávky z obchodních vztahů“, ovšem 

společnost TESLA Holding a.s. přiřadila tuto částku do rozvahové položky „závazky - 

ovládající a řídící osoba“, jelikož je to závazek týkající se poskytnuté půjčky. Tento 

rozdíl se pak tedy promítl ve vyšší částce vylučované u položky „závazky - ovládající 

a řídící osoba“, tj. 18 645 tis. Kč.  

V roce 2009 zůstává v rozvaze také poskytnutá záloha ve výši 6 000 tis. Kč, 

kterou jsem také vyloučila, konkrétně z položky „krátkodobé poskytnuté zálohy“ 

v aktivech a „krátkodobé přijaté zálohy“ v pasivech. Úpravy konsolidované rozvahy 

jsou uvedeny v následující Tabulce 19. 

Tab. 19: Konsolidace rozvahy 2009 - aktiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

ROZVAHA Aktiva

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA 

Military 

Technologies 

a.s.

Agregace

Opravné 

položky k 

finančnímu 

majetku

Většinové 

podíly
Odpisy

Vyloučení 

vzájemných 

zůstatků

Konsolidace

AKTIVA CELKEM 324 595 97 861 2 040 424 496 357 265

Dlouhodobý majetek 37 460 6 330 0 43 790 -17 910

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 525 388 0 2 913 2 913

Software 2 296 388 0 2 684 2 684

Ocenitelná práva 229 0 0 229 229

Dlouhodobý hmotný majetek -26 765 5 942 0 -20 823 -20 823

Pozemky 46 0 0 46 46

Stavby 4 392 2 920 0 7 312 7 312

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11 412 3 022 0 14 434 14 434

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 19 19

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -42 634 0 0 -42 634 -42 634

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0

Dlouhodobý finanční majetek 61 700 0 0 61 700 168 017 -229 717 0

Podíly v ovládaných a řídících osobách 61 700 0 0 61 700 168 017 -229 717 0

Kladný konsolidační rozdíl - - - - 41 700 -4 104 37 596

Oběžná aktiva 260 918 90 713 2 040 353 671 310 544

Zásoby 18 269 5 764 0 24 033 24 033

Materiál 3 213 2 224 0 5 437 5 437

Nedokončená výroba a polotovary 12 353 3 540 0 15 893 15 893

Výrobky 2 703 0 0 2 703 2 703

Zboží 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky 21 920 14 0 21 934 21 934

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

Odložená daňová pohledávka 21 920 14 0 21 934 21 934

Krátkodobé pohledávky 220 228 59 583 2 005 281 816 238 689

Pohledávky z obchodních vztahů 207 936 28 908 105 236 949 -18 587 218 362

Pohledávky - podstatný vliv 0 16 640 1 900 18 540 -18 540 0

Stát - daňové pohledávky 2 3 439 0 3 441 3 441

Krátkodobé poskytnuté zálohy 12 287 10 593 0 22 880 -6 000 16 880

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

Jiné pohledávky 3 3 0 6 6

Krátkodobý finanční majetek 501 25 352 35 25 888 25 888

Peníze 339 32 0 371 371

Účty v bankách 162 25 320 35 25 517 25 517

Časové rozlišení 26 217 818 0 27 035 27 035

Náklady příštích období 777 818 0 1 595 1 595

Příjmy přístích období 25 440 0 0 25 440 25 440
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V souvislosti s konsolidací rozvahy jsem tedy již popsala změny týkající se aktiv 

a také změny v souvislosti se vzájemnými transakcemi uskutečněnými v rámci 

konsolidační skupiny. Co se týče pasiv, pak jsem stejně jako v předešlém roce vyloučila 

základní kapitál dceřiných společností a také výši zákonného rezervního fondu, a to 

základní kapitál v částce 29 694 tis. Kč (27 694 tis. Kč - TESLA, a.s. a 2 000 tis. Kč - 

TESLA Military Technologies, a.s.) a zákonný rezervní fond ve výši 5 906 tis. Kč. 

Nerozdělený zisk minulých let je upraven o částku 152 417 tis. Kč, což 

představuje částku 152 373 tis. Kč z roku 2008 navýšenou o částku vylučovaného 

předakvizičního výsledku hospodaření ve výši 44 tis. Kč taktéž z roku 2008. Dále 

je nerozdělený zisk minulých let snížený o odpis konsolidačního rozdílu z roku 2008 

a navýšen o částku 273 304 tis. Kč, což je součet částek 176 273 tis. Kč (nerozdělený 

zisk minulých let) a 97 031 tis. Kč (nerozdělená ztráta minulých let). Tyto dvě částky 

jsou zahrnuty do konsolidované rozvahy z toho důvodu, že došlo k odštěpení části 

společnosti TESLA Holding a.s. a je tedy tímto způsobem zohledněna změna 

nerozděleného výsledku hospodaření v důsledku zmiňovaného odštěpení. O tuto částku 

je na druhou stranu snížena nerozdělená ztráta minulých let. Do nerozdělené ztráty 

minulých let je přesunuta opravná položka k cenným papírům a podílům ve výši 

176 334 tis. Kč, která byla v roce 2008 vytvořena a v roce 2009 snížena o 8 317 tis. Kč 

na již zmiňovanou částku 168 017 tis. Kč. 

Zmiňované snížení opravné položky k vlastnickým podílům ve výši 8 317 tis. 

Kč je promítnuto ve výsledku hospodaření běžného účetního období. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období je také samozřejmě snížen o odpis 

konsolidačního rozdílu spadající do roku 2009 ve výši 2 100 tis. Kč. Konsolidovaným 

výsledkem hospodaření běžného účetního období byla po již zmíněných rozvahových 

úpravách ztráta ve výši 19 031 tis. Kč. Úpravu pasiv v rámci konsolidované rozvahy lze 

vidět v následující Tabulce 20 níže. 
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Tab. 20: Konsolidace rozvahy 2009 - pasiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Do konsolidovaného výkazu zisku a ztráty jsem promítla vyloučení v rámci 

tržeb za prodané výrobky a služby a také v rámci nákladů na tyto služby ve výši 19 327 

tis. Kč, což je částka skládající se z tržeb za služby a nákladů na poskytnuté služby 

v rámci konsolidační skupiny. Dále jsem vyloučila částku odpisu konsolidačního 

rozdílu ve výši 2 100 tis. Kč a zmiňovanou změnu opravné položky k cenným papírům 

a podílům ve výši 8 317 tis. Kč.  

Z výnosových úroků a nákladů jsem vyloučila částku úroků vyplývající 

z poskytnutých půjček od společnosti TESLA, a.s. (584 tis. Kč) a TESLA Military 

Technologies, a.s. (106 tis. Kč), tedy celkem částku ve výši 690 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období se v souvislosti s těmito 

úpravami shoduje s výsledkem hospodaření běžného účetního období vyčísleného 

v rozvaze. Jedná se tedy o ztrátu ve výši 19 031 tis. Kč. Zmíněné úpravy 

konsolidovaného výkazu zisku a ztrát jsou uvedeny v následující Tabulce 21 níže.  

ROZVAHA Pasiva

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA 

Military 

Technologies 

a.s.

Agregace

OP k 

finančnímu 

majetku

Většinové 

podíly
Odpisy

Vyloučení 

vzájemných 

zůstatků

Úprava 

vlivem 

odštěpení

Konsolidace

PASIVA CELKEM 324 595 97 861 2 040 424 496 357 265

Vlastní kapitál 25 615 59 677 2 023 87 315 63 211

Základní kapitál 2 000 27 694 2 000 31 694 -29 694 2 000

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 1 000 5 906 0 6 906 1 000

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1 000 5 906 0 6 906 -5 906 1 000

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření minulých let 46 942 10 448 -61 57 329 79 242

Nerozdělený zisk minulých let 46 942 10 448 0 57 390 -152 417 -2 004 273 304 176 273

Nerozdělená ztráta minulých let 0 0 -61 -61 176 334 -273 304 -97 031

Výsledek hospodaření běžného účetního období -24 327 15 629 84 -8 614 -8 317 -2 100 -19 031

Cizí zdroje 298 504 38 179 17 336 700 293 573

Rezervy 0 0 0 0 0

Rezervy podle zvlášních právních předpisů 0 0 0 0 0

Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0

Krátkodobé závazky 246 151 37 949 17 284 117 240 990

Závazky z obchodních vztahů 183 579 27 830 14 211 423 -18 482 192 941

Závazky - ovládající a řídící osoba 18 645 0 0 18 645 -18 645 0

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 0 28 0 28 28

Závazky k zaměstnancům 5 703 1 367 0 7 070 7 070

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 1 344 819 0 2 163 2 163

Stát - daňové závazky a dotace 3 081 2 622 3 5 706 5 706

Krátkodobé přijaté zálohy 20 839 0 0 20 839 -6 000 14 839

Dohadné účty pasivní 12 959 5 281 0 18 240 18 240

Jiné závazky 1 2 0 3 3

Bankovní úvěry a výpomoci 52 353 230 0 52 583 52 583

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0

Krátkodobé bankovní úvěry 52 353 230 0 52 583 52 583

Časové rozlišení 476 5 0 481 481

Výnosy příštích období 476 5 0 481 481
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Tab. 21: Konsolidace výkazu zisku a ztráty 2009 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výkaz zisku a ztráty

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA 

Military 

Technologies 

a.s.

Agregace Vyloučení Konsolidace

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0

Obchodní marže 0 0 0 0 0

Výkony 242 721 116 479 0 359 200 339 873

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 250 278 114 734 0 365 012 -19 327 345 685

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní 

činnosti -10 901 644 0 -10 257 -10 257

Aktivace 3 344 1 101 0 4 445 4 445

Výkonová spotřeba 225 737 72 691 13 298 441 279 114

Spotřeba materiálu a energie 141 023 17 679 0 158 702 158 702

Služby 84 714 55 012 13 139 739 -19 327 120 412

Přidaná hodnota 16 984 43 788 -13 60 759 60 759

Osobní náklady 62 103 23 892 0 85 995 85 995

Mzdové náklady 48 246 17 552 0 65 798 65 798

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 630 0 630 630

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 13 581 5 649 0 19 230 19 230

Sociální náklady 276 61 0 337 337

Daně a poplatky 836 245 0 1 081 1 081

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 4 965 2 490 0 7 455 7 455

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 000 505 0 3 505 3 505

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 927 87 0 3 014 3 014

Tržby z prodeje materiálu 73 418 0 491 491

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 2 254 402 0 2 656 2 656

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2 254 0 0 2 254 2 254

Prodaný materiál 0 402 0 402 402

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období -6 752 -423 0 -7 175 -7 175

Ostatní provozní výnosy 4 806 58 0 4 864 4 864

Ostatní provozní náklady 3 512 615 0 4 127 4 127

Odpis konsolidačního rozdílu - - - - -2 100 -2 100

Provozní výsledek hospodaření -42 128 17 130 -13 -25 011 -27 111

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti -8 339 0 0 -8 339 8 317 -22

Výnosové úroky 3 584 590 107 4 281 -690 3 591

Nákladové úroky 2 380 50 0 2 430 -690 1 740

Ostatní finanční výnosy 7 979 1 435 0 9 414 9 414

Ostatní finanční náklady 11 602 3 777 4 15 383 15 383

Finanční výsledek hospodaření 5 920 -1 802 103 4 221 -4 096

Daň z příjmů za běžnou činnost -11 881 -301 6 -12 176 -12 176

-splatná 0 -264 6 -258 -258

-odložená -11 881 -37 0 -11 918 -11 918

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -24 327 15 629 84 -8 614 -19 031

Konsolidovaný výsledek hospodaření -24 327 15 629 84 -8 614 -19 031
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4.2.4 Účetní období 2010 

Odpis konsolidačního rozdílu v roce 2010 dosahuje výše 2 084 tis. Kč, přičemž 

částky, ze kterých se skládá, jsou uvedeny v následující Tabulce 22.  

Tab. 22: Konsolidační rozdíl 2010 

K 31.12.2010 
Konsolidační 

rozdíl (v tis. Kč) 

Odpis 
konsolidačního 

rozdílu (v tis. Kč) 

TESLA, akciová společnost 

akvizice 18 253 913 

přikoupení 17 885 894 

vydražení 508 25 

squeeze out 5 805 290 

vrácení ze squeeze out -916 -46 

TESLA Military Technologies, a.s. 

akvizice 165 8 

CELKEM 41 700 2 084 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V konsolidované rozvaze jsem v aktivech opět zohlednila opravnou položku 

k cenným papírům a podílům vykázanou ve výši 166 492 tis. Kč a následně pak 

odečetla celkovou hodnotu cenných papírů a podílu vztahující se k vlastnickým podílům 

v dceřiných společnostech v celkové výši 229 717 tis. Kč stejně jako v předcházejícím 

roce.  

Částka konsolidačního rozdílu ve výši 41 700 tis. Kč je opět snížena 

o kumulované odpisy konsolidačního rozdílu ve výši 6 188 tis. Kč (2 004 tis. Kč odpis 

2008, 2 100 tis. Kč odpis 2009 a 2 084 tis. Kč odpis 2010) a je tedy vykázán v celkové 

výši 35 512 tis. Kč.  

Dále jsem v aktivech zohlednila opět vzájemné transakce týkající 

se konsolidační skupiny, a to konkrétně tak, že jsem vyloučila hodnotu vzájemných 

pohledávek a závazků z obchodních vztahů ve výši 17 610 tis. Kč a také hodnotu půjček 

poskytnutých společnosti TESLA Holding a.s. jejími dceřinými společnostmi ve výši 

18 772 tis. Kč (16 684 tis. Kč od TESLA, a.s. a 2 088 tis. Kč od TESLA Military 

Technologies, a.s.). Půjčka od společnosti TESLA Military Technologies, a.s. zahrnuje 

také zůstatek úroků ve výši 188 tis. Kč, tedy 1 900 tis. Kč + 188 tis. Kč, což činí celkem 

2 088 tis. Kč. Stejné částky jsem vyloučila v pasivech z položek „závazky z obchodních 
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vztahů“ a „závazky - ovládající a řídící osoba“. Zbývající částka v položce „závazky - 

ovládající a řídící osoba“ se týkají půjčky, kterou má společnost TESLA Holding a.s. od 

své mateřské společnosti z Lucemburska. Vzhledem k tomu, že ta není zařazena 

v konsolidačním celku, pak tato částka vyloučena není. Konsolidační úpravy týkající 

se aktiv jsou zobrazeny v Tabulce 23 níže. 

Tab. 23: Konsolidace rozvahy 2010 - aktiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V konsolidované rozvaze v pasivech je opět vyloučen základní kapitál dceřiných 

společností ve výši 29 694 tis. Kč a zákonný rezervní fond ve výši 5 906 tis. Kč. 

Co se týče výsledku hospodaření minulých let, tak jsem opět vyloučila částku 

ROZVAHA Aktiva

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA 

Military 

Technologies 

a.s.

Agregace

Opravné 

položky k 

finančnímu 

majetku

Většinové 

podíly
Odpisy

Vyloučení 

vzájemných 

zůstatků

Konsolidace

AKTIVA CELKEM 259 257 206 750 2 114 468 121 404 026

Dlouhodobý majetek 35 390 6 784 0 42 174 -21 051

Dlouhodobý nehmotný majetek 318 0 0 318 318

Software 174 0 0 174 174

Ocenitelná práva 144 0 0 144 144

Dlouhodobý hmotný majetek -28 153 6 784 0 -21 369 -21 369

Pozemky 46 0 0 46 46

Stavby 3 709 2 819 0 6 528 6 528

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 7 427 3 965 0 11 392 11 392

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 19 19

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 0 0 0 0 0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -39 354 0 0 -39 354 -39 354

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 0 0 0 0 0

Dlouhodobý finanční majetek 63 225 0 0 63 225 166 492 -229 717 0

Podíly v ovládaných a řídících osobách 63 225 0 0 63 225 166 492 -229 717 0

Kladný konsolidační rozdíl - - - - 41 700 -6 188 35 512

Oběžná aktiva 186 621 134 678 2 114 323 413 287 031

Zásoby 6 044 5 203 0 11 247 11 247

Materiál 637 2 949 0 3 586 3 586

Nedokončená výroba a polotovary 2 130 2 254 0 4 384 4 384

Výrobky 3 277 0 0 3 277 3 277

Zboží 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky 9 098 0 0 9 098 9 098

Pohledávky z obchodních vztahů 897 0 0 897 897

Odložená daňová pohledávka 8 201 0 0 8 201 8 201

Krátkodobé pohledávky 170 384 49 067 2 088 221 539 185 157

Pohledávky z obchodních vztahů 157 269 13 522 0 170 791 -17 610 153 181

Pohledávky - podstatný vliv 0 16 684 2 088 18 772 -18 772 0

Stát - daňové pohledávky 20 18 745 0 18 765 18 765

Krátkodobé poskytnuté zálohy 13 067 114 0 13 181 13 181

Dohadné účty aktivní 21 0 0 21 21

Jiné pohledávky 7 2 0 9 9

Krátkodobý finanční majetek 1 095 80 408 26 81 529 81 529

Peníze 123 78 0 201 201

Účty v bankách 972 80 330 26 81 328 81 328

Časové rozlišení 37 246 65 288 0 102 534 102 534

Náklady příštích období 742 800 0 1 542 1 542

Příjmy přístích období 36 504 64 488 0 100 992 100 992
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152 417 tis. Kč, jak jsem k této částce došla, jsem popsala již v předešlých letech. 

Z výsledku hospodaření minulých let je také vyloučen kumulovaný odpis 

konsolidačního rozdílu předešlých let ve výši 4 104 tis. Kč a také byl tento výsledek 

hospodaření navýšen o 26 000 tis. Kč, což je částka vyplacených dividend 

od společnosti TESLA, a.s., která zároveň snižuje výsledek hospodaření běžného 

účetního období. Nerozdělená ztráta minulých let je navýšena o opravnou položku 

k cenným papírům a podílům z minulého roku ve výši 168 071 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období je pak snížen o změnu 

opravné položky k cenným papírům a podílům ve výši 1 525 tis. Kč, o částku odpisů 

konsolidačního rozdílu ve výši 2 084 tis. Kč a také o zmíněné vyplacené dividendy 

ve výši 26 000 tis. Kč. Po těchto úpravách výsledku hospodaření běžného účetního 

období dosahuje konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období zisku 

ve výši 1 772 tis. Kč. Dále jsou agregovaná pasiva také upraveny o již zmíněné 

vzájemné transakce v rámci konsolidační skupiny. Výše zmíněné úpravy jsou uvedeny 

v následující Tabulce 24. 
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Tab. 24: Konsolidace rozvahy 2010 - pasiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Konsolidovaný výkazu zisku a ztrát bylo třeba upravit o tržby za prodané 

výrobky a služby a náklady na poskytnuté služby, které se týkají poskytování služeb 

v rámci konsolidační skupiny, a to konkrétně o částku 50 248 tis. Kč. Dále jsem tento 

výkaz upravila o odpisy konsolidačního rozdílu spadající do tohoto období v částce 

2 084 tis. Kč a také o vyplacené dividendy 26 000 tis. Kč, které společnost TESLA 

Holding a.s. vykázala v položce „výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku“.  

V souvislosti s opravnou položkou k cenným papírům a podílům jsem v tomto 

výkazu upravila položku „změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti“ 

o částku 1 525 tis. Kč, kterou jsem zohlednila už při úpravě pasiv rozvahy. Poslední 

ROZVAHA Pasiva

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA 

Military 

Technologies 

a.s.

Agregace

OP k 

finančnímu 

majetku

Většinové 

podíly
Odpisy

Vyloučení 

vzájemných 

zůstatků

Dividendy Konsolidace

PASIVA CELKEM 259 257 206 750 2 014 468 021 404 026

Vlastní kapitál 29 549 61 113 2 095 92 757 65 044

Základní kapitál 2 000 27 694 2 000 31 694 -29 694 2 000

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 1 000 5 906 0 6 906 1 000

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 

fond 1 000 5 906 0 6 906 -5 906 1 000

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření minulých let 22 615 140 21 22 776 60 272

Nerozdělený zisk minulých let 46 942 140 21 47 103 -152 417 -4 104 26 000 -83 418

Nerozdělená ztráta minulých let -24 327 0 0 -24 327 168 017 143 690

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 3 934 27 373 74 31 381 -1 525 -2 084 -26 000 1 772

Cizí zdroje 229 342 145 123 19 374 484 338 102

Rezervy 85 0 0 85 85

Rezervy podle zvlášních právních 

předpisů 0 0 0 0 0

Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0

Ostatní rezervy 85 0 0 85 85

Dlouhodobé závazky 0 123 0 123 123

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

Odložený daňový závazek 0 123 0 123 123

Krátkodobé závazky 192 770 142 190 19 334 979 298 597

Závazky z obchodních vztahů 130 285 77 089 2 207 376 -17 610 189 766

Závazky - ovládající a řídící osoba 18 900 0 0 18 900 -18 772 128

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0

Závazky k zaměstnancům 4 838 1 046 0 5 884 5 884

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 956 591 0 1 547 1 547

Stát - daňové závazky a dotace 5 072 3 648 17 8 737 8 737

Krátkodobé přijaté zálohy 41 34 419 0 34 460 34 460

Dohadné účty pasivní 32 678 25 380 0 58 058 58 058

Jiné závazky 0 17 0 17 17

Bankovní úvěry a výpomoci 36 487 2 810 0 39 297 39 297

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0

Krátkodobé bankovní úvěry 36 487 2 810 0 39 297 39 297

Časové rozlišení 366 514 0 880 880

Výnosy příštích období 366 514 0 880 880
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částka 1 083 tis. Kč je výše úroků vztahující se k půjčkám od dceřiných společností, 

takže o ni bylo třeba snížit výnosové a nákladové úroky. Konsolidovaný výsledek 

hospodaření běžného účetního období dosahuje tedy stejné výše jako v rozvaze, a to 

zisku 1 772 tis. Kč. Konsolidaci výkazu zisku a ztrát lze vidět v Tabulce 25. 

Tab. 25: Konsolidace výkazu zisku a ztráty 2010 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Výkaz zisku a ztráty

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA 

Military 

Technologies 

a.s.

Agregace Vyloučení Konsolidace

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0

Obchodní marže 0 0 0 0 0

Výkony 148 018 549 835 0 697 853 647 605

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 157 666 549 196 0 706 862 -50 248 656 614

Změna stavu vnitropodnikových zásob 

vlastní činnosti -9 648 -1 286 0 -10 934 -10 934

Aktivace 0 1 925 0 1 925 1 925

Výkonová spotřeba 100 034 489 827 14 589 875 539 627

Spotřeba materiálu a energie 59 766 148 663 0 208 429 208 429

Služby 40 268 341 164 14 381 446 -50 248 331 198

Přidaná hodnota 47 984 60 008 -14 107 978 107 978

Osobní náklady 51 932 24 456 0 76 388 76 388

Mzdové náklady 39 656 17 495 0 57 151 57 151

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 0 540 0 540 540

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 11 588 6 031 0 17 619 17 619

Sociální náklady 718 390 0 1 108 1 108

Daně a poplatky 1 782 243 0 2 025 2 025

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 3 879 2 108 0 5 987 5 987

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu 14 133 244 0 14 377 14 377

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 25 0 0 25 25

Tržby z prodeje materiálu 14 108 244 0 14 352 14 352

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 13 997 231 0 14 228 14 228

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0

Prodaný materiál 13 997 231 0 14 228 14 228

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období -2 633 0 0 -2 633 -2 633

Ostatní provozní výnosy 4 922 811 0 5 733 5 733

Ostatní provozní náklady 2 285 1 188 0 3 473 3 473

Odpis konsolidačního rozdílu - - - - -2 084 -2 084

Provozní výsledek hospodaření -4 203 32 837 -14 28 620 26 536

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 26 000 0 0 26 000 0

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 0 0 0 0 0

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 26 000 0 0 26 000 -26 000

Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 0 0 0 0 0

Změna stavu rezerv a opravných položek 

ve finanční oblasti -1 525 0 0 -1 525 1 525 0

Výnosové úroky 26 1 010 109 1 145 -1 083 62

Nákladové úroky 2 774 371 0 3 145 -1 083 2 062

Ostatní finanční výnosy 8 454 9 870 0 18 324 18 324

Ostatní finanční náklady 11 375 11 169 4 22 548 22 548

Finanční výsledek hospodaření 21 856 -660 105 21 301 -6 224

Daň z příjmů za běžnou činnost 13 719 4 804 17 18 540 18 540

-splatná 4 667 17 4 684 4 684

-odložená 13 719 137 0 13 856 13 856

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 3 934 27 373 74 31 381 1 772

Konsolidovaný výsledek hospodaření 3 934 27 373 74 31 381 1 772
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4.2.5 Účetní období 2011 

V tomto účetním období společnost TESLA Holding a.s. koupila další 

vlastnický podíl ve výši 100 % ve společnosti TESLA Solar, s.r.o., přičemž pořizovací 

cena činila 229 tis. Kč. Informace o pořízení této společnosti jsou uvedeny v následující 

Tabulce 26. 

Tab. 26: Informace o pořízení společnosti TESLA Solar, s.r.o. 

Stav k 

31.12.2011 

Vlastnický 

podíl (v %) 

Vlastní 

kapitál 

(v tis. 

Kč) 

Výsledek 

hospodaření 

(v tis. Kč) 

Pořizovací 

cena 

vlastnického 

podílu 

(v tis. Kč) 

Způsob 

pořízení 

TESLA Solar, 

s.r.o. 
100 203 3 229 

nákup 

říjen 

2011 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy TESLA Holding a.s. 2011 (2012) 

Konsolidační rozdíl jsem vypočítala stejně jako v předešlých případech. 

Nejdříve jsem vypočítala předakviziční výsledek hospodaření, který činí 2,5 tis. Kč 

(3 tis. Kč * (10/12) = 2,5 tis. Kč), přičemž (10/12) je použito s ohledem na to, že tato 

společnost byla koupena v říjnu tohoto roku.   

Následně jsem od výsledku hospodaření odečetla tento předakviziční výsledek 

hospodaření a dostala jsem poakviziční výsledek hospodaření ve výši 0,5 tis. Kč 

(3 tis. Kč - 2,5 tis. Kč = 0,5 tis. Kč), který jsem odečetla od hodnoty vlastního kapitálu a 

získala tak vlastní kapitál ke dni akvizice (203 tis. Kč - 0,5 tis. Kč = 202,5 tis. Kč). 

Vzhledem ke 100% vlastnickému podílu jsem tento vlastní kapitál ke dni 

akvizice odečetla od pořizovací ceny tohoto vlastnického podílu a získala tak 

konsolidační rozdíl ve výši 26,5 tis. Kč (229 tis. Kč - 202,5 tis. Kč = 26,5 tis. Kč). 

Odpis konsolidačního rozdílu jsem vypočítala tak, že jsem částku 26,5 tis. Kč 

vydělila 20 (počet let odepisování) a získala tak částku 1,3 tis. Kč odpisu za rok. V roce 

2011 ovšem činí výše tohoto odpisu pouze 0,33 tis. Kč, a to z důvodu nákupu 

vlastnického podílu až v říjnu tohoto roku. Tento popisovaný výpočet je uveden 

v Tabulce 27 níže.  
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Tab. 27: Výpočet konsolidačního rozdílu a odpisu TESLA Solar, s.r.o. 

TESLA Solar, s.r.o. 

Výpočet konsolidačního rozdílu 
ke dni akvizice  

(v tis. Kč) 

Vlastní kapitál 203,00 

Výsledek hospodaření 3,00 

Předakviziční výsledek hospodaření 2,50 

Vlastní kapitál ke dni akvizice 202,50 

Podíl na vlastním kapitálu 202,50 

Pořizovací cena 229,00 

Konsolidační rozdíl 26,50 

Odpis konsolidačního rozdílu 1,30 

Odpis konsolidačního rozdílu 2011 0,33 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Agregovaná aktiva jsem v tomto roce upravovala opět o hodnotu opravné 

položky k cenným papírům a podílům, která se oproti poklesu v minulých letech 

zvýšila na částku 196 642 tis. Kč. Po úpravě cenných papírů a podílů o tuto opravnou 

položku jsem vyloučila hodnotu cenných papírů a podílů vztahující se k vlastnickým 

podílům v dceřiných společnostech v hodnotě 229 946 tis. Kč (229 717 tis. Kč 

pořizovací ceny vlastnických podílů TESLA, a.s. a TESLA Military Technologies, a.s. 

plus 229 tis. Kč pořizovací cena TESLA Solar, s.r.o.).  

Celkovou hodnotu konsolidačního rozdílu jsem oproti minulému účetnímu 

období navýšila o hodnotu konsolidačního rozdílu vztahujícího se k vlastnickému 

podílu ve společnosti TESLA Solar, s.r.o. a jeho celková hodnota tedy činí 

41 726,5 tis. Kč. Odpisy, o které je tento konsolidační rozdíl v aktivech snížen činí 

dohromady 8 272,33 tis. Kč, přičemž se jedná o odpisy kumulované, tj. 6 188 tis. Kč 

z předešlých období a 2 084,33 tis. Kč připadají do tohoto účetního období.  

Dále jsem z agregovaných aktiv vyloučila hodnotu vzájemných transakcí, 

konkrétně vzájemných pohledávek a závazků v rámci konsolidační skupiny ve výši 

8 891 tis. Kč z položky „pohledávky z obchodních vtahů“ v aktivech a také z položky 

„závazky z obchodních vztahů“ v pasivech. Společnosti TESLA Holding a.s. byly 

poskytnuty také již zmiňované půjčky od dceřiných společností, celková hodnota 

těchto půjček činí 21 259 tis. Kč. Tato částka je vylučovaná ve dvou částech, první 
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z nich ve výši 21 256 tis. Kč je vyloučena z položky „pohledávky - podstatný vliv“ 

a druhá z nich, 3 tis. Kč, je vyloučena z položky „pohledávky - ovládaná nebo 

ovládající osoba“, která představuje pohledávku společnosti TESLA Solar, s.r.o. 

za společností TESLA Holding a.s. z titulu úroku. V pasivech je částka 21 259 tis. Kč 

vyloučena z položky „závazky - ovládaná a ovládající osoba“. Úprava agregovaných 

aktiv je uvedena v následující Tabulce 28. 

Tab. 28: Konsolidace rozvahy 2011 - aktiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týče pasiv, tak jsem stejně jako ve všech předešlých letech vyloučila 

základní kapitál dceřiných společností, kdy oproti minulým obdobím je v tomto roce 

tato vylučovaná částka navýšena ještě o základní kapitál společnosti TESLA Solar, 

ROZVAHA Aktiva
TESLA 

Holding, a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA Military 

Technologies 

a.s.

TESLA 

Solar 

s.r.o.

Agregace

Opravné 

položky k 

finančním

u majetku

Většinové 

podíly
Odpisy

Vyloučení 

vzájemných 

zůstatků

Konsolidace

AKTIVA CELKEM 162 394 60 996 2 083 203 225 473 195 676,17

Dlouhodobý majetek 4 709 5 428 0 0 10 137 -23 167,00

Dlouhodobý nehmotný majetek 107 0 0 0 107 107,00

Software 20 0 0 0 20 20,00

Ocenitelná práva 87 0 0 0 87 87,00

Dlouhodobý hmotný majetek -28 702 5 428 0 0 -23 274 -23 274,00

Pozemky 46 0 0 0 46 46,00

Stavby 3 233 2 719 0 0 5 952 5 952,00

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 075 2 709 0 0 6 784 6 784,00

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 19 19,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0,00

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -36 075 0 0 0 -36 075 -36 075,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0,00

Dlouhodobý finanční majetek 33 304 0 0 0 33 304 196 642 -229 946 0,00

Podíly v ovládaných a řídících osobách 33 304 0 0 0 33 304 196 642 -229 946 0,00

Kladný konsolidační rozdíl - - - - - 41 726,50 -8 272,33 33 454,17

Oběžná aktiva 153 491 55 029 2 083 203 210 603 180 656,00

Zásoby 4 377 6 131 0 0 10 508 10 508,00

Materiál 2 036 2 943 0 0 4 979 4 979,00

Nedokončená výroba a polotovary 421 3 188 0 0 3 609 3 609,00

Výrobky 1 450 0 0 0 1 450 1 450,00

Zboží 0 0 0 0 0 0,00

Poskytnuté zálohy na zásoby 470 0 0 0 470 470,00

Dlouhodobé pohledávky 86 0 0 200 294 294,00

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0,00

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 200 200 200,00

Odložená daňová pohledávka 86 8 0 0 94 94,00

Krátkodobé pohledávky 147 876 47 556 2 083 3 197 518 167 368,00

Pohledávky z obchodních vztahů 133 937 27 712 0 0 161 649 -8 891 152 758,00

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 3 3 -3 0,00

Pohledávky - podstatný vliv 0 19 173 2 083 0 21 256 -21 256 0,00

Stát - daňové pohledávky 1 726 648 0 0 2 374 2 374,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy 12 157 23 0 0 12 180 12 180,00

Dohadné účty aktivní 54 0 0 0 54 54,00

Jiné pohledávky 2 0 0 0 2 2,00

Krátkodobý finanční majetek 1 152 1 334 0 0 2 486 2 486,00

Peníze 54 17 0 0 71 71,00

Účty v bankách 1 098 1 317 0 0 2 415 2 415,00

Časové rozlišení 4 194 539 0 0 4 733 4 733,00

Náklady příštích období 444 539 0 0 983 983,00

Příjmy přístích období 3 750 0 0 0 3 750 3 750,00
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s.r.o., což činí celkem 29 894 tis. Kč. V nezměněné podobě jsem vyloučila opět 

zákonný rezervní fond ve výši 5 906 tis. Kč.  

Nerozdělený zisk minulých let je znovu upraven o částku 152 417 tis. Kč jako 

v letech předešlých, dále také o kumulované odpisy z předešlých období ve výši 

6 188 tis. Kč, o vyplacené dividendy od dceřiných společností ve výši 27 095 tis. Kč 

(27 000 tis. Kč od TESLA, akciová společnost a 95 tis. Kč od TESLA Military 

Technologies, a.s.) a také o úpravy chyb minulých let ve výši 25 440 tis. Kč, které 

se promítly také v nerozdělené ztrátě minulých let, jež je také upravena o opravnou 

položku k cenným papírům a podílům stejně jako v letech minulých.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období jsem upravila o změnu 

opravné položky k cenným papírům a podílům ve výši 30 150 tis. Kč, o odpisy 

konsolidačního rozdílu vztahující se k tomuto účetnímu období ve výši 2 084,33 tis. Kč, 

o předakviziční výsledek hospodaření společnosti TESLA Solar, s.r.o. ve výši 

2,5 tis. Kč, který jsem vyčíslila v úvodu této podkapitoly, a také o již zmiňované 

dividendy ve výši 27 095 tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je 

ztráta ve výši 74 202,83 tis. Kč. Konsolidaci pasiv lze vidět v následující Tabulce 29. 

Tab. 29: Konsolidace rozvahy 2011 - pasiva 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

ROZVAHA Pasiva

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA Military 

Technologies 

a.s.

TESLA 

Solar 

s.r.o.

Agregace

OP k 

finančním

u majetku

Většinové 

podíly
Odpisy

Vyloučení 

vzájemných 

zůstatků

Oprava 

chyb 

minulých 

let

Dividendy Konsolidace

PASIVA CELKEM 162 394 60 996 2 083 203 225 473 195 676,17

Vlastní kapitál -70 551 31 047 2 054 203 -37 450 -37 096,83

Základní kapitál 2 000 27 694 2 000 200 31 894 -29 894 2 000,00

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0,00

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0,00

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 1 000 5 906 0 0 6 906 1 000,00

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1 000 5 906 0 0 6 906 -5 906 1 000,00

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0,00

Výsledek hospodaření minulých let 1 138 -2 014 0 0 -876 34 106,00

Nerozdělený zisk minulých let 25 465 513 0 0 25 978 -152 417 -6 188 25 440 27 095 -80 092,00

Nerozdělená ztráta minulých let -24 327 -2 527 0 0 -26 854 166 492 -25 440 114 198,00

Výsledek hospodaření běžného účetního období -74 689 -539 54 3 -75 171 30 150 -2,5 -2 084,33 -27 095 -74 202,83

Cizí zdroje 232 793 28 649 29 0 261 471 231 321,00

Rezervy 6 500 0 0 0 6 500 6 500,00

Rezervy podle zvlášních právních předpisů 0 0 0 0 0 0,00

Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0 0,00

Ostatní rezervy 6 500 0 0 0 6 500 6 500,00

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0,00

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0,00

Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 0,00

Krátkodobé závazky 195 993 27 588 29 0 223 610 193 460,00

Závazky z obchodních vztahů 166 332 21 412 16 0 187 760 -8 891,00 178 869,00

Závazky - ovládaná a ovládající osoba 21 555 0 0 0 21 555 -21 259,00 296,00

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0,00

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 0 0 0 0 0 0,00

Závazky k zaměstnancům 2 515 1 093 0 0 3 608 3 608,00

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 778 596 0 0 1 374 1 374,00

Stát - daňové závazky a dotace 352 2 281 13 0 2 646 2 646,00

Krátkodobé přijaté zálohy 1 939 0 0 0 1 939 1 939,00

Dohadné účty pasivní 2 522 2 189 0 0 4 711 4 711,00

Jiné závazky 0 17 0 0 17 17,00

Bankovní úvěry a výpomoci 30 300 1 061 0 0 31 361 31 361,00

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 0,00

Krátkodobé bankovní úvěry 30 300 1 061 0 0 31 361 31 361,00

Časové rozlišení 152 1 300 0 0 1 452 1 452,00

Výnosy příštích období 152 1 300 0 0 1 452 1 452,00
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Výkaz zisku a ztráty jsem opět upravila o vzájemné transakce mezi podniky 

v konsolidační skupině, a to o tržby a náklady týkající se poskytování služeb v rámci 

konsolidační skupiny v celkové výši 15 185 tis. Kč. Stejně jako v každém roce jsem 

upravila výkaz zisku a ztráty také o odpis konsolidačního rozdílu ve výši 2 084,33 tis. 

Kč. Dále jsem také odečetla přijaté dividendy ve výši 27 095 tis. Kč z položky „výnosy 

z ostatního dlouhodobého finančního majetku“, kam tyto dividendy společnost TESLA 

Holding a.s. zařadila. 

Další úpravou byla změna stavu opravných položek týkající se cenných papírů 

a podílů vztahujících se k dceřiným společnostem ve výši 30 150 tis. Kč. Stejně jako 

v minulých letech jsem vyloučila také částku úroků, jak z výnosových 

tak z nákladových úroků, v hodnotě 1 290 tis. Kč vztahující se k již zmíněným půjčkám 

od dceřiných společností (1 178 tis. Kč - TESLA, a.s., 109 tis. Kč - TESLA Military 

Technologies, a.s. a 3 tis. Kč - TESLA Solar, s.r.o.).  

Od výsledku hospodaření běžného účetního období jsem také odečetla 

předakviziční výsledek hospodaření související s vlastnickým podílem ve společnosti 

TESLA Solar, s.r.o. ve výši 2,5 tis. Kč a dostala tak konsolidovaný výsledek 

hospodaření běžného účetního období, tedy ztrátu ve výši 74 202,83 tis. Kč stejně jako 

při konsolidaci rozvahy. Konsolidaci výkazu zisku a ztráty lze vidět v následující 

Tabulce 30. 
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Tab. 30: Konsolidace výkazu zisku a ztrát 2011 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Výkaz zisku a ztráty

TESLA 

Holding, 

a.s.

TESLA, 

akciová 

společnost

TESLA Military 

Technologies 

a.s.

TESLA 

Solar 

s.r.o.

Agregace Vyloučení Konsolidace

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0,00

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 0,00

Obchodní marže 0 0 0 0 0 0,00

Výkony 60 718 70 411 0 0 131 129 115 944,00

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 63 222 68 629 0 0 131 851 -15 185 116 666,00

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti -2 504 1 782 0 0 -722 -722,00

Aktivace 0 0 0 0 0 0,00

Výkonová spotřeba 64 792 47 596 19 0 112 407 97 222,00

Spotřeba materiálu a energie 17 737 10 355 0 0 28 092 28 092,00

Služby 47 055 37 241 19 0 84 315 -15 185 69 130,00

Přidaná hodnota -4 074 22 815 -19 0 18 722 18 722,00

Osobní náklady 35 532 23 266 0 0 58 798 58 798,00

Mzdové náklady 27 144 16 771 0 0 43 915 43 915,00

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 405 0 0 405 405,00

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8 067 5 746 0 0 13 813 13 813,00

Sociální náklady 321 344 0 0 665 665,00

Daně a poplatky 416 266 0 0 682 682,00

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 139 1 503 0 0 2 642 2 642,00

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 739 30 0 0 769 769,00

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 282 0 0 0 282 282,00

Tržby z prodeje materiálu 457 30 0 0 487 487,00

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 116 24 0 0 140 140,00

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 116 0 0 0 116 116,00

Prodaný materiál 0 24 0 0 24 24,00

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 27 406 1 355 0 0 28 761 28 761,00

Ostatní provozní výnosy 9 313 6 001 0 0 15 314 15 314,00

Ostatní provozní náklady 3 291 955 20 0 4 266 4 266,00

Odpis konsolidačního rozdílu - - - - - -2 084,33 -2 084,33

Provozní výsledek hospodaření -61 922 1 477 -39 0 -60 484 -62 568,33

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 27 095 0 0 0 27 095 0,00

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0,00

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 27 095 0 0 27 095 -27 095 0,00

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0,00

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 30 150 0 0 0 30 150 -30 150 0,00

Výnosové úroky 1 1 180 109 3 1 293 -1 290 3,00

Nákladové úroky 2 282 190 0 0 2 472 -1 290 1 182,00

Ostatní finanční výnosy 4 378 12 209 0 0 16 587 16 587,00

Ostatní finanční náklady 3 694 15 249 3 0 18 946 18 946,00

Finanční výsledek hospodaření -4 652 -2 050 106 3 -6 593 -3 538,00

Daň z příjmů za běžnou činnost 8 115 -34 13 0 8 094 8 094,00

-splatná 0 97 13 0 110 110,00

-odložená 8 115 -131 0 0 7 984 7 984,00

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -74 689 -539 54 3 -75 171 -74 200,33

Konsolidovaný výsledek hospodaření -74 689 -539 54 3 -75 171 -2,5 -74 202,83
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4.2.6 Účetní období 2012 

V tomto účetním období nastaly dvě důležité skutečnosti, které měly 

za následek, že společnost TESLA Holding, a.s. již nebyla povinna sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku a konsolidované výkazy jako v předešlých letech. 

Za první událost lze označit fakt, že společnost TESLA Holding a.s. prodala veškeré 

vlastnické podíly dvou dceřiných společností, a to TESLA, akciová společnost 

a TESLA Military Technologies, a.s. Je důležité zmínit, že neinkasovala za tyto 

vlastnické podíly peníze, ale v obou případech poskytla vlastnické podíly za převedení 

závazku z titulu zmiňovaných půjček a tím se tedy vzhledem k těmto společnostem 

oddlužila.  

Druhou událostí byl fakt, že v souvislosti se ztrátou ovládání a vlastnických 

podílů v dceřiných společnostech pak již nesplňovala podmínky dané zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro to, aby byla povinna konsolidovat. Mezi tyto 

podmínky patří dle § 22a zmiňovaného zákona: aktiva celkem činí více než 

350 000 tis. Kč, roční úhrn obratu činí více než 700 000 tis. Kč a průměrný přepočtený 

stav zaměstnanců činí v průběhu účetního období více než 250. Z výkazů společnosti 

TESLA Holding a.s. a TESLA Solar, s.r.o. vyplývá, že dohromady nesplňují ani jednu 

tuto podmínku. 

Pokud by společnost byla povinna konsolidovat, musela by v rámci ztráty 

vlastnického podílu vyřadit aktiva i pasiva pozbytých společností, dále by musela snížit 

konsolidační rozdíl a také doodepsat odpisy vztahující se ke konsolidačnímu rozdílu 

prodaných společností. Vzhledem k tomu, že k tomuto pozbytí došlo během roku, pak 

by se úprava rozvahy a výkazu zisku a ztráty velmi lišila, a to z toho pohledu, že 

zatímco aktiva a pasiva by byla vyřazena, včetně konsolidačního rozdílu, tak ve výkazu 

zisku a ztráty by byla stále ještě zahrnuta část výnosů a nákladů v souvislosti s držbou 

vlastnických podílů do poloviny roku. Dále by v tomto výkazu zisku a ztráty byla 

promítnuta hodnota zbývajících odpisů vážících se k těmto společnostem.  

Nehledě na to, jestli je společnost povinna konsolidovat či nikoli, tak se do 

výsledku hospodaření běžného účetního období zahrnuje výsledek hospodaření 

z prodeje vlastnických podílů, který se vypočítá jako rozdíl mezi poskytnutou 

protihodnotou a podílem na vlastním kapitálu společnosti. 
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4.3 Aplikace plné metody konsolidace dle IFRS 

Vzhledem k tomu, že samotný přechod od národní úpravy účetnictví 

a výkaznictví na úpravu dle mezinárodních účetních standardů je velmi složitý, popíšu 

v této podkapitole jednotlivé kroky, které by společnost TESLA Holding a.s. musela při 

aplikaci plné metody konsolidace dle mezinárodních účetních standardů jako 

konsolidující účetní jednotka provést. Nejprve uvedu skutečnosti, které by bylo nutné 

provést a zohlednit v případě, že by společnost přešla na úpravu dle mezinárodních 

účetních standardů, a dále pak popíšu postupné kroky týkající se aplikace plné metody 

konsolidace dle mezinárodních účetních standardů. 

4.3.1 První sestavení výkazů dle IFRS 

Na začátek je důležité zmínit, že by se tato společnost musela nejprve řídit 

standardem IFRS 1, který udává podrobné kroky, které je nutné provést, jestliže chce 

účetní jednotka poprvé sestavit výkazy dle mezinárodních účetních standardů 

(IFRS 1, In Oswald, a.s., 2011). Tento standard udává povinné úpravy aktiv a závazků 

v rozvaze, podle kterých je třeba vyřadit aktiva a závazky, jež podle mezinárodních 

účetních standardů nesplňují definici aktiv a závazků, přičemž mezi tyto vylučované 

položky patří např.: výzkum, zřizovací výdaje, školení zaměstnanců, reklama 

a propagace nebo pohledávky za náhrady škod a jiné pohledávky, které nejsou 

dostatečně jisté. Naopak mezinárodní účetní standardy vyžadují zařazení aktiv 

a závazků, které dle národní úpravy nebyly zařazeny, ale které dle IFRS splňují definici 

aktiv a závazků. Mezi tato aktiva a závazky patří např. aktiva a závazky vyplývající 

z finančního leasingu u nájemce či odložená daňová aktiva a závazky vykazované 

v souladu s mezinárodními účetními standardy.  

V souvislosti s prvním použitím mezinárodních účetních standardů je důležité 

také neklasifikovat určité položky rozvahy, a to např. sociální fond (fond odměn), který 

není podle mezinárodních účetních standardů součástí vlastního kapitálu, ale cizího 

nebo náklady příštích období, které je třeba rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou část 

(Krupová, Vašek, Černý, 2005).  

Rozdíly vyplývající z prvního přechodu od národní úpravy k mezinárodním 

účetním standardům se vykazují do nerozděleného výsledku hospodaření minulých let. 

Důležité je také zmínit, že pokud se jedná o daň, pak splatná daň zůstává ve stejné výši, 
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ovšem je nutné přepočítat daň odloženou, na kterou má vliv přeceňování aktiv 

na reálnou hodnotu. V důsledku toho se liší účetní hodnota v původní rozvaze a účetní 

hodnota v rozvaze podle mezinárodních účetních standardů a proto je nutné přepočítat 

odložené daňové pohledávky a závazky (IFRS 1, In Oswald, a.s., 2011).  

Vzhledem k tomu, že je společnost TESLA Holding a.s. dceřinou společností 

mateřské společnosti z Lucemburska, mohla by uvažovat o tom, zda neaplikovat 

mezinárodní účetní standardy, aby konsolidované výkazy TESLA Holdingu a.s. měly 

pro mateřskou společnost větší vypovídací hodnotu, jelikož by výkazy byly sestaveny 

dle stejné právní úpravy a nedocházelo by tak ke zkreslení či značným rozdílům. Proti 

této možnosti není ani zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., který v § 23a odst. 2 uvádí, 

že konsolidující účetní jednotka může pro sestavení konsolidované účetní závěrky 

použít mezinárodní účetní standardy (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, In Účetnictví 

podnikatelů 2014). 

Pokud by se tedy společnost TESLA Holding a.s. rozhodla, že přejde na úpravu 

mezinárodních účetních standardů, musela by provést nejprve úpravy dle standardu 

IFRS 1, které jsem zmínila výše. Ovšem v souladu s tímto standardem by společnost 

TESLA Holding a.s. nemusela aplikovat mezinárodní účetní standardy u všech 

pořizovaných vlastnických podílů dceřiných společností. Tím je myšleno, že pokud by 

se společnost TESLA Holding a.s. rozhodla, že přejde na mezinárodní účetní standardy 

v roce 2010, pak by konsolidované výkazy v souvislosti s podíly v TESLA, a.s. a 

TESLA Military Technologies, a.s. nemusela přepracovávat, ovšem pokud by 

se rozhodla, že v roce 2007 přepracuje konsolidované výkazy vypracované dle české 

legislativy na konsolidované výkazy dle IFRS, aby zjistila, jaký je mezi těmito 

úpravami rozdíl, pak by musela přepracovat všechny následující konsolidované výkazy, 

tzn. za rok 2008 i 2009. Pro upřesnění, tedy pokud by tak společnost neučinila 

a rozhodným obdobím by byl rok 2010, pak by do předešlých konsolidovaných let 

zasahovat nemusela (IFRS 1, In Oswald, a.s., 2011). 

4.3.2 Postup při aplikaci plné metody konsolidace dle IFRS 

Identifikace položek čistých aktiv a jejich ocenění 

V účetním období 2007 společnost TESLA Holding a.s. koupila společnost 

TESLA, akciová společnost a v souvislosti s nákupem tohoto vlastnického podílu 
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by před agregací položek čistých identifikovatelných aktiv musela přecenit veškerá 

aktiva i závazky na reálnou hodnotu, tím by pak vznikal rozdíl mezi účetní hodnotou 

a daňovou hodnotou a docházelo by tak k nutnosti přepočtu odložené daně. K přecenění 

aktiv na reálnou hodnotu dochází každý rok konsolidace. 

Součástí identifikovatelných čistých aktiv mohou být i aktiva, která dceřiná 

společnost nemůže vykázat ve své individuální rozvaze. Pokud by došlo k akvizici o rok 

dříve, mohla by konsolidující účetní jednotka zahrnout do konsolidované rozvahy 

i položku nedokončeného nehmotného majetku, kterou dle české účetní legislativy 

dceřiná společnost TESLA, akciová společnost v roce 2006 vykázala. 

Co se týče přecenění identifikovatelných čistých aktiv a závazků na reálnou 

hodnotu, uvádí standard IFRS 10 také výjimky, mezi které patří odložená daň, závazky 

a aktiva ze zaměstnaneckých požitků, aktiva z odškodnění nebo dlouhodobá aktiva 

držená k prodeji (Zelenka, Zelenková, 2013). V souvislosti s výše zmíněným by tedy 

společnost přecenila všechna aktiva a závazky mimo odložené daňové pohledávky, 

závazků k zaměstnancům a s nimi souvisejícími závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění, případně dlouhodobá aktiva držená k prodeji, pokud by dceřiná 

společnost nějaká taková aktiva vlastnila. Co se ovšem týče odložené daně, pak Zelenka 

a Zelenková (2013) uvádějí, že pokud v souvislosti s vykazování dle IFRS v předešlých 

letech vznikla odložená daň, pak se tato daň nepřenáší do konsolidovaných výkazů, ale 

vyčísluje se znovu a nově. Vzhledem k tomu, že odložená daňová pohledávka 

společnosti TESLA, akciová společnost není z tohoto titulu, pak by se přenesla v účetní, 

nikoli reálné hodnotě do konsolidované rozvahy. 

Vyloučení vzájemných transakcí 

Pokud jsou v rámci konsolidující skupiny uskutečněny vzájemné transakce, jako 

např. pohledávky či závazky nebo výnosy z titulu přijatých dividend, pak 

se samozřejmě vylučují, a to v plné výši. Společnost TESLA Holding a.s. by pak byla 

povinna v rámci konsolidační skupiny vylučovat vzájemné pohledávky a závazky 

vyčíslené v roce 2008: pohledávky a závazky z obchodních vztahů, půjčky od dceřiných 

společností, poskytnuté zálohy, tržby a náklady z titulu poskytnutých služeb v rámci 

konsolidační skupiny, výnosové a nákladové úroky vážící se na poskytnuté půjčky 

a výnosy z titulu přijatých dividend, 2009: stejné položky jako předešlý rok, ovšem bez 
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výnosů z titulu přijatých dividend, 2010 a 2011: stejné položky jako v roce 2008, ale 

bez poskytnutých záloh. 

Vyčíslení nekontrolních podílů 

Jediným rokem, kdy lze vyčíslit nekontrolní neboli menšinové podíly, je rok 

2007, ve kterém společnost TESLA Holding a.s. koupila vlastnický podíl společnosti 

TESLA, akciová společnost ve výši 96,79 %, což znamená, že nekontrolní (menšinové) 

podíly dosahují výše 3,21 %. 

Dle Skálové a Pokorné (2009) lze vyčíslit tyto nekontrolní podíly dvěma 

způsoby, prvním z nich je v souvislosti s vyčíslením celkového goodwillu a druhý je 

spjat s vyčíslením částečného goodwill. Při první možnosti by společnost TESLA 

Holding a.s. vypočítala menšinové podíly tak, že by stanovila reálnou hodnotu všech 

nekontrolních podílů a vzhledem k tomu, že akcie dceřiné společnosti nejsou 

obchodované na burze, musela by tuto reálnou hodnotu stanovit jinou technikou. 

Druhou možností, jak ocenit nekontrolní podíly, je stanovit jejich hodnotu ve výši 

poměrné části reálné hodnoty identifikovatelných čistých aktiv. Dle Zelenky 

a Zelenkové (2013) by toto ocenění nemělo vycházet z pořizovací ceny podílu, protože 

většinou je obsahem této pořizovací ceny i kontrolní prémie. 

Vyčíslení a vykázání konsolidačního rozdílu 

Obecně se konsolidační rozdíl vypočítá jako rozdíl mezi pořizovací cenou 

vlastnického podílu a podílu na čistých aktivech nebo vlastním kapitálu k datu akvizice. 

Ovšem pokud se vychází z reálné hodnoty, pak se kladný konsolidační rozdíl označuje 

jako goodwill a vychází z reálných hodnot čistých aktiv. Plné metodě konsolidace, 

kterou TESLA Holding a.s. aplikuje, nejlépe odpovídá pojetí celkového goodwillu, tzn., 

že je konsolidační rozdíl vyčíslen v souvislosti se 100% vlastnickým podílem, tedy 

včetně menšinových podílů. Dle Zelenky a Zelenkové (2013) se celkový goodwill 

vypočítá takto: (kupní cena vlastnického podílu plus nekontrolní podíl v reálné hodnotě) 

mínus identifikovatelná čistá aktiva v reálné hodnotě k datu ocenění. Částečný goodwill 

se pak vypočítá tak, že se nekontrolní podíly vyčíslí jako: (podíl menšinových akcionářů 

na identifikovatelných čistých aktivech v reálné hodnotě k datu akvizice plus vlastnický 

podíl v kupní ceně) mínus identifikovatelná čistá aktiva v reálné hodnotě k datu 

akvizice. Jestliže by společnost TESLA Holding a.s. chtěla vypočítat celkový goodwill 
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nebo částečný goodwill, pak by musela stanovit reálnou hodnotu nekontrolních podílů, 

anebo reálnou hodnotu identifikovatelných čistých aktiv.  

Jestliže by společnost v souvislosti s nákupem vlastnického podílu vynaložila 

i vedlejší pořizovací náklady, pak by je nemohla započítat do pořizovací ceny 

a zohlednily by se pak v nákladech konsolidovaného výkazu zisku a ztrát.  

Za situace, že by společnost v souvislosti s nákupem vlastnických podílů 

vyčíslila záporný konsolidační rozdíl (záporný goodwill), pak by podle IFRS byla 

povinna přecenit čistá aktiva a poskytnutou protihodnotu (Zelenka, Zelenková, 2013). 

Toto se však konsolidačního celku s konsolidující účetní jednotkou TESLA Holding a.s. 

netýká. 

4.3.3 Shrnutí 

Za situace, že by mateřská společnost Kilcullen Tesla Holdings S.A vedla 

účetnictví a sestavovala konsolidovanou účetní závěrku podle mezinárodních účetních 

standardů, bylo by přínosné, pokud by TESLA Holding a.s. sestavovala konsolidovanou 

účetní závěrku také dle mezinárodních účetních standardů a tím tak eliminovala rozdíly 

v obou právních úpravách, především v tom, co se podle obou úprav považuje za aktiva 

a závazky.  

Ovšem vzhledem k tomu, že společnost TESLA Holding a.s. a její dceřiné 

společnosti nemají akcie, které jsou obchodované na burze, sestavovat výkazy 

a konsolidovanou účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů by bylo 

značně problematické, a to hlavně s ohledem na to, že se ve většině případů vychází 

z reálné hodnoty ať už identifikovatelných čistých aktiv, závazků či pořizovací ceny 

vlastnického podílu a vyčíslení nekontrolních podílů. 

4.4 Srovnání plné metody konsolidace dle české legislativy a IFRS 

V souvislosti s konsolidačním celkem, kterému jsem věnovala praktickou část, 

je dle mého názoru plná metoda konsolidace dle české právní úpravy poměrně 

jednodušší než by tomu bylo dle IFRS. Srovnání jednotlivých kroků konsolidace 

je uvedeno v následující Tabulce 31. 
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Tab. 31: Porovnání plné metody dle obou právních úprav 

 Porovnání ČÚL IFRS 

rozdíl 
přetřídění a úpravy jednotlivých 

položek účetních závěrek 

identifikace položek čistých aktiv 

nabývané jednotky 

rozdíl 
úpravy ocenění aktiv a závazků 

dceřiné společnosti 

ocenění položek identifikovatelných 

čistých aktiv 

stejné agregace agregace 

stejné vyloučení cenných papírů a podílů vyloučení majetkové účasti investora 

podobné 
rozdělení konsolidovaného vlastního 

kapitálu 
vykázání vlastního kapitálu 

stejné vyloučení vzájemných transakcí vyloučení vzájemných transakcí 

rozdíl 
vyčíslení a odpis konsolidačního 

rozdílu 
vykázání goodwillu 

podobné 
vyčíslení a vyloučení menšinových 

podílů 
vykázání nekontrolního podílu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Již první věc, ve které je poměrně zásadní rozdíl, je první krok, kterým je 

z pohledu české legislativy přetřídění a úpravy jednotlivých položek účetních závěrek 

a dle IFRS je to identifikace položek čistých aktiv nabývané jednotky. Rozdíl je v tom, 

že dle české legislativy se jedná pouze o přetřídění jednotlivých položek, aby mohly být 

v plné výši agregovány, oproti tomu dle IFRS se jedná o identifikaci aktiv, která nemusí 

být ve výkazech dceřiné společnosti zobrazena a lze je zařadit do konsolidovaných 

výkazů, anebo naopak aktiva, která ve výkazech dceřiné společnosti jsou, ale začleněna 

do konsolidovaných výkazů být nemohou, např. nedokončený nehmotný majetek. 

Co se týče dalšího kroku, kterým jsou úpravy ocenění dle české legislativy 

a ocenění identifikovatelných čistých aktiv dle IFRS, pak se jedná o rozdíl podstatný. 

Dle české legislativy se jedná o úpravy rozdílů ve způsobu oceňování u jednotlivých 

společností (mateřské a dceřiné), ale dle IFRS jde o ocenění těchto aktiv reálnou 

hodnotou. Pokud bych porovnávala báze ocenění, pak dle české legislativy 

se v souvislosti s konsolidací agregují jednotlivé položky v historických cenách, kdežto 

dle IFRS na základě reálné hodnoty, jak jsem již zmínila. Mezinárodní účetní standardy 

udávají výjimky, kdy nemusí docházet k přecenění na reálnou hodnotu, a to konkrétně 

v případě, jedná-li se o odloženou daň, závazky a aktiva ze zaměstnaneckých požitků či 

o dlouhodobá aktiva držená k prodeji. 

Posledním velkým rozdílem je vyčíslení konsolidačního rozdílu. Jelikož se dle 

české legislativy oceňují vlastnické podíly dle pořizovací ceny, pak nevzniká problém 
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se samotným oceněním vlastnického podílu nebo menšinových podílů. Konsolidační 

rozdíl je pak vypočítán takto: pořizovací cena vlastnického podílu ponížená o podíl 

na vlastním kapitálu společnosti ke dni akvizice. Tento vlastní kapitál ke dni akvizice 

se vypočítá tak, že se od vlastního kapitálu odečte poakviziční výsledek hospodaření. 

V souvislosti s pravidly IFRS je na místě rozhodnutí, jestli dojde k vyčíslení celkového 

goodwillu, který v sobě zahrnuje i nekontrolní podíly, nebo částečného goodwillu, kde 

je nekontrolní podíl vylučován jako podíl menšinových akcionářů na reálné hodnotě 

čistých identifikovatelných aktiv ke dni akvizice. Celkový goodwill je pak počítán 

takto: (kupní cena vlastnického podílu plus nekontrolní podíly v reálné hodnotě) mínus 

identifikovatelná čistá aktiva v reálné hodnotě k datu akvizice. Zásadní rozdíl při 

vyčíslení konsolidačního rozdílu je tedy opět ve způsobu ocenění, ať už aktiv nebo 

samotného vlastnického podílu. Dalším rozdílem je pak to, že v souvislosti 

s konsolidačním rozdílem dle české legislativy je zahrnut pouze vlastnický podíl 

mateřské společnosti, nikoli podíl menšinových akcionářů. 

Co je podobné na základě obou právních úprav, je pak rozdělení vlastního 

kapitálu na vlastnický podíl mateřské společnosti a menšinové vlastnické podíly a také 

samotné vyloučení menšinových podílů z vlastního kapitálu. Dle české legislativy to 

v praxi vypadá tak, že se vezme vlastnický podíl menšinových akcionářů a vynásobí 

se jednotlivými položkami vlastního kapitálu, přičemž tyto hodnoty se následně 

vyloučí.  

Mezi stejné kroky této metody dle obou právních úprav patří jistě samotná 

agregace, pokud neuvažuji rozdělení jednotlivých položek, které agreguji, ale samotný 

postup agregace se žádným způsobem neliší. Stejně jako agregace, pak stejným 

způsobem probíhá vyloučení cenných papírů a podílů mateřské společnosti na dceřiné 

společnosti, v praxi to znamená vyloučení hodnoty cenných papírů a podílů vztahujících 

se k dceřiné společnosti z rozvahové položky cenné papíry a podíly. Posledním stejným 

krokem je vyloučení vzájemných transakcí, neboli pohledávek a závazků, tržeb 

a nákladů, vyplacených dividend či půjček, které probíhají mezi podniky v rámci 

konsolidační skupiny.  
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo aplikovat plnou metodu konsolidace dle české 

účetní legislativy a identifikovat kroky, které by společnost musela učinit, aby mohla 

aplikovat plnou metodu konsolidace dle IFRS, a následně je porovnat. Aplikaci plné 

metody konsolidace jsem dle české účetní legislativy provedla v podmínkách 

společnosti TESLA Holding a.s. v letech 2007 - 2012. Společnost v roce 2007 koupila 

společnost TESLA, akciová společnost, v roce 2008 společnost TESLA Military 

Technologies, a.s. a v roce 2011 společnost TESLA Solar, s.r.o. Vlivem nákupu 

vlastnického podílu ve společnosti TESLA, akciová společnost se mateřská společnost 

stala povinnou sestavit konsolidovanou účetní závěrku a tedy konsolidované výkazy za 

konsolidační celek (mateřská a dceřiné společnosti), a to proto, že splnila podmínky 

stanovené zákonem o účetnictví.  

Důležitým krokem při aplikaci plné metody bylo stanovení konsolidačního 

rozdílu a odpisu konsolidačního rozdílu, přičemž nejproblematičtěji se tento krok jevil 

v případě první společnosti, která z počátku nevlastnila 100% vlastnický podíl. 

Samotnou plnou metodu konsolidace jsem pak aplikovala tak, že jsem nejprve 

agregovala veškeré položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty a tyto agregované položky 

upravovala. V aktivech šlo o vyloučení cenných papírů a podílů týkající se dceřiných 

společností, začlenění kladného konsolidačního rozdílu sníženého o jeho odpis a také 

o vyloučení vzájemných transakcí - pohledávek z obchodní činnosti, závazky z titulu 

půjčky od dceřiných společností nebo také poskytnuté zálohy v rámci konsolidační 

skupiny. Úprava pasiv byla velmi rozdílná pouze v roce 2007, kdy jsem vyčíslila 

a následně vyloučila menšinové podíly, a to vzhledem k tomu, že od následujícího roku 

již společnost držela 100% vlastnické podíly svých dceřiných společností. Další 

rozdílná úprava pasiv spočívala ve druhém roce konsolidace, a to při vyloučení částky 

z výsledku hospodaření minulých let, kterou jsem vypočítala jako vylučovaný většinový 

výsledek hospodaření běžného období v roce 2007, ke kterému jsem přičetla 

vylučovaný většinový výsledek hospodaření minulých let 2007 a odpis konsolidačního 

rozdílu, taktéž v roce 2007. Další úpravy byly pak v jednotlivých letech podobné, ať 

už se jednalo o vyloučení zmíněných vzájemných transakcí či vyplacených podílů 

na zisku (dividend). 
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Pokud bych hodnotila, zda bylo vlastnictví podílů v jednotlivých společnostech 

přínosné, dívala bych se na tuto situaci ze dvou hledisek. Prvním by byl celkový 

konsolidovaný výsledek hospodaření, který v jednotlivých letech vycházel poměrně 

lépe než v situaci, kdy by společnost nevlastnila vlastnické podíly ve zmiňovaných 

dceřiných společnostech. Druhým hlediskem by pak byla pomoc od dceřiných 

společností v souvislosti s poskytnutými půjčkami. Celkově byla tedy držba 

vlastnických podílů v těchto společnostech přínosná i z hlediska toho, že nevyšel 

záporný konsolidační rozdíl, tedy investice se nejevila jako ztrátová a společnosti, 

ve kterých měla mateřská společnost podíl, nedosahovaly významného zadlužení 

či záporných výsledků hospodaření. 

Co se týče porovnání plné metody konsolidace dle české legislativy, kterou jsem 

i prakticky aplikovala, a této metody dle IFRS, pak lze jednoznačně říci, že sestavení 

konsolidovaných výkazů dle české legislativy je podstatně jednodušší než dle IFRS, 

alespoň v podmínkách konsolidující účetní jednotky TESLA Holding a.s. Jednoduchost 

spočívá především v ocenění samotné investice a jednotlivých položek aktiv a závazků, 

které se na základě české legislativy oceňují na principu historických cen, oproti reálné 

hodnotě, kterou vyžadují mezinárodní účetní standardy.  

Po vypracování této práce lze říci, že mezinárodní účetní standardy mohou 

využívat daleko jednodušeji společnosti, které mají akcie obchodovatelné na burze 

s ohledem na bázi ocenění reálnou hodnotou. Pro společnost TESLA Holding a.s. 

by bylo sestavení konsolidovaných výkazů a aplikace plné metody konsolidace 

dle mezinárodních účetních standardů velmi náročné, ať už z pohledu časové náročnosti 

či potřeby kvalifikovaných odborníků, kteří se v problematice mezinárodních účetních 

standardů velice dobře orientují. Nejtěžší částí by pro společnost TESLA Holding a.s. 

byly skutečnosti, které by musela zohlednit v souvislosti s prvotním užitím 

mezinárodních účetních standardů, v rámci které je nutné přistoupit k náročným 

krokům, ať už se jedná o přecenění na reálnou hodnotu nebo vyčíslení odložené daně 

z titulu přecenění. 

V závěru lze tedy říci, že v podmínkách společnosti TESLA Holding a.s. 

i v podmínkách společností, které nemají cenné papíry obchodovatelné na burze, 

je aplikace plné metody konsolidace dle mezinárodních účetních standardů velmi 

složitou záležitostí. Podobně velkým společnostem, které nemají akcie obchodovatelné 
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na burze jako společnost TESLA Holding a.s. a její dceřiné společnosti, bych tedy 

doporučila sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a tedy konsolidované výkazy při 

aplikaci plné metody konsolidace dle české legislativy, a to jak z hlediska jednoduchosti 

tak i srozumitelnosti pro české mateřské společnosti.  

Zpracování této diplomové práce bylo pro mě a mé budoucí povolání velmi 

přínosné a dle mého názoru by tato diplomová práce mohla také sloužit společnostem, 

jako určitý podklad při rozhodování mezi zmiňovanými právními úpravami či jako 

návod, jakým způsobem při konsolidaci plnou metodou postupovat. 
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