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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá komplexním posouzení společnosti XYZ s.r.o. v letech 

2006 aţ 2010. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy a 

představení společnosti. Ve druhé části jsou tyto poznatky vyuţity pro rozbor finanční 

situace společnosti. Závěrečná část hodnotí výsledky jednotlivých analýz, upozorňuje 

na kritické oblasti a navrhuje moţná doporučení směřující k lepšímu zefektivnění 

společnosti. 

 

Annotation 

This thesis focuses on complex appraisal of XYZ from 2006 to 2010. Its first part deals 

with theoretical knowledges of financial analysis and with presentation of the company. 

These knowledges are used to analyze the financial situation of the company in the 

second part. The final section of this work evaluates the results of each analysis, 

highlights the critical areas and suggests some possible recommendations towards 

improving the efficiency of the company. 
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Úvod 

 

Společnost, která chce v dnešní době efektivně řídit svoji finanční strukturu, musí znát 

své finanční zdraví. Ekonomické prostředí se neustále mění a tyto změny mají vliv 

rovněţ ve společnostech, které jsou součástí tohoto prostředí Pro zajištění 

dlouhodobého dosahování zisku jsou společnosti nuceny provádět analýzy a to jak 

v menším, či větším rozsahu.  

Pokud je společnost schopna tuto finanční analýzu zrealizovat, získá tím informace o 

vlastním hospodaření a tím dokáţe odhalit své nedostatky, které můţe minimalizovat, 

nebo v lepším případě je úplně odstranit. Společnosti, které nemají důkladné informace 

o svém hospodaření, se mohou velmi snadno stát nestabilními a v horším případě můţe 

kaţdá neočekávaná situace dovést společnost aţ k úpadku. Proto správné posouzení je 

cílem vedoucím k poznání skutečné situace ve společnosti. 

Toto téma diplomové práce jsem si vybrala vzhledem k aktuální situaci společnosti ve 

které pracuji.  Společnost se zabývá převáţně velkoobchodem s drogistickým zboţím. 

V současné době dosahuje společnost obratu přes 19 mil Kč a to i přes to, ţe v roce 

2008 prodělala citelnou ztrátu. Důsledkem byla přicházející hospodářská krize, ale i 

chybné rozhodování  z důvodu netransparentnosti finanční a ekonomické situace ve 

společnosti. Tento důvod byl zároveň pro mě motivací k výběru daného tématu 

diplomové práce.  Protoţe dosud nebyla finanční analýza v dané společnosti 

realizována, provedu komplexní posouzení na základě vybraných metod finanční 

analýzy a na základě zjištěných nedostatků navrhnu moţná řešení, které by vedly ke 

zlepšení finanční situace ve společnosti. 

  

. 
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Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je zpracování finanční analýzy společnosti XYZ, 

zhodnocení dosaţených výsledků a konečné předloţení návrhů vedoucí ke zlepšení 

finanční situace podniku. Společnost se v současné době potýká s finančními problémy 

a mým úkolem je najít příčinu za pomocí finanční analýzy, která přinese informace o 

hospodaření společnosti a o jejím finančním zdraví. Výsledky této finanční analýzy 

poslouţí k vytvoření vlastního návrhu na celkové zlepšení situace. 

V první části mé diplomové práce  se zaměřím na teorii finanční analýzy, její definici, 

hlavní cíle, uţivatele a nedostatky.  Zaměřím se na metody a postupy, které se při 

finanční analýze vyuţívají.  

Dílčím cílem diplomové práce je navrţení takových opatření, které by byly 

aplikovatelné v dané společnosti. 

Ve druhé části představím analyzovanou společnosti a analyzuji její vnitřní a vnější 

podmínky, silné a slabé stránky, konkurenci, dodavatele i odběratele. Zaměřím se také 

na příleţitosti a hrozby. 

Ve třetí, praktické části provedu finanční analýzu, při které vyuţiji poznatky, které jsem 

zpracovala v první a druhé části mé diplomové práce. Aplikuji vybrané postupy a 

analýzy za sledované období. Potřebná data budu čerpat z účetních výkazů, jako jsou 

rozvaha v plném rozsahu, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu. K analýze společnosti 

pouţiji informace z interních materiálů společnosti, zkušeností a znalostí majitelů a 

kompetentních osob, webových stránek a vlastních zkušeností. 

Výsledky této finanční analýzy poslouţí k vytvoření návrhů a opatření pro celkové 

zlepšení finanční situace. Závěrem navrhnu opatření a návrhy, které by měly vést ke 

zlepšení finanční situace společnosti.  
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1   Teoretická východiska práce 

 

1.1 Finanční analýza 

 

Finanční analýza představuje významnou součást finančního řízení společnosti, protoţe 

zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným rozhodnutím a skutečností. Závěry a 

poznatky finanční analýzy slouţí nejen pro strategické a taktické rozhodování o 

investicích a financování, ale i pro reporting vlastníkům a věřitelům. Dříve, neţ jsou 

přijímána jakákoliv rozhodnutí, musí být známé finanční zdraví společnosti.  

Proto jednou z rozhodujících fází je finanční analýza, která pomáhá odhalit, zda je 

společnost dostatečně zisková, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda vyuţívá 

efektivně svých aktiv, zda je schopna včas splácet své závazky a celou řadu, která 

pomáhá odhalit, zda je společnost dostatečně zisková, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda vyuţívá efektivně svých aktiv, zda je schopna včas splácet své závazky a 

celou řadu dalších významných skutečností.[1] 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protoţe působí jako zpětná 

informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho 

předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít, nebo 

kterou nečekal. 

Definovat finanční analýzu lze mnoho způsoby, ale podstatou je následující: 

 Finanční analýza je v zásadě systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsaţena především v účetních výkazech; [2] 

 Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a 

předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku; 

 Finanční analýza je specifickým typem analýzy, jejímţ smyslem je provést 

zhodnocení finančního hospodaření; [1] 
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Cíle finanční analýzy: 

 Posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku.; 

 Analýza dosavadního vývoje podniku; 

 Komparace výsledků analýzy v prostoru; 

 Analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidní rozklady); 

 Poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti; 

 Analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty; 

 Interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování; [3] 

 

Zdrojem údajů pro finanční analýzu jsou interní finanční výkazy, jedná se konkrétně o 

rozvahu, výkaz zisků a ztrát a výkaz o cash flow. Dalšími podklady mohou být výroční 

zprávy společnosti, různé statistické šetření, údaje manaţerského účetnictví, ale mohou 

to být i externí údaje o jiných podnicích, které slouţí pro srovnání s ostatními, hlavně 

konkurenčními podniky. Ve finanční analýze se pouţívají různé rozborové techniky 

pomocí analýz poměrových ukazatelů, souhrnných indexů hodnocení, které pouţívají 

nejen manaţeři, kteří patří mezi interní subjekty, ale i  investoři, banky a instituce, které 

řadíme mezi subjekty externí.  
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1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Zpracování finanční analýzy vyţaduje získání dat, díky kterým se získá kvalitní 

zpracování a také dosaţení reálných výsledků. Základní zdroje dat představují účetní 

výkazy podniku, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow a příloha 

k účetní závěrce. Řadu cenných informací obsahuje také výroční zpráva. Čerpat 

informace lze také ze zpráv samotného vrcholového vedení podniku, ze správ 

vedoucích pracovníků či auditorů, z firemní statistiky produkce, poptávky, odbytu či 

zaměstnanosti, z oficiálních ekonomických statistik, z burzovního zpravodajství, 

z komentářů odborného tisku, z nezávislých hodnocení a prognóz. [1] 

Kvalita získaných informací se odráţí v přesnosti a vypovídající schopnosti výsledků 

finanční analýzy, proto by přípravě a sběru dat měla být věnována patřičná pozornost. 

Čím více analytik, zpracovávajíc finanční analýzu o společnosti ví, tím má větší šanci 

vytvořit finanční analýzu s vysokou vypovídající schopností. 

 

1.3 Účetní výkazy pro zpracování finanční analýzy 

 

Znalost obsahu jednotlivých poloţek účetních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisků a 

ztrát a výkaz cash flow jsou základním předpokladem pro práci s nimi v rámci 

doporučovaných metod a postupů finanční analýzy. Kromě znalosti poloţek 

jednotlivých výkazů je také nezbytné znát vzájemné souvztaţnosti výkazů.  

Pohled na majetkovou a finanční strukturu podniku poskytuje rozvaha podniku, která 

dává na straně aktiv přehled o výši a struktuře majetku a na straně pasiv nám dává 

přehled o způsobu financování tohoto majetku. Na straně pasiv je důleţitá informace o 

výsledcích hospodaření společnosti. Tvorba výsledku hospodaření za aktuální účetní 

období je pak konkrétně zachycena  ve výkaze zisku a ztrát. Výsledek hospodaření 

představuje rozdíl mezi výnosy a náklady bez ohledu na to, zda vznikají skutečné reálné 

peněţní příjmy nebo výdaje. Z toho důvodu je pro finanční řízení podniku nutné 
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sledovat to peněţních prostředků – cash flow. Základním zdrojem informací pro 

finanční analýzu je účetní závěrka. V České republice je upravována zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále od 1.1.2003 soubor 

opatření, kterými se stanoví účetní osnova a postupy účtování. [4] 

 

1.3.1 Rozvaha 

 

Rozvaha je základním účetním výkazem. Ostatní výkazy vznikly odvozením z potřeby 

detailnějšího sledování vybraných ekonomických charakteristik. Rozvaha ukazuje 

finanční situaci firmy, stav jejího majetku a závazků k určitému datu. Aktiva rozvahy 

uvádí přehled toho, co podnik vlastní (hotovost, zásoby) a co mu dluţí ostatní 

ekonomické subjekty (pohledávky) neboli aktiva. Pasiva rozvahy  ukazují, čím a jakým 

způsobem jsou aktiva firmy financována (bankovní půjčky, závazky) neboli pasiva [5]. 

Platí zde pravidlo bilanční rovnosti, tzn. aktiva se rovnají pasivům. Rozvaha se člení do 

pěti základních oblastí. A to na aktiva (majetek), kterým je dlouhodobý majetek a 

oběţná aktiva. A na pasiva (kapitál), kterými jsou vlastní kapitál, cizí zdroje a 

krátkodobé závazky z obchodního styku. 

Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni kaţdého roku. Představuje základní 

přehled o majetku podniku v okamţiku účetní závěrky. Jde nám tedy o získání věrného 

obrazu ve třech základních  oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích financování 

a finanční situaci podniku. 

První oblastí je majetková situace podniku, ve které se zjišťuje v jakých konkrétních 

druzích je majetek vázán a jak je oceněn, nakolik je opotřeben, jak rychle se obrací a 

také optimální sloţení majetku. Druhou oblastí jsou zdroje financování, z nichţ byl 

majetek pořízen. Jedná se zejména o výši vlastních a cizích zdrojů financování a jejich 

strukturu. Důleţité jsou také informace o finanční situaci podniku a to jakého zisku 

podnik dosáhl, jak jej rozdělil, ale také, jak je podnik schopen dostát svým závazkům. 

[2] 
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1.3.2 Výkaz zisku a ztrát 

 

Smyslem výkazu zisků a ztrát je informovat o úspěšnosti práce podniku, o výsledku, 

kterého dosáhl podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi výnosy podniku 

dosaţnými v určitém období a náklady spojenými s jejich vytvořením. [4] 

Výkaz zisků a ztrát poskytuje informace o schopnosti společnosti zhodnocovat vloţený 

kapitál, tvořit zisk a plnit tak hlavní podnikatelský cíl. Ve finanční analýze se setkáváme 

s různými formami zisku. Klíčovým pro konstrukci je především účel, pro který je 

analýza zpracována. Mezi různé formy zisku patří: 

 Hrubé rozpětí – rozdíl trţeb z prodeje zboţí a náklady vynaloţené na prodané 

zboţí; 

 Přidaná hodnota – jedná se o rozdíl výroby a výrobní spotřeby; 

 Čistý zisk k rozdělení – jedná se o čistý zisk po zdanění – EAT; 

 Zisk před zdaněním – jedná se o čistý zisk zvýšený o daň z příjmu za 

mimořádnou a běţnou činnost – EBT; 

 Zisk před zdaněním a úroky – zisk před zdaněním zvýšený o nákladové úroky – 

EBIT; 

 Zisk před zdaněním, úroky a odpisy – EBITDA; 

 Čistý provozní zisk po zdanění – NOPAT; 

 Ekonomický zisk – jedná se o úpravu zisku o oportunitní náklady – náklady 

ušlých příleţitostí; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 

 

1.3.3 Cash flow – přehled o finančních tocích 

 

Výkaz cash flow srovnává bilanční formou zdroje tvorby peněţních prostředků (příjmy) 

s jejich uţitím (výdaji) za určité období. Slouţí k posouzení skutečné finanční situace. 

Přehled o peněţních tocích podává informace v průběhu účetního období. Peněţními 

toky rozumíme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů. Za peněţní prostředky se povaţují peníze v hotovosti včetně cenin, peněţní 

prostředky na účtu a peníze na cestě. Peněţními ekvivalenty je likvidní majetek, který 

můţeme s nízkými dodatečnými transakčními náklady přeměnit v předem známou 

peněţní částku. [1] 

Výkaz cash flow rozdělujeme na tři základní části: Provozní činnost, investiční činnost 

a finanční činnost. Výkaz zaměřující se na provozní činnosti ukazuje, jak odpovídá 

hospodářský výsledek za běţnou činnost skutečně vydělaným penězům a jak se změnily 

v oblastech pohledávek, závazků a zásob. Oblast investiční činnosti ukazuje výdaje na 

investiční činnost, ale také příjmy z prodeje majetku. Ve finanční činnosti se hodnotí 

financování. Pohyby dlouhodobého kapitálu, zejména splácení a přijímání dalších úvěrů 

a také peněţní toky souvislé s pohybem vlastního jmění. 

Analýza cash flow můţe být stanovená přímou nebo nepřímou metodou. Při aplikaci 

přímé metody firma provede celkovou bilanci peněţních příjmů a výdajů, přičemţ cash 

flow se určí jako rozdíl. Pro účely rozborů je však výhodnější pouţít metodu nepřímou, 

která stanovuje cash flow jako součet čistého zisku po zdanění, odpisů za dané období a 

přírůstků resp. úbytků příslušných poloţek aktiv a pasiv vůči počátečnímu stavu. [10] 

 

1.3.4 Příloha účetní závěrky 

 

Velmi cenné informace pro zpracovávání finanční analýzy poskytuje příloha účetní 

závěrky. Vyhláška č. 500/2002 Sb. vymezuje uspořádání a obsahové vymezení 

vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky. [1] 

V příloze účetní závěrky lze najít např.: 
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 Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný vliv nebo 

rozhodující vliv na této účetní jednotce s uvedením výše vkladu v procentech, 

popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním 

rejstříku a popis organizační struktury účetní jednotky; 

 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období a z toho členů 

řídících orgánů, s uvedením výše osobních nákladů; 

 Výši půjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek; 

 Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o pouţití účetních metodách, 

způsobech oceňování a odpisování, jejichţ znalost pro posouzení finanční a 

majetkové situace; 

 Podle způsobu významnosti způsob stanovení opravných poloţek a oprávek 

k majetku; 

 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

 Řada dalších informací o společnosti; 

 

 

1.4 Základní metody finanční analýzy 

 

Ve finanční analýze jsou zpravidla dvě rozborové techniky, a to tzv. procentní rozbor a 

poměrová čísla.[4] Východiskem obou technik jsou absolutní ukazatelé, mezi které patří 

ukazatelé stavové a ukazatelé tokové. Ukazatelé stavové vyjadřují stav k určitému datu 

(rozvaha) a ukazatelé tokové poskytují informace o údajích za určitý časový interval 

(výkaz zisku a ztrát a cash flow). 

Technika procentního rozboru spočívá v rozboru absolutních vstupních dat a zpracování 

rozboru vertikální a horizontální struktury účetních výkazů.  Zatímco poměrová analýza 

pracuje s poměrovými ukazateli a vytváří tak paralelní a pyramidové soustavy 

ukazatelů. Paralelní soustavy ukazatelů popisují vţdy určitou oblast finanční situace 

podniku (likviditu, aktivitu atp.), přičemţ podnik přikládá všem charakteristikám stejný 

význam. Pyramidové soustavy jsou zaloţeny na účelových vazbách. Na základě účelu 
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určíme hlavní vrchol pyramidy, který je pak v dalších krocích rozloţen na dílčí kritéria, 

jejichţ smyslem je objasnit změny chování vrcholového ukazatele. Vlastní ukazatele 

finanční analýzy lze členit na ukazatele absolutní, rozdílové, poměrové a souhrnné.[2] 

K základním metodám, které se při finanční analýze vyuţívají, patří zejména:  

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů. Jedná se o analýzu majetkové a 

finanční struktury; uţitečným nástrojem je analýza trendů (horizontální analýza) 

a procentní rozbor jednotlivých dílčích poloţek rozvahy (vertikální analýza); 

 Analýza tokových ukazatelů. Týká se především analýzy výnosů, nákladů, zisku 

a cash flow; opět je vhodné vyuţití horizontální a vertikální analýzy; 

 Analýza rozdílových ukazatelů. Nejvýraznějším ukazatelem je čistý pracovní 

kapitál; 

 Analýza poměrových ukazatelů. Jde především o analýzu ukazatelů likvidity, 

rentability, aktivity, zadluţenosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu na 

bázi cash flow a dalších ukazatelů; 

 Analýza soustav ukazatelů; 

 Souhrnné ukazatele hospodaření; [1] 

K finanční analýze mohou být vyuţívány také i sloţitější přístupy, při kterých se 

pouţívají různé metody matematické, nebo statistické. 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 

 

1.5  Analýza absolutních ukazatelů 

 

Základním zdrojem jsou data obsaţená ve finančních výkazech a jsou v hodnotovém 

vyjádření. Jedná se o data v absolutním vyjádření, měřící rozměr určitých jevů, jako je 

např. majetek, peněţní tok, nebo kapitál. Podle toho, zda vyjadřují určitý stav, nebo 

informují o údaji za určitý interval, hovoříme o veličinách stavových a tokových. Toto 

rozlišení má pro finanční analýzu zásadní význam, neboť bychom měli dbát na 

srovnatelnost dat. 

Veličiny stavové tvoří obsah účetního výkazu rozvaha. Zde je k určitému datu uvedena 

hodnota majetku a kapitálu. Naproti tomu účetní výkaz zisků a ztrát obsahuje veličiny 

tokové, např. jakých trţeb bylo za plynulé období ve společnosti dosaţeno. 

Absolutní ukazatele tvoří základní východisko rozboru a vycházejí přímo z posuzování 

hodnot jednotlivých poloţek základních účetních výkazů. Tento přístup je poměrně 

omezený, protoţe se nezpracovává ţádnou matematickou metodou. Tyto ukazatele se 

pouţívají při zpracování horizontální a vertikální analýzy.  

 

1.5.1 Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů. Rozbor 

horizontální analýzy si klade za cíl změřit pohyby jednotlivých veličin a to absolutně a 

relativně a změřit jejich intenzitu. 

Horizontální analýza porovnává jednotlivé hodnoty v časové řadě. Jako minimum pro 

horizontální analýzu se uvádí alespoň tři po sobě jdoucí období, ale optimální je pětileté 

období. Při analýze se berou v úvahu jak změny absolutní hodnoty, tak procentní změny 

jednotlivých poloţek výkazů k výchozímu roku.  

K dosaţení dostatečně vypovídající schopnosti této metody analýzy je důleţité zajistit 

také srovnatelnost údajů v časové řadě a vyloučit z údajů všechny náhodné vlivy, které 

na vývoj určité poloţky nějakým způsobem působily. Při odhadech budoucího vývoje je 
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třeba do analýz zahrnout objektivně předpokládané změny, jak např. změny 

regulovaných cen nebo jejich deregulaci, procento inflace, vývoj měnového kurzu apod. 

Procentuální vyjádření je výhodnější v okamţiku, pokud se provádí hlubší zkoumání a 

umoţní rychlejší orientaci v číslech. Pouţití analýzy v absolutních číslech umoţňuje 

objektivnější pohled na jednotlivé poloţky z hlediska jejich absolutní důleţitosti. Cílem 

horizontální analýzy je absolutně i relativně změřit intenzitu změn jednotlivých poloţek. 

[2] 

Rozbor můţe být zpracován buď v meziročním srovnání jako řetězový index, nebo 

pomocí bazického indexu. 

 Bazické indexy porovnávají hodnota určitého ukazatele v jednotlivých období 

s hodnotou téhoţ ukazatele ve zvoleném období, které je vzato za základní 

srovnání; 

 Řetězové indexy srovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých období 

s hodnotou téhoţ ukazatele v předcházejícím období; [13] 

Cílem horizontální analýzy je však v obou případech absolutně i relativně změřit 

intenzitu změn jednotlivých poloţek.  

 

1.5.2 Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor základních účetních výkazů. Cílem 

vertikálního rozboru je zjistit, jak se jednotlivé části podílely např. na celkové bilanční 

sumě a z hlediska časového zjištění pohybu v nastavení majetkového a finančního 

portfolia. Vzhledem k tomu, ţe vertikální rozbor je vyjadřován v procentech je moţné 

jej vyuţít také pro srovnání se společnostmi v rámci stejného oboru podnikání a nebo 

obecně s odvětvovými průměry. [2] 

Analýza vertikální struktury účetních dokladů posuzuje strukturu majetku, kapitálu, 

nákladů a výnosů a jejich změna struktury v čase. Vertikální analýza umoţňuje srovnat 

účetní výkazy daného roku s výkazy z minulých let a zejména pak porovnat několik 
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firem různých velikostí. Technika rozboru bývá zpracovávána v jednotlivých letech od 

shora dolů – vertikálně. Na straně aktiv procentní podíly jednotlivých poloţek na 

celkových aktivech informují o tom, do jakých aktiv investovala účetní jednotka svůj 

kapitál. Na straně pasiv podává vertikální analýza přehled o tom, z jakých zdrojů účetní 

jednotka svá aktiva financovala, zda převáţně z vlastního kapitálu, nebo v jaké míře 

vyuţila i kapitálu cizího. U cizího kapitálu se dále sleduje časová návratnost těchto 

zdrojů – v jaké míře účetní jednotka uţívala krátkodobý nebo dlouhodobý cizí kapitál. 

[6, str.31] 

Kapitálová struktura vypovídá o tom, z jakých zdrojů majetek vzniká. Základním cílem 

kapitálové struktury společnosti je vyhodnotit zdroje financování. Celková velikost 

zdrojů financování závisí především na velikosti společnosti. Pokud společnost 

neefektivně vyuţívá kapitál, dochází k tomu, ţe je dlouhodobým majetkem kryt i 

oběţný majetek. Vţdy by však kapitálová struktura měla být taková, aby se společnost 

nedostávala do platební neschopnosti. 

Majetková struktura firmy hodnotí sloţení stálých o oběţných aktiv  společnosti a je 

závislá na předmětu činnosti. Majetková struktura je závislá také na finanční politice 

společnosti. Obchodní společnost ve větší míře vyuţívá krátkodobé zdroje financování.  

Z hlediska financování je pro společnost výhodnější vyuţívání krátkodobých cizích 

zdrojů financování, neboť dlouhodobé zdroje financování jsou přirozeně zároveň draţší. 

Krátkodobé zdroje financování jsou ale také rizikovější. Je tedy nezbytně nutné hledat 

co nejvyváţenější strukturu vzhledem k oboru podnikání. 

Z hlediska majetkového je pro společnost výhodnější, má-li investovány prostředky do 

dlouhodobějších aktiv, protoţe pomocí nich můţeme dosáhnout vyšší výnosnosti. 

Důleţité však je, aby společnost zajistila svou likviditu, takţe jsou nezbytně nutné i 

poloţky oběţného majetku. S umístěním zdrojů financování také souvisí otázka rizika. 

Zde platí, ţe čím méně rizikové bude aktivum, tím méně bude výnosné. V souvislosti 

s majetkovou strukturou je důleţité sledovat likviditu. 
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1.6 Analýza tokových ukazatelů 

 

Analýza tokových ukazatelů ke své analýze pouţívá výkaz zisků a ztrát a výkaz o 

peněţních tocích – cash flow. Tato analýza zahrnuje analýzu cash flow, trţeb a nákladů 

a posuzují se jednotlivé ukazatele. Dále je nutné posoudit změny  v čase, procentuální 

sloţení sloţek ukazatelů, tempa růstu a formulovat působící jevy.[7] 

„Peněţní tok – cash flow je skutečný pohyb peněţních prostředků společnosti. Je 

východiskem pro řízení likvidity společnosti, neboť: 

 Existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněţním 

vyjádřením ( např. nákup zásob na obchodní úvěr); 

 Vzniká časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávajícími náklady 

a jejich finančním zachycením (vznik mzdových nákladů a vlastní výplata 

mezd);“ [3, str.43] 

 Vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy (podvojné 

účetnictví zachycuje hospodářské jevy a výsledek hospodaření podniku 

nezávisle na okamţiku uskutečněných plateb); 
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1.7 Analýza poměrových  ukazatelů 

 

Analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních účetních 

výkazů.  Poměrová analýza charakterizuje vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Poměrové ukazatele jsou nejpouţívanější a 

nejvýstiţnější metodou finanční analýzy. Umoţní získat rychlý a pravdivý obraz o tom, 

jak je podnik rentabilní, likvidní, aktivní a zadluţený. [7] 

Výchozím nástrojem poměrových ukazatelů je výpočet a okomentování finančních 

poměrů mezi poloţkami účetních výkazů. Aby měl však poměrový ukazatel nějakou 

logiku, musí mezi poloţkami uváděnými do poměru existovat určitá souvislost a 

návaznost. Poměrové ukazatelé umoţňují: 

 Provádět analýzu časového vývoje finanční situace podniku; 

 Pouţití jako vhodného nástroje průřezové analýzy; 

 předvídat budoucí vývoj; [8] 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji pouţívaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům z hlediska vyuţitelnosti i z hlediska  jiných úrovní analýz. Poměrový ukazatel 

se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních poloţek základních účetních 

výkazů k jiné poloţce nebo k jejich skupině.  

Poměrové ukazatele členíme z hlediska výkazů, ze kterých je primárně čerpáno na 

ukazatele struktury majetku a kapitálu, ukazatele tvorby výsledku hospodaření a na 

ukazatele na bázi peněţních toků. Toto členění je postaveno na logických základech, 

neboť kaţdá skupina je zaměřena na jeden ze tří hlavních účetních dokladů, které máme 

k dispozici pro finanční analýzu. Ukazatele struktury majetku a kapitálu jsou 

konstruovány na základě rozvahy a nejčastěji se vztahují k ukazatelům likvidity, 

protoţe zkoumají vzájemný vztah rozvahových poloţek, které svědčí o vázanosti zdrojů 

financování v různých poloţkách majetku. Velmi podstatné jsou také ukazatele 

zadluţenosti, které hodnotí kapitálovou strukturu společnosti.  
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Ukazatelé tvorby výsledku hospodaření vycházejí primárně z výkazu zisku a ztráty a 

zabývají se strukturou nákladů a výnosů a strukturou výsledku hospodaření. Ukazatelé 

na bázi peněţních toků analyzují pohyb finančních prostředků a bávají velmi často 

součástí analýzy úvěrové způsobilosti. 

Z  hlediska zaměření poměrových ukazatelů členíme poměrové ukazatel  na ukazatele 

likvidity, ukazatele rentability, ukazatele zadluţenosti, ukazatele aktivity a ukazatele 

trţní hodnoty. [2] 

 

1.7.1 Ukazatel likvidity 

 

Trvalá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšného fungování 

podniku na podnikatelském trhu. Finanční riziko vyplývající ze struktury finančních 

zdrojů má i časovou dimenzi, která spočívá v tom, zdali je podnik schopen splatit své 

krátkodobé závazky. Posouzení likvidity je jedním z klíčových charakteristik finanční 

analýzy. Jednotlivé ukazatel poměrem vyjadřují, čím je moţné zaplatit, to co je nutné 

zaplatit. Mezi základní pojmy patří: 

 Solventnost – je vyjádřením schopnosti podniku hradit včas, v poţadované 

výši a na poţadovaném místě schopnosti podniku hradit včas, v poţadované 

výši a na poţadovaném místě všechny splatné závazky; 

 Likvidita – je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněţní 

prostředky a těmi krýt včas, v poţadované podobě a na poţadovaném místě 

všechny závazky; 

 Likvidnost – vyjadřuje míru obtíţnosti transformace majetku do hotovostní 

formy. Je obecnou charakteristikou majetku. Likvidnost se váţe především 

k majetkovým sloţkám, které nazýváme oběţná aktiva; [2] 
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Okamţitá likvidita – likvidita 1. stupně 

Okamţitá likvidita bývá označována jako likvidita 1.stupně a představuje to nejuţší 

vymezení likvidity. Měří schopnost účetní jednotky hradit okamţitě splatné závazky. 

Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější poloţky z rozvahy. Tyto nejlikvidnější prostředky 

tvoří peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky Můţeme do nich zahrnout různé formy 

finančních rezerv, kterými podnik disponuje, jako jsou např. některé druhy cenných 

papírů. Pro okamţitou likviditu platí doporučovaná hodnota v rozmezí 0,2 – 0,6.  [2] 

Rovnice č. 1: Okamţitá likvidita [%] 

                    
                             

                  
 

 

Pohotová likvidita – likvidita 2. stupně 

Pohotová likvidita bývá označována jako likvidita 2. stupně. Oběţná aktiva jsou sníţeny 

o zásoby. Ty jsou totiţ méně likvidní, neţ ostatní oběţná aktiva a jejich případný prodej 

je obvykle ztrátový.  Tento ukazatel nejlépe charakterizuje platební schopnost podniku, 

tj. schopnost podniku krýt svými peněţními prostředky své běţné závazky. Pro 

pohotovou likviditu platí doporučená hodnota 1,0 – 1,5.  Rychlá likvidita s niţším 

koeficientem ukazuje, ţe v poměru ke krátkodobému cizímu kapitálu je přísun peněz 

z trţeb nedostatečný. [2] 

Rovnice č. 2: Pohotová likvidita. [%] 

 

                    
                    

                  
 

 

Běţná likvidita – likvidita 3. stupně 

Běţná likvidita bývá označována jako likvidita 3. stupně. Běţná likvidita ukazuje, 

kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku. Vypovídá o tom, jak by 

byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběţná aktiva 
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v daném okamţiku na hotovost. Většinou by hodnota ukazatele likvidity měl být vyšší 

neţ jedna. Za ideální hodnotu ukazatele je povaţováno rozmezí 1,5 – 2,5. [2] 

Rovnice č. 3: Běţná likvidita. [%] 

                   
             

                  
 

 

1.7.2 Ukazatel rentability 

 

„Ukazatelé rentability poměřují zisk s výší zdrojů, které byly vynaloţeny na vytvoření 

tohoto zisku.“ [14, str. 33] 

Rentabilita, nebo-li výnosnost vloţeného kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. U těchto 

poměrových ukazatelů se nejčastěji vychází ze dvou základních účetních výkazů, a to 

z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. 

Ukazovatele rentability řadíme k poměrovým ukazatelům, které se pouţívají pro 

hodnocení a komplexní posouzení celkové efektivnosti podniku. Pomocí nich 

vyjadřujeme intenzitu vyuţívání, reprodukce a zhodnocování kapitálu vloţeného do 

podniku. Jednotliví ukazatelé rentability se od sebe liší podle toho, jaký zisk se dosazuje 

do čitatele a také podle toho, jaký vloţený kapitál dosadíme do jmenovatele zlomku 

v ukazateli. Pro různé výpočty rentability je nutné, aby byl vyloučen vliv změny sazby 

daně. Podobně můţeme vhodně měnit velikost jmenovatele ve vzorci v podobě kapitálu 

či aktiv. Závisí to na tom, zdali měříme velikost rentability vzhledem na celkový 

kapitál, vlastní kapitál nebo cizí kapitál. Kaţdá z těchto analýz nám přináší jiné 

informace a umoţňuje detailní pohled na měření rentability kapitálu. 

 

Rentabilita celkového kapitálu - ROA 

Rentabilita celkového kapitálu se pouţívá k celkovému posouzení efektivnosti podniku. 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání. 
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Nebere se přitom ohled na to, z jakých zdrojů jsou financována. Není zde důleţitá 

finanční struktura, protoţe se zde hodnotí veškerý kapitál vloţený do podnikání bez 

ohledu na to, odkud kapitál pochází. Ukazatel rentability celkového kapitálu můţeme 

pouţít  i pro hodnocení vnitropodnikových středisek. Musí být však splněna podmínka 

dokonale vedeného manaţerského účetnictví a controllingu. [2] 

 

Výpočet se provádí pomocí následujícího vztahu: 

Rovnice č. 4: Rentabilita celkového kapitálu. [%] 

     
    

      
 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Tento ukazatel rentability poskytuje firmě informaci o zúročení vlastního kapitálu. 

Investoři pomocí rentability vlastního kapitálu zjišťují, zda jejich kapitál přináší 

dostatečný výnos vzhledem k riziku. Rentabilita vlastního kapitálu je tedy klíčovým 

ukazatelem pro vlastníky podniku, kterými jsou akcionáři, společníci apod. Měřením 

rentability vlastního kapitálu vyjadřujeme výnosnost kapitálu vloţeného akcionáři. Tato 

míra zisku na jednotku investice kmenových akcionářů je ukazatel, podle kterého 

můţou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukovaný s náleţitou intenzitou 

odpovídající riziku investice. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby 

pokrylo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii (9, str. 99 len). Rentabilita 

vlastního kapitálu by měla být vyšší neţ míra výnosu bezrizikové alokace kapitálu na 

finančním trhu. [2] 

Výpočet se provádí dle následujícího vztahu: 

Rovnice č. 5: Rentabilita vlastního kapitálu. [%] 
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Rentabilita trţeb ROS 

Ukazovatel ROS, který vychází z pojetí hrubého zisku EBT 
1
 bývá pouţíván pro 

potřeby vnitropodnikového řízení firmy. Je vhodný pro porovnávání v čase a 

mezipodnikové porovnání. Při jeho srovnání je vhodné vyloučit vliv rozdílného 

úrokového zatíţení cizího kapitálu. V tomto případě se pouţije v čitateli vzorec EBIT 

místo EBT. Patří ke klíčovým ukazatelům efektivnosti podniku. Ukazatel trţeb 

vyjadřuje, jakou část trţeb pokrývají náklady a kolik zbývá na zisk. Udává procentuální 

podíl hospodářského výsledku po zdanění. V případě, ţe se ukazatel vyjádří v korunách, 

vyjadřuje ziskové rozpětí. (15 Lun A). To bývá mnohdy označováno jako zisková 

marţe. Zisková marţe je pouze malou modifikací ukazatele ROS, v čitateli pouţívá 

čistý zisk po zdanění. [2] 

Výpočet se provádí dle následujícího vztahu: 

Rovnice č. 6: Rentabilita trţeb [%] 

     
          

     
 

 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE 

Ukazatel ROCE bere v úvahu pouze dlouhodobé zdroje. Podává informaci o výnosnosti 

všech investorů.Tímto ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování na 

základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji, tj. 

zvýšení potenciálu vlastníka vyuţitím dlouhodobého cizího zdroje. Investovaný kapitál 

se vztahuje pouze na zpoplatněný kapitál. ROCE se často pouţívá k mezipodnikovému 

porovnávání, zejména k hodnocení monopolních veřejně prospěšných společností. [2] 

 

 

 

                                                             
1
 Earnings befor Taxes – HV před zdaněním 
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Rovnice č. 7:  Rentabilita dlouhodobého kapitálu. [%] 

      
    

                                  
 

 

Rentabilita nákladů (RN) 

Ukazatel rentability nákladů je poměrně často vyuţívaný a udává, kolik korun čistého 

zisku získá podnik vloţením 1Kč celkových nákladů. Čím vyšší je ukazatel rentability 

nákladů, tím lépe jsou zhodnocené vloţené náklady do hospodářského procesu a tím 

vyšší je zisk. Za vhodné se povaţuje jeho vyhodnocení v časovém horizontu jednoho 

roku a při mezipodnikovém porovnávání se doporučuje poměřovat jednotlivé sloţky 

nákladů. Je doplňkovým ukazatelem ROS, RN = 1 – ROS. [2] 

Rovnice č. 8: Rentabilita nákladů. [%] 

    
   

               
 

 

 

1.7.3 Ukazatel zadluţenosti 

 

Pojem zadluţenost vyjadřuje skutečnost, ţe podnik vyuţívá k financování svých aktiv 

cizí zdroje. Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování společnosti. 

Informují společnost o rozsahu financováním cizím kapitálem, jak krátkodobým, tak 

dlouhodobým, či vlastním kapitálem. 

Důleţitým cílem finančního řízení je dosáhnutí optimálního poměru vlastních a cizích 

zdrojů financování. Zadluţenost sama o sobě není pouze negativní stránkou podniku. 

Ve zdravém, finančně stabilním podniku můţe její růst prospívat k celkové rentabilitě. 

Náklady na cizí kapitál představují úroky, které podnik platí za získání cizích zdrojů. 

Náklady na vlastní kapitál představují obecně dividendy a výplaty podílů na zisku. Platí, 
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ţe náklady na cizí kapitál jsou závislé na době splatnosti půjčky a na stupni kreditního 

rizika
2
. Proto jsou bankovní úvěry nebo finanční výpomoci lacinější neţ dlouhodobé. 

Náklady vlastního kapitálu jsou závislé na typu společnosti a jsou draţší neţ náklady na 

cizí kapitál, protoţe akcionář není oprávněn poţadovat zpět vloţený kapitál. Obecně se 

doporučuje míra cizích a vlastních zdrojů v poměru 1:1. Mezi nejčastěji sledované 

ukazatele zadluţenosti patří celková zadluţenost. 

 

Celková zadluţenost 

Tento ukazatel nazývaný také jako ukazatel věřitelského rizika, vyjadřuje poměr cizího 

kapitálu k aktivům. Celková zadluţenost vyjadřuje, kolik procent z celkových aktiv je 

financováno pomoc dluhů. S růstem zadluţenosti totiţ roste pravděpodobnost, ţe při 

platební neschopnosti přijdou věřitelé o vloţený kapitál. 

Celková zadluţenost se měří jako podíl věřitelů na celkovém kapitálu, ze kterého je 

financován majetek firmy. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

Věřitelé proto preferují nízký ukazatel zadluţenosti. Jestliţe je však ukazatel vyšší neţ 

50%, věřitelé váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla ţádají vyšší úrok. [2] 

 

Celková zadluţenost se vypočte dle následujícího vzorce: 

Rovnice č. 9: Celková zadluţenost  [%] 

                     
           

             
 

 

 

 

 

                                                             
2
 Způsobilost dluţníka hradit závazky 
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Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel je doplňkem k ukazateli celkové zadluţenosti. Vyjadřuje finanční 

nezávislost firmy. Dává přehled o finanční struktuře podniku – do jaké míry jsou aktiva 

financována vlastním kapitálem. [10] 

Pouţívá se pro hodnocení hospodářské a finanční situace firmy. V rámci součtu 

s celkovou zadluţeností musí být hodnota přibliţně rovna 1. Tento ukazatel vyjadřuje 

finanční nezávislost a informuje analytika o finanční struktuře společnosti. [2] 

 

Rovnice č. 10: Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu [%] 

                
               

              
 

 

Úrokové krytí 

Velmi důleţitý ukazatel zejména u zadluţenějších společností. Hodnota vyjadřuje, 

kolikrát nám zisk pokrývá náklady spojené se získáváním cizích zdrojů. Výsledná 

hodnota by se měla pohybovat od hodnoty 3 a výše. Ukazatel úrokového krytí udává, 

kolikrát jsou úroky kryté výškou provozního zisku. Finanční situace je tím lepší, čím je 

úrokové krytí vyšší. Podniky ve kterých se projevuje stagnace anebo pokles trţeb na 

zisku, by se měly vyhnout vyššímu podílu závazků, ze kterých je nutné platit úrok. 

Neschopnost hradit úrokové platby ze zisku můţe být znakem blíţícího se úpadku 

podniku. [2] 

 

Rovnice č. 11: Úrokové krytí  [%] 
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1.7.4 Ukazatel aktivity 

 

Ukazatelé aktivity měří schopnost společnosti vyuţívat investované finanční prostředky 

a měří vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. 

Ukazatelé aktivity vyjadřují, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. Má-li 

společnost nedostatek aktiv, musí se vzdát mnoha výhodných příleţitostí a připravit se 

tak o zisk. Naopak, kdyţ má společnost příliš mnoho aktiv, je její úrokové zatíţení 

velké a vznikají ji tím zbytečné náklady. [5] Soubor těchto ukazatelů vyjadřuje 

schopnost vyuţívání jednotlivých částí aktiv společnosti. Výsledkem je zpravidla počet 

obrátek těchto jednotlivých sloţek aktiv za určité sledované období. [2] 

 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv (majetku) ve vztahu 

k trţbám. Pozitivum v tomto případě je co nejkratší doba obratu. Hodnota je určená 

obratem fixního a pracovního čím je podíl fixních aktiv vyšší, tím je i hodnota 

ukazovatele vyšší. Převrácením zlomku a vynásobením čitatele počtem dní v roce 360, 

dostaneme dobu obratu aktiv. Doporučená hodnota 1,6 – 3. Pokud je hodnota ukazatele 

niţší neţ 1,5 je nutno prověřit moţnosti efektivního sníţení celkových aktiv. [10] 

Rovnice č. 12: Obrat celkových aktiv [%] 

             
     

      
 

 

Obrat zásob 

Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku kaţdá poloţka zásob firmy prodána a 

znovu uskladněna. Slabinou tohoto ukazovatele je, ţe trţby odráţejí trţní hodnotu, 

zatímco zásoby se uvádějí v nákladových cenách (pořizovacích). Proto ukazatel často 

nadhodnocuje skutečnou obrátku. [10] 
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Někdy se pouţívají v čitateli průměrné denní náklady, důvodem je skutečnost, ţe výška 

zisku je vzhledem k rychlosti obratu zásob irelevantní.  Dobu obratu dostaneme 

podobně jako v prvním případě, převrácením zlomku a vynásobením čitatele počtem 

dní 360. Doporučená hodnota je závislá na oboru výroby a zpravidla souvisí 

s oborovým průměrem. Nízký obrat zásob svědčí i o jejich nízké likviditě. Pokud 

ukazatel ve srovnání s oborovým průměrem vychází vyšší, znamená to, ţe firma nemá 

zbytečně nelikvidní zásoby, které by vyţadovaly nadbytečné financování. Při nízkém 

obratu zásob a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, ţe má firma 

zastaralé zásoby. Z toho plyne, ţe reálná hodnota je niţší neţ cena oficiálně uvedená 

v účetních výkazech. [2] 

 

Rovnice č. 13: Obrat zásob  [%] 

             
     

      
 

Doba obratu zásob 

Dobu obratu zásob lze definovat jako průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich konečné spotřeby, nebo do doby jejich prodeje. Vypočítáme ji 

podílem průměrné zásoby  a denní spotřeby Pro podnik je výhodné, je-.li tato doba co 

nejniţší. [7] 

Rovnice č. 14: Doba obratu zásob  [%] 

                   
               

     
   

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává období od okamţiku 

prodeje na obchodní úvěr, po které musí podnik v průměru čekat, neţ obdrţí platby od 

svých zákazníků. Je-li doba obratu pohledávek delší neţ doba splatnosti faktur znamená 

to, ţe obchodní partneři neplatí včas a firma by měla uvaţovat o opatřeních na urychlení 

inkasa svých pohledávek. 
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Rovnice č. 15: Doba obratu pohledávek   [%] 

                        
              

     
 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Charakterizuje platební disciplínu podniku vůči svým dodavatelům. 

Rovnice č. 16: Doba obratu závazků
3
  [%] 

                     
           

     
 

 

1.8 Analýza soustav  ukazatelů 

 

K posouzení celkové finanční situace společnosti slouţí soustavy ukazatelů, které se 

často označují jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. Rostoucí počet 

modelů umoţňuje detailnější zobrazení ekonomicko-finanční situace společnosti. 

Současně však tento velký počet modelů ztěţuje orientaci a zejména výsledné 

hodnocení společnosti. Z těchto důvodů existují jak modely zaloţené na větším počtu 

ukazatelů, tak i modely ústící do jediného čísla. [8] 

Finanční analýza za pomocí jednotlivých ukazatelů má výbornou vypovídající hodnotu 

pro všechny minulé a současné období, ale vrcholový management také obvykle zajímá, 

do jakých situací a stavů se můţe společnost dostat v budoucích období. Pro tyto 

předpovědi ale jednotlivé ukazatele nejsou tou nejvhodnější metodou. Za účelem určit 

budoucí stav společnosti byly v minulosti vytvořen různé studie, které by našli 

syntetický ukazatel, který by dokázal jednoznačně signalizovat schopnost či 

neschopnost zabránit vlastnímu úpadku. 

                                                             
3
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktual. vyd. Praha: Grada, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 



 

 

 

36 

 

Od finanční analýzy se očekává nejen analýza minulosti, ale i předpověď budoucnosti 

podniku, zejména jeho schopnosti přeţít. Proto byla provedena celá řada studií se 

snahou nalézt jediný ukazatel, v němţ by se soustředily všechny silné i slabé stránky 

finančního zdraví podniku a jehoţ výše by jednoznačně signalizovala schopnost nebo 

neschopnost podniku zabránit úpadku. [8] 

Skupinou soustav ukazatelů, jejichţ výsledkem je jediné číslo, koeficient, jsou bonitní 

modely a bankrotní modely. [2] 

Pro hodnocení finanční situace se vyuţívají kromě jednotlivých skupin poměrových 

ukazatelů souhrnné indexy hodnocení finanční úrovně podniku. Důvodem těchto 

souhrnných modelů byla snaha včasného rozpoznání příčin nestability hrozící krize 

podniků. Bankrotní modely umoţňují manaţerům identifikovat hrozby za pomocí 

jednotlivých indikátorů a dávají tak moţnost včasně zareagovat a předejít tak hrozící 

krizi. 

Bonitní modely dovolují posuzovat podniky v rámci oboru. Modely bankrotní stanovují 

pravděpodobnost hrozících bankrotů. Mezi základní ukazatele v této skupině, které jsou 

rozšířené i v České republice patří Altmanův model a Index IN05. 

Do bankrotních modelů řadíme např. Altmanův model finančního zdrav, Index 

důvěryhodnosti a Tafferův model. 

 Do bonitních modelů patří modely, které nám odpovídají na otázku, zda společnost je 

dobrá nebo špatná. Do této skupiny řadíme např. Tamariho model, Argentiho test, 

Kralickův Quit test a Grünwaldův bonitní model. Obě skupiny modelů vycházejí ze 

stejného předpokladu, ţe v podniku několik let před bankrotem dochází k jistým 

odlišnostem ve vývoji, jedná se právě o společnosti ohroţené úpadkem. Mají mnoho 

společného i v tom, ţe obě přiřazují podniku určitý koeficient hodnocení. [13] 

Základní rozdíl mezi těmito dvěma typy modelů spočívá v tom, ţe bankrotní modely 

vycházejí ze skutečných údajů, zatímco bonitní modely jsou zaloţeny zčásti na 

teoretických poznatcích a zčásti na pragmatických poznatcích získaných zobecněním 

dalších údajů. [13] 
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1.8.1 Altmanův model 

 

Altmanův model slouţí k identifikaci bankrotu a patří u nás k nejznámějším a nejvíce 

pouţívaným modelům. Pomocí souhrnného čísla (z-skóre) se snaţí vyhodnotit zdraví 

podniku. Je doplňující sloţkou finanční analýzy. Model byl určen pro podnik s akciemi 

veřejně obchodovatelnými na burze a speciálně pro předvídání finančního vývoje 

ostatních firem. Postup výpočtu z-faktoru spočívá ve výpočtu pěti základních ukazatelů. 

Jednotlivým ukazatelům jsou přiřazeny váhy, které vyjadřují jejich významnost 

v oboru. Výpočet Altmanova indexu je jiný pro veřejně obchodované společnosti a pro 

společnosti, které nejsou veřejně obchodované. 

 

Pro podniky veřejně obchodovatelné na burze je vzorec následující: 

 

Altmanův index pro společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry: 

Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3X3 + 0,6*X4 + 0,999X5 

Kde: 

X1 = ČPK/Aktiva celkem 

X2 = nerozdělený hosp.zisk/Aktiva celkem 

X3 = EBIT/Aktiva celkem 

X4 = Trţní hodnota akcií / Cizí zdroje 

X5 = Trţby/Aktiva celkem.  

Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají Z>2,99, podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají Z<1, 81   podniky v šedé zóně
4
 1, 81 <Z<2, 99 . 

                                                             
4
 Nelze určit, zda je nebo není ve finanční tísni 
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Pro podniky, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze má altmanův index upravné 

jednotlivé váhy pěti hodnot x.  

 

Altmanův index pro společnosti neobchodované na kapitálovém trhu: 

Z = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,420*X4 + 0,998*X5 

Interpretace symbolů je stejná jako předchozí s výjimkou X4, kde trţní hodnota akcií 

byla vyměněna za hodnotu akcií účetní. 

Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají Z>2,90, podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají Z<1,20 a podniky v šedé zóně 1,20<Z<2,90.(13len) 

 

1.8.2 Index IN05 

 

Altmanův model se začal u nás po roce 1990 široce vyuţívat a byl často kritizován, ţe 

není vhodný pro naše podmínky. Proto začali manţelé Neumaierovi na VŠE Praha 

vyvíjet ve spolupráci s MPO modely IN, které vyuţily databázi MPO. Postupně byly 

vyvinuty modely IN95, IN01, IN05.  

Indexy IN jsou dalšími ze souhrnných ukazatelů, které se snaţí jedním číslem zhodnotit 

finanční zdraví podniku. Vychází z Altmanovy analýzy, ale jsou konstruovány tak, aby 

co tak, aby co nejvěrněji odpovídaly situaci českých podniků. Index IN01 má 

z časového hlediska nejmenší omezení a je na velmi dobré úrovni.  

U indexu IN05 nedošlo k podstatným změnám ve vahách, změnily se pouze hranice pro 

zařazení podniků. [13] 

 

IN05 = 0,13*Aktiva/Cizí zdroje + 0,04*EBIT/Úroky + 3,97*EBIT/Aktiva + 

0,21*Výnosy/Aktiva + 0,09*Oběţná aktiva/(Krátkodobé závazky+Krátkodobé 

bankovní účty) 
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Kriteriální hodnoty:  

IN05 < 0,90 podnik spěje k bankrotu s pravděpodobností 97% a 76% 

nebude tvořit hodnotu 

0,90 < IN05 < 1,60 šedá zóna 50% pravděpodobnost bankrotu 

IN05 > 1,60 podnik tvoř hodnotu s pravděpodobností 95% a 92% ţe 

nezbankrotuje 

Souhrnné indexy, které jsou uvedeny výše, jsou dobrým dokreslením finanční situace 

firmy, v ţádném případě však nejsou schopné postihnout specifické rysy jednotlivých 

podniků a podmínek, ve kterých se podnik nachází a nahradit tak podrobnou finanční 

analýzu. 

 

 

1.8.3 Kralickův Quicktest  (rychlý test) 

 

Rychlý test navrhl v roce 1990 pan Králicek. Poskytuje rychlou moţnost s poměrně 

velmi dobrou vypovídající schopností ohodnotit analyzovanou společnost. Při jeho 

sestavování je pouţito takových ukazatelů, které nepodléhají rušivým vlivům a navíc 

musí vyčerpávajícím způsobem reprezentovat celý informační potenciál účetních 

výkazů. [7]V rámci Kralickova Quicktestu se na základě soustav čtyř rovnic 

převedených do bodového hodnocení vyhodnocuje finanční a výnosová situace 

společnosti. Prostým aritmetickým způsobem se zjišťuje celková ekonomická situace 

podniku. [2] 

 

Kralickův Quicktest pracuje se čtyřmi ukazateli a podle jejich výsledných hodnot jsou 

přidělovány společnosti body.  
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 Kvóta vlastního kapitálu, který reprezentuje stabilitu společnosti. Vypovídá o 

finanční síle společnosti měřené podílem vlastního kapitálu na celkové bilanční 

sumě; 

 Doba splácení dluhu reprezentující likviditu, který ukazuje za jakou dobu by 

byla společnost  schopna splatit všechny své dluhy; 

 Cash flow v trţbách reprezentující hospodářský výsledek, zachycuje finanční 

stabilitu společnosti; 

 Rentabilita celkových aktiv reprezentující výnosnost; 

 

Výpočet se provádí na základě dosaţených hodnot za jednotlivé ukazatele. 

Ukazatel 

Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohroţení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapit. > 30% > 20% > 10% > 0%  negativní 

Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v trţbách > 10% > 8% > 0% > 0% negativní 

ROA  > 15% > 12% > 0% > 0% negativní 

Tabulka č. 1: Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů [14, str. 73] 

 

1.9 SWOT analýza 

 

SWOT analýza slouţí k zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Při 

analýze vnitřního prostředí se hodnocení zaměřuje na silné a slabé stránky společnosti. 

Při analýze vnějšího prostředí se jedná o příleţitosti a hrozby společnosti, identifikace 

silných a slabých stránek společnosti. Tato analýza se vyuţívá při tvorbě podnikových 

strategií, neboť je součástí strategického plánování.  
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Při kvalitním zpracování SWOT analýzy jsme schopni komplexně zhodnotit současný 

stav společnosti, protoţe této analýze se podrobuje celá společnost, kde se zaměřujeme 

na výrobky, zboţí, marketing, finance, řízení podniku, konkurenci, dodavatele apod. 

SWOT analýza spočívá v rozboru a zhodnocení současného stavu společnosti. Jedná se 

o tzv. čtyřfaktorovou analýzu. 

Silné stránky 

Tato oblast SWOT analýzy je zaměřená  na vnitřní faktory ovlivňující růst vnitřní 

hodnoty společnosti. Projevuje se v oblasti aktiv, dovedností a dalších zdrojů. Nedílnou 

součástí je zaměření na konkurenční výhody společnosti plynoucí z nejrůznějších aktivit 

společnosti. Podstatou vyuţití silných stránek je jejich maximalizace. 

Slabé stránky 

Jedná se také o vnitřní faktory, ale související se sniţováním vnitřní hodnoty společnosti 

v oblasti aktiv, dovedností a dalších podnikových zdrojů, které brzdí, nebo ohroţují 

podnikové aktivity. Společnost se snaţí o maximální minimalizaci slabých stránek. 

Příleţitosti 

Tato část SWOT analýzy se zaměřuje na vnější faktory, které mohou podnik ovlivnit. 

Společnost je prakticky nemůţe měnit, ale musí sledovat jejich vývoj a přizpůsobovat se 

jim. Jedná se o demografické, ekonomické a další faktory, které by společnost měla 

monitorovat, nebo je provádět sama. Pro příleţitosti platí jejich maximalizace. 

Hrozby 

V této části se jedná o vnější faktory, které mohou vývoj podniku výrazně ovlivnit. 

Společnost sleduje jejich vývoj a snaţí se jim přizpůsobit. Proto je také nutné, aby 

společnost také sledovala demografické, ekonomické a další faktory nebo tyto analýzy 

prováděla sama. Pro hrozby platí jejich minimalizace. 

Po zhodnocení těchto faktorů SWOT analýzy se tento nástroj vyuţívá při stanovování a 

optimalizaci strategie společnosti. 
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2   Představení společnosti 

 

2.1 Obecné údaje o společnosti 

 

Obchodní firma:    XYZ s.r.o. 

Sídlo:      Prostějov 

Právní forma účetní jednotky:  Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:    25274856 

Daňové identifikační číslo:   CZ25274856 

Zaloţení / vznik:    03.09.1997 

Předmět činnosti:    obchodní činnost 

Základní kapitál:    100.000 Kč 

Společnost XYZ s.r.o. vznikla v roce 1997 jako společnost s ručením omezeným se 

základním kapitálem 100.000 Kč. Patří mezi malé organizace, k 31.12.2010 měla 

celkem pět zaměstnanců. Původně se společnost zabývala chemickou výrobou, výrobou 

kosmetických přípravků, prodejem a obchodem drogistického zboţí. Sídlo společnosti 

bylo v Hradci Králové.  Postupně byly aktivity utlumeny a společnost byla prodána 

novým majitelům se sídlem v Prostějově.  

Předmětem podnikání společnosti, které má společnost zapsány v obchodním rejstříku 

patří: 

 Chemická výroba – výroba úklidových a čistících prostředků; 

 Koupě za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; 

 Výroba kosmetických přípravků; 

 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků; 

 Velkoobchod; 
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Jak jiţ bylo zmíněno, během vývoje společnosti došlo k radikálním změnám jejího 

vedení a 15. května 2006 se změnou majitelů přišel revoluční zvrat v činnosti 

společnosti. Prioritou se stal velkoobchodní prodej drogerie, kosmetiky a dezinfekčních 

prostředků. Dále pak výroba a dovoz některých produktů. V roce 2007 začala 

společnost nakupovat od největší Turecké firmy Evyap kosmetické prostředky, které se 

podařilo zalistovat do jednoho z největších řetězců Ahold Cz a úspěšně implementovat 

do nezávislého trhu, i přes velikou konkurenci na trhu. Kromě českého trhu začíná 

společnost pronikat i na trh slovenský a polský.  

Sortiment zboţí se skládá z následujících poloţek: 

 Krémy na ruce; 

 Mycí pasty; 

 Desinfekční prostředky; 

 Drogerie; 

 Průmyslová chemie; 

 Kosmetické přípravky; 

 Vlasová kosmetika; 

 

Graf č.1: Podíl sortimentu na prodeji [%] 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zpracování trţeb za rok 2006 – 2010 
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2.2 Hlavní činnost společnosti 

 

Hlavní činností společnosti je v současné době velkoobchod s drogérií a prodej 

vlastních značek. Prioritou společnosti je vyuţití dlouholetých zkušeností managementu 

z minulých let v oblasti obchodu a výroby drogistického zboţí. Sortiment společnosti je 

zaměřen také na dodávky a zásobování průmyslového trhu s ochrannými pracovními 

pomůckami, velkoobchodů s drogérií, velkoobchodů s ochrannými pracovními 

pomůckami a řetězců typu Ahold, Tesco, do kterých jiţ firma úspěšně dodává. Pro 

řetězce firma připravuje produkty ze zahraničí (hlavně z Turecka), které jsou 

konkurenceschopné a kvalitativně porovnatelné s výrobky nadnárodních společností. 

Do řetězce Ahold zajišťuje společnost dodávky sortimentu pevných mýdel, krémů a 

sprchových gelů. Do řetězce Tesco jsou dodávky ve stádiu výběrového řízení poloţek. 

Společnost od začátku svého působení na trhu aktivně spolupracuje s dovozcem 

zahraničního zboţí (Turecko) a má v plánu vytvořit v České republice pobočku, která 

by mohla zásobovat a dodávat i úspěšně do Polské republiky a na Slovensko.  

Společnost má ve svém portfoliu také mycí pasty na ruce a krémy na ruce, které jsou 

úspěšně dodávány přímo do průmyslové sféry prostřednictvím velkoobchodů 

s ochrannými pracovními pomůckami, velkoobchodů s drogérií a také v některých 

případech na přímo do závodů. Trh průmyslový je stabilní trh, který poskytuje jistotu 

v dodávkách při dodrţení trendu poskytování sluţeb zákazníkům. Specifikace 

geografických oblastí podnikání se člení na  segmenty, zejména Česká republika, 

Slovensko a  Polsko. Momentální celkové prodeje v České republice se pohybují 

v průměru kolem 1,3 mil Kč měsíčně. Dle nárůstů prodejů jsou výrobky a sluţby velmi 

příznivě hodnoceny ve srovnání s konkurencí. 
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Graf č. 2: Prodeje výrobků dle teritorií ( %) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy 

 

 

Firma úzce spolupracuje se slovenskou frimou Barnchem s.r.o., která pro ně vyrábí 

mycí pasty a s firmou Alter s.r.o. Hradec Králové, která zajišťuje výrobu čisticích 

prostředků, kosmetiky a ostatního drogistického zboţí, jak uţ značek privátních, či 

značek firmy Barnchem, jeţ je hlavním distributorem pro Českou republiku. Další 

činností je výroba vlastních značek. Prioritou firmy je vyuţití dlouholetých zkušeností 

managementu z minulých let v oblasti obchodu a výroby drogistického zboţí. Sortiment 

firmy je zaměřen také na dodávky a zásobování průmyslového trhu s ochrannými 

pracovními pomůckami, velkoobchodů s drogérií, velkoobchodů s ochrannými 

pracovními pomůckami a řetězců typu Ahold, Tesco, do kterých jiţ firma úspěšně 

dodává. V řetězci Ahold patří firma mezi TOP dodavatele v sortimentu pevných mýdel, 

krémů a sprchových gelů.  
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Trţby společnosti  

 

 

Graf č.3: Objem trţeb za rok 2006 – 2010 (v tis.Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy za roky 2006 – 2010 

 

 

Trţby zboţí měly v letech 2006 aţ 2008 vzrůstající tendenci. Společnost v roce 2007 

rozšířila sortiment o novou řadu krémů na ruce Londena, které postupně zaplnily aţ 

40% podíl na trţbách společnosti. Společnost měla sice zakázky, ale neměla finanční 

prostředky na nákup zboţí a tak v roce 2006 čerpala 2 mil. úvěr u České spořitelny. 

Nárůst prodeje způsobil také personální změny ve společnosti a nárůst mzdových 

nákladů vzrostl v roce 2008 o 1,5 mil Kč.  Bohuţel i následek hospodářské krize měl 

vliv na prodej, který výrazně v letech 2009 poklesl, coţ se nejvíce projevilo na trţbách 

společnosti. 
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2.3 Interní faktory společnosti 

 

Analýza zkoumá oblasti firemního ţivota, které povaţujeme za podstatné a které se 

týkají firmy samotné. Jde o zjištění souladu aktuální struktury organizace a 

personálního sloţení vzhledem k deklarovaným hodnotám a cílům společnosti. 

Společnost poskytuje svým pracovníkům všechny nezbytné zdroje potřebné jak pro 

uplatňování a udrţování systému managementu jakosti a neustálé zlepšování jeho 

efektivnosti, tak pro zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho poţadavků. 

K těmto zdrojům patří lidské zdroje, pracovní prostředí a infrastruktura. 

 

Lidské zdroje 

Aby byly splněny podnikové cíle, a poţadavky spotřebitelů poskytuje firma místa pro 

kvalifikovanou pracovní sílu ve všech vzdělanostních třídách. Pracovníci jsou vyškoleni 

pro konkrétní činnost a pozici. Společnost XYZ s.r.o. zaměstnávala v roce 2006 pouze 

tři zaměstnance, z toho dva řídících. Ale nárůst prodeje rozšířilo pracovní kapacitu a 

společnost zahájila nábor nových zaměstnanců. V roce 2008 dosáhl počet zaměstnanců 

devět. Ke konci roku 2008 společnost začala pociťovat hospodářskou krizi, která se 

projevila především na poklesu prodeje a tím pádem i poklesu trţeb. Společnost byla 

nucena vyvodit opatření a došlo opět ke sníţení zaměstnanců. Ke konci roku 2009 bylo 

jiţ stav pracovníků celkem pět.  Část lidských zdrojů společnosti byla nahrazena externí 

spoluprací, která radikálně sníţila náklady společnosti. 
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Graf č. 4: Zaměstnanci společnosti v letech 2006 – 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv za roky 2006 – 2010 

 

 

Vedoucí logistiky a vedoucí obchodního oddělení jsou zároveň jednatelé společnosti. 

Logistika má celkem jednoho pracovníka, který zastřešuje práci ve skladě a rozvoz 

zboţí, který je ovšem v poslední dobou minimální, protoţe si společnost najímá externí  

dopravu. V účetním oddělení je zaměstnán jeden pracovník, externě dochází na firmu 

daňový poradce. 

 

Pracovní prostředí 

Pracovní prostor je uspořádán dle pozice, finančních moţností podniku, ale hlavně musí 

vycházet z předpisů o bezpečnosti práce. Provádí se školení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Ke své práci má kaţdý pracovník povinně přiděleno pracovní oblečení, 

nářadí a pomůcky dle potřeby. Zaměstnavatel jedenkrát za 1,5 roku hradí obuv a oděv. 

Dále oděv přidělí na ţádost dle opotřebení. Poskytnutí potřebných zařízení včetně 

potřebného zácviku a proškolení, kancelářské vybavení, prostředky, školení a výcvik 

pro management a řízení firmy. 
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2.4  SWOT analýza 

 

Pro úspěšné provedení finanční analýzy je vhodné provést také SWOT analýzu, která  

pomáhá posoudit úspěšnost firmy zjištěním silných a slabých stránek, příleţitostí a 

hrozeb. S její pomocí je moţné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové moţnosti růstu. Je součásti strategického (dlouhodobého) 

plánování společnosti. Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a 

slabé stránky chápány jako analýzy současnosti, moţnosti a hrozby jako analýza dalšího 

moţného vývoje. Výstupem kompletní analýzy SWOT je chování společnosti, který 

maximalizuje přednosti a příleţitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. Tato 

analýza mi bude nápomocna při navrţení závěru a moţných doporučení. 

 

Silné stránky: 

 Budování vlastních značek, které jsou Londena, Londexa, Úklid. Logo vlastních 

značek je zaregistrováno ochrannou známkou u Českého patentového úřadu. 

Značka je snadno rozpoznatelná, po čtyřech letech působení se zaţila firemní 

barva oranţová; 

 Strategické místo z pohledu infrastruktury. Snadná přístupnost při sjezdu 

z dálnice, týkající se zejména kamionové dopravy. Důleţitý dopravní uzel 

spojující severní  a jiţní  Moravu; 

 Dlouhodobě vybudovaná stálá klientela, zejména v průmyslové oblasti, 

velkoobchodu, maloobchodu, obchodních řetězců; Mezi zákazníky společnosti 

patří zejména velkoobchody a maloobchody s drogistickým a kosmetickým 

zboţím, které zajišťují pravidelné odběry zboţí, které jsou v pravidelných a 

dohodnutých cyklech;  

 Okamţité vyřízení objednávek, krátké dodací termíny; Společnost na základě 

objednávek vykrývá zákazníky dle potřeby. Hotovostní odběry, pokud je zboţí 

na skladě, je expedováno ihned a dodací termíny pro stále zákazníky 

s pravidelným odběrem se pohybuje v rozmezí vykrytí od 3 do 14 dnů; 
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 Stálí zaměstnanci s minimální fluktuací; Společnost zaměstnává minimální 

počet zaměstnanců, z toho HPP činí k 31.12.2010 celkem 2 a dělníci jsou také 2. 

Protoţe se jedná o společnost s nízkým počtem zaměstnanců, společnost 

poskytuje zaměstnancům výhody, motivovaná potřebou získat a udrţet si 

ţádoucí pracovníky, upevnit jejich vztah ke společnosti, získat jejich loajalitu a 

snaţí se přispět  vytvoření harmonických pracovních vztahů ve společnosti; 

 Vlastní doprava s pravidelným rozvozem zboţí;  

 

 

Slabé stránky: 

 Nedostatek financí; Vzhledem k tomu, ţe společnost funguje od roku 2006 a na 

počátku chyběl společnosti vstupní kapitál, potýká se společnost s nedostatkem 

financí, které jsou potřeba k financování skladových zásob, na které je kladen 

velký nárok z důvodu rychlého a včasného vykrývání přijatých objednávek. 

Společnosti vzrostly také závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a 

leasingovým společnostem, coţ je další zatíţení pro společnost. Financování je 

momentálně závislé na poskytnutých úvěrech od bankovních institucí, 

faktoringových společností a pravidelných platbách našich odběratelů; 

 Krátkodobé působení na trhu. Značky společnosti se dostávají do podvědomí 

zákazníků; 

 www stránky v rekonstrukci, které mohou mít podíl na trţbách aţ 25%; 

 Nedostatečně propracovaná marketingová strategie; I kdyţ se společnost snaţí 

zaměřit především na konečného spotřebitele a zvýšit povědomí o značce, 

propagace je slabší stránkou z hlediska financí i časového hlediska. Společnost 

se snaţí prezentovat výrobky pomocí externích pracovníků, kteří se zaměřují na 

konečného spotřebitele. Proto 
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Příleţitosti: 

 Zavádění vlastních produktů v oblasti mýdel, sprchových gelů, krémů na ruce, 

bytové chemie, mycích past; 

 Rostoucí trh; Rivalita mezi konkurenty je veliká. Pokud se týká prodeje 

drogistického zboţí je konkurence na trhu veliká; 

 Kvalitní výrobky, které jsou ze strany konkurence jen těţko kopírovatelné;  

 Inovace technologie; 

 Vývoj nových metod, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek společnosti; 

 Zvyšování věrnosti a stálosti zákazníků a to jak z hlediska  

Hrozby: 

 Příval levných produktů z Polska; 

 Nasycenost trhu; 

 Důsledek hospodářské krize; 

 Velký počet stávajících konkurentů; 

 Daňová reforma; 

 Nízká kupní síla obyvatelstva; 

 

2.5 Strategie a segmentace 

 

Strategické řízení umoţňuje firmě, aby své aktivity řídila s ohledem na předpovědi 

vývoje marketingového prostředí a své záměry v dlouhodobém horizontu. Bez pohledu 

do budoucnosti a jasného vytýčení cíle a cest, jak se k nim dobrat, můţe firma obtíţně 

prosperovat. Strategie firmy vyuţívá příleţitostí, které ji poskytuje prostředí a zároveň 

brání hrozbám. Formulace celkové obchodní strategie obchodní firmy je plně v jejích 

rukou. Segmentace trhu je proces plánování, který si daná firma zvolí. Cílem je 

průzkum trhu, profilování segmentů a v neposlední řadě trţní zacílení. 

 

 



 

 

 

52 

 

Strategické cíle: 

 Orientace na trhu a uspokojování potřeb zákazníka; 

 Získat zákazníka kvalitními výrobky ; 

 Získávání nových a udrţování stávajících zákazníků, tyto zákazníky udrţet; 

 Získávání nových trhů a sluţeb; 

 Vytváření a udrţování firemní image – značky; 

 Strategie proti konkurenci díky lepším cenám a kvalitě produktů; 

 Řešení úrovně prodeje; 

 Produktové inovace; 

 Minimalizovat rizika rozhodování a zajištění likvidity; 

 

 

2.6 Porterova analýza 

Tento model pro analyzování společnosti vychází z předpokladu, ţe strategická pozice 

společnosti působí v určitém odvětví a je určována vyjednávací silou zákazníků, 

dodavatelů, hrozbou nových konkurentů a hrozbou substitutů. 

 

Hrozba substitutů 

V České republice působí na trhu s drogerií mnoho firem. Avšak společnost XYZ s.r.o. 

si udrţuje svou značku, dokonalý kvalitní produkt a výborný servis pro své stávající 

potencionální zákazníky. Také  je úspěšná díky svým nízkým cenám, jimţ některé 

substituty mohou jen těţce konkurovat. 

Proto si společnost snaţí udrţet konkurenční rivalitu. V oboru prodeje drogistického 

zboţí existuje spoustu firem. Podniky si konkurují především cenami a kvalitou 

produkce. Na trhu České republiky je pozice společnosti XYZ s.r.o. poměrně silná 

z důvodu nízkých cen a kvality výrobků. 

V současné době jsou největšími konkurenty společnosti: 
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 Společnost Cormen s.r.o., která se zaměřuje na výrobu a prodej stejného 

sortimentu zboţí. Společnost konkuruje větší výrobní kapacitou a substituty; 

 Zentiva Čáslav s.r.o. je srovnatelná se společností Cormen s.r.o.,  a jedná se 

taktéţ o přímého konkurenta na českém trhu. 

 Ecolap hygiene s.r.o. je zaměřena na komplexní sanitační programy a prodej 

čistících, mycích, pracích a dezinfekčních prostředků 

Následkem hospodářské krize dochází pouze k mírnému hospodářskému růstu a rivalita 

mezi konkurenty je poměrně veliká. Firmy se snaţí získat větší podíl na trhu na úkor 

svých konkurentů a vzájemně si přebírat zákazníky. Rivalita je za poslední dva roky 

poměrně vysoká  a k tomu se vyuţívá hlavně sniţování cen, coţ vede k cenovým 

válkám mezi konkurenty. 

 

Hrozba nově vstupující firem 

Určujícím kritériem uplatnění se na trhu je přítomnost a síla konkurenčních firem. Je 

proto důleţité zajistit si přehled všech významných firem na trhu, se kterými se 

střetáváme o přízeň zákazníků. Zjištění informací jejich sortimentu, ceny, distribuční 

cesty, finanční údaje i podíl na trhu. 

 

Konkurence  

Pokud bychom se měla dívat na trh a konkurenci z pohledu hlavního předmětu 

podnikání společnosti XYZ s.r.o., tedy výroba a prodej drogerie a kosmetiky, pak 

zjištění vede k tomu, ţe konkurence je příliš vysoká na to, neţ aby se vyplatilo v tomto 

oboru podnikat. Ohroţení ze strany nových konkurentů závisí na vstupních bariérách 

daného odvětví. Současný tuzemský trh je jiţ nasycen a svou pozici si drţí pouze silní 

hráči na trhu. 

Moţnou hrozbou představuje také vstup zahraničních společností, zejména příval 

levných produktů z Číny a Polska. ro které jsou vstupní kapitálové bariéry poměrně 

nízké a proto se trh s  drogistickým zboţím můţe jevit pro ně jako velmi atraktivní. 
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Zahraniční společnosti lákají především niţší náklady na pracovní sílu a výrobních 

faktorů. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost XYZ s.r.o. má mnoho dodavatelů, s kterými si udrţuje dobré vztahy 

dodrţováním obchodních podmínek, zejména placením svých závazků ve stanovených 

termínech. Společnost si zaměřuje na dodavatele s dlouholetou historií u níţ se 

především oceňují jejich sluţby v dodávkách, platebních podmínkách a podpoře 

zavádění nových surovin a produktů. Mezi dodavatele společnosti patří např. Ace 

Trade, Setuza, Dermacol, Neuber brenntag,  Míča&Harašta, J.P.Plast Kyjov, Evyap – 

Turecko, Levent – Polsko, Canis s.r.o. 

Tyto společnosti jsou našimi dodavateli zejména surovin důleţité pro výrobu našich 

výrobků a ostatního doplňkového sortimentu. Je velmi podstatné nalézt na trhu 

spolehlivého partnera a rozvinout s ním trvalejší spolupráci. Dobré vztahy spočívají 

především v dodání pravidelných dodávek zboţí, zajištění dopravy od dodavatelů a 

dobré platební podmínky. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Smluvní síla odběratelů se vztahuje k obchodním podmínkám při nákupu, které 

můţeme najít na internetových stránkách nebo v prodejnách. Společnost kaţdému 

svému zákazníkovi nabízí kvalitní výrobky za dostupnou cenu. Zákazníci se rozhodují 

na základě dostupnosti, flexibilitě jednání, moţnosti co nejvyššího dodavatelského 

úvěru tj. splatnost, a ceny.  Stále převládajícím kritériem je kvalita i ochota zaplatit 

poţadovanou cenu. Společnost působí na trhu teprve od roku 2006, ale jiţ za tuto dobu 

své existence si získala spoustu stálých zákazníků.  
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Mezi zákazníky společnosti patří zejména velkoobchody a maloobchody s drogistickým 

a kosmetickým zboţím a velkoobchody s ochrannými pracovními pomůckami, řetězce 

jako jsou např. Ahold, Teskco, ale i menší sdruţení, jako např. AB Drogerie, Partner 

s.r.o.. Významným odběratelem je i koncový zákazník, jedná se převáţně o firmy např. 

těţkého strojírenského průmyslu jako je např. Hanakov s.r.o., Zbrojovka, Ţelezárny 

Prostějov, ale i farmaceutické firmy jako je Bioveta a.s.. 

 

Hlavní konkurenti společnosti XYZ  s.r.o. jsou firmy tuzemské. Převáţná část těchto 

firem má zhruba stejnou velikost a zaujímá stejný trţní podíl jako firma XYZ s.r.o. Tyto 

firmy lze tedy povaţovat za nejnebezpečnější konkurenty. 
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3   Finanční analýza společnosti 

 

 

V praktické části mé diplomové práce provedu finanční analýzu společnosti XYZ s.r.o., 

kterou jsem podrobněji představila ve druhé části diplomové práce. Zpracuji analýzu 

tokových a stavových ukazatelů, dále analýzu vybraných poměrových ukazatelů 

rozdílových ukazatelů za dané období. K výpočtům a analýzám pouţiji účetní výkazy 

společnosti za období 2006 – 2010. Vlastní finanční analýzu provedu formou rozboru 

stavových veličin, horizontální a vertikální analýzy, dále pak poměrovými ukazateli. Ke 

kaţdému rozboru a grafu připojím komentář s případně upozornění a důleţité okolnosti 

ke správné interpretaci jednotlivých hodnot a veličin. Potřebná data pro tyto analýzy 

jsem čerpala z výročních zpráv společnosti za časový horizont pěti let. 

 

 

3.1 Horizontální analýza rozvahy 

 

Horizontální analýza rozvahy je zaměřena na majetkovou a finanční strukturu podniku. 

V následující analýze se zaměřím na aktiva a pasiva a budu sledovat jejich vývoj v čase, 

a to jak absolutně, tak relativně pomocí horizontální analýzy.  

 

Horizontální analýza aktiv 

 

 AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

 

          

AKTIVA CELKEM 5 724 11 236 10 199 7 996 9 498 

Dlouhodobý majetek 0 0 84 1 236 3 219 

Oběžná aktiva 5 479 10 870 9 766 6 640 6 217 

Časové rozlišení 245 366 349 120 62 

Tabulka č. 2: Absolutní rozbor aktiv (tis.Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 



 

 

 

57 

 

 
AKTIVA  změna 06-07 změna 07-08 změna 08-09 změna 09-10 

  Kč % Kč % Kč % Kč % 

AKTIVA CELKEM 5 512 96,3% -1 037 -9,2% -2 203 -21,6% 1 502 18,8% 

Dlouhodobý majetek 0 0,0% 84 
 

1 152 
 

1 983 160,4% 

Oběžná aktiva 5 391 98,4% -1 104 -10,2% -3 126 -32,0% -423 -6,4% 

Časové rozlišení 121 49,4% -17 -4,6% -229 -65,6% -58 -48,3% 

Tabulka č.3 : Relativní rozbor aktiv  

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 

 

 

Období roku 2006 - 2007 

Celková aktiva společnosti vzrostla v roce 2007 o 96,3%, tj. 5 512 tis. Kč v absolutní 

výši. Toto zvýšení je nejvíce ovlivněno oběţnými aktivy a to ve výši 5 391 tis. Kč, coţ 

je nárůst celkem o 98,4%. Společnost v roce 2007 poskytla půjčku jednomu ze 

společníků ve celkové částce 2 000 tis. Kč.  Dále je zvýšení ovlivněno rapidním 

nárůstem krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, kdy navýšení oproti roku 

2006 činilo 109,7%, tj. 2 317 tis.Kč.  Zásoby se výrazně podílejí na celkových aktivech 

a to nárůstem  63,2%, tj.  1 430 tis.Kč v absolutní výši. 

 

Období roku 2007 – 2008 

Celková aktiva společnosti mají tendenci za sledované období klesat. Celková aktiva se 

sníţila v tomto období o – 9,2%, tj. – 1 037 tis.Kč absolutní hodnoty. Důvodem této 

změny je pokles zásob a krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Zásoby se 

sníţily o -21,3%, tj. o -785 tis. Kč  a důsledkem je pokles pohledávek z obchodních 

vztahů o -45,7%, tj. o  -2 025 tis.Kč v absolutní hodnotě. Dlouhodobé pohledávky se 

zvýšily o 2 000 tis. Kč, kdy společnost poskytla půjčku také druhému společníkovi.  

Nepatřičnou změnou tohoto období je nákup dlouhodobého majetku v celkové výši 84 

tis.Kč. 

 

Období roku 2008 – 2009 

V roce 2008, kdy se začíná projevovat hospodářská krize  stále dochází k postupnému 

sníţení celkových aktiv a to o -21,6%, tj. o – 2 203 tis.Kč v absolutní hodnotě. Dochází 

k poklesu pohledávek z obchodních vztahů, které měly vliv také na pokles zásob. 
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Pohledávky z obchodních vztahů se sníţily v daném období o – 32,3 %, tj. – 776 tis.Kč 

absolutní hodnoty. Zásoby se sníţily o – 40%, tj. o – 1 163 tis.Kč absolutní hodnoty. 

V roce 2009 došlo k navýšení dlouhodobého majetku, coţ bylo způsobeno nákupem 

automobilu. Tato změna v aktivech způsobena nákupem dlouhodobého majetku je 

v absolutní výši  1 152 tis.Kč. Sníţila se také hodnota dlouhodobých pohledávek vlivem 

částečné úhrady půjčky od společníků ve výši 1 365 Kč. 

 

 

Období roku 2009 – 2010 

V tomto období dochází opět ke zvýšení celkových aktiv a to o 18,8%, tj. zvýšení 

v absolutní výši 1 502 tis.Kč. I kdyţ oběţná aktiva mají stále mírně klesající tendenci ve 

výši  - 6,4%, tj. – 423 tis.Kč oproti roku 2009, má vliv na zvýšení celkových aktiv 

zejména nehmotné výsledky a výzkum vývoje, kdy společnost nakoupila ochranné 

známky ve výši 2 120 tis.Kč. Zásoby měly jen mírně vrůstající tendenci ve výši 10,7%, 

tj. 186 tis.Kč absolutní hodnoty a tím pádem klesly i pohledávky z obchodních vztahů o 

 -24,4 %, tj. o – 397 tis.Kč. Společnost se snaţí zásoby udrţet ve stejné hladině. Sníţení 

krátkodobých pohledávek svědčí o zlepšení platební morálky odběratelů.   

 

Na základě analýzy rozvahy je patrné, ţe v roce 2007 došlo na straně aktiv k prudkému 

zvýšení celkových aktiv. Toto zvýšení bylo nejvíce ovlivněno oběţnými aktivy a to ve 

výši 5 391 tis.Kč, coţ je nárůst celkem o  98,4%. Dále je zvýšení ovlivněno rapidním 

nárůstem krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, kdy navýšení oproti roku 

2006 činilo 109,7%, tj. 2 317 tis.Kč.  Zásoby se výrazně podílejí na celkových aktivech 

a to nárůstem  63,2%, tj.  1 430 tis.Kč v absolutní výši.  

Na straně pasiv, došlo k výrazně změně v roce 2008, kdy se vlastní kapitál společnosti 

dostal do záporné hodnoty – 1 849 tis.Kč, zapříčiněn deficitem výsledku hospodaření. 

Kapitálová struktura je tvořena převáţně cizími zdroji, z nichţ největší podíl mají 

závazky z obchodních vztahů.  

 

Z dané analýzy je patrné, ţe v roce 2007 došlo na straně aktiv k prudkému zvýšení 

celkových aktiv. Toto zvýšení je nejvíce ovlivněno oběţnými aktivy a to ve výši 5  391 

tis. Kč, coţ je nárůst celkem o 98,4%. Společnost v roce 2007 poskytla půjčku jednomu 
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ze společníků ve celkové částce 2 mil Kč.  Dále je zvýšení ovlivněno rapidním nárůstem 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, kdy navýšení oproti roku 2006 činilo 

109,7%, tj. 2 317 tis.Kč.  Dále je zvýšení ovlivněno rapidním nárůstem krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztahů, kdy navýšení oproti roku 2006 činilo 109,7%, tj. 2 

317 tis.Kč.  Zásoby se výrazně podílejí na celkových aktivech a to nárůstem  63,2%, tj.  

1 430 tis.Kč v absolutní výši. V dalších letech se začala projevovat hospodářská krize a 

v roce 2008 začíná docházet k postupného sniţování celkových aktiv. V roce 2008 

došlo k navýšení dlouhodobých pohledávek o další 2 mil Kč, kdy společnost poskytla 

půjčku druhému společníkovi. V roce 2009 došlo k navýšení dlouhodobého majetku, 

coţ bylo způsobeno nákupem automobilu.  

 

 

 

Graf č.5 – Vývoj struktury aktiv (v tis.Kč) v letech 2006 - 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 
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Graf č.6 : Vývoj oběţných aktiv (v tis.Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 

 

 

 

 

Horizontální analýza pasiv 

 

PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

            

PASIVA CELKEM 
5 724 11 236 10 199 7 996 9 498 

Vlastní kapitál  
80 1 400 -1 849 -1 614 2 

Cizí zdroje 
5 644 9 836 12 048 9 610 9 496 

Dlouhodobé závazky 
45 129 175 314 139 

Krátkodobé závazky  
5 159 7 315 9 441 6 060 5 975 

Bankovní úvěry a výpomoci   
440 2 392 2 432 3 236 2 607 

Časové rozlišení   
0 0 0 0 0 

Tabulka č.4 : Absolutní rozbor pasiv (v tis.Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 
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PASIVA změna 06-07 změna 07-08 změna 08-09 změna 09-10 

  Kč % Kč % Kč % Kč % 

PASIVA CELKEM 5 512 96,3% -1 037 -9,2% -2 203 -21,6% 1 502 18,8% 

Vlastní kapitál  1 320 16,5 -3 249 -2,32 235 -12,7% 1 616 808% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cizí zdroje 4 192 74,3% 2 212 22,5% -2 438 -20,2% -114 -1,2% 

Krátkodobé závazky  2 156 41,8% 2 126 29,1% -3 381 -35,8% -85 -1,4% 

Bankovní úvěry a výpomoci   1 952 443,6% 40 1,7% 804 33,1% -629 
-

19,4% 

Časové rozlišení   0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka č.5: Relativní rozbor pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 -2010 

 

 

Období roku 2006 -  2007 

Celková pasiva společnosti v roce 2007 vzrostla o 96,3%, tj. o 5 512 tis.Kč. 

Z horizontální analýzy je podstatný růst výsledku hospodaření,  který dosáhl kladné 

hodnoty ve výši 1 320 tis.Kč, coţ mělo za následek zvýšení vlastního kapitálu. Vlastní 

kapitál se zvýšil v tomto období o 16,5%, tj. o 1 320 tis.Kč. Závazky z obchodních 

vztahů mají stoupajíc tendenci, která v tomto období vzrostla o 33,7 %, tj. o 1 703 

tis.Kč. Společnost v tomto období čerpala bankovní úvěr, coţ vedlo ke zvýšení 

krátkodobých bankovních úvěrů o 443,6%, tj. 1 952 Kč. Jednalo se o 2mil bankovní 

úvěr čerpaný na zajištění zásob a plateb dodavatelů. Tím se zvýšily cizí zdroje o 74,3%, 

tj. o 4 192 tis.Kč. 

 

Období roku 2007 -  2008 

V tomto období je uplatněna  neuhrazená ztráta z minulých let v celkové hodnotě 1 290 

tis.Kč. Výsledek hospodaření běţného účetního období byl ve výši – 3 249tis.Kč,  coţ 

mělo vliv na vlastní kapitál, který se sníţil o 2,32%, tj. o – 3 249 tis.Kč. Bankovní úvěry 

se lehce zvýšily o 1,7%, tj. o 40 tis.Kč. Vzrostly také závazky k zaměstnancům a to o 

128 tis.Kč, protoţe společnost nabrala nové zaměstnance. V čem ale je zásadní zvýšení 

v tomto období, tak to se týká především závazků z obchodních vztahů, kde došlo 

k rapidnímu nárůstu v tomto období o 34,6%, tj. o 2 338 tis.Kč. 
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Období roku 2008 -  2009 

V tomto období se podařilo sníţit společnosti závazky z obchodních vztahů a to o -

34,5%, coţ je celkem o – 3 135 tis.Kč. Je to kompenzováno novým čerpáním 

dlouhodobého bankovního úvěru v celkové hodnotě  1 200 tis.Kč.  Neuhrazená ztráta 

z minulých let ve výši  - 1 958 tis.Kč a výsledek hospodaření běţného účetního období 

činil 234 tis.Kč. Vlastní kapitál se sníţil o 12,7 %. Celková pasiva se v tomto období 

sníţila o – 21,6 %, tj. o – 2 203 tis.Kč. 

 

Období roku 2009 -  2010 

V tomto období nebyly příliš veliké výkyvy. Bankovní úvěry se lehce sníţily oproti 

minulému období a to celkem o – 19,4%, coţ je o – 629 tis.Kč.  Závazky z obchodních 

vztahu se sníţily o – 5%, tj. o  - 295 tis.Kč. Výsledek hospodaření  byl  1 617 Kč. 

Celková pasiva vzrostla o 18,8%, tj. o 1 502 tis.Kč. 

 

 

Graf č.7 : Vývoj pasiv (v tis.Kč) v letech 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 
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Graf č.8 : Vývoj cizích zdrojů (v tis.Kč) v letech 2006 - 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 
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3.2 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv představuje majetkovou strukturu společnosti. 

AKTIVA 2006 podíl 2007 podíl 2008 podíl 2009 podíl 2010* podíl 

AKTIVA CELKEM 5 724 100% 11 236 100% 10 199 100% 7 996 100% 9 498 100% 

Dlouhodobý majetek 0 0,0% 0 0,0% 84 0,8% 1 236 15,5% 3 219 33,9% 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0,0% 0 0,0% 84 0,8% 1 236 15,5% 1 099 11,6% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Oběžná aktiva 5 479 95,7% 10 870 96,7% 9 766 95,8% 6 640 83,0% 6 217 65,5% 

Zásoby 2 264 39,6% 3 694 32,9% 2 909 28,5% 1 746 21,8% 1 932 20,3% 

Krátkodobé pohledávky 2 427 42,4% 4 636 41,3% 2 723 26,7% 1 925 24,1% 1 686 17,8% 

Pohledávky z obchodních vztahů 2 112 36,9% 4 429 39,4% 2 404 23,6% 1 628 20,4% 1 231 13,0% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Stát - daňové pohledávky 298 5,2% 145 1,3% 128 1,3% 5 0,1% 12 0,1% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 17 0,3% 62 0,6% 191 1,9% 292 3,7% 443 4,7% 

Dohadné účty aktivní 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Krátkodobý finanční majetek 788 13,8% 540 4,8% 134 1,3% 334 4,2% 210 2,2% 

Časové rozlišení 245 4,3% 366 3,3% 349 3,4% 120 1,5% 62 0,7% 

Náklady příštích období 245 4,3% 366 3,3% 349 3,4% 120 1,5% 62 0,7% 

Tabulka  č. 6: Vertikální analýza aktiv (v tis.K) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 

 

 

Z provedené vertikální analýzy lze konstatovat, ţe struktura oběţných aktiv tvoří 

převáţnou část aktiv a to rozmezí v letech 2006 – 2010 v intervalu 65 % - 95%. 

Z oběţných aktiv tvoří největší podíl krátkodobé pohledávky, pohybující se  intervalu 

17% - 42,4 %. Největší podíl měly krátkodobé pohledávky v roce 2006, kdy se podíl 

pohyboval 42,4% na celkových aktivech.  

 

Dále měly krátkodobé pohledávky sestupnou tendenci a v roce 2010 byl podíl 

krátkodobých pohledávek na celkových aktivech pouze 17,8%. Zásoby měly také 

sestupnou tendenci. V roce 2006 se podíl zásob na celkových aktivech pohyboval 

v rozmezí 39,6% a na konci roku 2010 klesl celkový podíl zásob na 20,3%.  Pohledávky 

z obchodních vztahů měly v roce 2006 podíl na celkových aktivech 36,9% a na konci 
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období roku 2010 byl stav podílu pohledávek z obchodního vztahu k celkovým aktivům 

jen 13%. Z vertikální analýzy vyplývá, ţe oběţná aktiva měla v období 2006 – 2010 

klesající tendenci. V roce 2008 měl dlouhodobý majetek 8% podíl na celkových 

aktivech a v roce 2010 jiţ činil tento podíl dlouhodobého majetku na celkových 

aktivech 33,9%.   

Při zhodnocení vertikální analýzy je patrné, ţe největší podíl mají oběţná aktiva, která 

se pohybovala v daném období v rozmezí 95 – 65%. Extrémní výkyv aktiv nastal v roce 

2007, kdy narostly aktiva dlouhodobých pohledávek za společníky o 39,4%. Tento 

nárůst se týkal konkrétního případu, kdy společnosti poskytla půjčku společníkovi 2 

mil. Kč. Rok poté se tato částka zvýšila o další 2 mil. Kč. V roce 2009. V roce 2008 

společnost nakoupila dlouhodobý majetek, který má podíl na celková aktiva ke konci 

roku 2010 l11,6% na celkových aktivech. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.9 : Struktura aktiv v letech 2006 – 2010 (%) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 
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Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza představuje kapitálovou strukturu společnosti. 

PASIVA 2006 podíl 2007 podíl 2008 podíl 2009 podíl 2010 podíl 

PASIVA CELKEM 5 724 100% 11 236 100% 10 199 100% 7 996 100% 9 498 100% 

Vlastní kapitál  80 1,4% 1 400 12,5% -1 849 -18,1% -1 614 -20,2% 2 0,0% 

Základní kapitál   100 1,7% 100 0,9% 100 1,0% 100 1,3% 100 1,1% 

Kapitálové fondy - oceňovací rozdíly 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
10 0,2% 10 0,1% 10 0,1% 10 0,1% 10 0,1% 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období         
281 4,9% 1 320 11,7% -3 249 -31,9% 234 2,9% 1 617 17,0% 

Cizí zdroje 5 644 98,6% 9 836 87,5% 12 048 118,1% 9 610 120,0% 9 496 100,0% 

Krátkodobé  závazky  5 159 90,1% 7 315 65,1% 9 441 92,6% 6 060 75,8% 5 975 62,9% 

Závazky z obchodních vztahů 5 046 88,2% 6 749 60,1% 9 087 89,1% 5 952 74,4% 5 657 59,6% 

Závazky k zaměstnancům -11 -0,2% 54 0,5% 182 1,8% -21 -0,3% -6 -0,1% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
16 0,3% 55 0,5% 83 0,8% 16 0,2% 14 0,1% 

Stát - daňové závazky a dotace 89 1,6% 413 3,7% 34 0,3% 47 0,6% 236 2,5% 

Bankovní úvěry a výpomoci   440 7,7% 2 392 21,3% 2 432 23,8% 3 236 40,5% 2 607 27,4% 

Krátkodobé bankovní úvěry 440 7,7% 2 392 21,3% 2 432 23,8% 2 043 25,6% 1 667 17,6% 

Časové rozlišení   0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Výdaje příštích období 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Tabulka č.7 : Vertikální analýza pasiv (v tis.Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 

 

 

 

Z provedené vertikální analýzy pasiv lze konstatovat, ţe převáţný podíl na celkových 

pasivech tvoří cizí zdroje. V roce 2006 byl podíl cizích zdrojů na celkových pasivech 

98,6 %. Z tohoto podílu převáţnou část tvořily krátkodobé závazky a závazky 

z obchodních vztahů. Krátkodobé závazky tvořily největší podíl v roce 2008 a to 92,6%, 

tj. 9 441 tis.Kč absolutní hodnoty. Ty tvoří převáţnou část pasiv i v dalších letech. 

Závazky z obchodních vztahů měla nejniţší podíl na celková pasiva v roce 2010, kdy 

podíl činil 59,6%, tj. 5 657 tis.Kč absolutní hodnoty.Společnost čerpala krátkodobý i 

dlouhodobý bankovní úvěru u banky České spořitelny. Bankovní úvěry výpomoci se 

pohybovaly v intervalech v rozmezích 7,7% - 40,5 % . Nejniţší podíl na celkových 

aktivech byl v roce 2006, kdy podíl bankovních úvěrů a výpomocí činil 7,7% a měl 
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stoupající tendence aţ do roku 2009, kdy výše bankovních úvěrů dosahovala hodnoty 

40,5% podílu na celkových pasivech společnosti. V roce 2010 se tato částka sníţila na  

27,4% podílu na celkových pasivech. 

 

 

 

Graf č.10 : Strukuta pasiv v letech 2006 – 2010 (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 
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3.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Analýza výkazu zisku a ztráty sleduje vývoj poloţek v čase a to jak absolutně, tak 

relativně a to prostřednictvím horizontální analýzy. 

 

Výkaz zisků a ztrát 2006 2007 2008 2009 2010 

            

Tržby za prodej zboží 9 549 20 235 26 301 19 577 19 229 

Náklady vynaložené na prodané zboží 6 299 10 511 19 081 13 557 13 461 

Obchodní marže  3 250 9 724 7 220 6 020 5 768 

Výkony 84 309 224 95 53 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 133 309 224 95 53 

Změna stavu  zásob vlastní činnosti -49 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba 3 106 7 470 7 471 3 998 3 245 

Spotřeba materiálu a energie 1 645 3 768 2 243 508 598 

Služby 1 461 3 702 5 228 3 490 2 647 

Přidaná hodnota  228 2 563 -27 2 117 2 576 

Osobní náklady  113 622 2 746 1 075 568 

Změna stavu rezerv a opr.položek a komplexních 

nákladů příštích období (+/-) 
0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 396 1 918 -2 714 946 2144 

Finanční výsledek hospodaření -26 -119 -343 -496 -527 

Daň z příjmů za běžnou činnost   89 434 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 281 1 320 -3 249 234 1 617 

Výsledek hospodaření před zdaněním 370 1 754 -3 249 234 1 617 

Tabulka č.8 : Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty – absolutní změna (%) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 
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Výkaz zisku a ztrát 
změna 06-07 změna 07-08 změna 07-08 změna 08-09 

 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Tržby za prodej zboží 
10 686 100,0% 6 066 30,0% -6 724 -25,6%  -348 -1,8% 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
4 212      66,9% 8 570 81,55% -5 524 -29,0%  -96 -0,7% 

Obchodní marže 
6 474 100,0% -2 504 -25,8% -1 200 -16,6%  -252 -4,2% 

Výkony 
225 267,9% -85 -27,5% -129 -57,6% -42 -44,2% 

Tržby za prodej vlatních výrobků a 

služeb 
176 132,3% -85 -27,5% -129 -57,6% -42 -44,2% 

Výkonová  spotřeba 
4 364 140,5% 1 0,0% -3 473 -46,5% -753 -18,8% 

Spotřeba materiálu a energie 
2 123 129,1% -1 525 -40,5% -1 735 -77,4% 90 17,7% 

Služby 
2 241 153,4% 1 526 41,2% -1 738 -33,2% -843 -24,2% 

Přidaná hodnota 
2 335 10,24 -2 590 -101,1% 2 144 -79,40 459 21,7% 

Osobní náklady 
509 450,4% 2 124 341,5% -1 671 -60,9% -507 -47,2% 

Provozní výsledek hospodaření 
1 522 384,3% -4 632 -241,5% 3 660 -134,9% -946 -100,0% 

Finanční výsledek hospodaření 
-93 357,7% -224 188,2% -153 44,6% -31 6,3% 

Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-) 
1 039   -4 569   3 483   1 383   

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
1 384   -5 003   3 483   1 383   

Tabulka č. 9: Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát,relativní změna (v tis.Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 – 2010 

 

 

 

Z poţadované analýzy je patrné, ţe převáţná část výnosů tvoří trţby za prodej zboţí, 

které měly aţ do roku 2008 nárůst aţ o 30%, tj. nárůst o 6 066  tis.Kč v absolutní 

hodnotě. Náklady na vynaloţené na prodej zboţí se zvýšily v roce 2008 o 81,55%, tj. o 

8 570 tis.Kč. Z toho vyplývá, ţe přidaná hodnota také klesá. V roce 2009 a 2010 mají 

trţby zboţí klesající tendenci. 
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Graf č.11 : Vývoj trţeb (v tis.Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 - 2010 

 

I přes zvyšování výkonu je důleţité sledovat i vývoj nákladů, které mají vliv na tvorbu 

zisku. V roce 2008 došlo k prudké změně osobních nákladů, které byly způsobeny 

zejména nárůstem mzdových nákladů. Další nestandardní poloţkou jsou ostatní finanční 

náklady, které byly způsobeny z podstatné části bankovními poplatky za poskytnuté 

úvěry. Všechny tyto negativní změny měly vliv na výsledek hospodaření, který se 

v tomto období dostává do deficitu a ovlivňuje hospodaření i v dalších letech. 
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Graf č. 12: Vývoj osobních a ostatních finančních nákladů (v tis.Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti za roky 2006 – 2010 
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3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejpouţívanější a nejvýstiţnější metodou finanční analýzy, 

přičemţ se pomocí podílu charakterizuje vzájemný vztah mezi absolutními ukazateli. 

 

3.4.1 Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele likvidity vysvětlují vztah mezi oběţnými aktivy a krátkodobými závazky a 

schopnosti dostát včas svým závazkům. Tento ukazatel nejpřesněji vypovídá o tom, jaká 

je platební schopnost analyzované společnosti. 

         

 

Graf č.13 : Ukazatele likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Běţná likvidita 

Běţná likvidita bývá označována jako likvidita 3. stupně. Ukazatel běţné likvidity 

představuje schopnost společnosti splácet své závazky, tedy zda je společnost solventní. 

Doporučovaná hodnota je v rozmezí 1,6 – 2,5. Hodnota můţe být i niţší, neţ 1,6, ale 

-0,40 

-0,20 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

2006 2007 2008 2009 2010 

Li
kv

id
it

a
 

Rok 

Ukazatele likvidity 
Běžná likvidita 
Peněžní likvidita  

Okamžitá likvidita 



 

 

 

73 

 

neměla by klesnout pod hodnotu 1, protoţe se jedná o hodnoty z hlediska finančního 

zdraví nepřijatelné. Společnost má běţnou likviditu v roce 2007 v hodnotě 1,49, coţ je 

na hranici doporučované hodnoty. Roky 2006, 2008, 2009 rok 2009 mají běţnou 

likviditu na hranici hodnoty 1, coţ naznačuje nedostatek peněţních prostředků a 

neschopnost uspokojit všechny své věřitele. Z toho stavu plyne, ţe společnost by 

musela prodat část svých oběţných aktiv, aby uspokojila část svých věřitelů. Je důleţité, 

aby si společnost pohlídala dobu splatnosti a skladových zásob. 

 

Okamţitá likvidita 

Okamţitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně a představuje to nejuţší 

vymezení likvidity. Patří mezi nejpřísnější kritéria hodnocení likvidity podniku. 

Sledované hodnoty by neměly klesnout pod 0,2, coţ v daném případě nesplňuje 

společnost v ţádném roce sledovaného období. Hodnoty 0,01 – 0,15 jsou hodnoty velmi 

nízké a znamenají nedostatek finančních prostředků na účtech a v pokladně. To 

znamená, ţe společnost nemá téměř ţádné  finanční prostředky. Nebude tak moci 

v případě nutnosti uspokojit své věřitele. Je to způsobeno zejména zřízením 

kontokorentního úvěru a také vysokými hodnotami pohledávek za sledované období. 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita bývá označována jako likvidita 2. stupně by se měla pohybovat 

v intervalu 1,0 – 1,5, coţ za dané období společnost splňuje pouze v roce 2007, kdy se 

hodnota pohotové likvidity nejvíce přiblíţila poţadované hodnotě. Tyto hodnoty 

pohotové likvidity v rozmezí 0,62 – 0,98 jsou spojeny s problematikou zásob a také 

s nadměrná výše oběţných aktiv vede k neproduktivnímu vyuţívání do podniku 

vloţených prostředků  a nepříznivě tak ovlivňuje celkovou výnosnost vloţených 

prostředků. 

Na základě dosaţených výsledků lze konstatovat, ţe společnost má problémy s platební 

schopností. Na nepříznivé výsledky mají vliv zejména vysoké hodnoty krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů. 
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3.4.2 Ukazatele rentability 

 

Obecně lze rentabilitu definovat jako poměr zisku a vloţeného kapitálu. Tento ukazatel 

patří mezi nejsledovanější ukazatele finanční analýzy a vypovídá o schopnosti 

společnosti zhodnocovat svá aktiva v závislosti na investovaném kapitálu. 

 

 

Graf č.14 : Ukazatel rentability (tis.Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 RENTABILITA 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (ZISK/AKTIVA) 4,9% 11,7% -31,9% 2,9% 17,0% 

ROE (ZISK/VK) 351,3% 94,3% 175,7% -14,5% 80850,0% 

ROS (EBIT/TRŢBY) 2,7% 6,4% -12,2% 1,2% 8,2% 

ROI (EBIT/ CELK.KAP) 6,7% 16,4% -29,3% 8,6% 20,7% 

Produkční síla aktiv 

(EBIT/AKTIVA) 6,7% 16,4% -29,3% 8,6% 20,7% 

ROCE 308,0% 120,7% 178,8% -644,9% 105,9% 

Tabulka č.10:  Ukazatel rentability (v tis.Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA 

V roce 2008 se společnost vykazovala ztrátu, proto i hodnota ROA je v tomto období 

záporná. Za dobrý výsledek se povaţuje hodnota přesahující 10%. Z tabulky je patrné, 

ţe nejlepších hodnot rentability celkového kapitálu ROA  bylo dosaţeno v roce 2010. 

Příčinou této změny je výrazná změna EATu. Nejhorší výsledky jsou spojeny s jiţ 

zmiňovaným ztrátovým obdobím roku 2008, kdy došlo k poklesu aktiv, tak i EATu. 

Pokles hodnoty rentability celkového kapitále  je ale především ovlivněn výrazným 

poklesem výsledku hospodaření. Ukazatel by měl vykazovat rostoucí trend, coţ ale není 

splněno a výsledky jsou příliš nízké. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Hodnota ROE by měla být vyšší, neţ dlouhodobý průměr úročení dlouhodobých 

vkladů. Doporučují se hodnoty pohybující se kolem 10%  aţ 15%. V roce 2008 se 

společnost dostala do ztráty, coţ stejně jako u ROA, tak i ROE přineslo negativní 

výsledky. 

 

Rentabilita trţeb ROS 

Doporučené výsledky by se měly pohybovat v rozmezí 5% a 6%. Za dobré výsledky 

povaţuji roky 2007 a 2010, kdy se hodnoty pohybovaly v roce 2007 kolem 2,7% a 
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v roce 2010 kolem 8,2%. Tento výsledek je dosaţen díky vysokému výsledku 

hospodaření v daném období. V roce 2008 k výraznému poklesu ROS dochází zejména 

výrazným poklesem výsledku hospodaření. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu ROI 

Doporučené výsledky by se měly pohybovat v rozmezí 12% aţ 15%. Za dobré výsledky 

lze povaţovat rok 2007, kdy hodnota rentability investovaného kapitálu dosahovala 

16,4% a rok 2010, kdy hodnota rentability investovaného kapitálu dosahovala 20,7%. 

Rok 2007 byl ovlivněn jako u předešlých ukazatelů zejména záporným hospodářským 

výsledkem společnosti. Na základě dané analýzy vyplývá, ţe zadluţenost společnosti je 

příliš vysoká a zadluţenost měla stoupající tendenci aţ do roku 2009. Podíl financování 

cizím kapitálem se zvyšuje. 
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3.4.3 Ukazatele zadluţenosti 

 

Tento ukazatel posuzuje finanční struktur podniku z dlouhodobého hlediska. Udávají 

vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování společnosti. 

 

 

Graf č.15 : Ukazatele zadluţenosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 ZADLUŢENOST 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluţenost  CZ/CA 98,60% 87,54% 118,13% 120,19% 99,98% 

Běţná zadluţenost KCK/CA 97,82% 86,39% 116,41% 101,34% 80,46% 

Dlouhodobá zadluţenost DCK/CA 0,79% 1,15% 1,72% 18,85% 19,52% 

Koeficient samofinancování VK/CA 1,40% 12,46% -18,13% -20,19% 0,02% 

Úrokové krytí EBIT/Nákl.úroky 25,67 20,07 -11,69 1,51 5,65 

Dlouhodobé krytí aktiv (Vl.K.+DCK/CA) 2,18% 13,61% -16,41% -1,34% 19,54% 

Tabulka č. 11: zadluţenost% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celková zadluţenost 

Doporučené hodnoty celkové zadluţenosti se pohybují v rozmezí od 30% - 50%. Za 

ideální se povaţuje poměr 50:50. Z dané analýzy vyplývá, ţe celková zadluţenost 

společnosti je příliš vysoká. Hodnoty se pohybují ve vysokých hodnotách, např. v roce 

2009 dosahovala společnost hodnoty celkové zadluţenosti 120,19%, coţ je pro 

společnost velmi riskantní. Na zvýšení ukazatel celkové zadluţenosti se podílí zejména 

záporný hospodářský výsledek z roku 2008, ale také finanční zatíţení v podobě 

bankovních úvěrů, která byla společnost nucena čerpat na zajištění chodu společnosti. 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování doplňuje předchozí celkovou zadluţenost. Doporučené 

hodnoty bezpečné míry zadluţení se pohybují okolo 40% a vypovídá o tom, do jaké 

míry jsou aktiva společnosti financována vlastním kapitálem. Bohuţel těchto hodnot 

společnost nedosahuje a výsledky jsou velmi kritické. Z dané analýzy vyplývá, ţe 

koeficient samofinancování měl kladné hodnoty jen v letech 2006 a 2007, kdy 

koeficient samofinancování dosahoval i přes to velmi nízké hodnoty. Tzn. ţe celková 

aktiva v roce 2006 byla z 1,4% financována z vlastních zdrojů a v roce 2007 mírně 

vzrostla hodnota koeficientu samofinancování na úroveň 12,46%. V letech 2008 a 2009 

byly hodnoty koeficientu dokonce záporné. 

 

Úrokové krytí 

Koeficient úrokového krytí vypovídá o schopnosti společnosti splácet úroky a jeho 

hodnota je ovlivněna výsledkem hospodaření z provozní činnosti a na výši úvěrů. 

Z dané analýzy vyplývá, ţe tento ukazatel dosahuje nízkých hodnot, které jsou 

způsobeny vyššími nákladovými úroky. Společnost čerpá bankovní úvěry a výpomoci 

z kterých plynou nákladové úroky, proto koeficient úrokového krytí dosahuje nízkých 

hodnot. Záporná hodnota úrokového krytí byla v roce 2008. 
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3.4.4 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatelé aktivity představují, zda je s aktivy efektivně nakládáno. Výsledky jsou 

vyjádřeny formou obrátkovosti, nebo formou doby obratu. Tyto ukazatele poměřují 

trţby se zvolenou stavovou veličinou. 

 

 

 
 

Graf č.16: Ukazatele aktivity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 AKTIVITA 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat aktiv Trţby / CA 1,69 1,83 2,60 2,46 2,03 

Obrat zásob  Trţby / Zásoby 4,25 5,56 9,12 11,27 9,98 

Doba obratu zásob 84,61 64,73 39,48 31,95 36,07 

Doba obratu pohledávek 72,89 77,60 32,48 29,31 22,56 

Průměrná doba inkasa 91,96 117,90 92,51 84,61 77,14 

Obrat krátkodobých závazků 0,54 0,36 0,36 0,31 0,31 

Doba obratu krátkodobých závazků 174,15 118,25 122,76 107,14 103,68 

 

Tabulka č. 12: Aktivita 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Analýza aktiv 

Doporučená hodnota ukazatele obratu celkových aktiv se pohybuje v rozmezí 1,6 – 3. 

Doba obratu celkových aktiv společnosti se na základě analýzy pohybuje v daném 

rozmezí, čímţ efektivně vyuţívá svoji majetkovou efektivnost. Hodnoty se pohybuje 

v intervalu 1,7 – 2,03 za daná období. Z dané analýzy vyplývá, ţe společnost  v roce 

2008 obrátila svá aktiva v trţby 2,6krá za rok. Můţeme konstatovat, ţe společnost 

efektivně hospodaří se svými aktivy 22krát. 

Analýzy pohledávek 

Doba obratu pohledávek byla v roce 2006 na hodnotě cca 73 dní a během čtyř let se 

obrat pohledávek sníţil na cca 23 dní. Jednalo se o sníţení zhruba o 50 dní za sledovaná 

období, coţ hodnotím velmi pozitivně. Zlepšila se platební morálka odběratelů. 

Průměrně se pohledávky přemění v trţby. 

Analýza zásob 

Doba obratu zásob byla v roce 2006 na hodnotě cca 85 dní, coţ nebylo pro společnost 

zrovna ideální, protoţe společnost měla zbytečně zásoby na skladě, kde neprodukují 

hodnotu. Během čtyř let se obrat zásob sníţil na 35 dní. Je doporučováno, aby doba 

obratu závazků byla co nejdelší, čímţ společnost po dobu, kdy nehradí své krátkodobé 

závazky vyuţívá bezplatného obchodního úvěru. Jak jiţ bylo zmíněno, v dané 

společnosti se splatnost závazků sníţila o 50 dní. Obrat zásob měl od roku 2006 

stoupající tendenci a v roce 2010 se zásoby podniku v průměru obrátí 10krát. 

Analýza závazků 

Doba obratu závazků měla v letech 2006 – 2010 sestupnou tendenci. I přes to jsou 

hodnoty obratu závazků celkem vysoké. V roce 2006 odkládala společnost platbu svých 

faktur aţ 174 dní a v roce 2010 byla platební morálka faktur cca 104 dní. Platební 

morálka vůči dodavatelům se za dané sledované období sice zlepšila v průměru o cca 70 

dní, přes to je platební morálka slabší stránkou společnosti. V roce 2006 odkládá 

společnost platbu svých faktur na 104 dní, přičemţ zaplaceno za pohledávky dostala jiţ 
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za 72 dní. V roce 2010 se dostala společnost s dobou hrazení svých faktur na 104 dní, 

ale zaplaceno dostala jiţ za cca 23 dní. 

 

3.5 Analýza soustav ukazatelů 

 

Soustavy ukazatelů analyzují společnost a vypovídají zda je společnost bonitní, či je 

podnik ziskový, nebo ztrátový. 

 

3.5.1 Altmanův model 

 

Altmanův index 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  

ČPK / aktiva celkem 0,06 0,32 0,03 0,07 0,03 

kumul.nerozď.HV min.let / aktiva celkem -0,06 -0,01 -0,13 -0,25 -0,19 

EBIT / 81ktiva celkem 0,07 0,17 -0,28 0,12 0,23 

účetní hodnota akcií / cizí zdroje 2,13 1,22 1,00 1,25 1,26 

trţby / aktiva celkem 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 

Z Skóre 1,11 1,28 -0,52 0,74 1,1 

Výsledek  Ohroţení  Šedá zóna Ohroţení Ohroţení Ohroţení 

Tabulka č. 13: Altmanův index finančního zdraví 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

 

Na základě výpočtů lze z tabulky Altmanova indexu zjistit, ţe se jedná o finančně slabší 

podnik. Společnost se nachází v tzv. šedé zóně v roce 2007, kdy hodnota Z Skóre byla 

1,28, coţ i tak je na hraně ohroţení.  V ostatních letech 2006, 2008, 2009 a 2010 

vykazuje společnost nepříznivé hodnoty a své hodnoty vykazuje v zóně ohroţení, coţ 

znamená, ţe je společnost ohroţena váţnými finančními problémy. A to především 

vysokou zadluţeností společností, ale i výkonností podniku. Společnost vykazovala za 

celé sledované období záporný finanční výsledek hospodaření, který se postupně 

prohluboval. 
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3.5.2 Index IN05 

 

IN05 

 
2006 celkem 2007 celkem 2008 celkem 2009 celkem 2010 2010 

A/CZ 0,130 1,014 0,132 1,142 0,149 0,847 0,110 0,832 0,108 1,000 0,130 

EBIT/NÁKL.U. 0,040 

 

1,027 20,065 0,803 
-

11,691 -0,468 1,513 0,061 5,647 0,226 

EBIT/AKTIVA 3,970 0,067 0,267 0,164 0,652 -0,293 -1,165 0,086 0,343 0,207 0,821 

VÝN/A 0,210 1,867 0,392 1,935 0,406 2,261 0,475 2,468 0,518 2,183 0,458 

OA/(KZ/KBÚ) 0,090 0,979 0,088 1,120 0,101 0,823 0,074 0,819 0,074 0,814 0,073 

z faktor 

 

  1,906   2,111   -0,974   1,103   1,709 

Tabulka č. 14: Index IN05 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 
Graf č.17: Index IN05 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Podle hodnoty IN05 se společnost nachází v pásmu šedé zóny v letech 2006, 2009 a 

2009. V těchto letech společnost netvoří hodnotu, ale také nebankrotuje. V roce 2008 

dosáhl index záporné hodnoty  a společnost se dostala do zóny ohroţení.  

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

z faktor 1,906 2,111 -0,974 1,103 1,709     

Bankrot 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9     

Vytváří 

hodnotu 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6     

-1,500 

-1,000 

-0,500 

0,000 

0,500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

H
o
d

n
o
ta

 i
n

d
ex

u
 

rok 

Index IN05 



 

 

 

83 

 

3.5.3 Kralickův test 

 

 

 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

kvóta vlastního 

kapitálu 1,40% 12,46% -18,13% -20,19% 0,02% 

doba splácení dluhu 19 6 -3 16 4 

Cash flow v trţbách 2,92% 6,43% -12,25% 1,97% 9,10% 

ROA 4,91% 11,75% -31,86% 2,93% 17,02% 

Tabulka č. 15: Kralickův test 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

kvóta vlastního kapitálu 4 4 4 3 4 

doba splácení dluhu 4 4 4 4 1 

Cash flow v trţbách 4 4 4 4 5 

ROA 4 4 4 4 5 

Tabulka č. 16: Kralickův test – vyhodnocení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Na základě analýzy Kralickova testu můţeme konstatovat, ţe se společnost v daných 

období nejeví jako bonitní. Tato společnost je předluţena a můţe mít problémy 

s poskytnutím úvěrů nebo půjčky, protoţe bude pro věřitele velmi riskantní. 
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4    Vyhodnocení výsledků společnosti 

 

Na základě provedené analýzy za období 2006 – 2010 můţeme zhodnotit společnost 

následovně. Z celkového pohledu na danou společnost mohu říci, ţe společnosti má 

veliký obchodní potenciál, avšak celkové zadluţení je příliš vysoké, které je spojeno 

jednak enormními finančními náklady na cizí zdroje, tak v neposlední dobou vlastní 

efektivitou. Dále jsou problematické oblasti, které mají přímou souvislost s vytvořenou 

ztrátou minulých let.  Společnost se nachází v takové situaci, kdy celkové zadluţení 

váţně ohroţuje budoucí chod společnosti a tudíţ si nemůţe dovolit ţádné chybné 

rozhodnutí. Jedním z hlavních cílů musí být soustředění k maximálnímu efektu všech 

prováděných činností a dosaţení zisku. 

Zhodnocení majetkové struktury 

Během vývoje společnosti došlo k radikálním změnám a se změnou majitelů přišel 

revoluční zvrat v činnosti společnosti. Prioritou se stal velkoobchodní prodej drogerie, 

kosmetiky a vlastních značek. Majetková struktura společnosti je tvořena především 

oběţnými aktivy, které tvoří zejména zásoby a krátkodobé pohledávky. 

Na základě analýzy rozvahy je patrné, ţe v roce 2007 došlo na straně aktiv 

k prudkému zvýšení celkových aktiv. Toto zvýšení je nejvíce ovlivněno oběţnými 

aktivy a to ve výši 5 391 tis. Kč, coţ je nárůst celkem o 98,4%. Společnost v roce 2007 

poskytla půjčku jednomu ze společníků v celkové částce 2 mil Kč.  Dále je zvýšení 

ovlivněno rapidním nárůstem krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, kdy 

navýšení oproti roku 2006 činilo 109,7%, tj. 2 317 tis.Kč.  Zásoby se výrazně podílejí 

na celkových aktivech a to nárůstem  63,2%, tj.  1 430 tis.Kč v absolutní výši. V dalších 

letech se začala projevovat hospodářská krize a v roce 2008 začíná docházet 

k postupného sniţování celkových aktiv. V roce 2008 došlo k navýšení dlouhodobých 

pohledávek o další 2 mil Kč, kdy společnost poskytla půjčku druhému společníkovi. 

V roce 2009 došlo k navýšení dlouhodobého majetku, coţ bylo způsobeno nákupem 

automobilu.  

V roce 2010 dochází  ke zvýšení celkových aktiv a to o 18,8%, tj. zvýšení v absolutní 

výši 1 502 tis.Kč. I kdyţ oběţná aktiva mají stále mírně klesající tendenci ve výši  - 
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6,4%, tj. – 423 tis.Kč oproti roku 2009, má vliv na zvýšení celkových aktiv zejména 

nehmotné výsledky a výzkum vývoje, kdy společnost nakoupila ochranné známky ve 

výši 2 120 tis.Kč. Zásoby měly jen mírně vrůstající tendenci ve výši 10,7%, tj. 186 

tis.Kč absolutní hodnoty a tím pádem klesly i pohledávky z obchodních vztahů o -24,4 

%, tj. o – 397 tis.Kč. Společnost se snaţí zásoby udrţet ve stejné hladině. Sníţení 

krátkodobých pohledávek svědčí o zlepšení platební morálky odběratelů.   

 

Na straně pasiv, došlo k výrazné změně v roce 2008, kdy se vlastní kapitál společnosti 

dostal do záporné hodnoty – 1 849 tis.Kč, zapříčiněn deficitem výsledku hospodaření. 

Kapitálová struktura je tvořena převáţně cizími zdroji, z nichţ největší podíl mají 

závazky z obchodních vztahů.  

 

Na základě analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, ţe výsledky z provozní činnosti 

byly nejvyšší v roce 2007, kdy došlo k prudkému nárůstu. Tento růst byl způsoben 

významným nárůstem trţeb. Od roku 2008 začínají výkony společnosti klesat. Finanční 

výsledek hospodaření společnosti je po celé sledované období záporný a má vzrůstající 

tendenci. Výsledek hospodaření za běţnou činnost byl nejslabší v roce 2008, kdy se 

společnost dostala do ztráty ve výši – 3.249 tis.Kč. 

 

Zhodnocení poměrových ukazatelů 

Na základě analýzy poměrových ukazatelů byly podrobeny analýze ukazatele likvidity, 

rentability, zadluţenosti a aktivity. Při analýze likvidity je patrné, ţe by společnost 

měla této oblasti věnovat zvýšenou pozornost. Hodnoty jsou ve sledovaném období na 

hranici hodnoty 1, coţ naznačuje nedostatek peněţních prostředků uspokojit všechny 

své věřitele. Společnost má problémy s platební schopností. Na nepříznivé výsledky 

mají vliv zejména vysoké hodnoty krátkodobých závazků z obchodních vztahů. 

Při analýze ukazatele rentability bylo dosaţeno záporné hodnoty v roce 2008, coţ bylo 

zapříčiněno zmiňovanou ztrátou z roku 2008.  Ukazatel by měl vykazovat rostoucí 

trend, coţ ale není splněno a výsledky jsou příliš nízké. Pro zajištění lepší rentability je 

zapotřebí zvýšení zisku, nebo sníţení nákladů.  
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Při analýze ukazatele zadluţenosti bylo zjištěno, ţe hodnoty se pohybují pod rozmezí 

doporučovaných hodnot, coţ vypovídá o značné zadluţenosti společnosti. Společnost 

má nízký vlastní kapitál, který se projevuje zejména záporným hospodářským 

výsledkem z roku 2008, který měl vliv v dalších letech. Společnost je zatíţena 

bankovními úvěry a podíl financování cizím kapitálem se zvyšuje. 

Při analýze aktivity bylo zjištěno ţe aktiva se pohybují v poţadovaných hodnotách, coţ 

pro společnost znamená, ţe aktiva jsou efektivně vyuţívána. Doba obratu pohledávek 

byla sníţena, čímţ se zlepšila platební morálka odběratelů. Závazky měly však 

sestupnou tendenci.  

Zhodnocení soustav ukazatelů 

Při analýze Altmanova modelu bylo zjištěno, ţe se jedná spíše o finančně slabší 

společnost. Výsledky za celé sledované období 2006 - 2010 vykazovaly nepříznivé 

hodnoty v zóně ohroţení, coţ znamená, ţe společnost je ohroţena váţnými finančními 

problémy. Společnost se potýká s vysokou zadluţeností, ale i výkonností podniku.  

Společnost vykazovala za celé sledované období záporný finanční výsledek 

hospodaření. Podle hodnoty IN05 se společnost nachází v pásmu šedé zóny, coţ pro 

společnost znamená, ţe sice nebankrotuje, ale také netvoří ţádnou hodnotu. Na základě 

Kralickova testu byla jen potvrzena analýza, ţe společnost je předluţena a nejeví se 

jako bonitní. 
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4.1 Návrhy řešení 

 

V této části diplomové práce navrhnu doporučení, které by mohly vést ke zlepšení 

hospodaření společnosti. Zpracování finanční analýzy společnosti ukázalo, ve kterých 

oblastech má společnost silné a slabé stránky. Pomocí poměrových ukazatelů byly 

zjištěny nedostatky, na které jsem se zaměřila při návrhu řešení dané problematiky. 

Společnost se nachází v situaci, kdy je celkově zadluţena a vykazuje poměrně vysokou 

rentabilitu nákladů. Tuto oblast vidím jako prioritní v řešení dané situace. Společnost se 

nachází v situaci, kdy si nemůţe dovolit ţádné chybné rozhodnutí. Jedním z hlavních 

cílů musí být zaměření se na maximální efekt všech prováděných činnosti a dosaţení 

zisku. 

I přes zvyšování výkonu je důleţité sledovat i vývoj nákladů, které mají vliv na tvorbu 

zisku. V roce 2008 došlo k prudké změně osobních nákladů, které byly způsobeny 

zejména nárůstem mzdových nákladů. Osobní náklady  měly největší nárůst v roce 2008 

a to o 341,5%, tj. o 2.124 tis.Kč.  Další nestandardní poloţkou jsou ostatní finanční 

náklady, které byly způsobeny z podstatné části bankovními poplatky za poskytnuté 

úvěry. Všechny tyto negativní změny měly vliv na výsledek hospodaření, který se 

v tomto období dostává do deficitu a ovlivňuje hospodaření i v dalších letech. Důvodem 

tohoto výkyvu byl rozšiřující nábor pracovních sil z důvodu rozšiřujícího se prodejního 

potenciálu na trhu. Nábor se týkal zejména obchodního oddělení a s tím souviselo i 

čerpání úvěru na zajištění koupi dlouhodobého majetku v podobě nákupu automobilů 

pro nové zaměstnance. V této oblasti navrhuji zredukovat náklady a sledovat meziroční 

růst trţeb, aby bylo dosaţeno maximálního efektu při tomto objemu nákladů. Trţby 

měly od roku 2006 aţ do roku 2008 vzrůstající tendenci a nárůst byl 30 %, coţ 

znamenalo nárůst o 6 066 tis.Kč v absolutní hodnotě.  

Jak jsem se jiţ zmínila, společnost je předluţena a s tím souvisí i řízení financování. 

Vzhledem k tomu, ţe společnost je stále více neţ stoprocentně financována z cizích 

zdrojů, usiluje o sníţení zadluţenosti a uhrazení ztráty z minulých let. Navrhuji pro 

další období sestavit finanční plán a způsob financování, které společnost dosud 

nevyuţívala. Měl by být dlouhodobý a mít vazbu na hlavní cíle společnosti při 

zabezpečování stability. Protoţe se jedná o obchodní společnost, jedná se zejména  o 
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financování oběţných zásob a krátkodobých pohledávek. Pozitivem srovnání doby 

obratu pohledávek a závazků je, ţe inkaso pohledávek proběhne dříve, neţ společnost 

musí uhradit své dluhy. 

Finanční plán doporučuji sestavit minimálně na časový horizont tří  aţ pěti let. Uvádím 

přehled navrhovaných oblastí, na které by se měla společnost v budoucích letech 

zaměřit, aby dosáhla lepší efektivnosti. 

 Analýza finanční situace společnosti. Navrhuji tuto analýzu provádět minimálně 

čtvrtletně, aby se zprůhlednilo hospodaření společnosti.  

 Doporučuji sestavit plán trţeb na základě prognózy a plánu prodeje. 

 Sestavit plán peněţních toků. Navrhuji sestavit přehlednou evidenci příjmu a 

výdajů, kde by se měl zapisovat počáteční a konečný stav účtu, evidence 

hotovostních příjmů a výdajů, ale také náklady vynaloţené na fixní náklady a 

předpokládané budoucí příjmy a výdaje. Tento návrh zlepší průhlednost při 

sledování např. platební morálky odběratelů. 

 Dosahování minimálního ročního zisku, s jehoţ dosaţením je spojena také 

analýza nákladů, kterou by měla společnost vést za účelem sniţování 

nákladových poloţek.  

 Zvyšování obratu.  V případě, ţe se společnosti podaří dosáhnout zvýšení obratu 

min. 10%, budou se trţby vyvíjet cca o 1 922 tis.Kč. 

 Dosahování kladné rentability.  

 Sniţování skladových zásob na max. 1.5 mil Kč. Stav zásob na konci roku 

dosahoval 1 932 tisk.Kč.  

Společnost neoplývá dobrou platební morálkou vůči dodavatelům a sama vyuţívá 

obchodní úvěr. Pro zlepšení likvidity společnosti navrhuji sestavování platebních 

kalendářů, díky kterým by se zlepšila transparentnost vyuţívání peněţních prostředků, 

aby nedocházelo zbytečně ke ztrátě ušlých příleţitostí.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo pomocí vybraných analýz a metod posoudit v letech 2006 - 

2010 finanční situaci a hospodaření společnosti XYZ s.r.o., a na základě výsledků 

z analýz provést jejich zhodnocení a stanovit opatření ve vybraných oblastech. Při 

zpracování daných analýz jsem vycházela z výkazů společnosti XZY s.r.o. za období 

roku 2006 – 2010 . 

V první části mé diplomové práce  jsem se zaměřila na teoretické poznatky související 

s jednotlivými nástroji analýzy. Zejména na jejich definice, hlavní cíle, uţivatele a 

nedostatky.  Zaměřila jsem  se na metody, postupy a ukazatele, které se při celkové  

analýze vyuţívají. 

Ve druhé části diplomové práce jsem představila  společnost XYZ s.r.o. a  analyzovala 

jsem její  vnitřní a vnější podmínky, silné a slabé stránky, konkurenci, dodavatele i 

odběratele. Zaměřila jsem se také na příleţitosti a hrozby.  

V další části diplomové práce jsem aplikovala finanční analýzu, při které jsem pouţila  

data z účetní závěrky za posledních pět let. Společnost se nachází v situaci, kdy je 

celkově zadluţena a vykazuje poměrně vysokou rentabilitu nákladů. Tuto oblast vidím 

jako prioritní v řešení dané situace. S tím souvisí i další odhalené nedostatky společnosti 

v oblasti vysoké zadluţenosti a nízké likvidity. Společnost se nachází v situaci, kdy si 

nemůţe dovolit ţádné chybné rozhodnutí. Jedním z hlavních cílů musí být zaměření se 

na maximální efekt všech prováděných činnosti a dosaţení zisku.  

Výstupem diplomové práce bylo komplexní posouzení společnosti XYZ s.r.o. a 

navrţení takových opatření, které by byly aplikovatelné v dané společnosti.  

Vypracovaná diplomová práce má přínos pro společnost XYZ, s.r.o., pro kterou byla 

zpracována, tak i pro prohloubení mých teoretický znalostí. Věřím, ţe má práce bude 

nápomocná k dalšímu rozhodování o existenci společnosti. 
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Příloha č. 1: Rozvaha v plném rozsahu v letech 2006 -2010  

 
                          
    ROZVAHA               

        v plném 
rozsahu               

                          
Označení AKTIVA Čís.ř. 

2006 2007 2008 2009 2010 

  
AKTIVA 
CELKEM 

(ř. 02 + 03 + 31 + 62) = ř. 66 001 5 724 11 236 10 199 7 996 9 498 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002           

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003     84 1 236 3 219 

B. I. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

(ř. 05 až 12) 004         2 120 

B. I.   1. Zřizovací výdaje 005           

 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006         2 120 

 3. Software 007           

 4. Ocenitelná práva 008           

 5. Goodwill (+/-) 009           

 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010           

 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011           

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012           

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013     84 1 236 1 099 

B. II. 1. Pozemky 014           

2. Stavby 015           

3. Samostatné movité věci a soub. movitých věcí 016       1 236 1 099 
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4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017           

5. Základní stádo a tažná zvířata 018           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019           

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020           

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021     84     

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022           

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023           

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024           

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026           

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027           

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028           

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029           

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030           

C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 2 264 3 694 2 909 1 746 1 932 

C. I.  1. Materiál 033           

2. Nedokončená výroba a polotovary 034           

3. Výrobky 035           

4. Zvířata 036           

5. Zboží 037 2 264 3 694 2 909 1 746 1 932 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038           

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46) 039   2 000 4 000 2 635 2 389 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040           
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2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041           

3. Pohledávky - podstatný vliv 042           

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva          a za 
účastníky sdružení 

043   2 000 4 000 2 635 2 335 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044           

6. Dohadné účty aktivní 045           

7. Jiné pohledávky 046         54 

8. Odložená daňová pohledávka 047           

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 2 427 4 636 2 723 1 925 1 686 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 2 112 4 429 2 404 1 628 1 231 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050           

3. Pohledávky - podstatný vliv 051           

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

052           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053           

6. Stát - daňové pohledávky 054 298 145 128 5 12 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 17 62 191 292 443 

8. Dohadné účty aktivní 056           

9. Jiné pohledávky 057           

C. IV.  
Krátkodobý finanční 
majetek 

(ř. 59 až 62) 058 788 540 134 334 210 

C. IV. 1. Peníze 059 788 540 134 334 210 

2. Účty v bankách 060           

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061           

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062           

D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 245 366 349 120 62 
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D. I.  1. Náklady příštích období 064 245 366 349 120 62 

2. Komplexní náklady příštích období 065           

3. Příjmy příštích období 066           

        
Označení PASIVA Čís.ř. 

2006 2007 2008 2009 2010 

  PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117) = ř. 001 067 5 724 11 236 10 199 7 996 9 498 

A. Vlastní kapitál  (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)  068 80 1 400 -1 849 -1 614 2 

A. I. Základní kapitál   (ř. 69 až 71) 069 100 100 100 100 100 

A. I.      1. Základní kapitál 070 100 100 100 100 100 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071           

3. Změny základního kapitálu (+/-) 072           

A. II.  Kapitálové fondy (ř. 73 až 76) 073           

A. II.     1. Emisní ážio 074           

2. Ostatní kapitálové fondy 075           

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076           

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077           

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 

078 10 10 10 10 10 
(ř. 78 + 79) 

A. III.    1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 10 10 10 10 10 

2. Statutární a ostatní fondy 080           

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 -311 -30 1 290 -1 958 -1 725 

A. IV.   1. Nerozdělený zisk minulých let 082           

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083 -311 -30 1 290 -1 958 -1 725 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období         084 281 1 320 -3 249 234 1 617 
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B. Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113) 085 5 644 9 836 12 048 9 610 9 496 

B. I. Rezervy (ř. 86 až 89) 086           

B. I.      1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087           

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088           

3. Rezerva na daň z příjmů 089           

4. Ostatní rezervy 090           

B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 91 až 100) 091 45 129 175 314 914 

B. II.     1. Závazky z obchodních vztahů 092   129 161 257 875 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093           

3. Závazky - podstatný vliv 094           

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

095 41         

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096           

6. Vydané dluhopisy 097           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě       098           

8. Dohadné účty pasivní 099 4   14 57 39 

9. Jiné závazky 100           

10. Odložený daňový závazek 101           

B. III. Krátkodobé závazky  (ř. 102 až 112) 102 5 159 7 315 9 441 6 060 5 975 

B. III.    1. Závazky z obchodních vztahů 103 5 046 6 749 9 087 5 952 5 657 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104           

3. Závazky - podstatný vliv 105           

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106           
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5. Závazky k zaměstnancům 107 -11 54 182 -21 -6 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 16 55 83 16 14 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 89 413 34 47 236 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 19 44 55 66 74 

9. Vydané dluhopisy 111           

10. Dohadné účty pasivní 112           

11. Jiné závazky 113           

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   (ř. 114 až 116) 114 440 2 392 2 432 3 236 2 607 

B. IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115       1 193 940 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 440 2 392 2 432 2 043 1 667 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117           

C. I. Časové rozlišení   (ř. 118 + 119) 118           

C. I.      1. Výdaje příštích období 119           

2. Výnosy příštích období 120           
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu za období 2006 2010 

                      

  VÝKAZ ZISKU A 
ZTRÁT 

  
          

  v plném rozsahu             

                      

Označení TEXT Čís.ř. 
2006 2007 2008 2009 2010 

a b   IV.Q IV.Q IV.Q IV.Q IV.Q 

I. Tržby za prodej zboží 01 9 549 20 235 26 301 19 577 19 229 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 6 299 10 511 19 081 13 557 13 461 

+ Obchodní marže    (ř. 01 - 02) 03 3 250 9 724 7 220 6 020 5 768 

II. Výkony   (ř. 05 až 07) 04 84 309 224 95 53 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 133 309 224 95 53 

   2. Změna stavu  zásob vlastní činnosti 06 -49         

   3. Aktivace 07           

B. Výkonová spotřeba   (ř. 09 + 10) 08 3 106 7 470 7 471 3 998 3 245 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 1 645 3 768 2 243 508 598 

B. 2. Služby 10 1 461 3 702 5 228 3 490 2 647 

+ Přidaná hodnota    (ř. 03 + 04 - 08) 11 228 2 563 -27 2 117 2 576 

C. Osobní náklady    (ř. 13 až 16) 12 113 622 2 746 1 075 568 

C. 1. Mzdové náklady 13 86 460 2 036 824 427 

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14           

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 26 161 709 251 141 

C. 4. Sociální náklady 16 1 1 1     
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D. Daně a poplatky 17 2 15 19 24 26 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18       153 137 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                              

19 798       350 
(ř. 20 + 21) 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 125       350 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 673         

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu                                                        (ř. 23 + 24) 

22 515         

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku       23           

F. 2. Prodaný  materiál 24 515         

G. 
Změna stavu rezerv a opr.položek a komplexních nákladů 
příštích období (+/-) 

25           

IV. Ostatní provozní výnosy 26     98 129 3 

H. Ostatní provozní náklady 27   8 20 48 54 

V. Převod provozních výnosů 28           

I. Převod provozních nákladů 29           

* 

Provozní výsledek 
hospodaření 

  [ř. 11 - 12 - 
30 396 1 918 -2 714 946 

  

17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27+ (-28) - (-29)] 2 144 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31           

J. Prodané cenné papíry a podíly 32           

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                       

33           
(ř. 34 až 36) 

VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a 
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

34           

VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35           

VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36           

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37           
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K. Náklady z finančního majetku 38           

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39           

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40           

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 
(+/-) 

41           

X. Výnosové úroky 42           

N. Nákladové úroky 43 15 92 256 456 348 

XI. Ostatní finanční výnosy 44   2 25 198 8 

O. Ostatní finanční náklady 45 11 29 112 238 187 

XII. Převod finančních výnosů 46           

P. Převod finančních nákladů 47           

* 
Finanční výsledek hospodaření 

48 -26 -119 -343 -496 -527 
 [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)] 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 89 434       

Q. 1. – splatná 50 89 434       

Q. 2. – odložená 51           

** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost                      

52 281 1 365 -3 057 450 1 617 
(ř. 30 + 48 - 49) 

XIII. Mimořádné výnosy 53           

R. Mimořádné náklady 54   45 192 216   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti   (ř. 56 + 57) 55           

S. 1. – splatná 56           

S. 2. – odložená 57           

* Mimořádný výsledek hospodaření  (ř. 53 - 54 - 55) 58   -45 -192 -216   

W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     (+/-) 59           
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*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 

60 281 1 320 -3 249 234 1 617 
                (ř. 52 + 58 - 59) 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 370 1 754 -3 249 234 1 617 
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Příloha č. 3: Horizontální analýza rozvahy – absolutní a relativní rozdíl aktiv (v tis.Kč) 

 

Horizontální analýza 

AKTIVA změna 06-07 změna 07-08 změna 08-09 změna 09-10 

  Kč % Kč % Kč % Kč % 

AKTIVA CELKEM 5 512 96,3% -1 037 -9,2% -2 203 -21,6% 1 502 18,8% 

Dlouhodobý majetek 0   84   1 152 1371,4% 1 983 160,4% 

Dlouhodobý hmotný majetek 0   84   1 152 1371,4% -137 -11,1% 

Dlouhodobý finanční majetek 0   0   0   0   

Oběžná aktiva 5 391 98,4% -1 104 -10,2% -3 126 -32,0% -423 -6,4% 

Zásoby 1 430 63,2% -785 -21,3% -1 163 -40,0% 186 10,7% 

Materiál                 

Výrobky                 

Krátkodobé pohledávky 2 209 91,0% -1 913 -41,3% -798 -29,3% -239 -12,4% 

Pohledávky z obchodních vztahů 2 317 109,7% -2 025 -45,7% -776 -32,3% -397 -24,4% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba                 

Stát - daňové pohledávky -153 -51,3% -17 -11,7% -123 -96,1% 7 140,0% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 45 264,7% 129 208,1% 101 52,9% 151 51,7% 

Dohadné účty aktivní 0   0           

Krátkodobý finanční majetek -248 -31,5% -406 -75,2% 200 149,3% -124 -37,1% 

Časové rozlišení 121 49,4% -17 -4,6% -229 -65,6% -58 -48,3% 

Náklady příštích období 121 49,4% -17 -4,6% -229 -65,6% -58 -48,3% 
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Příloha č. 4: Horizontální analýza rozvahy – absolutní a relativní rozdíl pasiv (v tis.Kč) 

 

Horizontální analýza 

PASIVA změna 06-07 změna 07-08 změna 08-09 změna 09-10 

  Kč % Kč % Kč % Kč % 

PASIVA CELKEM 5 512 96,3% -1 037 -9,2% -2 203 -21,6% 1 502 18,8% 

Vlastní kapitál  1 320 1650,0% -3 249 
-

232,1% 
235 -12,7% 1 616 

-

100,1% 

Základní kapitál   0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Kapitálové fondy - oceňovací rozdíly 0   0   0   0   

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Výsledek hospodaření minulých let 281   1 320   -3 248 
-

251,8% 
233 -11,9% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období         1 039   -4 569 3,5% 3 483   1 383   

Cizí zdroje 4 192 74,3% 2 212 22,5% -2 438 -20,2% -114 -1,2% 

Krátkodobé závazky  2 156 41,8% 2 126 29,1% -3 381 -35,8% -85 -1,4% 

Závazky z obchodních vztahů 1 703 33,7% 2 338 34,6% -3 135 -34,5% -295 -5,0% 

Závazky k zaměstnancům 65 
-

590,9% 
128 237,0% -203 1,1% 15 -71,4% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
39 243,8% 28 50,9% -67 -80,7% -2 -12,5% 

Bankovní úvěry a výpomoci   1 952 443,6% 40 1,7% 804 33,1% -629 -19,4% 

Krátkodobé bankovní úvěry 1 952 443,6% 40 1,7% -389 -16,0% -376 -18,4% 

Časové rozlišení   0   0   0   0   

Výdaje příštích období 0   0   0   0   
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Příloha č. 5: Horizontální analýza – absolutní a relativní rozdíl výkazu zisku a ztráty(v tis.Kč) 

 

Horizontální analýza 

Výkaz zisků a ztrát změna 06-07 změna 07-08 změna 08-09 změna 09-10 

  Kč % Kč % Kč % Kč % 

Tržby za prodej zboží 10 686 111,9% 6 066 30,0% -6 724 -25,6% -348 -1,8% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 4 212   8 570 100,0% -5 524   -96 -0,7% 

Obchodní marže  6 474 100,0% -2 504 -25,8% -1 200   -252 -4,2% 

Výkony 225 267,9% -85 -27,5% -129 -57,6% -42 -44,2% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 176 132,3% -85 -27,5% -129 -57,6% -42 -44,2% 

Změna stavu  zásob vlastní činnosti 49 -100,0% 0   0   0   

Výkonová spotřeba 4 364 140,5% 1 0,0% -3 473 -46,5% -753 -18,8% 

Spotřeba materiálu a energie 2 123 129,1% -1 525 -40,5% -1 735 -77,4% 90 17,7% 

Služby 2 241 153,4% 1 526 41,2% -1 738 -33,2% -843 -24,2% 

Přidaná hodnota  2 335 1024,1% -2 590 
-

101,1% 
2 144 -7941% 459 21,7% 

Osobní náklady  509 450,4% 2 124 341,5% -1 671 -60,9% -507 -47,2% 

Změna stavu rezerv a opr.položek a 

komplexních nákladů příštích období (+/-) 
0   0   0   0   

Provozní výsledek hospodaření 1 522 384,3% -4 632 
-

241,5% 
3 660 

-

134,9% 
-946 

-

100,0% 

Finanční výsledek hospodaření -93 357,7% -224 188,2% -153 44,6% -31 6,3% 

Daň z příjmů za běžnou činnost   345   -434   0   0   

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 039   -4 569   3 483   1 383   

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 384   -5 003   3 483   1 383   
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Příloha č. 6: Vertíkální analýza aktiv –  relativní rozdíl aktiv (v tis.Kč) 

 

AKTIVA vertikální ananlýza 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 0,00% 0,00% 0,82% 15,46% 33,89% 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,82% 15,46% 11,57% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 95,72% 96,74% 95,75% 83,04% 65,46% 

Zásoby 39,55% 32,88% 28,52% 21,84% 20,34% 

Materiál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výrobky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 42,40% 41,26% 26,70% 24,07% 17,75% 

Pohledávky z obchodních vztahů 36,90% 39,42% 23,57% 20,36% 12,96% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stát - daňové pohledávky 5,21% 1,29% 1,26% 0,06% 0,13% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,30% 0,55% 1,87% 3,65% 4,66% 

Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobý finanční majetek 13,77% 4,81% 1,31% 4,18% 2,21% 

Časové rozlišení 4,28% 3,26% 3,42% 1,50% 0,65% 

Náklady příštích období 4,28% 3,26% 3,42% 1,50% 0,65% 
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Příloha č.7 : Vertikální  analýza pasiv – relativní rozdíl aktiv (v tis.Kč) 

PASIVA Vertikální ananlýza 

  2006 2007 2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál  1,40% 12,46% -18,13% -20,19% 0,02% 

Základní kapitál   1,75% 0,89% 0,98% 1,25% 1,05% 

Kapitálové fondy - oceňovací rozdíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0,17% 0,09% 0,10% 0,13% 0,11% 

Výsledek hospodaření minulých let -5,43% -0,27% 12,65% -24,49% -18,16% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období         4,91% 11,75% -31,86% 2,93% 17,02% 

Cizí zdroje 98,60% 87,54% 118,13% 120,19% 99,98% 

Krátkodobé závazky  90,13% 65,10% 92,57% 75,79% 62,91% 

Závazky z obchodních vztahů 88,16% 60,07% 89,10% 74,44% 59,56% 

Závazky k zaměstnancům -0,19% 0,48% 1,78% -0,26% -0,06% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 0,28% 0,49% 0,81% 0,20% 0,15% 

Stát - daňové závazky a dotace 1,55% 3,68% 0,33% 0,59% 2,48% 

Bankovní úvěry a výpomoci   7,69% 21,29% 23,85% 40,47% 27,45% 

Krátkodobé bankovní úvěry 7,69% 21,29% 23,85% 25,55% 17,55% 

Časové rozlišení   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výdaje příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Příloha č. 8: Vertikální analýza rozvahy výkazu zisku a ztráty v letech 2006 – 2010 (v tis.Kč) 

Výkaz zisků a ztrát 
2006 

% na 

tržbách 
2007 

% na 

tržbách 
2008 

% na 

tržbách 
2009 

% na 

tržbách 
2010 

% na 

tržbách   

Tržby za prodej zboží 9 549   20 235   26 301   19 577   19 229   

Náklady vynaložené na prodané zboží 6 299   10 511   19 081   13 557   13 461   

Obchodní marže  3 250   9 724   7 220   6 020   5 768   

Výkony 84   309   224   95   53   

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 133   309   224   95   53   

Výkonová spotřeba 3 106 32,5 7 470 36,9 7 471 28,4 3 998 20,4 3 245 16,9 

Spotřeba materiálu a energie 1 645 17,2 3 768 18,6 2 243 8,5 508 2,6 598 3,1 

Služby 1 461 15,3 3 702 18,3 5 228 19,9 3 490 17,8 2 647 13,8 

Přidaná hodnota  228 2,4 2 563 12,7 -27 -0,1 2 117 10,8 2 576 13,4 

Osobní náklady  113 1,2 622 3,1 2 746 10,4 1 075 5,5 568 3,0 

Daně a poplatky 2 0,0 15 0,1 19 0,1 24 0,1 26 0,1 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 153 0,8 137 0,7 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu                              
798 8,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 350 1,8 

Zůstatková cena prodaného dlouh. maj. a 

materiálu 
515 5,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Změna stavu rezerv a opr.položek a komplexních 

nákladů příštích období (+/-) 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ostatní provozní výnosy 0 0,0 0 0,0 98 0,4 129 0,7 3 0,0 

Ostatní provozní náklady 0 0,0 8 0,0 20 0,1 48 0,2 54 0,3 

Provozní výsledek hospodaření 396 4,1 1 918 9,5 -2 714 -10,3 946 4,8 0 0,0 
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Nákladové úroky 15   92   256   456   348   

Ostatní finanční výnosy 0   2   25   198   8   

Ostatní finanční náklady 11 0,1 29 0,1 112 0,4 238 1,2 187 1,0 

 

 

 


