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Abstrakt 

 
Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá ze 

dvou částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. 

V praktické části jsou provedeny analýzy současného stavu společnosti STABILA ČR, 

s. r. o. Následně je sestaven samotný finanční plán na roky 2011 – 2013. Závěr této 

práce tvoří vyhodnocení vytvořených finančních plánů. 

 

 

 

Summary 

 
This thesis with title „Proposal of the Company's Financial Plan“ consits of  two basic 

part. Theoretical part deals with theoretical ways out of financial planning. In the 

practical part there are performed the analyses of contemporary state of the company 

STABILA ČR, s. r. o. Afterwards there is the financial plan alone made-up for the years 

2011 – 2013. The end of this thesis is formed by evaluation of created financial plans.  
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ÚVOD 

 

 

Kaţdý ekonomický subjekt se snaţí v náročných podmínkách konkurenčního 

prostředí zabezpečit prosperitu a stabilitu spolu s rozvojem podniku. K dosaţení těchto 

předpokladů a vytyčených cílů slouţí řada strategických, taktických a operativních 

postupů. Finanční plánování je náročnou činností a výsledkem této činnosti by měl být 

kvalitně vypracovaný finanční plán, který poskytne přehled o budoucím vývoji 

společnosti. 

 

Tato diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části je vymezen 

cíl práce. Druhá část je věnována teoretickému pozadí finančního plánování. Další část 

je zaměřena na současný stav společnosti STABILA ČR, s. r. o. Součástí této části 

diplomové práce je zhodnocení finanční situace pomocí finanční analýzy za roky 2006 

– 2010. Čtvrtá část této práce je věnovaná sestavení podnikového plánu na roky 2011-

2013. V závěru této práce je provedeno zhodnocení finančního plánu z hlediska 

dosaţených vytyčených cílů práce. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

 Diplomovou práci na téma Návrh podnikového finančního plánu jsem zvolil 

z toho důvodu, ţe finanční plánování je pro jakýkoliv podnik důleţitou součástí a řeší 

tak otázky budoucího směru rozvoje podniku. Téma jsem si vybral i proto, ţe ve 

společnosti, pro kterou návrh finančního plánu zpracovávám, jsem zaměstnán a z vlastní 

pracovní pozice jsem zapojen do přípravy a tvorby kaţdoročních finančních plánů. 

Tímto bych chtěl uplatnit dosavadní nabyté studijní vědomosti při zpracování této 

práce. 

 

 Bez pravidelného plánování ekonomické činnosti, jejíţ součástí je i plánování 

potřebných finančních prostředků, si v současné době nelze fungování podniku 

představit. Takový podnik nemá představu o dalším vývoji a je odsouzen k zániku, 

neboť nebude mít přehled o finančních prostředcích, se kterými je nutné při 

podnikatelské činnosti počítat. Je nutné znát časový harmonogram inkasa trţeb a jejich 

následný výdej v rámci ekonomické činnosti, neboť inkaso trţeb se projevuje s určitou 

prodlevou v závislosti na sjednaných obchodních podmínkách s odběrateli, které jsou ne 

vţdy dle smluv dodrţovány. Zde vyvstává otázka likvidity podniku a v případě 

časového nesouladu mezi příjmy a výdeji finančních toku je nutné zajistit chod činnosti 

podniku jinými (externími) zdroji financování. 

 

 Nosným cílem diplomové práce je sestavení finančního plánu pro společnost 

STABILA ČR, s. r. o., která se zabývá výrobou dřevěných skládacích metrů. Operativní 

finanční plánování je nedílnou součástí podnikových aktivit a z tohoto důvodu jsem se 

v praktické části této diplomové práce pokusil sestavit finanční plán na období 2011 - 

2013, aby uvedená společnost měla přehled, jak by se mohla vyvíjet její finanční 

situace. 

 

 V praktické části diplomové práce bude nutné před samotným sestavením 

finančního plánu analyzovat současnou situaci společnosti a identifikovat hlavní 

generátory hodnoty, jejichţ predikce umoţní co nejpřesnější plánování finančních 

výsledků v následujících letech. Proto parciálním cílem této práce je sestavení SWOT 
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analýzy a analýzy konkurenčního prostředí (SLEPTE analýza) a dále finanční analýza 

dat z předchozích let 2006 - 2010. 

 

 Ze získaných dat bude dalším úkolem stanovení trţeb dle plánu prodeje 

získaného od německé mateřské společnosti STABILA Meßgeräte Gustav Ullrich 

GmbH & Co. na roky 2011 - 2013. V návaznosti na plán trţeb, od kterého se odvíjí 

značná část ostatních poloţek jednotlivých účetních výkazů, bude sestaven plánovaný 

výkaz zisků a ztrát, plánovaná rozvaha a plán peněţních toků za uvedené období 

v optimistické i pesimistické variantě. Při sestavování budou uplatněny nabyté 

zkušenosti z teoretické části diplomové práce.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Finanční plánování 

Finanční plánování je proces rozhodování podniku o rizicích, která jsou pro podnik 

zajímavá a v nichţ spatřuje i určité příleţitosti, dále o rizicích, která jsou nezbytná. 

Finanční plánování si klade za úkol stanovit finanční cíle podniku a především určit 

prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. Cílem finančního plánování je splnění obecného 

finančního cíle podniku, tj. maximalizace jeho trţní hodnoty.(4) 

 

Finanční plánování lze definovat jako rozhodování o způsobu financování, o 

investování kapitálu do výnosného majetku a o peněţním hospodaření. Plánování je 

prioritní funkcí řízení podniku. Úspěšné plánování vychází z kvalitní analýzy 

předcházejících skutečností zahrnující jejich uváţlivé hodnocení. (14)  

 

Finanční plán je jedním z nejdůleţitějších a z hlediska náročnosti na zpracování jedním 

z nejnáročnějších dílčích plánů podniku. Vyplývá to ze skutečnosti, ţe finanční plán je 

kvalitativním vyjádřením všech podnikatelských aktivit zaměřených na provoz a růst 

podniku. Má integrující postavení v systému podnikových plánů, neboť se v něm spojují 

všechny dílčí plány podniku. Finanční plán podniku vychází z podnikové strategie a 

konkretizuje ji na zvolený časový horizont. Podle délky časového horizontu, na který se 

plán sestavuje, se můţe jednat o dlouhodobý (strategický) finanční plán nebo 

krátkodobý (operativní) finanční plán.(5) 

 

Výslednou bilancovanou veličinou finančního plánu je potřeba nebo přebytek 

finančních prostředků v jednotlivých měsících obchodního roku. Podnik tak můţe 

s dostatečným předstihem podnikat příslušné kroky k zajištění potřebného kapitálu nebo 

naopak plánovat rozvojové investice či jiné pouţití finančních přebytků. (3)
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2.2 Finanční cíle podniku 

Základním východiskem pro tvorbu finanční strategie je zpravidla maximalizace 

hodnoty pro vlastníky. Hierarchie základních podnikových cílů do značné míry závisí 

na cílech a očekávání shareholders, tj. vlastníků podniku. U malých a středních podniků 

nemusí být základním cílem vlastníků (podnikatelů) maximalizace hodnoty či zisku, ale 

cílem je mnohdy zachování existence podniku, který daný vlastník zaloţil, aby se mohl 

samostatně věnovat určitému typu činnosti (seberealizace). Podnik by se při formulaci 

strategických cílů měl zaměřit na zvyšování hodnoty podniku a míru návratnosti 

investic. Finanční cíle podniku jsou proto zpravidla formulovány na bázi těchto 

ukazatelů: 

1. nejvyšším dlouhodobým cílem by měla být maximalizace ekonomické 

hodnoty – lépe vyjadřuje poţadavek maximalizace finančního přínosu pro 

investory – představitelem finančních ukazatelů je EVA (Economic Value 

Added – ekonomická přidaná hodnota) 

 

2. druhým základním finančním cílem je zisk před zdaněním (EBT – 

Earnings before Tax) – jeho zvyšování je podstatou tvorby a zvyšování 

EVA, podobnou úlohu má ukazatel provozního zisku nebo provozníko zisku 

před úroky a zdaněním (EBIT – Earnings before Interest and Tax) 

 

3. podstatnou roli při definování finančních cílů má ukazatel růstu tržeb ve 

spojení s trţním podílem a trţby z prodeje podnikových produktů, které 

mají rozhodující vliv na výsledné ukazatele ziskovosti 

 

4. skupinu podstatných finančních cílů tvoří cílové hodnoty v oblasti likvidity 

a finanční stability – jedná se spíše o operativní cíle (zejména u krátkodobé 

likvidity, ze strategického plánování se pouţívají ukazatele běţné likvidity a 

celkové zadluţenosti (6) 



 

15 

 

2.3 Postup při formulaci finančních cílů 

Cíle podniku jsou ţádoucí stavy, kterých se podnik snaţí dosáhnout prostřednictvím své 

existence a svých činností a stupeň jejich dosaţení lze označit jako nejdůleţitější 

kritérium hodnocení činnosti podniku.  

 

Základní poţadavky při formulaci finančních cílů: 

Vzájemná provázanost hlavních finančních cílů s klíčovými nefinančními záměry 

podniku  - marketingovými, cenovými, personálními, výrobními, logistickými atd. 

 

Reálná dosažitelnost vytyčených finančních cílů vzhledem ke stávajícím podmínkám a 

pravděpodobným tendencím vývoje.  

 

Hierarchie a konzistence finančních cílů bezpodmínečně vyţaduje, aby ostatní cíle 

byly vůči danému hlavnímu záměru i mezi sebou navzájem kompatibilní (konzistentní). 

 

Náleţitá kontrolovatelnost finančních cílů znamená, ţe není vhodné zařazovat mezi 

finanční cíle takové, jejichţ objektivní vyhodnocení je velmi komplikované nebo 

problematické – např. MVA – trţní přidaná hodnota. (6) 

 

2.4 Principy a zásady finančního plánování 

Má-li finanční plánování, resp. finanční plány plnit svou úlohu při finančním řízení 

podniku, je nutné v procesu finančního plánování respektovat určité základní principy: 

 Princip preference peněţních toků 

 Princip respektování faktoru času 

 Princip respektování a minimalizace rizika 

 Princip optimalizace kapitálové struktury 

 

Princip preference peněžních toků – princip zdůrazňuje to, aby v krátkodobém i 

dlouhodobém časovém horizontu souhrnné peněţní příjmy převaţovaly nad celkovými 

peněţními výdaji. Poţadavek preference peněţních toků přikazuje odlišovat přírůstek 

zisku od přírůstku peněţních toků, příjmy od výnosů a výdaje od nákladů. Bylo by 
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chybou povaţovat automaticky ziskový podnik za finančně zdraví. Preference 

peněţních toků je v praxi důleţitá zejména při řízení likvidity a uplatňuje se jako 

podstatný faktor při investičním rozhodování. 

 

Princip respektování faktoru času – podstatou principu je preference v rámci 

finančního řízení dřívějšího přijmu před pozdějším příjmem, je-li nominální hodnota 

porovnávaných příjmů stejná. Důvodem preference dřívějších příjmů je to, ţe v cenově 

konstantním prostředí lze tyto příjmy pouţít k financování ziskových podnikových 

aktivit, nebo k finančnímu investování. Tento princip se v praxi uplatňuje při hodnocení 

efektivnosti investic pomocí metody čisté současné hodnoty. 

 

Princip respektování a minimalizace rizika – základem kvalifikovaného finančního 

řízení je, ţe stejné mnoţství peněz (či peněţních výnosů) získaných s menším rizikem 

má mít preferenci před stejným příjmem získaným za cenu většího rizika. Podnikání je 

zatíţeno řadou rizik a snahou finančního řízení je mimo jiné minimalizace rizika. 

Neznamená to však, ţe nejméně riziková alternativa je vţdy i ta nejvýhodnější. 

 

Princip optimalizace kapitálové struktury – podnikový finanční management by měl 

věnovat náleţitou pozornost optimálnímu sloţení podnikového kapitálu. Podstatou 

optimalizace kapitálové struktury podniku je zabezpečení odpovídající finanční 

stability, sníţení nákladů na kapitál a dosaţení poţadované hodnoty podniku. (6) 

 

Kromě výše uvedených základních principů je vhodné respektovat při finančním 

plánování některé specifické zásady. Dodrţování zásad finančního plánování lze 

posoudit z reálnosti hodnot uvedených ve finančním plánu. Jedná se o zásady 

systematičnosti, úplnosti, přehlednosti, periodičnosti, pruţnosti a klouzavosti. (7) 
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2.5 Metody finančního plánování 

V současné době rozeznáváme tři základní metody finančního plánování: 

 Metoda intuitivní 

 Metoda statistická 

 Metoda kauzální 

 

Metoda intuitivní – vychází ze zkušenosti a subjektivních odhadů plánovače finančního 

plánu. Jedná se o promítnutí kauzálních vztahů nikoli na papíře nebo na počítači, ale jen 

a pouze v hlavě plánovače. Můţe dojít k určitému zjednodušení a moţnosti opomenutí 

podstatných vzájemných vazeb a výsledkem tak můţe být nerealistický plán. 

 

Metoda statistická – smysl této metody spočívá v prodlouţení časových řad do 

budoucnosti. Ke statistickým metodám patří např. metoda proporcionálního růstu 

majetku, závazků a nákladů ve vztahu k plánovaným trţbám, nebo metoda regresní 

analýzy. Nevýhodou je často nereálný předpoklad, ţe tak jak se ekonomické veličiny 

vyvíjely v minulosti, se budou vyvíjet také v budoucnosti. Z toho důvodu přináší 

intuitivní metoda lepší výsledky neţ metoda statistická. 

 

Metoda kauzální – je povaţována teoreticky za nejoptimálnější metodu. Vychází ze 

čtyř skupin veličin: 

1) Vstupní data vychází ze tří zdrojů – z údajů o současném majetku společnosti a 

jeho dosavadních výsledcích hospodaření, z výstupů ostatních ekonomických 

podnikových plánů a zdrojem je makroekonomická prognóza o vývoji 

makroekonomických ukazatelů 

2) Veličiny vyjadřují ţádoucí hodnoty některých ukazatelů v oblasti likvidity, 

obratovosti majetku a nákladovosti 

3) Výstupní ţádoucí veličiny tvoří všechny ostatní veličiny v plánové podobě 

účetních výkazů, které se vypočítají pomocí určitého vzorce, do něhoţ se dosadí 

vstupní nebo ţádoucí veličiny určitých ukazatelů 

4) Kontrolní veličiny sledují, zda hodnota výsledku hospodaření vypočtená 

v plánovém výkazu odpovídá hodnotě z plánové rozvahy (7) 
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2.6 Finanční plán 

Tvorba finančního plánu je iterační proces, kde předpokládá zpracování několika 

variant plánu a výběr varianty, která bude směřovat k dosaţení definovaných cílů ve 

strategii firmy. Kaţdá varianta plánu by se měla nejdříve posuzovat z hlediska potřeby 

zdrojů financování. V případě, ţe nejsou dostatečné disponibilní zdroje pro navrţenou 

variantu, je nutné vypracovat variantu s doplněnými externími zdroji financování. 

Jednotlivé varianty plánu musí být posuzovány metodami finanční analýzy – převáţně 

ukazateli výkonnosti a porovnávány s finančními cíli. (5) 

 

2.7 Základní klasifikace finančních plánů a rozpočtů 

Z hlediska časového se plány a rozpočty člení na: 

 strategický plán – časový horizont 5 - 20 let, závisí na velikosti firmy a vychází 

z podnikatelského plánu 

 dlouhodobý plán – časový horizont 1 – 5 let, jsou nejobtíţněji sestavitelné a 

mají rozhodující význam pro úspěch podnikání  

 krátkodobý plán – časový horizont do 1 roku, nazývá se operativním plánem, 

jsou zpravidla velice přesné  

 

Z hlediska předmětu plánu či rozpočtu se rozlišují: 

 dílčí rozpočty – rozpočet reţijních nákladů, rozpočet krátkodobé likvidity, atd. 

 kompletní podnikové plány – jsou sestaveny na celkový ekonomický výhled a 

zahrnují sestavení plánovanou výsledovku, plánovanou rozvahu, plánovaný cash 

flow  

 

Z hlediska techniky sestavení plánů a rozpočtů se rozlišuje: 

 pevný a variantní rozpočet 

 přírůstkový rozpočet a rozpočet vycházející z nuly 

 rozpočet sestavovaný za pevné období a klouzavý rozpočet 

 rozpočet limitní a indikativní (6) 
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Pevný rozpočet je stanoven zpravidla pro určitou úroveň činnosti a nerozlišuje proto 

variabilní a fixní část nákladů. Není vhodný pro případy kolísání objemu činnosti, kdy 

se skutečný objem podstatně liší od plánované úrovně. Variantní rozpočet je sestaven 

pro různé varianty budoucího vývoje. Přírůstkový rozpočet vychází z rozpočtu za 

minulé období a ze skutečných výsledků za minulé období. Údaje se upravují dle 

předpokládané změny rozsahu určitých činností nebo z cenových úprav. Rozpočet 

vycházející od nuly (ZBB – Zero based budget) – zde se při sestavování všechny 

činnosti nově hodnotí, jako by se sestavoval rozpočet pro novou činnost. Rozpočet 

sestavený na pevné období zahrnuje určité časové období. Klouzavý rozpočet se 

sestavuje na určité základní období a navíc v členění na kratší časové úseky, kdy na 

konci dílčího úseku rozpočtu se úkoly na další období zpřesňují. Aby se zachovalo 

základní rozpočtové období, připojí se rozpočet následujícího dílčího období (čtvrtletí 

následujícího roku). Rozpočet limitní stanovuje úkol, kterým se určuje částka nákladů, 

která by neměla být překročena. Případné překročení limitu podléhá schválení 

nadřízeného vedoucího. Indikativní rozpočet na rozdíl od limitního, část nákladů 

odhaduje vzhledem k nějaké rozhodné skutečnosti – např. výdaje marketingu na 

reklamu se stanoví podle výše dosaţených trţeb. (6) 

 

2.8 Krátkodobý finanční plán 

Krátkodobý finanční plán se sestavuje v ročním a kratším časovém horizontu (čtvrtletí, 

měsíce, dekády). Je sestavován s vysokou mírou podobnosti a je dále rozpracováván 

formou rozpočtů na jednotlivé úseky činnosti. V kratším neţ ročním časovém horizontu 

je základem finančního plánu plán peněţních toků – plán příjmů a výdajů. (5) 

 

Základním charakteristickým rysem krátkodobého (operativního) finančního plánování 

je skutečnost, ţe se jedná o krátkodobé plánování zaloţené na stávající produkční 

(výrobní) kapacitě, ale současně toto plánování bere v úvahu i strategické záměry 

podniku. Celá řada vstupních údajů pro sestavení finančního plánu je relativně přesně 

dána stávající situací podniku s existujícími strategickými záměry v oblasti investic, 

forem financování, vývoje trţeb, struktury nákladů, dividendové politiky atd. (6) 
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2.9 Specifika krátkodobého finančního plánu 

Roční finanční plán se vyznačuje specifiky ve srovnání s dlouhodobými finančním 

plánem: 

1. krátkodobý finanční plán se týká jen roku bezprostředně následujícího po 

období, za které je v okamţiku jeho sestavování k dispozici očekávaná 

skutečnost. 

2. pro sestavování krátkodobého plánu je typické menší riziko prognostické chyby 

3. dosaţení zisku je limitováno krátkodobě nezměnitelnými omezeními vyplývající 

z daného provozního potenciálu podniku 

4. součástí krátkodobého finančního plánu jsou plány výnosů, nákladů a zisku 

5. dominantním účelem krátkodobého finančního plánu je zabezpečení krátkodobé 

likvidity 

6. roční finanční plán neobsahuje konkrétní úkoly, ale cíle (3) 

 

2.10 Proces sestavování krátkodobého finančního plánu 

Podobně jako dlouhodobý finanční plán obsahuje samotný proces sestavování 

krátkodobého finančního plánu následující kroky: 

 kalkulace nákladů a zisku 

 predikce trţeb a plánování inkasa 

 identifikace příjmů a výdajů za jednotlivé oblasti 

 sestavení plánované rozvahy, plánovaného výkazu zisků a ztráty a plánovaného 

výkazu o peněţních tocích 

 zjištění potřeby, resp. přebytku finančních zdrojů 

 přezkoumání plánu peněţních toků z hlediska zásad financování (8) 

 

Kalkulace nákladů a zisku 

Plánované kalkulace nákladů vycházejí z podkladů konstrukční a technologické 

přípravy výroby a ze stanovených spotřebních a výkonových norem. Normy spotřeby 

jsou přepočteny pomocí skladových cen u materiálu, za které podnik v aktuálním 

období materiál nakupuje, na základě norem spotřeby práce u jednicových mezd dle 

údajů o pracnosti konkrétního produktu a tarifního mzdového katalogu, pomocí 
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rozvrhové základny u výrobní a správní reţie, jeţ vychází z charakteru kalkulace a typu 

technologického procesu. (8) 

 

Predikce tržeb a plánování inkasa 

Cenová kalkulace společně s plánem výroby a prodeje je základem propočtu trţeb a 

inkasa. Na základě těchto informačních zdrojů je moţné stanovit vývoj trţeb 

v plánovacím období v členění na menší časové úseky – např. rozpis ročního plánu 

trţeb na jednotlivé měsíce. Plánovaný vývoj trţeb je základem pro stanovení příjmů, 

který vychází z plánu prodeje a dané obchodní a především inkasní politiky. (8) 

 

Identifikace příjmů a výdajů za jednotlivé oblasti 

Je základním elementem v procesu tvorby krátkodobého finančního rozpočtu. 

Spolehlivost rozpočtu závisí jednak na spolehlivosti dat přebíraných z dílčích 

operativních rozpočtů (prodeje, výroby), jednak z podpůrných rozpočtů (zásob, práce, 

dlouhodobého majetku) a jednak na převodu dat operativních rozpočtů v podobě 

nákladů a výnosů do podoby příjmů a výdajů. (12) 

 

Srovnáním příjmů a výdajů je generován peněţní tok, který slouţí jako základ pro 

predikci potřeby finančních prostředků z krátkodobých externích zdrojů 

(překlenovacího bankovního úvěru, kreditního zůstatku běţného účtu, případně 

kombinace těchto nebo i jiných zdrojů). (8) 

 

Sestavení plánované rozvahy, plánovaného výkazu zisků a ztráty 

Cílové parametry a jejich vývoj a změna v rámci ročního plánovacího období, jsou 

patrné při sestavení plánované rozvahy, výkazu zisků a ztrát a peněţních toků na období 

jednoho roku. Výstupy mají obdobnou strukturu, jako u dlouhodobého finančního 

plánu. Sestavení výkazů vychází z vypracovaného rozpočtu příjmů a výdajů a reflektuje 

rozpočet potřeby zdrojů krátkodobého financování. V plánované rozvaze musí být 

zjevný stav a změna dlouhodobého majetku i stav pracovního kapitálu. Na straně pasiv 

je vyjádřena struktura financování tak, aby výše zdrojů odpovídala výši majetku. Ve 

výkazu zisků a ztráty jsou promítnuty plánované trţby a náklady daného období, jak 

byly rozpočtovány v jednotlivých rozpočtech (plán trţeb, plán nákladů). (8) 
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Zjištění potřeby, resp. přebytku finančních zdrojů 

Kladná hodnota generovaného peněţního toku představuje pro podnik zdroj pro 

financování, v případě ţe hodnota peněţních toků je záporná, znamenají tyto indicie, ţe 

společnost bude potřebovat dodatečný externí zdroj financování, aby změna finančních 

prostředků za peněţní toky celkem byla rovna 0, podle vztahu:  

 

Vzorec č. 1: Zajištění potřeby (přebytku) finančních zdrojů 
                                      

 

 NCFhč – NCFič = FCF – Ú – D – d +/- Bú = 0 

kde: 

NCFhč – čistý peněţní tok z hlavní činnosti 

NCFič – čistý peněţní tok z investiční činnosti 

FCF – volný peněţní tok 

Ú – splátka úroku 

D – výplata dividend 

d – platba daní 

+/- Bú – zvýšení/sníţení bankovních úvěrů (8) 

 

 

Přezkoumání krátkodobého plánu z hlediska zabezpečení základních cílů 

Nezbytnou součástí sestavování krátkodobého finančního plánu je ověřování cílových 

plánovaných úkolů. K tomu se vyuţívají buď klasické nástroje finanční analýzy, nebo 

propočet ekonomické přidané hodnoty EVA. Jako indikátory finanční analýzy zvolíme 

takové ukazatele, které kromě prvotní informace obsaţené ve vlastní konstrukci, 

hodnotí finanční výkonnost podniku komplexně (např. rentabilita celkového kapitálu, 

rentabilita vlastního kapitálu, krytí čistých dluhů). Jakékoliv zhoršení finančních 

ukazatelů musí vyvolat korekci daného parametru plánu. (8) 

 

2.11 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán je nejdůleţitějším dokumentem dlouhodobého financování a 

základním nástrojem finančního řízení. Dlouhodobé plánování má typický horizont 5 

let, i kdyţ některé firmy se dívají dopředu na 10 a více let.  Úkolem dlouhodobého 

plánování je také efektivní obstarání kapitálu. Dlouhodobé cíle podniku zajišťují 
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dlouhodobé finanční plány (rozpočty), především rozpočet finančních zdrojů a potřeb. 

Tyto rozpočty jsou zajišťovány prováděcími ročními finančními plány. (4)  

 

Dlouhodobý plán vychází ze strategických cílů podniku a slouţí hlavně k realizaci 

podnikatelského záměru – nákupu investičního majetku. Vychází na základě potřeb 

rozvoje firmy z plánu investic, výroby a prodeje, definuje prostřednictvím kapitálového 

plánování celkovou výši a optimální strukturu kapitálu a zajišťuje jeho efektivní vyuţití. 

(8) 

 

Při sestavování dlouhodobého finančního plánu dochází v praxi k prolínání jednotlivých 

metod. U dlouhodobého finančního plánu se dává přednost kvalitativnímu, verbálně 

komentovanému vyjádření faktorů, ovlivňujících zajištění plánované úrovně zisku, před 

formou konkrétní prezentace a před přesností výpočtů. Sestavuje se zpravidla na 

příštích pět let a obsahuje následující části: 

 Analýzu finanční situace 

 Plán trţeb na základě prognózy a plánu prodeje 

 Plán peněţních toků 

 Plánovou rozvahu 

 Plánový výkaz zisků a ztrát 

 Rozpočet investičních výdajů 

 Rozpočet dlouhodobého externího financování (12) 

 

Analýza finanční situace 

Posuzuje minulost s přihlédnutím k měnícím se vnějším podmínkám, pokud jde o vývoj 

poptávky, nákupních a prodejních cen, devizových kurzů, úrokové míry atd. Vývoj 

finančních ukazatelů souvisí s průběhem hospodářského cyklu a odvětvovými vlivy. 

Finanční analýza předchází samotnému procesu plánování a má potvrdit nebo 

modifikovat dosavadní finanční politiku firmy např. ve vztahu k zadluţenosti a tempu 

růstu. Vypočtené finanční ukazatele je třeba porovnat s průměrem v odvětví, eventuelně 

s minulým obdobím. (12) 
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Plán tržeb 

Objem trţeb je základním faktorem ovlivňujícím finanční potřebu firmy. Plán trţeb 

vychází z prognózy trţních podmínek a z plánu prodeje s ohledem na konkurenci. Plán 

prodeje vyjadřuje obchodní cíle, které si společnost na základě prognózy a návazné 

obchodní strategie vytyčila. Na plán prodeje navazuje plán trţeb, sestavovaný v cenách 

výchozího roku, korigovaný pouze o předpokládaný vývoj reálných cen vlastních 

výrobků oproti vývoji reálných trţních cen v odvětví. (12) 

 

Plán peněžních toků 

Vychází z očekávané skutečnosti běţného roku a z plánu trţeb. Sestavuje se za celé 

plánované období  a podrobněji zdůvodňuje potřebu externího financování a ukazuje na 

moţnosti splácení dluhů. V ročním plánu se sestavuje nepřímou metodou a zabezpečuje 

provázanost plánové rozvahy, plánu nákladů, výnosů a tvorby zisku s pohybem peněz. 

Sestavuje se v členění na: 

 plán provozního cash-flow 

 plán investičního cash-flow 

 plán finančního cash-flow 

 

Při sestavování plánu peněţních toků se vychází z: 

 disponibilního krátkodobého finančního majetku na konci předešlého období 

 zisku / ztráty po zdanění plánovaného období 

 odpisů plánovaného období 

 

Ostatní poloţky plánu cash-flow se doplňují z plánové rozvahy a rozvahy předešlého 

roku. V případě plánování nárůstu majetku, musí dojít ke sníţení peněţních toků. 

V případě, ţe je plán peněţního toku správně sestaven, shoduje se součet poloţek plánu 

peněţního toku s poloţkou krátkodobého finančního majetku v plánové rozvaze. (12) 
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Plánová rozvaha 

Plánová rozvaha vyjadřuje důsledky investiční aktivity v oblasti dlouhodobého i 

oběţného majetku společnosti a finančních zdrojů. Podkladem pro sestavení plánové 

rozvahy je plán peněţních toků. Při výpočtu hodnoty jednotlivých poloţek plánové 

rozvahy se často pouţívá tzv. regresní metody (procentní podíl poloţek rozvahy 

z trţeb). (12) 

 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát vychází z plánu výnosů a nákladů a z jednotlivých 

poloţek plánované rozvahy. Výsledkem plánovaného výkazu zisků a ztrát je výsledek 

hospodaření. Pokud neodpovídá představám o plánovaném výsledku hospodaření, je 

nutné se zaměřit a upravit (přepočítat = znovu plánovat) jednotlivé poloţky výnosů, 

nákladů a investičních výdajů spolu s rozpočtem zdrojů financování a hledat různé 

alternativy. (12) 

 

Rozpočet investičních výdajů 

Připravované investiční projekty se zobrazují v plánu cash-flow firmy jak v podobě 

jejich přínosu pro plánované trţby a zisk, ale i v podobě investičních výdajů. Investiční 

výdaje se přiřazují k jednotlivým plánovaným rokům dle toho, jak bude výstavba dle 

investičního projektu probíhat. Jednotlivé investiční projekty se zařazují do plánu na 

základě jejich ekonomického hodnocení – např. kritérium čisté současné hodnoty, 

vnitřní míry výnosnosti či doby návratnosti investičního projektu. (12) 

 

Rozpočet dlouhodobého externího financování 

Pro úspěšnou realizaci investičních projektů je nutné zajistit dostatečný objem 

finančních zdrojů na krytí potřeb projektu. V případě nedostatku peněţních toků 

z provozní činnosti k financování investic je úkolem finančního plánovače, aby zajistil 

dostatek peněţních prostředků z jiných zdrojů po celou dobu ţivotnosti projektu. Plán 

dlouhodobého externího financování by měl být přijatelný jak z hlediska zajištění 

likvidity, tak z hlediska nákladů na kapitál a zjištění finanční stability podniku. Výběr 

dlouhodobých finančních zdrojů pro financování investičních projektů je součástí 
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dluhové politiky podniku. Na výběr finančního zdroje či kombinaci zdrojů mají vliv 

zejména tyto základní faktory: (6) 

 

 dostupnost zdroje – závistí na kreditibilitě podniku (v případě úvěru), resp. 

ochotě cizích subjektů do projektu investovat v případě zvýšení základního 

kapitálu, získání rizikového kapitálu nebo při vydávání dluhopisů 

 rychlost získání zdroje – hledisko především u menších investičních projektů, 

např. velmi podstatný časový rozdíl mezi procesem upsání základního kapitálu 

nebo získáním úvěru a získáním finančního leasingu 

 velikost nákladů na daný finanční zdroj – náklady na zdroj financování mohou 

mít různou podobu, např. dividendy u základního kapitálu, úroky u úvěrů a 

dluhopisů nebo finanční sluţby u leasingu 

 

 

2.12 Postup vytvoření dlouhodobého finančního plánu 

Plánování budoucích výnosů, nákladů a z toho plynoucí hospodářský výsledek, který je 

obvykle jedním ze základních zdrojů financování rozvoje podniku, představuje první 

krok tvorby strategického finančního plánu. (2) 

 

2.12.1 Plánování výnosů 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

Trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb tvoří u většiny výrobních organizací a 

organizací poskytujících sluţby rozhodující sloţku jejich výnosů. U obchodních 

podniků tvoří rozhodující podíl trţeb trţby za prodej zboţí. 

K plánování budoucí předpokládané výše trţeb lze přistupovat dvěma způsoby: 

 Agregovaným přístupem 

 Desagregovaným přístupem  
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Agregované přístupy určují prognózu výše trţeb jako časovou řadu jedné agregované 

poloţky, představující velikosti trţeb v jednotlivých letech plánovaného období. Ke 

stanovení trţeb tímto přístupem lze vyuţít: 

- odhady zaloţené na vyuţití zkušeností a znalostí marketingových pracovníků 

- trendové křivky, jejichţ podstatou je extrapolace budoucích trţeb na základě 

historických údajů o velikosti trţeb z několika minulých let 

- regresní a korelační analýzu, stanovující budoucí vývoj trţeb pomocí regresního 

modelu 

U trendových křivek je jedinou nezávisle proměnnou ovlivňující budoucí výšku trţeb 

čas. Nevýhodou této metody plánování trţeb je to, ţe předpokládá v budoucnosti 

stejnou intenzitu a směr působení všech faktorů ovlivňující trţby tak, jak tomu bylo 

v minulosti (tzv. podmínka ceteris paribus). (2) 

 

Regresní analýza je jemnější nástroj neţ trendové křivky, neboť pracuje s více faktory 

působícími na výši trţeb. Pomocí časových řad minulých trţeb a časových řad 

ovlivňujících faktorů za minulé období se stanoví parametry regresního modelu. Tento 

způsob plánování trţeb je ovšem náročnější na vstupní data. Tento modle plánování 

však neodstraňuje nedostatek trendových křivek spojený s podmínkou ceteris paribus. 

Značnou nevýhodou agregovaných metod je nerespektování zásadních změn externích 

faktorů – velikost poptávky na určitých trzích, vznik nových trhů, dopady změn 

konkurenčního prostředí – které mohou prodeje podniku ovlivnit a dále vlastní strategii 

podniku v oblasti trţního zaměření produkce, změn výrobkového programu – vstup na 

nové trhy, zavedení nových produktů, nebo vyřazení produktů. (2) 

 

Z toho důvodu se jako vhodnější jeví detailnější plánování desagregovaným přístupem, 

zaloţeným na rozčlenění výrobního programu na určitý počet produktů. Toto rozčlenění 

představuje klíčové produkty (sluţby) podílející se rozhodujícím způsobem (80 aţ 95%) 

na celkových trţbách. 
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Desagregovaný přístup je zaloţen na stanovení časových řad: 

 prodejů jednotlivých komodit v plánovacím období 

 dosahovaných prodejních cen na domácí trhu, resp. na jednotlivých zahraničních 

trzích v měnách těchto trhů 

 devizových kurzů zahraničních měn 

 

Výše trţeb ovlivňuje velký počet především externích faktorů, které podniku nemůţe 

příliš eliminovat a které představují rizikové faktory. Je proto uţitečné pracovat 

s variantními předpoklady (scénáři), kterých by podnik mohl dosáhnout za podmínek 

příznivějšího i méně příznivějšího vývoje rizikových faktorů. Důleţitá je připravenost 

firmy zvládnout situaci spojenou se značnými negativními odchylkami skutečných trţeb 

od plánovaných hodnot. (2) 

 

Kromě trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb je třeba plánovat budoucí výši 

některých dalších výnosových poloţek, které budou mít určitou váhu. Tyto výnosové 

poloţky tvoří ostatní sloţky výkonu, provozní výnosy a finanční výnosy. Mimořádné 

výnosy nebudou předmětem plánování. 

 

Ostatní položky výkonů 

Tuto část plánovaných výkonů tvoří především změna stavu vnitropodnikových zásob 

vlastní výroby a aktivace dlouhodobého majetku, materiálu a sluţeb. Změnu stavu 

vlastní výroby lze zanedbat, jestliţe se firma intenzivně nerozvíjí nebo nemění zásadně 

svoji prodejní strategii. Podstatný růst produkce obvykle můţe vyvolat zvýšení zásob 

nedokončené výroby a hotových výrobků, přičemţ změna prodejní strategie můţe 

vyvolat jak růst, tak pokles zásoby hotových výrobků. Aktivaci majetku je třeba 

respektovat pouze v případě jejich významnější váhy. (2) 

 

Další provozní výnosy 

Do plánování této poloţky se zahrnují trţby z prodeje dlouhodobého majetku, nebo 

např. prodej nepotřebného materiálu nebo prodej odpadu, je-li součástí výrobního 

procesu. Plánování trţeb z prodeje dlouhodobého majetku přichází v úvahu u podniků 

procházející větší restrukturalizací a odprodávající určité sloţky majetku. Realizace 



 

29 

 

tohoto programu dezinvestic můţe být významným zdrojem příjmů. Pokud podnik 

neprochází restrukturalizací a dodrţuje pravidlo optimální kapitálové struktury, bude se 

jednat o nepodstatnou výnosovou poloţku. (2) 

 

V dřívějších literaturách se uváděly jako další provozní výnosy - výnosy ze zúčtování 

rezerv – v případě, ţe podnik vytvářel rezervy. Jiţ několik let dle Českého účetního 

standardu pro podnikatele č. 004 platí, ţe při pouţití rezerv nebo jejich zrušení se 

souvztaţně účtuje ve pospěch příslušného účtu nákladů.  

 

Finanční výnosy 

Do této kategorie plánovaných výnosů patří: 

 výnosy z dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku 

 trţby z prodeje cenných papírů a podílů 

 výnosové úroky 

 ostatní finanční výnosy – např. kurzové výnosy 

 

Pokud podnik nevlastní rozsáhlejší finanční investice, není plánování výnosů 

z dlouhodobého finančního majetku významné. U podniku s významným podílem 

finančních investic např. u mateřské společnosti, budou hrát výnosy z finančních 

investic výraznější roli a je třeba věnovat plánování výnosů z těchto investic pozornost, 

včetně trţeb z prodeje cenných papírů a podílů. (2) 

 

U výnosových úroků postačí hrubý odhad úroků z běţných účtů nebo poskytnutých 

půjček. Plánování ostatních finančních výnosů – např. kurzových výnosů - přichází 

v úvahu pokud např. společnost obdrţela půjčku v cizí měně a dochází k významnému 

posilování koruny. 
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2.12.2 Plánování nákladů 

Stejně jako u plánování výnosů, tak i u plánování nákladů je moţné zvolit agregovaný 

přístup nebo detailnější postup, které počítají s respektování specifických rysů 

jednotlivých poloţek nákladů. (2) 

 

Agregovaný přístup stanovení nákladů 

Základem této metody je stanovení jednotlivých nákladových druhů podílem 

(poměrem) těchto nákladů k trţbám. Východiskem plánování jsou obdobné podíly 

nákladů za období historie upravené jako součin příslušných podílů v jednotlivých 

plánovaných letech a velikosti trţeb v kaţdém roce tohoto období. Uvedený přístup je 

nutné povaţovat za určitý výchozí hrubý odhad, který bude pravděpodobně vyţadovat 

zpřesnění. Nevýhodou tohoto přístupu je zaměření na minulé trendy a nerespektování 

faktorů jako např. současný stupeň vyuţití výrobní kapacity, vývoj nákupních cen 

surovin, materiálů a energií, nebo změn struktury výrobního programu. (2) 

 

Individuální přístup stanovení nákladů 

Potřeba kvalitnějšího plánování nákladů vede ke stanovení výše nákladů podle 

jednotlivých poloţek, kdy plánovač můţe snadněji respektovat působení faktorů, které 

ovlivňují budoucí výši nákladů. (2) 

 

Potřeba materiálu a energie 

Při stanovení budoucí potřeby materiálu je třeba rozlišovat přímý a nepřímý (reţijní) 

materiál. Spotřeba přímého materiálu je přímo úměrná objemu produkce jednotlivých 

komodit, resp. stupni vyuţití výrobní kapacity. Plánovanou výši spotřeby přímého 

materiálu určíme jako součin normy spotřeby na jednotku produkce, objemu produkce 

příslušného produktu a nákupní ceny za jednotku materiálu. U plánování spotřeby 

přímého materiálu je třeba respektovat vliv případných změn technologie, racionalizace 

výrobních procesů, případně prognózovat vývoj nákupních cen přímých materiálů 

včetně devizových kurzů při nákupu v zahraničí. Plán spotřeby ostatních materiálů 

reţijního charakterů vychází z odborných odhadů zaloţených na minulém vývoji 

aktualizovaných o cenový vývoj. I zde je třeba zváţit vliv změny výrobkového 

programu nebo technologií. Plánování spotřeby energie dělíme na přímou a reţijní. 
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Přímá spotřeba energie má identický postup výpočtu jako u přímého materiálu a reţijní 

spotřebu energie odhadujeme vcelku podle hodnotového vyjádření. (2)  

 

Služby 

Nejvýznamnějšími nákladovými poloţkami patřících do skupiny sluţeb jsou opravy a 

udrţování, finanční leasing, přepravné, cestovné aj. Plánování těchto nákladů je spojeno 

s posouzením vývoje těchto nákladů v minulých letech spolu s vývojem cen. Velikost 

nákladů závisí na rozsahu aktivit podniku, které mají k určitým poloţkám sluţeb přímý 

vztah. V případě financování investičních aktivit formou leasingu se místo odpisů 

objeví ve sluţbách hodnota leasingového nájemného. V případě outsourcingu oprav a 

udrţování na externí organizace dojde k nárůstu nákladů u sluţeb. (2) 

 

Osobní náklady 

Osobní náklady tvoří souhrn mezd, nákladů na zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, odměn orgánů společnosti a ostatních osobních nákladů – penzijní 

připojištění, ţivotní pojištění. Plánování výše mzdových nákladů je analogické jako u 

přímého materiálu a energie. Výše přímých mezd stanovíme jako součin objemu 

produkce jednotlivých komodit pracnosti a průměrné hodinové mzdy. Reţijní mzdy 

pracovníků rozčleněných do jednotlivých kategorií, resp. profesních skupin lze plánovat 

podle velikosti jejich roční mzdy a počtu reţijních pracovníků. Výše nákladů na 

zdravotní pojištění a sociální zabezpečení lze stanovit v souladu s příslušnými zákony 

jako pevný podíl mezd (u zdravotního pojištění 9% a u sociálního zabezpečení 34%). 

Ostatní mzdové náklady lze plánovat s ohledem na vnitřní mzdový předpis společnosti 

nebo vnitřní směrnici upravující poskytování např. penzijní připojištění, či ţivotní 

pojištění. 

 

Vývoj mzdových nákladů ovlivní faktory, jako jsou změny technologie zaměřené na 

sníţení lidské práce nebo organizační uspořádání sledující úsporu reţijních pracovníků. 

Velkou váhu na plánování mzdových nákladů má samozřejmě i mzdová politika 

společnosti – zde je moţné brát ohled na sílu odborů, případně na vývoj inflace. Je 

nutné vzít v úvahu všechny faktory pro stanovení budoucího vývoj mezd. (2) 
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Odpisy 

Odpisy dlouhodobého majetku hrají významnou roli v nákladové struktuře některých 

podniků. Jedná se především o výrobní podniky, u kterých se předpokládá vysoký stav 

stálých aktiv. Budoucí výše odpisů závisí především na: 

 investičním programu podniku 

 způsobu financování investičních projektů 

 vyřazení či odprodeji neodepsaného dlouhodobého majetku 

 

V případě jiţ zmíněného financování investičních projektů pomocí leasingu, nedochází 

ke zvyšování nákladů ve formě odpisů, ale dochází ke zvýšení nákladů sluţeb na úkor 

odpisů. V případě financování pořízení dlouhodobého majetku formou bankovního 

úvěru či emisi dluhopisů, zvyšují úroky do doby uvedení majetku do uţívání výši 

vstupní ceny a tím i výši odpisů. (2) 

 

Ostatní provozní náklady 

Nejvýznamnější poloţkami v této kategorii jsou náklady podniku na jednotlivá pojistná 

krytí majetku společnosti, zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku v případě 

významnějšího programu dezinvestic, tvorba zákonných a ostatních rezerv např. tvorba 

rezervy na opravy v průběhu plánovaného období. Výrazné změny v rozsahu pojistného 

krytí mohou vést k nárůstu pojistných nákladů. V rámci operativního plánování lze 

pojistné vyčíslit docela přesně dle uzavřených smluv s pojišťovnami. Do kategorie 

ostatních provozních nákladů spadají daně a poplatky – silniční daň, daň z nemovitostí a 

ostatní daně a poplatky. V případě, ţe společnost nevlastní velký vozový park a nemá 

v plánu ho rozšiřovat, je moţné upravit plánovanou silniční daň dle zákona o dani 

silniční podle minulých let. (2) 

 

Finanční náklady 

Výše finančních nákladů závisí především na způsobu financování investičního 

programu, nebo na přírůstku oběţných aktiv. Do finančních nákladů patří emisní 

náklady vzniklé při navýšení základního kapitálu formou emise akcií, které v závislosti 

na velikosti emise činí obvykle několik procent hrubého výnosu z emise (u malých 

emisí mohou tyto náklady převýšit i 10%). V případě emise dluhopisů jsou emisní 
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náklady menší. V případě uţití cizího kapitálu, jako zdroje financování, je moţné 

plánovat velikost úroků podle splátkových kalendářů u jednotlivých úvěrových smluv. 

U dluhopisů je nutné zvaţovat výši úroků dle velikosti emise a úrokové sazby. U úvěrů 

s variabilní úrokovou sazbou lze výpočet velikosti úroků zaloţit na odhadu 

očekávaných úrovní úrokových sazeb. (2) 

 

2.12.3 Plánování výsledku hospodaření 

Rozdíl mezi plánovanými výnosy a náklady v jednotlivých letech tvoří výsledek 

hospodaření před zdaněním. Je třeba stanovit daň z příjmů v jednotlivých letech 

plánovaného období pro stanovení výsledku hospodaření po zdanění. Velikost daně 

z příjmů závisí na výši daňového základu a sazbě daně z příjmů. Před samotným 

výpočtem daně z příjmů dochází k úpravě (korekci) základu daně o poloţky zvyšující a 

poloţky sniţující základ daně. Poloţky zvyšující základ daně jsou většinou náklady 

nesouvisející s výdaji (náklady) vynaloţenými na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů – 

např. náklady na reprezentaci, odpis pohledávek nad rámec zákona, tvorba daňově 

neuznatelných rezerv. Specifické postavení zaujímá rozdíl účetních a daňových odpisů. 

V případě, ţe je rozdíl kladný, jedná se o přičitatelnou poloţku, v opačném případě o 

odčitatelnou poloţku.  

 

V případě stanovení základu daně a odhadnutí vývoje sazby daně z příjmů provedeme 

výpočet daňové povinnosti. Rozdíl výsledku hospodaření před zdaněním a daně 

z příjmu tvoří výsledek hospodaření po zdanění (čistý zisk), který je jedním 

z významných zdrojů financování rozvoje podniku. (2) 

 

 

2.12.4 Dividendová politika 

Politika nakládání s výsledkem hospodaření se označuje jako „dividendová politika“. 

Podstatou dividendové politiky je rozhodování o rozdělení podnikového výsledku 

hospodaření za dané účetní období po zdanění (EAT – Earnings after Tax). U akciové 

společnosti se jedná o vyplacení dividend, u ostatních obchodních společností o podíly 

na zisku. Z finančního hlediska je rozhodování o pouţití výsledku hospodaření spojeno 

s rozhodováním o výši a struktuře vlastního kapitálu. (6) 
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Použití zisku k výplatě dividend, resp. podílů na zisku 

V tomto případě se jedná o vyloučení zisku po zdanění z vlastního kapitálu podniku. To 

způsobí sníţení vlastního kapitálu a tím i celkových zdrojů podniku. Podnik se tímto 

krokem zbavuje finančních zdrojů, ale poskytuje finanční výnos svým společníkům, 

resp. akcionářům. (6) 

 

Zadržení zisku 

Společnost si tímto rozhodnutím ponechává vyprodukovaný čistý zisk jako jednu 

z moţností financování. Zadrţený zisk převede do některého z fondů, nebo jej pouţije 

na zvýšení základního kapitálu nebo zisk převede na účet nerozdělených zisků minulých 

let.  

 

V podnikové praxi se nejčastěji jedná o kombinaci obou předchozích variant v případě 

rozhodování o pouţití zisku. V případě vykázání ztráty se v podnikové praxi pouţívají 

nejvíce rozhodnutí buď o úhradě celé ztráty, resp. její části z rezervního fondu, nebo se 

jedná o rozhodnutí převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let. (6) 

 

2.12.5 Plánová rozvaha 

K sestavení plánové rozvahy je moţné dospět ve dvou krocích. Prvním krokem je 

určení velikosti aktiv a vybraných poloţek pasiv rozvahy, které nám umoţní určit 

potřebu dodatečného externího kapitálu (externích zdrojů financování). Druhým krokem 

je kompletování plánové rozvahy z hlediska struktury dodatečného externího kapitálu.  

 

K plánu aktiv a pasiv dospějeme uplatněním jednodušších přístupů, jejichţ výsledkem 

je hrubší odhad aktiv a pasiv v jednotlivých plánovaných letech, nebo pouţijeme 

sloţitější metody vedoucí k přesnějšímu stanovení jednotlivých poloţek plánové 

rozvahy. Tyto přístupy jsou časově náročnější a lze zde pouţít počítačových systémů. 

(2) 

 

Plánování rozvahových položek závislých na tržbách 

Některé poloţky aktiv a pasiv rozvahy ovlivňuje do značné míry vývoj trţeb. S růstem 

trţeb obvykle porostou i zásoby vzhledem k nutnosti větších zásob materiálu, 

pohledávky, a to i při stejné platební morálce odběratelů, některé sloţky krátkodobých 
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závazků (především z obchodního styku), finanční majetek nebo dlouhodobý majetek, 

který roste vzhledem k nutnosti rozšíření výrobních kapacit nezbytných pro dosaţení 

růstu produkce. (2) 

 

Při plánování poloţek závislých na trţbách existuje větší počet metod, ale mezi 

nejvýznamnější patří: 

 Metoda procentních poměrů k trţbám 

 Regresní metoda 

 Metoda ukazatelů obratu (2) 

 

 

Metoda procentních poměrů k tržbám 

Smyslem metody procentního poměru k trţbám je odhadu poměrů určitých sloţek aktiv 

a pasiv rozvahy k trţbám, vyjádřených v procentech trţeb. Jsme-li schopni odhadnout 

poměry v plánovaných letech a známe plán trţeb, je pak snadné stanovit odhady 

vybraných poloţek aktiv a pasiv. Tato metoda předpokládá, ţe všechny faktory 

ovlivňující sloţky aktiv a pasiv k trţbám v minulosti, budou působit se stejnou 

intenzitou i v plánovaném období. Pokud nebude tato podmínka zachována, budou 

stanovené odhady aktiv a pasiv málo spolehlivé. Tato metoda je vhodná pro plánování 

v krátkodobém časovém horizontu (5) 

 

Regresní metoda 

Metoda vyuţívající regresní a korelační analýzu. Základem regresní metody je volba 

určitého typu závislosti, např. zásob na trţbách v podobě určité lineární či nelineární 

funkce, která by nejlépe vystihovala tuto závislost. Druhým krokem je stanovení 

parametrů této funkce (přírůstek zásob na jednotku přírůstku trţeb) a určení statistické 

charakteristiky. (2) 

 

Metoda ukazatelů obratu 

Jak metoda napovídá, vycházíme z ukazatelů obratu, tj. z relace trţeb a jednotlivých 

sloţek aktiv a pasiv. Ukazatel obratu vypočítáme jako podíl trţeb a stav jednotlivých 

poloţek aktiv nebo pasiv. Určitým východiskem mohou být hodnoty ukazatelů za 
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minulé období stanovené pomocí výkazu zisků a ztrát a rozvahy. Metoda ukazatelů 

obratu by měla vycházet z minulého vývoje těchto ukazatelů, z jejich srovnání s jinými 

podniky v oboru (významnými konkurenty), ze srovnání se statistickými oborovými či 

odvětvovými průměry a z cílů podniku v oblasti řízení zásob, pohledávek, finančního 

majetku a krátkodobých závazků a plánovaných opatření, realizovaných pro dosaţení 

těchto cílů. (2) 

 

Důleţitou poloţkou plánové rozvahy jsou stálá aktiva. Východiskem pro spolehlivější 

plánování odhadu vývoje stálých aktiv je plánovaný investiční program, zahrnující 

pořízení nového dlouhodobého majetku a plán finančních investic. Investiční program 

poskytuje informace o investičních projektech, které podnik předpokládá pořídit 

v jednotlivých letech. (5) 

 

Hodnota dlouhodobého majetku se meziročně sniţuje o výši odpisů, případně o hodnotu 

prodaného dlouhodobého majetku a na druhé straně se zvyšuje o nově pořízené 

investice. K plánování poloţek dlouhodobého majetku je moţné pouţít matematický 

vztah: 

 

Vzorec č. 2: Hodnota dlouhodobého majetku  
 

 

 

kde: 

 

 

 

 

 (5) 

 

 

V případě růstu majetku je nutné zajistit odpovídající zdroje financování. Stanovení 

dodatečného externího kapitálu bylo popsáno v kapitole 2.8  
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2.12.6 Plán peněžních toků 

Smyslem přehledu o peněţních tocích je vysvětlení změny peněţních prostředků a 

peněţních ekvivalentů podniku za účetní období. Účetní jednotka si můţe zvolit metodu 

zpracování výkazu. Peněţní toky představují přírůstky a úbytky peněţních prostředků a 

peněţních ekvivalentů. Přehled o peněţních tocích můţe být prováděn přímou a 

nepřímou metodou. Přímá metoda znamená provést úplnou bilanci všech příjmů a 

výdajů – jedná se v zásadě o platební kalendář – přičemţ cash-flow se určí jako rozdíl.  

 

Pro plánované účely je výhodnější a přehlednější pouţití nepřímé metody, kdy je výkaz 

peněţních toků stanoven jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období a 

přírůstků resp. úbytků jednotlivých poloţek aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu. (1) 

 

2.13 Hodnocení dlouhodobého finančního plánu 

Kvalita dlouhodobého finančního plánu se posuzuje podle vývoje trţní hodnoty firmy, 

resp. podle trţní hodnoty akcie. Sestavené plánové výkazy se musí hodnotit dle kritérií 

finanční analýzy. Plán je z hlediska vývoje trţní hodnoty přijatelný, pokud je současná 

hodnota firmy podle plánu vyšší neţ její aktuální hodnota – tzn. čistá současná hodnota 

je kladná. (12)  

 

Čím vyšší je čistá současná hodnota, tím je dlouhodobý finanční plán podniku 

z hlediska vývoje trţní hodnoty podniku výhodnější. Tento stav platí pouze za 

předpokladu, ţe dlouhodobý finanční plán podniku nezvyšuje finanční rizika podniku. 

 

 

2.14 Finanční kontrola 

Finanční plán představuje stavy financí podniku a způsob jejich dosaţení. Jeho splnění 

ve všech ukazatelích však není bezpodmínečně nutné. Předmětem finanční kontroly je 

průběţné porovnávání finančního plánu s účetními výkazy za dané období a poskytnutí 

informací ke zjištěným rozdílům, které je nutné objasnit a navrhnout nápravná opatření 

ke splnění plánovaných cílů nebo případně musí dojít k upravení plánu. (14) 
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Účinná finanční kontrola vyţaduje následující poţadavky: (3) 

1) Odchylky od ţádoucího je nutné hlásit bezodkladně 

2) Hledět dopředu 

3) Všímat si především strategicky významných klíčových bodů 

4) Pružně přihlíţet při hodnocení závislé proměnné ke skutečnému vývoji 

nezávislé proměnně. 

5) Dbát hospodárnosti 

6) Usilovat o objektivnost 

7) Zajistit srozumitelnost pro manaţery, kteří výsledky kontrol pouţívají 

8) Naznačovat kroky k nápravě. 

 

Plnění finančního plánu se kontroluje ze dvou hledisek. Podle zabezpečování 

hospodářského výsledku a finanční situace dle ročního plánu – zde mluvíme o 

operativní kontrole, nebo přistupujeme-li k finanční kontrole podle vytváření 

předpokladů pro realizaci dlouhodobého finančního plánu, jedná se o strategickou 

kontrolu. 

 

Operativní kontrola se zaměřuje především na zisk, na příjmy a výdaje (peněţní toky), 

na oběţná aktiva a na krátkodobá pasiva. V těchto oblastech se projevují poruchy 

běţného chodu podniku. V nich je nutné bez zbytečných prodlev realizovat nápravu. 

Souběţně s finančními výsledky se operativní kontrole podrobují i další úseky jako 

odbyt, výroba, nebo personální útvar, takţe jsou k dispozici informace dokreslující 

příčiny a souvislosti finanční situace. (13) 

 

Strategická kontrola je zaměřena na dodrţování plánovaných hodnot strategických 

finančních veličin, jako finanční struktura, interní a externí finanční zdroje a investiční 

výstavba. Strategická kontrola zahrnuje systém indikátorů příleţitostí a hrozeb, 

pramenících především z vnějšího ekonomického prostředí. Pro indikátory jsou 

stanovovány tolerance odchylek od směrných hodnot. Indikátory jsou součástí systému 

včasného varování působícího průběţně v návaznosti na operativní finanční kontrolu. 

(13) 
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3 HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU SPOLEČNOSTI 

3.1 Charakteristika firmy 

 
 Obrázek 1 Logo firmy STABILA ČR, s. r. o. 
 

Společnost STABILA ČR, s. r. o. je dceřinou společností německé společnosti 

STABILA Meßgeräte Gustav Ullrich GmbH & Co., nacházející se na katastrální území 

obce Mouchnice, v okrese Hodonín. Firma byla zaloţena 23. června 1993 přesunem 

výroby dřevěných skládacích metrů z mateřského závodu. Německá mateřská firma je 

100% vlastníkem společnosti STABILA ČR, s. r. o.  

 

Předmětem podnikání firmy je: 

- výroba měřidel – dřevěných skládacích metrů 

- obchodní ţivnost – koupě za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- truhlářství 

  

Základní kapitál:  67 000 000,- Kč a je splacen 
 

 

3.2 Historie podniku 

Historie německé mateřské firmy sahá aţ do roku 1886, kdy na myšlence sloţit několik 

loketních měr do jednoho skládacího metru, byl poloţen základ skládacího metru 

platného dodnes.  

Rok 1889 – zaloţil Gustav Ullrich v Annweileru podnik „Firma na metry“ – metry, 

vodní váhy, šlauchové vodní váhy a olovnice byly exportovány aţ do dalekého Ruska. 

Rok 1925 – patenty zajišťovaly podniku dobrou pozici na trhu – byl vytvořen 

kompletní sortiment měřících přístrojů 

Rok 1945 -  po válce v říjnu 1945 byly opět vyrobeny první metry a pásma. Firma má 

vedoucí postavení na trhu s měřící technikou v západním Německu, našla zákazníky v 

zámoří 

Rok 1952 – získala společnost patent na libelu s akrylátového skla a začala jako první 

německá firma v oboru měřících nástrojů výrobu vodních vah s lehkých kovů 
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Rok 1979 – aţ dodnes nepřekonaný patent zaručuje vodní váze doţivotní přesnost: 

STABILA zalije libely pevně do těla profilu vodní váhy 

Rok 1980 – společnost má vedoucí postavení na trhu v oboru vodních vah a 

v kombinaci metry – vodní váhy - pásma 

Rok 1988 – Peter von Wedemeyer přebírá vedení podniku. S laserovými měřícími 

přístroji začíná elektronická éra. V USA byla vytvořena vlastní odbytová organizace. 

Rok 1993 – zaloţení dceřiné společnosti – počátek výroby dřevěných skládacích metrů 

v České republice 

Rok 1997 – v říjnu roku 1997 německá mateřská firma přesouvá oddělení výroby 

dřevěných skládacích metrů do dceřiné firmy 

Rok 2000 – Dr. Wolfgang Schäfer přebírá vedení podniku. Dochází k inovaci výrobků, 

vývoj nových produktů a výrobních technik. Jsou posilovány prodejní a marketingové 

aktivity firmy.
1
 

                                                                

3.3 Výrobní program 

V současné době má společnost ve svém výrobním programu 4 základní typy dřevěných 

skládacích metrů. Jedná se o typ 400, typ 600, typ 700 a typ 800. Pro americký trh firma 

dále vyráběla metr v palcích a stopách. Jednotlivé typy metrů se vyrábí v délce 1 m, 2 m 

a 3 m s tím, ţe výroba metrů v délce 1m a 3 m je pouze „kusovou“ záleţitostí a ročně se 

jich zhotoví přibliţně 40 000 ks, coţ v celkovém mnoţství vyrobených metrů za rok 

netvoří ani půl procenta produkce. 

 

Jednotlivé druhy metrů se liší pouţitým typem kloubu. Tyto klouby jsou jedním 

z důleţitých měřítek při určování kvality metrů. Rozloţení metrů musí být lehké, ale 

klouby nesmí být volné a kovové klouby musí být odolné proti korozi. Jejich ohebnost, 

zároveň i pevnost a dlouhá ţivotnost způsobuje speciální konstrukce jednotlivých 

kloubů. Formy k výrobě těchto kloubů procházejí inovacemi, po nichţ dochází ke 

zdokonalování vlastností kloubů. Druhou velmi důleţitou vlastností při určování kvality 

                                                 
1
 Historie společnosti. [online]. 2010 [cit. 2010-12-19]. Dostupné z: 

<http://www.stabila.de/>. Údaje platné ke dni 19.12.2010 
 

http://www.stabila.de/
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metrů je samotný tisk milimetrové stupnice na skládacím metru. Tato stupnice musí být 

jasná a dobře čitelná.  

 

 

Obrázek 2 První dílek 
 

Typ 400 - Těleso kloubu ze zpevněného ocelového plechu s integrovanou pruţinou 

 

Typ 600 - Těleso kloubu z pevného ocelového plechu s vloţenou, tvrzenou ocelovou 

pruţinou a skrytým nýtem 

 

Typ 700 - Těleso kloubu ze zesíleného plastu – polyamidu tvrzené skelným vláknem se 

zasunovací bezúdrţbovou západkou 

 

Typ 800 - Těleso kloubu z ocelového plechu s otevřeným nýtem a stranovým 

uchycením kloubu 

 

 

            Typ 600                                                                         Typ 700 

            

 

            Typ 400 Typ 800    

 

                              Obrázek 3 Typy kloubů 
 

Jednotlivé typy metrů můţe firma vyrobit v jakékoliv barevné kombinaci dle přání 

zákazníka. Od roku 2006 se firma začala orientovat na reklamní potisk metrů. 

V současnosti není pro firmu ţádný problém natisknout na jakýkoliv metr potisk a to 

jak na lamely, tak i na stranu metru.  
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                          Obrázek 4 Ukázky reklamního potisku 
 

 

Produkce metrů v letech 1995 – 2010 převáţně rostla, jak lze vidět níţe z grafu č. 1. 

V letech 2002 došlo k poklesu produkce vyvolaný plnými distribučními sklady 

mateřské společnosti. Vrcholu produkce dosáhla společnost v roce 2008, kdy vyrobila 

více jak 11 mil. kusů metrů. V následujících letech 2009 a 2010 došlo opět ke sníţení 

produkce z důvodu finanční krize, která měla velký dopad na stavebnictví a postihla 

celý obor výrobců měřící techniky. 

 

 
     Graf 1 Produkce metrů v letech 1995 – 2010 v mil. ks 

     (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4 Organizační struktura společnosti 

Základním posláním organizační struktury je optimální rozdělení úkolů, kompetencí a 

pravomocí mezi pracovníky organizace. Mezi nejznámější organizační struktury patří: 

liniová struktura, funkcionální struktura, liniově-štábní struktura, divizionální struktura 

a maticová organizační struktura. Organizační struktura ve firmě STABILA ČR, s. r. o. 

je znázorněna na vytvořeném diagramu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma 1 Organizační struktura společnosti STABILA ČR, s. r. o. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
 

Jednatel společnosti a zároveň ředitel zodpovídá za vedení společnosti mateřské firmě. 

Přímou vazbu na mateřskou společnost v rámci koncernu mají i některá oddělení. 

Finanční úsek komunikuje s finančním oddělením v Německu ohledně fakturace, řízení 

toku financí (plateb) a ohledně reportingu měsíčních výkazů. Obchodní úsek denně 

komunikuje s oddělením prodeje a marketingu v mateřské firmě ohledně nových 

zakázek pro výrobu a řeší samozřejmě některé nepříjemnosti v případě výskytu 

reklamací, ze strany mateřské firmy k dodaným výrobkům. Technický úsek, zastoupený 

Organizační diagram STABILA ČR, s. r. o.
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jednatelem společnosti, projednává s jednatelem a vedoucím technického úseku 

mateřské společnosti jednotlivé investiční projekty.  

 

3.5 SWOT analýza 

Silné stránky (Strenghts): 

- dobré jméno společnosti 

- historie společnosti 

- kvalita výrobků a sluţeb (certifikace) 

- stabilní postavení na trhu 

- silné finanční zázemí 

 

Slabé stránky (Weaknesses): 

- závislost pouze na jednom odběrateli  

- závislost na omezeném počtu dodavatelů 

- nevytíţené výrobní kapacity 

 

Příležitosti (Opportunities): 

- rozšíření podnikání (vyuţití dřevěného odpadu) 

- dosaţení většího podílu na trhu s reklamními metry 

- získání nových obchodních partnerů (dodavatelů) 

 

Hrozby (Threats): 

- citlivost na kurz EUR 

- ztráta postavení na trhu 

- ztráta dodavatelů 

- nekvalitní materiálové dodávky 
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3.6 Porterův model konkurenčních sil 

Porterův model konkurenčních sil analyzuje konkurenční prostředí a rivalitu na trhu, ve 

kterém se společnost vyskytuje. Model pomáhá analyzovat oborové prostředí a je 

určován pěti základními silami: 

- vyjednávací síla dodavatelů 

- vyjednávací síla odběratelů 

- hrozba substitutů 

- hrozba vstupu nových konkurentů 

- rivalita firem působících na daném trhu 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla některých dodavatelů přímého materiálu je vysoká. Vyjednávací síla 

jednotlivých tuzemských či zahraničních dodavatelů roste v návaznosti na unikátnost 

dodávaného materiálu. Přímý materiál, s výjimkou dřeva, dodává pouze několik 

vybraných dlouhodobě prověřených dodavatelů. Jedná se především o firmu ALEMA 

Lanškroun a. s., která firmě dodává klouby, které jsou unikátní a specifické pouze pro 

výrobu dřevěných skládacích metrů. Tento materiál je příliš specifický a jiná firma 

v ČR by ho nevyuţila pro svoji výrobu. Mezi dodavatele barev a laků patří společnosti 

Oli Lacke GmbH nebo Rastatter Lackfabrik GmbH. Na dodávky materiálu jsou kladeny 

vysoké poţadavky na přesnost a kvalitu – z tohoto důvodu dodává přímý materiál pouze 

několik vybraných dodavatelů. Tyto firmy dlouhodobě spolupracující se společností 

STABILA ČR, s. r. o., znají dokonale výrobní sortiment společnosti a vysoké 

poţadavky na kvalitu.  

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Společnost STABILA ČR, s. r. o. dodává pouze jediné firmě a to německé mateřské 

společnosti, která je zároveň jejím 100 % vlastníkem. Proto má odběratel přímý vliv na 

cenu produktu a jeho pozice (vyjednávací síla) je obrovská. Přímý prodej na spotřebitele 

není u společnosti STABILA ČR, s. r. o. podporován. Pouze výjimečně dodává 

společnost na trh „dřevěný rybářský metr“, ale zde se jedná pouze o kusovou záleţitost. 

Mateřská společnost prodává své výrobky pouze obchodníkům. Ti mohou být dle 

jednotlivých zemí a odbytových kanálů velkoodběratelé nebo maloodběratelé. 
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Velkoodběratelé často fungují jako zastoupení firmy v dané zemi, mají vlastní sklady a 

prodávají dále výrobky po regionu. U maloobchodu prodej funguje od jednotlivých 

specializovaných obchodů, aţ po velké řetězce jako např. Bauhaus, Hornbach, atd.  

 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů v odvětví výroby dřevěných skládacích metrů není příliš vysoká. 

Jedinou hrozbou mohou být měřící pásma nebo laserové elektronické měřící přístroje. 

Pásma se vyuţívají k měření větších vzdáleností a laserové elektronické přístroje jsou 

výrazně draţší.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových výrobců do odvětví výroby dřevěných skládacích metrů není 

příliš velká, neboť výroba je kapitálově velmi náročná. Při vstupu do tohoto odvětví, je 

totiţ nutno nakoupit drahé strojní vybavení, coţ znamená velké vstupní náklady. Nová 

firma si pak musí budovat jméno na trhu, kde je jiţ naše společnost v podvědomí. 

Jelikoţ je trh v tomto oboru vysoce konkurenční, je vstup nového subjektu vţdy 

podnícen strategií nízkých nákladů, aby mohl konkurovat zavedeným výrobcům. Tuto 

strategii mohou uplatnit někteří čínští výrobci, kteří ale výrazně zaostávají s kvalitou 

svých výrobků.  Společnost STABILA ČR, s. r. o. musí klást důraz na svou značku a na 

kvalitní a moderní nabídku svých produktů.  

 

Rivalita firem působící na daném trhu 

Trh s dřevěnými skládacími metry je vysoce konkurenční a jednotliví velcí hráči si 

hlídají své zákazníky. Velikost trţního podílu nelze přesně určit. Německá mateřská 

společnosti dodává na trh široký sortiment měřící techniky – dřevěné metry, vodní 

váhy, pásma, laserovou techniku a ne všichni konkurenti vyrábí ten stejný sortiment, ale 

soustředí se na jeden produkt. V rozdílných výrobkových skupinách jsou tedy rozdílní 

konkurenti na trhu. U produktové skupiny „metry“ je to malá část výrobců – v České 

republice je to pouze společnost METRIE spol. s r. o. jejíţ produkci do určité doby 

odebírala i mateřská společnost. Ze zahraničních bych jmenoval např. ADGA Adolf 

Gampper GmbH. V produktové skupině „lasery, vodní váhy a pásma“ je celá řada 

konkurentů, kteří jsou buď celosvětovými výrobci, např. Bosch, Stanley, Kapro, nebo se 
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jedná pouze o regionální výrobce, např. v USA firma Empire, nebo BMI a SOLA 

v Evropě.  

 

3.7 SLEPTE analýza 

Analýza okolí společnosti můţe firmě napovědět o růstových moţnostech, nebo můţe 

napovědět o moţných hrozbách vycházejících z faktorů působících z okolí společnosti a 

to jak z prostředí vnějšího, tak z prostředí vnitřního - vnitřní vlivy v podniku. 

Nejznámější metodou pouţívanou pro zkoumání obecného vnějšího okolí firmy se 

pouţívá tzv. SLEPT nebo SLEPTE analýza, kde kaţdé písmeno znamená jednu oblast 

okolí firmy, kterou je třeba blíţe analyzovat.  

 

Sociální okolí   

Sociální okolí v poslední době velmi ovlivňuje ekonomická situace (krize). Jednotlivé 

firmy a koneční spotřebitelé – lidé - se snaţí šetřit a omezují spotřebu. Tím sniţují 

poptávku po výrobcích a sluţbách a je nutné s tím ve firmě počítat. Je tedy nutné 

reagovat na krizi a zavádět potřebné změny, které by společnost udrţeli v dobré 

finanční situaci i v takto náročné době. Zhoršující se ekonomická situace mladých rodin 

a pracovní uplatnění mladých lidí vede ke změně v náhledu na svět a v názorech. 

V oblasti vzdělávání dochází k růstu a to především ve vysokoškolském vzdělávání - 

vysokoškolské vzdělání se začíná stávat standardem pro pracovní uplatnění.  

 

Legislativní a politické okolí 

Výsledky předčasných voleb do dolní komory Parlamentu České republiky, do 

Poslanecké sněmovny ČR daly moţnost vzniknout vládě, která má dostatečný počet 

hlasů a tím i mandát, pro provedení ţivotně důleţitých reforem – hlavně reformě 

veřejných financí a důchodové reformě, která bude mít vliv na všechny občany a firmy 

v ČR. Pro společnost je důleţitá politická stabilita v regionu. Po odeznívání ekonomické 

(finanční) krize, která zasáhla celý svět, se začíná ekonomika pomalu rozjíţdět. Přesto 

společnost stále obezřetně pozoruje vývoj na trzích – převáţně na německém trhu. 

Společnost STABILA ČR, s. r. o. je ovlivněna především vývojem: 

- moţnost změny sazby daní (DPH, daň z příjmů právnických osob) 
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- výše odvodů na sociálním a zdravotním pojištění – mzdové náklady, náhrady nemoci 

za pracovní neschopnost 

- vývoj na finančním trhu – kurz CZK / EUR 

- nový zákoník práce – pruţnější zaměstnávání pracovníků 

 

Ekonomické okolí 

Velmi důleţité je pro společnost STABILA ČR, s. r. o. a pro zahraniční obchod vývoj 

kurzu měny. V I. čtvrtletí roku 2011 koruna posílila na průměrnou hodnotu 24,375 Kč / 

EUR dle kurzu ČNB, coţ je pro importéry (dovozce) výhodné, ale špatné pro exportéry 

a tím i pro společnost STABILA ČR, s. r. o. Ekonomická krize sebou přinesla i zvýšení 

nezaměstnanosti. V březnu 2011 nezaměstnanost v okolí firmy činila 15,4 % (okres 

Hodonín). Firmy i přesto, ţe ekonomická krize odeznívá, jsou opatrné a nenabírají příliš 

nové zaměstnance.  

 

Technologické okolí 

Nové technologie a materiály nabízejí levnější a kvalitnější způsoby výroby. Zavádí se 

čím dál více inteligentních informačních systémů a tím se zvyšuje automatizace výroby.  

I toto okolí na firmu působí, není však podle mého názoru tak významné, neboť firma 

má zavedený systém výroby a zavedení nové technologie výroby by muselo obsahovat 

komplexní změnu celé výroby. Společnost ročně investuje miliony korun do nových 

technologií – převáţně strojů a zařízení, případně do skladových prostor. Současně 

investuje do nových informačních systémů, které usnadňují kontrolu procesů v podniku. 

 

Ekologické okolí 

Vliv na ekologické prostředí je pro firmu STABILA ČR, s. r. o. jednou z priorit. 

Šetrnost k ţivotnímu prostředí dokazuje i to, ţe sídlo a areál společnosti se nachází 

„uprostřed lesa“. I z konkurenčních důvodů přešla společnost při výrobě své produkce 

na ekologicky šetrnější výrobní materiály, jako jsou vodou ředitelné barvy a laky. 

Veškerý odpad a elektroodpad (kancelářské přístroje a PC) je skladován na k tomu 

určených místech a odevzdávány ve sběrných místech. Odpadové barvy, laky a 

provozní odpad (ředidla, pneu, atd.) je ekologicky likvidován ve specializovaných 

firmách. Nejvíce odpadu při výrobě dřevěných skládacích metrů, tvoří dřevěné odřezky 
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a piliny. Tento ekologický odpad společnost částečně vyuţívá pro vytápění výrobních 

hal a pro výrobu technologického tepla k suškám. Společnost nevyuţívá tuhá paliva ani 

plyn. Přebytek tohoto dřevního odpadu společnost prodává firmám zabývající se 

výrobou ekologických dřevěných briket.   

 

3.8 Hodnocení finanční situace společnosti 

Pro zhodnocení finanční situace společnosti STABILA ČR, s. r. o. byly pouţity účetní 

výkazy za období 2006 – 2010. Doplňující informace byly získány z interních 

podkladů, převáţně z ekonomického oddělení společnosti a od jednatele společnosti, 

coţ zvyšuje jejich vypovídací schopnost, neboť nejsou upravena pro pohled veřejnosti. 

3.8.1 Analýza rozvahy 

Tab. 1: Analýza vybraných položek rozvahy
2
 

2006 2007 2008 2009 2010

AKTIVA CELKEM 157 818 170 580 165 803 151 332 143 260

B. Dlouhodobý majetek 94 150 97 843 93 337 89 253 78 220

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 27 13 70 38 121

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 94 123 97 830 93 267 89 215 78 099

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 62 860 72 046 71 832 61 512 64 678

C.I. Zásoby 39 896 61 321 57 396 38 234 40 397

C.II. Dlouhodobé pohledávky 36 32 32 136 32

C.III. Krátkodobé pohledávky 9 314 7 956 4 867 2 022 4 560

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 13 614 2 737 9 537 21 120 19 689

D.I. Časové rozlišení 808 691 634 567 362

PASIVA CELKEM 157 818 170 580 165 803 151 332 143 260

A. Vlastní kapitál 124 037 129 332 115 828 114 405 119 653

A.I. Základní kapitál 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000

A.II. Kapitálové fondy 1 688 -3 786 -168 1 142

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 4 262 4 801 5 022 5 002 4 942

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 43 274 52 150 55 509 47 592 42 571

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 501 3 693 -7 917 -5 021 3 998

B. Cizí zdroje 33 603 41 028 49 570 36 919 23 496

B.I. Rezervy 0 0 24 24 0

B.II. Dlouhodobé závazky 14 270 21 844 30 610 25 685 14 806

B.III. Krátkodobé závazky 15 748 19 184 18 936 11 210 8 690

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 3 585 0 0 0 0

C.I. Časové rozlišení 178 220 405 8 111

Označení T e x t
Skutečnost v účetním období v tis. Kč

 
(Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

Z prvního pohledu do rozvahy lze usoudit, ţe se jedná o výrobní společnost, neboť 

největší poloţky aktiv tvoří dlouhodobý hmotný majetek a oběţná aktiva, kde největší 

poloţku tvoří zásoby materiálu. Z pohledu do pasiv můţeme vyčíst, ţe společnost je 

financována převáţně z vlastních zdrojů. 

                                                 
2
 Tabulka všech hodnot rozvahy viz. příloha 1 
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3.8.2 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy vyjadřuje, o kolik se změnily jednotlivé poloţky rozvahy 

v čase.  

 

Tab. 2: Horizontální analýza vybraných položek rozvahy
3
 

abs. % abs. % abs. % abs. %

AKTIVA CELKEM 12 762 8,09% -4 777 -2,80% -14 471 -8,73% -8 072 -5,33%

Dlouhodobý majetek 3 693 3,92% -4 506 -4,61% -4 084 -4,38% -11 033 -12,36%

Dlouhodobý nehmotný majetek -14 -51,85% 57 438,46% -32 -45,71% 83 218,42%

Dlouhodobý hmotný majetek 3 707 3,94% -4 563 -4,66% -4 052 -4,34% -11 116 -12,46%

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Oběžná aktiva 9 186 14,61% -214 -0,30% -10 320 -14,37% 3 166 5,15%

Zásoby 21 425 53,70% -3 925 -6,40% -19 162 -33,39% 2 163 5,66%

Dlouhodobé pohledávky -4 -11,11% 0 0,00% 104 325,00% -104 -76,47%

Krátkodobé pohledávky -1 358 -14,58% -3 089 -38,83% -2 845 -58,45% 2 538 125,52%

Krátkodobý finanční majetek -10 877 -79,90% 6 800 248,45% 11 583 121,45% -1 431 -6,78%

Časové rozlišení -117 -14,48% -57 -8,25% -67 -10,57% -205 -36,16%

abs. % abs. % abs. % abs. %

PASIVA CELKEM 12 762 8,09% -4 777 -2,80% -14 471 -8,73% -8 072 -5,33%

Vlastní kapitál 5 295 4,27% -13 504 -10,44% -1 423 -1,23% 5 248 4,59%

Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Kapitálové fondy 1 688 100,00% -5 474 -324,29% 3 618 -95,56% 1 310 -779,76%

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku
539 12,65% 221 4,60% -20 -0,40% -60 -1,20%

Výsledek hospodaření minulých let 8 876 20,51% 3 359 6,44% -7 917 -14,26% -5 021 -10,55%

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období
-5 808 -61,13% -11 610 -314,38% 2 896 -36,58% 9 019 -179,63%

Cizí zdroje 7 425 22,10% 8 542 20,82% -12 651 -25,52% -13 423 -36,36%

Rezervy 0 0,00% 24 100,00% 0 0,00% -24 -100,00%

Dlouhodobé závazky 7 574 53,08% 8 766 40,13% -4 925 -16,09% -10 879 -42,36%

Krátkodobé závazky 3 436 21,82% -248 -1,29% -7 726 -40,80% -2 520 -22,48%

Bankovní úvěry a výpomoci -3 585 -100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Časové rozlišení 42 23,60% 185 84,09% -397 -98,02% 103 1287,50%

rozdíl 2010/2009
T e x t

rozdíl 2007/2006 rozdíl 2008/2007 rozdíl 2009/2008

T e x t
rozdíl 2007/2006 rozdíl 2008/2007 rozdíl 2009/2008 rozdíl 2010/2009

 
(Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

 

Hodnota celkových aktiv poklesla za období 2007 – 2010 celkem o cca 16 %. Největší 

pokles u aktiv byl u dlouhodobého majetku, který poklesl o 19 623 tis. Kč, z toho 

nejvíce v letech 2009 - 2010, kdy hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 

11 033 tis. Kč, tedy o 12,36 % v poloţce samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí. Pokles byl zapříčiněn niţšími investicemi do strojů, kdy v roce 2010 došlo 

k dokončení investic do strojů a zařízení ve výši 3 745 tis. Kč, ale zároveň k likvidaci 

nepotřebných strojů a zařízení ve výši 3 877 tis. Kč. Odpisy strojů a zařízení v roce 

2010 očištěné o oprávky z vyřazených zařízení činily cca 10 202 tis. Kč, coţ vedlo 

k výše uvedenému poklesu dlouhodobého hmotného majetku. V oběţném majetku 

došlo v roce 2010 oproti nejvyššímu stavu v roce 2007 k poklesu o 7 368 tis. Kč. 

Nejvýrazněji se pokles projevil v období 2008 – 2009, kdy došlo k poklesu zásob o 

                                                 
3
 Tabulka všech vypočtených absolutních i relativních změn poloţek rozvahy viz. příloha 4 
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19 162 tis. Kč tj. 33,39 %. Z podrobnější analýzy bylo zjištěno, ţe nejvýraznější pokles 

byl zaznamenán u poloţky materiálu - skladu přířezů a řeziva, kde došlo k poklesu 

z hodnoty 26 579 tis. Kč v roce 2008 na hodnotu 13 672 tis. Kč v roce 2009. Důvodem 

byla optimalizace stavu skladu přířezů a řeziva, z důvodu poklesu poptávky na trhu 

s dřevěnými metry, který zapříčinil pokles výroby metrů v roce 2009 o 26,31 % oproti 

roku 2008. Optimalizace stavu skladu materiálu měla za následek uvolnění finančních 

prostředků vázaných v materiálu, které vedlo ke zvýšení finančního majetku v roce 

2009 o 11 583 tis. Kč tj. 121,45 % oproti roku 2008. V posledních dvou sledovaných 

letech dosahoval stav krátkodobého finančního majetku cca 20 milionů korun, coţ je 

oproti roku 2007 sedminásobek hodnoty. Jelikoţ se jedná o stavový ukazatel k 31. 12., 

byla hodnota finančního majetku ověřena v rámci měsíčních stavů krátkodobého 

finančního majetku ve výkazech.  

 

 
    Graf 2 Vývoj položek aktiv v letech 2006 – 2010  

    (Zdroj: Tabulka č. 1, vlastní zpracování) 
 

V pasivech došlo k poklesu převáţně u poloţky výsledku hospodaření z minulých let. 

V období 2008 – 2009 došlo k poklesu o 7 917 tis. Kč tj. 14,26 % a v období 2009 – 

2010 k poklesu o 5 021 tis. Kč tj. 10,55 %. Tento pokles byl zapříčiněn krytím ztráty 

vytvořené v roce 2008 ve výši – 7 917 tis. Kč a v roce 2009 ve výši – 5 021 tis. Kč 

rozhodnutím Valné hromady. U cizích zdrojů po růstu v období 2007 - 2008 o 8 542 tis. 

Kč tj. 20,82 % došlo v následujících letech 2009 – 2010 k poklesu celkem o 26 074 tis. 

Kč tj. 52,60 %. Jednalo se převáţně o dlouhodobé závazky, které tvoří půjčka od 
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mateřské společnosti poskytnutá na investiční akce v cizí měně a částečně i o odloţený 

daňový závazek, který není z hlediska finanční analýzy významný. Poskytnutá půjčka 

mateřskou společností byla dle údajů z účetních výkazů sníţena z hodnoty 26 930 tis. 

Kč (1 mil. EUR) v roce 2008, o 14 400 tis. Kč, na hodnotu 12 530 tis. Kč (500 tis. 

EUR) tj. o 50 %. Částečně se na sníţení dlouhodobé půjčky podepsalo i posilování 

české koruny vůči EUR, kdy v roce 2008 činil kurz přepočtu 26,930 a v roce 2010 činil 

kurz přepočtu 25,060. Tzn. ţe kdyby společnost STABILA ČR, s. r. o. nesplatila 

v letech 2009 – 2010 ţádnou splátku, vlivem kurzu by došlo ve výkazech ke sníţení 

hodnoty o 1 870 tis. Kč. Sníţení krátkodobých závazků v letech 2008 – 2009 o 7 726 

tis. Kč vyplývající z horizontální analýzy pasiv, je z důvodu blíţícího se konce účetního 

období, kdy většina dodavatelů nastaví svoji splatnost do 31.12., a tím dojde k úhradě 

splatných závazků. Stejná situace se opakovala i v roce 2010, neboť společnost 

nevykazovala ţádné závazky po splatnosti. 

 

 
    Graf 3 Vývoj položek pasiv v letech 2006 – 2010  

    (Zdroj: Tabulka č. 1, vlastní zpracování) 
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3.8.3 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy nám ukazuje, jak se mění struktura jednotlivých poloţek 

rozvahy ve sledovaných letech. 

 
Tab. 3: Vertikální analýza vybraných položek rozvahy

4
 
2006 2007 2008 2009 2010

podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % podíl v %

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Dlouhodobý majetek 59,66% 57,36% 56,29% 58,98% 54,60%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,02% 0,01% 0,04% 0,03% 0,08%

Dlouhodobý hmotný majetek 59,64% 57,35% 56,25% 58,95% 54,52%

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Oběžná aktiva 39,83% 42,24% 43,32% 40,65% 45,15%

Zásoby 25,28% 35,95% 34,62% 25,26% 28,20%

Dlouhodobé pohledávky 0,02% 0,02% 0,02% 0,09% 0,02%

Krátkodobé pohledávky 5,90% 4,66% 2,94% 1,34% 3,18%

Krátkodobý finanční majetek 8,63% 1,60% 5,75% 13,96% 13,74%

Časové rozlišení 0,51% 0,41% 0,38% 0,37% 0,25%

2006 2007 2008 2009 2010

podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % podíl v %

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vlastní kapitál 78,59% 75,82% 69,86% 75,60% 83,52%

Základní kapitál 42,45% 39,28% 40,41% 44,27% 46,77%

Kapitálové fondy 0,00% 0,99% -2,28% -0,11% 0,80%

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2,70% 2,81% 3,03% 3,31% 3,45%

Výsledek hospodaření minulých let 27,42% 30,57% 33,48% 31,45% 29,72%

Výsledek hospodaření běžného účetního období 6,02% 2,16% -4,77% -3,32% 2,79%

Cizí zdroje 21,29% 24,05% 29,90% 24,40% 16,40%

Rezervy 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%

Dlouhodobé závazky 9,04% 12,81% 18,46% 16,97% 10,34%

Krátkodobé závazky 9,98% 11,25% 11,42% 7,41% 6,07%

Bankovní úvěry a výpomoci 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Časové rozlišení 0,11% 0,13% 0,24% 0,01% 0,08%

T e x t

T e x t

 
 (Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

Celková aktiva tvoří dlouhodobý majetek a oběţná aktiva společnosti v poměru 

přibliţně 57:43 ve sledovaných letech. Stálá aktiva tvoří pouze dlouhodobý hmotný 

majetek a v zanedbatelné míře dlouhodobý nehmotný majetek. Zde se jedná o hodnotu 

podnikového systému. Dlouhodobý finanční majetek společnost ve sledovaných letech 

nevykazuje. Hodnota oběţných aktiv se pohybuje ve sledovaných letech od cca 40 – 45 

procent. Největší poloţkou jsou zásoby, coţ není u výrobní společnosti ţádným 

překvapením. Jedná se především o zásoby materiálu, který tvořil průměrně 24,78 % 

hodnoty celkových aktiv. Hodnota krátkodobých pohledávek kromě roku 2006 

nepřesahuje 5 % - dá se předpokládat, ţe společnost nemá pohledávky po splatnosti. 

V posledních dvou sledovaných letech je patrný nárůst krátkodobého finančního 

majetku na cca 14 % hodnoty celkových aktiv a sníţení stavu zásob. Jak jiţ bylo 
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zjištěno, firma provedla optimalizaci skladu materiálu a uvolnila prostředky vázané 

v materiálových zásobách. Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v pokladně a na 

bankovních účtech.  

 

 
     Graf 4 Vertikální analýza položek aktiv v letech 2006 – 2010  

     (Zdroj: Tabulka č. 3, vlastní zpracování) 
 

Pasiva společnosti tvoří vlastní a cizí zdroje. Hodnota vlastního kapitálu neklesla ve 

sledovaných letech pod 69,86 %. V roce 2010 tvoří vlastní kapitál 83,52 % pasiv. 

Nejvýznamnější poloţkou vlastního kapitálu je základní kapitál. Základní kapitál 

společnosti zůstal nezměněn a po celou sledovanou dobu činil 67 mil. Kč – v průměru 

43 % celkových pasiv. Druhou nejdůleţitější poloţkou vlastního kapitálu je výsledek 

hospodaření z minulých let, který tvoří přibliţně 30% pasiv. Zde docházelo k poklesu 

podílu na pasivech z důvodu krytí vykázaných ztrát z hospodaření z předcházejících let, 

dle rozhodnutí Valné hromady. Podíl cizích zdrojů nepřekročil ve sledovaných letech 

30 % hodnoty pasiv. Hodnota krátkodobých závazků je v posledních dvou sledovaných 

letech 2009 – 2010 pod 7,5 % hodnoty pasiv. Dlouhodobé závazky klesly v roce 2010 

na hodnotu 10,34 % pasiv. 85 % hodnoty dlouhodobých závazků tvoří půjčka od 

německé mateřské společnosti. Z uvedené vertikální analýzy vyplývá, ţe společnost 

pouţívá k financování aktiv převáţně vlastní zdroje a pro financování např. stálých 

aktiv nevyuţívá bankovních úvěrů.  
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     Graf 5 Vertikální analýza položek pasiv v letech 2006 – 2010  

     (Zdroj: Tabulka č. 3, vlastní zpracování) 
 

 

3.8.4 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab. 4: Horizontální analýza vybraných položek VZZ
5
 

abs. % abs. % abs. % abs. %

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 13 174 7,56% 10 936 5,83% -43 557 -21,96% 3 366 2,17%

Výkonová spotřeba 26 927 24,63% 15 796 11,59% -53 529 -35,20% 2 772 2,81%

Spotřeba materiálu a energie 25 773 26,50% 14 227 11,56% -47 928 -34,92% 2 095 2,35%

Služby 1 154 9,57% 1 569 11,87% -5 601 -37,88% 677 7,37%

Přidaná hodnota -1 630 -2,16% -2 411 -3,27% -7 569 -10,61% 6 982 10,95%

Osobní náklady 7 469 14,78% 7 873 13,57% -11 680 -17,73% 811 1,50%

Daně a poplatky -25 -25,25% 18 24,32% -4 -4,35% 36 40,91%

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 910 7,75% 3 075 24,31% -379 -2,41% -274 -1,79%

Provozní výsledek hospodaření -9 363 -71,50% -13 029 -349,02% 5 135 -55,24% 6 810 -163,66%

Finanční výsledek hospodaření 671 -124,26% -892 -680,92% -1 869 245,60% 4 832 -183,73%

Daň z příjmů za běžnou činnost -2 884 -94,40% -2 311 -1351,46% 370 -17,29% 2 623 -148,19%

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -5 808 -61,13% -11 610 -314,38% 2 896 -36,58% 9 019 -179,63%

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -5 808 -61,13% -11 610 -314,38% 2 896 -36,58% 9 019 -179,63%

Výsledek hospodaření před zdaněním -8 692 -69,23% -13 921 -360,27% 3 266 -32,47% 11 642 -171,43%

T e x t
rozdíl 2007/2006 rozdíl 2008/2007 rozdíl 2009/2008 rozdíl 2010/2009

 
(Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

Výkony 

Z výše uvedené tabulky vybraných poloţek výkazu zisku a ztráty zaznamenáváme 

výrazný pokles trţeb za vlastní výrobky a sluţby v roce 2009. Důvodem pro pokles 

trţeb z vlastních výrobků a sluţeb oproti roku 2008 ve výši 43 557 tis. Kč, tj. 21,96 % 

bylo sníţení poptávky po dřevěných skládacích metrech na trhu, vyvolaný finanční 
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krizí, která se projevila ve velké míře ve stavebnictví. Společnost z tohoto důvodu 

vyrobila o více jak 26 % méně metrů neţ v roce 2008. Dalším důvodem je posilování 

české koruny vůči EUR, které má výrazný vliv na výši trţeb.  

 

Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba poklesla z důvodu poklesu produkce o 53 529 tis. Kč, tj. 35,20 % 

v roce 2009. Z toho pokles spotřeby materiálu a energie činil 47 928 tis. Kč tj. 34,92 % 

a u sluţeb došlo ke sníţení o 6 601 tis. Kč, tj. 37,88 %. Pozitivní pro společnost je fakt, 

ţe pokles spotřeby materiálu, energie a sluţeb je oproti roku 2008 větší, neţ sníţení 

trţeb, coţ svědčí o úsporách, niţší zmetkovitosti či niţší pořizovací ceně nakoupeného 

materiálu. Nakupované sluţby tvoří dle tabulky vertikálních hodnot vybraných poloţek 

výkazu zisku a ztráty v průměru necelých 7 % z hodnoty trţeb za vlastní výrobky a 

sluţby a jsou víceméně konstantní ve sledovaném období. U spotřeby materiálu a 

energie došlo k poklesu k poměru k trţbám za vlastní výrobky a sluţby z průměrné 

hodnoty 67 % v letech 2007 a 2008 na hodnotu 58 % v letech 2009 a 2010. 

 

 

Přidaná hodnota 

Přidaná hodnota měla do roku 2009 klesající tendenci. V roce 2010 došlo k nárůstu 

přidané hodnoty o 10,95% oproti roku 2009. Za sledované období 2006 – 2010 

dosahovala přidaná hodnota v průměru 70 mil. Kč, co je cca 40 % z hodnoty trţeb za 

vlastní výrobky a sluţby. 

 

Osobní náklady 

Další úspory společnost provedla v osobních nákladech. V letech 2008 – 2009 došlo 

k poklesu průměrného ročního počtu zaměstnanců z důvodu poklesu poptávky po 

výrobcích o 42 osob, převáţně z řad úkolových pracovníků a seřizovačů. Došlo ke 

sníţení osobních nákladů o 17,73 % oproti roku 2008.  

 

Daně a poplatky, odpisy majetku 

Daně a poplatky tvoří zanedbatelnou poloţku ve výkazu zisku a ztráty. Odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dosáhly v letech 2008 – 2010 hodnoty 

cca 15 mil. Kč a slouţí společnosti jako interní zdroj financování investičních akcí. 
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Provozní výsledek hospodaření 

Provozní výsledek hospodaření z běţné činnosti byl ovlivněn výší trţeb a velikostí 

produkce. V roce 2008 a 2009 dosáhla společnost záporného provozního výsledku 

hospodaření. Přestoţe v roce 2008 dosáhla společnost nejvyšších trţeb za sledované 

období ve výši 198 382 tis. Kč, vykázala záporný provozní výsledek hospodaření ve 

výši -9 296 tis. Kč. Důvodem bylo výrazné posílení české koruny vůči EUR. V roce 

2007 byl průměrný kurz ČNB 27,762 Kč / EUR a v roce 2008 byl průměrný kurz ČNB 

24,942 Kč / EUR. Při trţbách 7 948 tis. EUR v roce 2008 činila ztráta z posílení koruny 

cca 22 270 tis. Kč. 

 

Finanční výsledek hospodaření 

Vývoj finančního výsledku hospodaření je ve sledovaném období nestálý a je výrazně 

ovlivněn kvalitou uzavřeného kurzového zajištění. Další poloţkou ovlivňující finanční 

výsledek hospodaření jsou nákladové úroky z půjčky od mateřské společnosti. 

Výnosové úroky z krátkodobého finančního majetku jsou zanedbatelné a dlouhodobý 

finanční majetek společnost ve sledovaném období nevlastnila.  

 

 Tab. 5: Analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty
6
 

v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč %

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 174 272 100,00% 187 446 100,00% 198 382 100,00% 154 825 100,00% 158 191 100,00%

Výkonová spotřeba 109 327 62,73% 136 254 72,69% 152 050 76,65% 98 521 63,63% 101 293 64,03%

Spotřeba materiálu a energie 97 264 55,81% 123 037 65,64% 137 264 69,19% 89 336 57,70% 91 431 57,80%

Služby 12 063 6,92% 13 217 7,05% 14 786 7,45% 9 185 5,93% 9 862 6,23%

Přidaná hodnota 75 374 43,25% 73 744 39,34% 71 333 35,96% 63 764 41,18% 70 746 44,72%

Osobní náklady 50 539 29,00% 58 008 30,95% 65 881 33,21% 54 201 35,01% 55 012 34,78%

Daně a poplatky 99 0,06% 74 0,04% 92 0,05% 88 0,06% 124 0,08%

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11 738 6,74% 12 648 6,75% 15 723 7,93% 15 344 9,91% 15 070 9,53%

Provozní výsledek hospodaření 13 096 7,51% 3 733 1,99% -9 296 -4,69% -4 161 -2,69% 2 649 1,67%

Finanční výsledek hospodaření -540 -0,31% 131 0,07% -761 -0,38% -2 630 -1,70% 2 202 1,39%

Daň z příjmů za běžnou činnost 3 055 1,75% 171 0,09% -2 140 -1,08% -1 770 -1,14% 853 0,54%

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 9 501 5,45% 3 693 1,97% -7 917 -3,99% -5 021 -3,24% 3 998 2,53%

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 9 501 5,45% 3 693 1,97% -7 917 -3,99% -5 021 -3,24% 3 998 2,53%

Výsledek hospodaření před zdaněním 12 556 7,20% 3 864 2,06% -10 057 -5,07% -6 791 -4,39% 4 851 3,07%

20102006 2007 2008 2009

Skutečnost v účetním období v tis. Kč

T e x t

 
(Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 
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3.8.5 Analýza cash flow 

Tab. 6: Analýza vybraných položek cash flow
7
 

Označení T e x t 2006 2007 2008 2009 2010

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 21 453 -2 022 6 749 27 714 14 296

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -24 781 -16 342 -10 794 -11 186 -4 581

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -10 609 7 487 10 845 -4 945 -11 146

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -13 937 -10 877 6 800 11 583 -1 431  
(Zdroj: účetní výkazy společnosti STABILA ČR, s. r. o. z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

Z tabulky je patrné, ţe firma má kromě roku 2007 kladné provozní CF, coţ svědčí o 

dobrém finančním zdraví této společnosti. Provozní CF je důleţitým spolehlivým 

finančním ukazatelem výkonnosti podniku a zahrnuje v sobě i problém likvidity 

podniku. Záporné CF z provozní činnosti v roce 2007 bylo způsobeno zvýšením stavu 

skladu (změnou stavu zásob), kdy došlo dle výkazu cash flow k nárůstu o 21 248 tis. 

Kč. Přestoţe společnost vytvořila v roce 2008 a 2009 účetní ztrátu, pohybovalo se CF 

z provozní činnosti v kladných hodnotách. V roce 2009 došlo k výraznému nárůstu cash 

flow z důvodu jiţ zmíněné optimalizace stavu skladu - sníţení stavu skladu materiálu o 

19 162 tis. Kč. Přestoţe společnost vykázala v roce 2010 účetní zisk ve výši 4 851 tis. 

Kč oproti ztrátě z roku 2009, došlo k poklesu cash flow z provozní činnosti. Důvodem 

bylo zvýšení stavu krátkodobých pohledávek, sníţení stavu krátkodobých závazků a 

zvýšení stavu zásob celkem v hodnotě 6 231 tis. Kč. Významnou poloţkou tvořící cash 

flow z provozní činnosti jsou i účetní odpisy, které v letech 2008 – 2010 činily vţdy 

více jak 15 mil. Kč ročně. Záporné hodnoty cash flow z investiční činnosti po celou 

dobu sledovaného období lze hodnotit kladně, neboť to svědčí o tom, ţe společnost 

investuje do strojního zařízení a nových technologií. Cash flow z finanční činnosti bylo 

ovlivněno změnou stavu dlouhodobých závazků. Jednalo se zde o půjčku od německé 

mateřské společnosti. V roce 2007 a 2008 společnost přijala půjčku na investiční 

projekty. V roce 2009 a převáţně v roce 2010 došlo k výraznému sníţení stavu 

dlouhodobých závazků z důvodu částečného splacení půjčky mateřské společnosti. 

Sníţení dlouhodobého závazku o 11 289 tis. Kč významně ovlivnilo i celkové cash 

flow. Společnost se rozhodla pro sníţení dlouhodobých závazků nad rámec platebního 

kalendáře z důvodu vysokého stavu finančních prostředků na bankovních účtech. 
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     Graf 6 Vývoj cash flow v letech 2006 – 2010  

     (Zdroj: Tabulka č. 6, vlastní zpracování) 
 

 

3.8.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich poměru. Porovnání dosaţených výsledků je moţné 

s oborovými průměry, nebo s daty konkurenčních společností. (11) 

Ukazatelé výnosnosti (rentability) 

Ukazatelé rentability měří úspěšnost podniku dosahovat zisk pouţitím investovaného 

kapitálu.  

 

 

      Tab. 7: Vývoj ukazatelů rentability 

2006 2007 2008 2009 2010

Rentabilita vloženého kapitálu ROI 8,30% 2,19% -5,61% -2,75% 1,85%

Rentabilita celkového kapitálu ROA 6,02% 2,16% -4,77% -3,32% 2,79%

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 7,66% 2,86% -6,84% -4,39% 3,34%

Rentabilita tržeb ROS 5,45% 1,97% -3,99% -3,24% 2,53%

rok
Ukazatel výnosnosti

 
       (Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 
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Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Rentabilita vloţeného kapitálu (Return on Investment) udává, kolik procent VH před 

zdaněním dosáhl podnik z 1 investované koruny.  

Vzorec č. 3: Rentabilita vloţeného kapitálu (ROI)  

 

 

    

 

Hodnota ROI na úrovni > 15 % je povaţována za velmi dobrou. Hodnoty v rozmezí 12  

– 15 % jsou povaţovány za dobré. Uvedené hodnoty společnost v ţádném ze 

sledovaných období nedosáhla. Nejlepších hodnot dosáhla společnost v roce 2006. 

Hodnoty roku 2008 a 2009 jsou ovlivněny vykázaným záporným provozním výsledkem 

hospodaření.  

 

Rentabilita vložených aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv (Return on Assets) poměřuje VH po zdanění podniku s celkovými 

vloţenými prostředky, bez ohledu na to, zda byl financován z vlastního, nebo cizího 

kapitálu. ROA slouţí především pro hodnocení managementu.   

 Vzorec č. 4: Rentabilita vloţených aktiv (ROA)  

 

 

 
 

 

 

Vypočtené hodnoty ROA nedosahují doporučovaných hodnot. Společnost vlastní příliš 

vysoká aktiva v podobě hmotného majetku a oběţných aktiv a tvoří malý zisk. Ten je 

ovlivněn trţbami, které jsou pod tlakem posilování české měny. Společnost nevlastní 

nepotřebná aktiva – stroje a nemá nadbytek zásob. V rámci své výrobní aktivity vyuţívá 

společnost stroje v nájmu v trţní hodnotě cca 100 mil. Kč od mateřské společnosti, za 

které platí měsíční nájem. V případě pořízení do vlastnictví, by se aktiva společnosti 

zvýšila o uvedenou hodnotu strojů v nájmu.   
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) vyjadřuje ziskovost kapitálu 

vloţeného vlastníky. Sleduje, kolik čistého zisku připadá na 1 korunu investovanou 

vlastníky podniku.   

Vzorec č. 5: Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  

 

 
 

 

Vypočtené hodnoty nedosahují vysokých hodnot. Společnost vytváří nízký zisk a 

vykazuje příliš vysoký vlastní kapitál. Většina aktiv společnosti je financováno vlastním 

kapitálem. Společnost by měla vyuţít levnějších cizích zdrojů. Výsledky v letech 2008 

a 2009 jsou ovlivněny vytvořenou ztrátou. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita trţeb (Return on Sales) charakterizuje zisk vztaţený k trţbám, kdy ve 

jmenovateli je trţní ohodnocení výkonů firmy za určité časové období. 

Vzorec č. 6: Rentabilita trţeb (ROS)  

 

 
 

 

Trţní úspěšnost je podmíněna mnoha faktory. Hraje zde roli i marketingová strategie, 

cenová politika, reklama, módní vlivy aj. (11) 

 

Doporučené hranice ROS a dalších ukazatelů rentability lze těţko určit. Společnost by 

se měla snaţit, aby hodnoty rentability jednotlivých ukazatelů byly co nejvyšší. Dle 

vypočtených hodnot rentability lze konstatovat, ţe společnost má problém se ziskovostí, 

kdy v letech 2008 a 2009 vykázala ztrátu. Společnost neprodukuje dostatečně vysoký 

zisk k dosaţení doporučených hodnot rentability. Záleţí na managementu mateřské 

společnosti, jaké cíle povaţuje za prioritní. 
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Ukazatelé aktivity 

               Tab. 8: Vývoj ukazatelů aktivity 

2006 2007 2008 2009 2010

Obrat celkových aktiv 1,10 1,10 1,20 1,02 1,10

Obrat zásob 4,37 3,06 3,46 4,05 3,92

Doba obratu zásob 83,56 119,41 105,60 90,14 93,21

Doba obratu pohledávek 7,23 0,07 0,07 0,62 3,05

Doba obratu závazků 17,15 17,58 14,71 14,34 4,98

Ukazatel aktivity
rok

 
                (Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel vyjadřuje efektivnost hospodaření s podnikovými aktivy – kolikrát se celková 

aktiva obrátí v trţby za stanovené časové období.   

Vzorec č. 7: Obrat celkových aktiv  

 

 
 

Doporučené hodnoty by se měly pohybovat v intervalu 1,6 – 3. Pokud jsou hodnoty 

menší neţ 1,5, je nezbytné prověřit moţnost redukovat vloţený majetek, nebo zvýšit 

trţby. Doporučených hodnot společnost nedosahuje v ţádném období z důvodu 

vysokého stavu aktiv.  

 

Obrat zásob 

Hodnota udává, kolikrát za sledované období (rok) se přemění zásoby v ostatní formy 

oběţného majetku aţ po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob.  

Vzorec č. 8: Obrat zásob  

 

 
 

 

Ukazatel by měl být co nejvyšší. Ve sledovaném období dosahovala společnost obratu 

zásob v hodnotách 3,06 – 4,37. Ukazatel je ovlivněn vysokým stavem zásob, které tvoří 

v průměru 30 % celkových aktiv společnosti. Přibliţně 80 % zásob tvoří sklad 

materiálu, z toho nejvýznamnější poloţkou je stav skladu přířezů a řeziva. 

Z technologických důvodů nelze stav – finanční hodnotu – tohoto skladu sníţit pod 

hranici 13 mil. Kč, neboť musí projít před samotným zpracováním procesem sušení.  
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Doba obratu zásob 

Ukazatel udává, počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby prodeje.  

Vzorec č. 9: Doba obratu zásob 

 

 
 

Doporučené hodnoty nejsou přesně stanoveny, obecně platí, čím kratší dobu jsou 

zásoby vázány, tím lépe je to pro podnik. Doba obratu zásob se ve sledovaných letech 

2006 – 2010 pohybuje kolem 100 dní.   

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vyjadřuje, jak dlouho je majetek vázán ve formě pohledávek – za jak dobu 

jsou pohledávky splaceny. Je-li doba obratu pohledávek delší, neţ běţná uvedená doba 

splatnosti na faktuře, je zřejmé, ţe odběratelé nedodrţují sjednanou dobu splatnosti.  

Vzorec č. 10: Dobra obratu pohledávek 

 

 

 

V letech 2007 – 2009 se hodnota doby obratu pohledávek pohybovala pod 1 dnem. 

V roce 2010 vykazuje společnost hodnotu 3,05 dne. Uvedené hodnoty jsou zavádějící, 

neboť jsou počítány ze stavových hodnot k rozvahovému dni. Z interních informací je 

zřejmé, ţe dobra obratu pohledávek je cca 10 dnů. Je to dáno tím, ţe společnost dodává 

pouze mateřské společnosti v týdenních intervalových cyklech a splatnost se pohybuje 

do 14 dnů. V případě potřeby, nebo problémů s likviditou, např. v případě financování 

investiční akce, je moţné poţádat mateřskou společnost o okamţitou úhradu 

pohledávek.  

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel vyjadřuje, jak rychle jsou splaceny závazky firmy vůči dodavatelům. Firma by 

se měla snaţit, aby doba obratu závazků byla co nejdelší, s ohledem na sjednané 

obchodní podmínky. V porovnání s dobou obratu pohledávek by měl být ukazatel doby 

obratu závazků vyšší. Potencionální obchodní partneři mohou z ukazatele vyčíst, jak 

firma dodrţuje obchodně úvěrovou politiku. (9) 
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Vzorec č. 11: Doba obratu závazků  

 

 

 
 

Ve sledovaných letech dochází k poklesu hodnot doby obratu závazků. V letech 2006 a 

2007 dosahovala společnost hodnoty přibliţně 17 dnů, v roce 2008 a 2009 se ukazatel 

doby obratu závazků sníţil na hodnotu 14 dnů a v roce 2010 dosáhl hodnoty necelých 5 

dnů. I zde je ukazatel ovlivněn skutečností, ţe hodnoty jsou vypočítány ze stavového 

ukazatele k rozvahovému dni, kdy společnost z důvodu celozávodní dovolené (Vánoční 

svátky), neobjednává od dodavatelů a tím pádem se hodnota závazků sniţuje. Většina 

dodavatelů uvádí s blíţícím se koncem roku splatnost do 31.12. Z interních údajů je 

ověřeno, ţe společnost platí své závazky v době splatnosti uvedené na faktuře – u 

tuzemských dodavatelů běţně do 14 dnů a u zahraničních společností se splatnost 

uvedená na faktuře pohybuje 30 dnů a nemá ţádné závazky po splatnosti. 

 

Ukazatelé zadluženosti 

               Tab. 9: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

2006 2007 2008 2009 2010

Celková zadluženost 0,21 0,24 0,30 0,24 0,16

Koeficient samofinancování 0,79 0,76 0,70 0,76 0,84

Míra zadlužení 0,27 0,32 0,43 0,32 0,20

Úrokové krytí 15,89 4,29 -5,10 -3,79 3,16

Doba splácení dluhu 0,93 -18,94 5,93 0,57 0,27

Ukazatel zadluženosti
rok

 
                (Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

Celková zadluženost 

Udává poměr dluhů na aktivech firmy. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je vyšší 

riziko věřitelů. Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluţenosti. Je-li zadluţenost vyšší 

neţ 50 %, věřitelé váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla ţádají vyšší úrok. (11) 

Vzorec č. 12: Celková zadluţenost 

 

 

Cizí zdroje společnosti se pohybují na hodnotách 16 – 30 % hodnoty pasiv ve 

sledovaných letech. Společnost má vysoký stav aktiv a nízké cizí zdroje. Doporučené 

hodnoty v odborné literatuře uvádějí hodnotu do 0,30 jako nízkou zadluţenost. Ve 
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sledovaných letech společnost tuto doporučenou hodnotu nepřekročila. V roce 2010 

klesla celková zadluţenost z hodnoty 0,24 v roce 2009 na hodnotu 0,16. 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkem k ukazateli celkové zadluţenosti. Vyjadřuje 

finanční nezávislosti podniku. Hodnota celkové zadluţenosti a koeficientu 

samofinancování by po součtu měla být rovna 1.  

Vzorec č. 13: Koeficient samofinancování 

 
 

 

Poţadovaná hodnota je podle „Zlatých pravidel financování“ 50%. Opět však nelze 

z ekonomického hlediska určit ţádnou optimální hranici. (11) 

 

Koeficient samofinancování se u společnosti pohybuje v rozmezí 0,7 – 0,84. Je patrné, 

ţe společnost upřednostňuje vlastní kapitál před cizími zdroji. Management společnosti 

upřednostňuje stabilitu, samostatnost a finanční nezávislost. 

Míra zadluženosti 

Má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluţenost – udává, kolik Kč cizích 

zdrojů připadá na 1 Kč vlastního kapitálu. Uvedené hodnoty jsou obdobné jako hodnoty 

celkové zadluţenosti.   

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je ukazatel roven 

1, znamená to, ţe na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na akcionáře nezbude nic. 

(11) 

Vzorec č. 14: Úrokové krytí 

 

 
 

 

Dobře fungující podniky mají tento ukazatel 6x aţ 8x. Bankovní standarty udávají 3x. 

Při vysokém „úrokovém krytí“ a vysokém zisku je zdravá i vyšší „celková 

zadluţenost“. 
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V letech, kdy společnost vytvořila zisk, se hodnota úrokové krytí pohybovala na úrovni 

bankovního standardu a víš. V letech 2008 a 2009 vykazuje společnost zápornou 

hodnotu z důvodu vykázání ztráty.  

 

Doba splácení dluhu 

Ukazatel vyjadřuje, po kolika letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti 

splatit své dluhy. 

Vzorec č. 15: Doba splácení dluhu  

 

 
 

V letech 2006, 2009 a 2010 se hodnota doby splácení dluhu pohybuje do 1 roku. V roce 

2007 vykazuje společnost zápornou hodnotu z důvodu záporného CF z provozní 

činnosti. V roce 2008 hodnota doby splácení dluhu vzrostla na 6 roků z důvodu nízkého 

provozního cash-flow.  

 

Ukazatelé likvidity 

               Tab. 10: Vývoj ukazatelů likvidity 

2006 2007 2008 2009 2010

Běžná likvidita 3,99 3,76 3,79 5,49 7,44

Pohotová likvidita 1,46 0,56 0,76 2,08 2,79

Okamžitá likvidita 0,86 0,14 0,50 1,88 2,27

Ukazatel likvidity
rok

 
                (Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

 

Běžná likvidita 

U zdravých firem jsou doporučeny hodnoty v rozmezí 1,5 – 2,5. Bankovní standardy 

doporučují hodnoty v rozmezí 2 – 3. Ve všech sledovaných letech společnost dosahuje 

doporučených hodnot. Důvodem je vysoký stav oběţných aktiv. 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vylučuje při výpočtu zásoby z oběţného majetku, jako nejméně 

likvidní majetek, jehoţ rychlý prodej by byl neefektivní. Doporučené hodnoty pohotové 

likvidity jsou udávány v rozmezí 1 – 1,5. Kromě let 2007 a 2008 dosahuje společnost na 

tyto hodnoty. V roce 2009 a 2010 společnost překračuje doporučené hodnoty. 
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Okamžitá likvidita 

Okamţitá likvidita (cash ratio) vyjadřuje schopnost hradit právě splatné dluhy. Ukazatel 

poměřuje peněţní prostředky a krátkodobé závazky. Doporučené hodnoty se povaţují 

v rozmezí 0,2 – 0,5. Vyšší hodnota se povaţuje za špatné nakládání s volnými 

finančními prostředky. Společnost ve sledovaných letech, aţ na rok 2007 výrazně 

překračuje uvedené hodnoty. Ukazatel je stejně jako u doby obratu zásob ovlivněn tím, 

ţe společnost před vánočními svátky příliš nenakupuje od dodavatelů a většina 

stávajících závazků byla uhrazena ve splatnosti do 31.12. Tím je stavová hodnota 

krátkodobých závazků nízká.  

 

3.8.7 Provozní ukazatelé 

Růst nákladů na zaměstnance by měl být podpořen růstem produktivity. 

 
          Tab. 11: Vývoj provozních ukazatelů 

2006 2007 2008 2009 2010

Ø počet zaměstnanců 200 222 228 182 175

Ø roční osobní náklady na 1 

zaměstnance
253 261 289 298 314

produktivita z přidané hodnoty 377 332 313 350 404

rok

údaje jsou v tis. Kč

 
            (Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

 

Z uvedené tabulky hodnot provozních ukazatelů je zřejmé, ţe v letech 2007 a 2008 

došlo k nárůstu průměrného počtu pracovníků způsobené růstem výroby.  V uvedeném 

roce došlo k růstu osobních nákladů na jednoho zaměstnance. Naopak produktivita 

z přidané hodnoty měla klesající tendence. V roce 2009 došlo ke sníţení počtu 

zaměstnanců z důvodu sníţení poptávky (výroby) po dřevěných metrech. Průměrné 

roční osobní náklady na jednoho zaměstnance mírně vzrostly oproti roku 2008. Sníţení 

počtu pracovníků v roce 2009 se projevilo růstem produktivity z přidané hodnoty. 

V roce 2010 vzrostly osobní náklady cca o 5 % a produktivita z přidané hodnoty více 

jak 14 %.  
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        Graf 7 Vývoj produktivity z přidané hodnoty v letech 2006 – 2010  

        (Zdroj: Tabulka č. 11, vlastní zpracování) 
 

 

3.8.8 Souhrnné ukazatelé 

Index IN 05 

Výhodou tohoto indexu je spojení pohledu věřitele s pohledem vlastníka. 

Vzorec č. 16: Index IN 05 

 

IN05 = 0,13*X1 + 0,04*X2 + 3,97*X3 + 0,21*X4 +0,09*X5 

 

 Tab. 12: Vývoj indexu IN 05 

2006 2007 2008 2009 2010

X1 AKTIVA / Cizí zdroje 4,70 4,16 3,34 4,10 6,10

X2 EBIT / Nákladové úroky 9,00 4,29 -5,10 -3,79 3,16

X3 EBIT / AKTIVA 0,08 0,02 -0,06 -0,03 0,02

X4 Výnosy / AKTIVA 1,20 1,27 1,42 1,14 1,28

X5 Oběţ.aktiva / krát.závazky 3,25 3,76 3,79 5,49 7,44

Index IN05 1,84 1,40 0,65 1,00 1,93

podnik tvoří 

hodnotu

spíše bude tvořit 

hodnotu

podnik spěje k 

bankrotu

spíše bude tvořit 

hodnotu

podnik tvoří 

hodnotu
Hodnocení společnosti

rok
Ukazatel 

 
 (Zdroj: účetní výkazy společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

Hodnoty uvedené v indexu IN 05 dokreslují jednotlivé výstupy z provedené finanční 

analýzy společnosti. Pouze v roce 2008 z důvodu vykázání vysoké ztráty vyšly hodnoty 

pod hranicí šedé zóny. V ostatních sledovaných letech se společnost nachází v šedé 

zóně (hodnoty 0,9 < IN 05 < 1,6) nebo nad šedou zónou. Z uvedených výsledků je 

zřejmé, ţe společnost bude tvořit nebo tvoří hodnotu. 
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Altmanův index finančního zdraví (Z score) 

Při výpočtu Altmanova indexu finančního zdraví byla pouţita verze z roků 1983, která 

se dá pouţít na české podniky.  

Vzorec č. 17: Altmanův index finančního zdraví  

 

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

 Tab. 13: Vývoj Z score 

2006 2007 2008 2009 2010

X1 ČPK / AKTIVA 0,30 0,31 0,32 0,33 0,39

X2 Neroz.zisk / AKTIVA 0,27 0,31 0,33 0,31 0,30

X3 EBIT / AKTIVA 0,08 0,02 -0,06 -0,03 0,02

X4 Zákla.kap. / Cizí zdroje 1,99 1,63 1,35 1,81 2,85

X5 Výnosy / AKTIVA 1,20 1,27 1,42 1,14 1,28

Z score 2,74 2,50 2,32 2,32 3,06

šedá zóna šedá zóna šedá zóna šedá zóna
finančně zdravá 

společnost

rok
Ukazatel 

Hodnocení společnosti

 
(Zdroj: interní data společnosti z let 2006 – 2010, vlastní zpracování) 

 

 

V období 2006 – 2009 vykazují hodnoty Altmanova indexu finančního zdraví tzv. šedé 

zóny (hodnoty 1,2 < Z ≤ 2,9) při její horní hranici. V roce 2010 vypočtená hodnota 

Z score dokazuje, ţe analyzovaná společnost je finančně zdravá. 

 

 

 
    Graf 8 Vývoj ukazatelů IN 05 a Altmanova indexu v letech 2006 – 2010  

    (Zdroj: Tabulka č. 12 a 13, vlastní zpracování) 
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4 NÁVRH FINANČÍHO PLÁNU 

V předchozí kapitole jsme se seznámili se společností. Byl proveden rozbor externího a 

interního okolí. V rámci analýzy jsem provedl analýzu SLEPTE, SWOT analýzu a 

Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil. Zhodnocení finanční situace a výsledky 

finanční analýzy z poskytnutých dat za období 2006 – 2010 budou slouţit jako vstupní 

materiál pro navrţení finančního plánu.  

 

V této kapitole bude sestaven návrh finančního plánu ve dvou variantách, v realistické a 

optimistické. Sestavení realistické varianty finančního plánu odpovídá sestavení 

optimistické variantě. Realistická varianta plánu bude odráţet vývoj posledních událostí 

a předpokládaný vývoj. Pesimistická varianta bude zobrazovat zhoršený scénář vývoje 

ekonomické situace společnosti a trhu. Obě varianty sestavených finančních plánů 

budou navrţeny na období 2011 – 2013. Plánování delších časových horizontů je 

problematické a obtíţně předvídatelné. 

 

4.1 Stanovení cílů 

Na základě provedeného zhodnocení finanční situace z poskytnutých účetních výkazů a 

interních dokumentů za období 2006 – 2010 byly zjištěny oblasti, ve kterých má 

společnost v rámci své ekonomické činnosti rezervy. Společnost má všeobecně 

problémy s nízkou rentabilitou. Důvodem je nízký vytvořený výsledek hospodaření za 

období, který je ovlivněn výší trţeb. Jelikoţ společnost dodává pouze mateřské 

společnosti, která má 100 % majetkový podíl na společnosti a v zásadě si můţe diktovat 

prodejní ceny, je moţnost zvýšení trţeb upravením prodejních cen aţ poslední 

moţností, kterou by společnost pro zvýšení trţeb vyuţila. V rámci skupiny není 

prioritou pro dceřinou společnost vytvořit vysoký hospodářský zisk v roce, neboť 

výsledky skupiny se konsolidují a v případě niţších prodejních cen od mateřské 

společnosti, dosáhne vyššího zisku mateřská společnost z důvodu vyšších marţí, na 

úkor dceřiné společnosti. Nejdůleţitějším faktorem, který výrazně ovlivňuje vývoj 

trţeb, je vývoj české měny vůči měně EUR. Naplněním stanovených cílů si společnost 

slibuje zlepšení finanční situace a celkového hospodaření společnosti.  
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Stanovené cíle, které si společnost vytyčila pro plánovaný časový horizont, jsou: 

 Dosažení kladného výsledku hospodaření 

Společnost si klade za svůj nejdůleţitější cíl, udrţet hospodaření společnosti v „černých 

číslech“ a vykazovat alespoň minimální zisk. V případě zachování vývoje z roku 2010 

se jeví dosaţení tohoto cíle jako reálné.  

 

 Zvýšení tržeb 

Dosaţení tohoto cíle nebude příliš snadné. Společnost je 100 % vývozcem a je závislá 

na vývoji české měny vůči měně EUR. Případné silné posilování působí společnosti 

problémy v trţbách a celkovém hospodaření. Cíle je moţné dosáhnout zvýšením 

prodeje. Částečné omezení vlivu měny lze spatřit v kvalitním kurzovém zajištění. 

 

 Zvýšení produktivity z přidané hodnoty 

Se zvyšováním přidané hodnoty na zaměstnance má společnost problémy. Přidaná 

hodnota vykazuje kolísavé hodnoty. Vývoj ukazatele ovlivňují trţby a produktivita 

zaměstnanců. Cílem společnosti je kaţdoroční růst přidané hodnoty na zaměstnance.  

 

 Zlepšení rentability 

Cílem v oblasti zlepšení rentability je dosaţení kladných hodnot v následujících letech. 

Společnost si stanovuje za cíl dosaţení rentability minimálně na úrovni roku 2010.  

 

4.2 Varianty plánů 

V rámci sestavování dlouhodobých finančních plánů jsem pouţil detailní interní 

informace o společnosti, které jsem měl jako vedoucí ekonomického oddělení 

k dispozici. Odhad prodejního mnoţství byl proveden ve spolupráci s jednatelem 

společnosti a vedoucím prodejního oddělení německé mateřské společnosti. Pro rok 

2011 je v plánu uveden prodej dle předběţně nasmlouvaného mnoţství od obchodníků. 

Pro roky 2012 – 2013 se mnoţství prodaných metrů u realistické varianty zvyšuje vţdy 

o 3 %. U pesimistické varianty je plánováno prodané mnoţství na úrovni roku 2011. 
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 Tab. 14: Vývoj produkce metrů 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

realistický plán 9,4 10,5 11,0 8,1 8,5 9,7 10,0 10,3

pesimistický plán 9,4 10,5 11,0 8,1 8,5 9,7 9,7 9,7

Plánované množství v mil. ksSkutečné množství v mil. ks

 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 
 Graf 9 Vývoj produkce metrů v letech 2006 – 2013  

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

Jednotlivé nákladové a výnosové poloţky byly detailně plánovány a sumarizovány 

v sestavených plánovaných výkazech zisku a ztráty, v rozvaze a cash-flow. V rámci 

predikce trţeb, byly zachovány v prvních dvou plánovaných letech aktuální prodejní 

ceny v EUR. V roce 2013 jsem předpokládal zvýšení průměrné prodejní ceny metru o 

přibliţně 0,028 EUR na kus. Trţby v plánovaných letech, byly přepočteny dle 

odhadovaného vývoje kurzu CZK / EUR. V pesimistické variantě byla predikce 

posilování české měny vůči EUR zpřísněna. 

 

 Tab. 15: Vývoj kurzu CZK / EUR 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

realistický plán 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 23,900 23,200 22,500

pesimistický plán 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 23,000 22,200 21,500

Plánovaný kurzØ roční kurz CZK / EUR dle ČNB

 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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         Graf 10 Vývoj kurzu CZK / EUR v letech 2006 – 2013  

         (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

4.3 Realistická varianta plánu 

Sestavení realistické varianty plánu v kontextu navazuje na poloţky jednotlivých 

nákladů a výnosů předcházejícího období a je upravena o predikované údaje. Způsob 

výpočtu poloţek je blíţe specifikován v následujícím textu. 

4.3.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

Průměrná prodejní cena metru pro německý trh dodávaný mateřské společnosti v roce 

2010 se pohybovala na úrovni 0,737 EUR / 1 ks metru. V letech 2011 a 2012 je 

plánováno zachování stávajících prodejních cen. V roce 2013 společnost plánuje 

zvýšení prodejní ceny o cca 0,028 EUR. Při plánované výrobě společnost získá 

v uvedených letech následující trţby z prodeje vlastních výrobků, které jsou přepočteny 

predikovaným vývojem kurzu CZK / EUR. 

 

 Tab. 16: Plánovaný vývoj tržeb za vlastní výrobky 

skutečnost

2010 2011
rozdíl v % 

2011/2010
2012

rozdíl v % 

2012/2011
2013

rozdíl v % 

2013/2012

plánovaná výroba v ks 8 515 602 9 737 288 14,35% 10 029 407 3,00% 10 330 289 3,00%

tržby v EUR celkem 6 275 999 7 177 055 14,36% 7 392 366 3,00% 7 906 674 6,96%

plánovaný kurz 25,458 23,900 -6,12% 23,200 -2,93% 22,500 -3,02%

tržby v Kč celkem 158 113 461 171 531 615 8,49% 171 502 891 -0,02% 177 900 165 3,73%

Ø cena  EUR za kus 0,737 0,737 0,00% 0,737 0,00% 0,765 3,85%

Ø cena Kč za kus 18,57 17,62 -5,12% 17,10 -2,93% 17,22 0,71%

Realistická varianta plánu

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V roce 2011 dle obchodního oddělení německé mateřské společnosti je plánován prodej 

celkem 9 737 288 ks metrů, tj. o 14,35 % více neţ v předcházejícím roce. Při zachování 

cen, dojde ke zvýšení celkových trţeb v EUR ve stejné výši. Z důvodu posilování české 

měny je plánován pokles kurzu CZK / EUR o 6,12 %, které zapříčiní zvýšení trţeb 

přepočtených do Kč pouze o 8,49 % na hodnotu cca 171 532 tis. Kč. V následujících 

letech je plánováno zvýšení výroby (a prodeje) o 3 % oproti předcházejícímu roku. 

Zvýšení výroby se odráţí ve zvyšování celkových trţeb v EUR. V roce 2012 je 

plánováno posílení české měny o 2,93 % na hodnotu 23,20 CZK / EUR a v roce 2013 o 

dalších 3,02 % na hodnotu 22,50. Posílení české měny má za následek, ţe trţby 

přepočtené na Kč v roce 2012 vykazují pokles a v roce 2013 vykazují nárůst o 3,73 %, 

na hodnotu 177 900 tis. Kč, které ale bylo zapříčiněno zvýšením průměrné prodejní 

ceny metru o 0,028 EUR na 1 ks, tj. při přepočtu plánovaným kurzem v roce 2013 o 

0,63 Kč na 1 ks metru – v součtu činí přínos ze zvýšení prodejní ceny 6 508 tis. Kč. 

Plánované trţby v tabulce 16 jsou bez prodeje v tuzemsku. V rámci prodeje vlastních 

výrobků a sluţeb v tuzemsku, které je pro společnost zanedbatelné a netvoří ani 0,1 % 

z celkových trţeb, je pro období 2011 – 2013 plánováno dosaţení trţeb ve výši 130 tisíc 

Kč ročně.  

 

 
    Graf 11 Vývoj tržeb za období 2006 – 2013 v tis. Kč 

    (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Aktivace 

V rámci své výrobní činnosti dochází ve společnosti k aktivaci vlastního materiálu, kdy 

společnost z nakoupeného řeziva vyrábí vlastní přířezy. Tato poloţka se na celkových 

výkonech podílela v předchozích letech v průměru 8 %. Vývoj hodnoty aktivace je 

závislý na zachování podílu mezi spotřebou vlastních vyrobených a nakupovaných 

přířezů ve výrobě skládacích metrů. Pro období 2011 – 2013 společnost předpokládá 

zachování podílu spotřebovávaných vlastních přířezů ve stejné výši, jako v roce 2010.  

 

Výkonová spotřeba 

V rámci finanční analýzy, která předcházela sestavení plánu společnosti, bylo zjištěno, 

ţe spotřeba materiálu a energie tvořila v průměru za sledované období 62,35 % 

z hodnoty trţeb za vlastní výrobky a sluţby. V letech 2009 a 2010 došlo k poklesu 

výkonové spotřeby na hranici 59,80 % z trţeb za vlastní výrobky. Nejvýznamnější 

sloţkou výkonové spotřeby je spotřeba přímého materiálu a energie, následována 

sluţbami. V roce 2010 dle interních dat činila spotřeba přímého materiálu v průměru na 

1 ks výrobku 8,235 Kč. Jelikoţ společnost nakupuje některý přímý materiál (barvy, 

laky, částečně dřevo) od zahraničních dodavatelů, má posilování české měny pozitivní 

vývoj na cenu materiálu a konečnou spotřebu. Z tohoto důvodu plánuje sníţení nákladů 

přímého materiálu. Dalším důvodem poklesu přímého materiálu na 1 ks výrobku jsou 

investice do nových technologií a sníţení zmetkovitosti. 

 
Tab. 17: Plánovaný vývoj spotřeby přímého materiálu 

skutečnost

2010 2011
rozdíl v % 

2011/2010
2012

rozdíl v % 

2012/2011
2013

rozdíl v % 

2013/2012

plánovaná výroba v ks 8 515 602 9 737 288 14,35% 10 029 407 3,00% 10 330 289 3,00%

přímý materiál celkem Kč 70 129 748 77 305 324 10,23% 80 544 939 4,19% 83 937 799 4,21%

přímý materiál 1 ks 8,235 7,939 -3,60% 8,031 1,16% 8,125 1,18%

Realistická varianta plánu

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V roce 2011 došlo z důvodu zvýšení plánované výroby o 14,35 %, ke zvýšení spotřeby 

přímého materiálu ve výši 10,23 % oproti roku 2010. Zvýšení spotřeby přímého 

materiálu bylo niţší neţ zvýšení výroby z výše uvedených důvodů. V následujících 

letech růst plánované výroby zapříčiní růst spotřeby přímého materiálu oproti 

předchozím rokům o cca 4,20 %. Z důvodu předpokladu zdraţení od dodavatelů, je růst 

spotřeby materiálu vyšší, neţ růst produkce. Tento nárůst cen od dodavatelů je lehce 
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korigován vlivem posilování české měny, který má příznivý dopad na kupní ceny u 

zahraničních dodavatelů. 

 
Tab. 18: Plánovaný vývoj spotřeby energie 

skutečnost

2010 2011
rozdíl v % 

2011/2010
2012

rozdíl v % 

2012/2011
2013

rozdíl v % 

2013/2012

Cena v Kč / 1 MWh 2 122,30 1 851,30 -12,77% 1 999,40 8,00% 1 999,40 0,00%

Distribuční náklady v Kč / 1 MWh 823,46 895,21 8,71% 939,97 5,00% 986,97 5,00%

Spotřeba MWh 2 553,08 2 923,68 14,52% 2 923,68 0,00% 2 923,68 0,00%

Spotřeba energie celkem v Kč 7 520 762 8 029 911 6,77% 8 593 785 7,02% 8 731 193 1,60%

spotřeba energie Kč / 1 ks 0,883 0,825 -6,63% 0,857 3,91% 0,845 -1,36%

Realistická varianta plánu

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V rámci spotřeby energie společnost předpokládá následující náklady v plánovaných 

letech. V roce 2011 dojde ke sníţení spotřeby energie v Kč na 1 ks výrobku z důvodu 

sníţení prodejní ceny za odběr 1 MWh dle uzavřené smlouvy na rok 2011. Celkové 

náklady na spotřebu energie vzrostou o 6,77 % z důvodu zvýšení produkce. Pro rok 

2012 očekává společnost zvýšení prodejní ceny za 1 MWh o 8 % a zvýšení 

distribučních nákladů o 5 % oproti roku 2011. Společnost do současnosti uzavírala 

smlouvu o dodávkách energie na 2 roky dopředu, proto předpokládám při sestavení 

plánu, ţe cena za 1 MWh v roce 2013 bude stejná, jako v roce 2012. Předpokládá se 

růst pouze distribučních nákladů. V kombinaci s růstem ceny za energii a růstem 

produkce, lehce ovlivněnou investicemi do nových technologií a strojů, předpokládám 

spotřebu energie uvedenou v tabulce č. 18. Spotřeba drobného materiálu, ochranných 

pomůcek pro zaměstnance a pohonných hmot se předpokládá ve stejném rozsahu jako 

v letech 2006 – 2010 s přihlédnutím k vývoji počtu zaměstnanců, cenám PHM. 

Spotřeba sluţeb činila v posledních dvou letech v průměru 6 % z trţeb za vlastní 

výrobky a sluţby. V rámci analýzy s přihlédnutím na plánovanou výrobu společnost 

plánuje pro rok 2010 spotřebu sluţeb ve výši 9 279 tis. Kč, v roce 2012 ve výši 8 914 

tis. Kč a v roce 2013 ve výši 9 598 tis. Kč – v průměru 5,31 % z trţeb za vlastní 

výrobky a sluţby za období 2011 - 2013. V plánu byly zohledněny dosud sjednané 

leasingové smlouvy a náklady na dopravu. Plánování pořízení nového majetku formou 

leasingu v době sestavování plánu ze strany společnosti nebylo sděleno. V rámci 

spotřeby sluţeb jsou naplánovány opravy strojů ve výši 1 880 tis. Kč v roce 2011 a po 1 

mil. Kč v následujících dvou letech. V rámci investičních projektů byla společností 

naplánována oprava příjezdové cesty v několika fázích. Pro rok 2011 se počítá 

s náklady ve výši 600 tis. Kč, v roce 2012 s náklady 1 200 tis. Kč a 1 700 tis. Kč v roce 
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2013. Tyto částky jsou součástí poloţky „sluţby“ v plánované realistické i pesimistické 

variantě finančního plánu. 

 

Osobní náklady 

Společnost plánuje z důvodu zvýšení výroby v roce 2011 přijmout o 9 zaměstnanců 

více. Jedná se o úkolové pracovníky. Počet pracovníků s časovou mzdou (seřizovači, 

pomocný personál a THP) se v letech 2011 – 2013 nebude zvyšovat. 

 
Tab. 19: Plánovaný vývoj osobních nákladů 

Skutečnost

2010 2011
rozdíl v % 

2011/2010
2012

rozdíl v % 

2012/2011
2013

rozdíl v % 

2013/2012

celková počet pracovníků 175 184 5,14% 190 3,26% 190 0,00%

mzdové náklady vč. nákladů na soc. a 

zdrav. poj. v tis. Kč
54 178 57 969 7,00% 61 821 6,65% 63 298 2,39%

variabilní náklady v tis. Kč 29 127 32 097 10,20% 35 116 9,41% 36 023 2,58%

počet pracovníků 121 130 7,44% 136 4,62% 136 0,00%

Ø var. náklady na 1 pracovníka 241 247 2,57% 258 4,58% 265 2,58%

Ø var. náklady na 1 ks 3,420 3,296 -3,63% 3,501 6,22% 3,487 -0,41%

fixní náklady v tis. Kč 25 051 25 872 3,28% 26 705 3,22% 27 276 2,14%

počet pracovníků 54 54 0,00% 54 0,00% 54 0,00%

Ø fix. náklady na 1 pracovníka 464 479 3,28% 495 3,22% 505 2,14%

Ø fix. náklady na 1 ks 2,942 2,657 -9,68% 2,663 0,21% 2,640 -0,84%

Realistická varianta plánu

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Mzdová politika ve společnosti je nastavena tak, ţe zvyšování mezd, v případě, ţe je 

provedeno, je uskutečněno od měsíce únoru. V rámci plánu společnost počítá se 

zvýšením hrubých mezd v úhrnu 2,5 % kaţdoročně. Celková výše variabilních mezd je 

ovlivněna růstem produkce. V přepočtu na 1 ks výrobku plánuje společnost v roce 2011 

úsporu z důvodu zvýšení produktivity práce. V roce 2012 plánuje společnost zvýšit stav 

pracovníků o 6 osob. Tento počet i přes zvýšení produkce v roce 2013 plánuje udrţet i 

v následujícím roce zvýšením norem (produktivity práce).  Podíl osobních nákladů na 

mzdách v plánovaných letech tvoří v průměru 35,85 % trţeb za vlastní výrobky a 

sluţby. V letech 2006 – 2010 tvořil podíl osobních nákladů na trţbách za vlastní 

výrobky a sluţby 32,59 %. Zvýšený podíl osobních nákladů v plánovaných letech 2011 

- 2013 vznikl z důvodu kaţdoročně plánovaného zvýšení mezd a z důvodu dosaţení 

niţších trţeb za vlastní výrobky i přes zvyšující se produkci, které souvisí s plánovaným 

posilováním české měny. V poloţce osobních nákladů jsou plánovány i ostatní sociální 

náklady, dle předchozího vývoje. To se týká především poskytování příspěvku na 
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obědy. Plánování výše příspěvku na penzijní připojištění a ţivotní pojištění bylo 

sestaveno s ohledem na mzdový předpis společnosti a na jiţ poskytovanou výši a počet 

těchto příspěvků u jednotlivých pracovníků. Pro všechna plánovaná období byly 

stanoveny sociální náklady ve výši 818 tis. Kč.    

 

Daně a poplatky 

Daně a poplatky tvoří nevýznamnou poloţku v rámci celkových nákladů. U společnosti 

se jedná o daň z nemovitostí a silniční daň. Výše daní vychází z roku 2010 a z aktuální 

právní úpravy, kdy daň z nemovitostí činí cca 90 tis. Kč a silniční daň cca 17 tis. Kč. 

Zůstatek z plánované částky 125 tis. Kč tvoří různé správní a místní poplatky. Ve všech 

letech je výše plánované poloţky stejná. 

 

Odpisy 

Odpisy nelze plánovat podílem z trţeb. Výše odpisů závisí na stanoveném odpisovém 

plánu a plánu investic. 

 

Tab. 20: Plánovaný vývoj odpisů dlouhodobého majetku 

pořiz.cena odpisy pořiz.cena odpisy pořiz.cena odpisy

odepisovaný majetek dle invest.plánu 0 11 817 952 0 9 158 396 0 5 260 485

pořízení drobného majetku 650 000 325 000 250 000 450 000 250 000 250 000

lisovací nástroje 1 090 000 363 333 0 363 333 0 363 333

nové stroje a zařízení 10 109 000 1 263 625 17 500 000 3 451 125 11 550 000 4 894 875

nové stavby 0 0 500 000 16 667 12 000 000 416 667

součet 11 849 000 13 769 910 18 250 000 13 439 521 23 800 000 11 185 360

2011 2012 2013

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Společnost dle směrnice k dlouhodobému majetku odepisuje majetek účetně 

následujícím způsobem: 

- drobný hmotný majetek (limit do 40 tis.)   2 roky 

- lisovací formy       3 roky 

- stroje a zařízení      8 let 

- budovy     30 let 

 

Dle interního plánu investic společnost plánuje pořízení majetku dle tab. č. 20. V rámci 

drobného majetku počítá v roce 2011 s obměnou kancelářské techniky, která započala 
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jiţ v roce 2010. V následujících letech 2012 – 2013 plánuje pořízení drobného majetku 

ve výši cca 250 tis. Kč ročně. Pořízení lisovacích nástrojů – výměna za stávající je 

plánována pouze v roce 2011. V rámci pořízení nových strojů a zařízení společnost 

plánuje v roce 2011 jako největší investici stroj na výrobu prvních dílků v hodnotě 6 

mil. Kč a dva barvící stroje v celkové hodnotě cca 2 mil. Kč. Zbytek z hodnoty dle 

plánu investic tvoří menší investice a technické zhodnocení. V roce 2012 plánuje 

společnost pořídit novou frézu v hodnotě 4,2 mil. Kč a 3 účelové stroje v 

celkové hodnotě 11,8 mil. Kč. V roce 2012 plánuje společnost pořídit briketovací lis na 

výrobu dřevěných briket z dřevního odpadu. Touto investicí si společnost slibuje 

zvýšení trţeb z prodeje odpadu (ostatní provoní výnosy). V roce 2013 plánuje 

společnost nákup 4 účelových strojů ve výši 11,55 mil. Kč.  

Mimo to společnost plánuje v roce 2012 vyhloubení studní pro poţární účely a v roce 

2013 stavbu skladu přířezů a řeziva ve výši 6 mil. Kč. Další investicí do staveb, dle 

plánu investic, je rozšíření výrobní haly a skladu náhradních dílů a hotových výrobků v 

hodnotě 6 mil. Kč. S touto investicí je počítáno pouze ve variantě realistického plánu. 

 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

Společnost neplánuje významný prodej dlouhodobého majetku v letech 2011- 2013. Je 

moţné, ţe dojde k odprodeji manaţerského vozidla z vozového parku. Trţní hodnota 

vozidla bez DPH by se pohybovala kolem 300 tis. Kč. Jelikoţ se nejedná o nikterak 

významnou poloţku, není s trţbami z prodeje dlouhodobého majetku kalkulováno. 

Trţby z prodeje materiálu jsou plánovány v hodnotě cca 1 mil. Kč ročně. Jedná se o 

prodej na společnost Birgma, která odebírá dřevěné lamely, které byly do roku 2010 

účtovány jako prodej odpadu – tedy ostatní provozní výnosy. Od roku 2011 se 

společnost rozhodla účtovat o prodeji materiálu. V souvislosti s prodejem materiálu 

plánuje firma i náklady na prodaný materiál ve skladové ceně prodávaného materiálu.  

 

Ostatní provozní výnosy a náklady 

Ostatní provozní výnosy tvoří u společnosti prodej dřevěného odpadu, který vzniká při 

výrobě. Z grafu 12 je moţné vyčíst rostoucí tendenci těchto výnosů. Důvodem je 

zvýšená poptávka, na kterou společnost reagovala zvýšením cen jednotlivých odpadů. 
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V roce 2011 je plánován pokles ostatních provozních výnosů o 15,58 % oproti roku 

2010. To je způsobeno změnou účtování prodeje lamel společnosti Birgma, který se 

pohyboval kolem 1 mil Kč ročně. Do roku 2010 se prodej účtoval jako prodej odpadu. 

Od roku 2011 – 2013 je prodej na tuto společnost plánován, jako prodej materiálu. 

Strmý růst ostatních provozních výnosů v roce 2012 o 66,28 % je plánován z důvodu 

zamýšleného zakoupení briketovacího lisu a prodeje briket.  

 

 
 Graf 12 Vývoj ostatních provozních výnosů za období 2006 – 2013 v tis. Kč 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

 

V současné době je odpad (piliny) prodáván částečně společnosti SDO za cenu 2 200,- 

Kč / kontejner, která pouţívá piliny k lisování ekologických briket. Společnost SDO 

odebírala ročně cca 600 kontejnerů s váhou cca 2 tuny a prodává tunu lisovaných briket 

za velkoobchodní cenu 3 000,- Kč bez DPH. Při sestavování plánu na období 2012 – 

2013 jsem proto sníţil plánované trţby z prodeje pilin na SDO o cca 1 320 tis. Kč (600 

dodávek á 2 200,- Kč) a připočetl trţby z prodeje dřevěných briket ve výši 3,6 mil. Kč, 

tj. 1 200 tun á 3 000,- Kč. Společnost plánuje v ostatních provozních výnosech ještě 

trţby z bonusu za odebraný materiál ve výši 250 tis. Kč za rok. 

 

Ostatní provozní náklady tvoří účty účtové skupiny 54. Při sestavování plánu byly pro 

všechny roky naplánovány stejné částky – 992 tis. Kč ročně. Jedná se především o 

placené pojištění majetku společnosti. Dle uzavřených stávajících smluv na pojištění 

majetku a rizik se jedná o náklady v roční výši 832 tis. Kč. Dalšími poloţkami tvořící 
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ostatní provozní náklady jsou poplatky za pouţití CCS či technické zhodnocení do 

limitu účtované dle rozhodnutí společnosti do nákladů. 

 

Výnosové a nákladové úroky 

Výnosové úroky jsou z pohledu výše částek nevýznamné, nepřesahují dle finanční 

analýzy předchozích let částku 30 tis. Kč za rok. Nákladové úroky vznikají převáţně 

z poskytnuté půjčky od mateřské společnosti. Stav půjčky k 1.1.2011 je 500 tis. EUR. 

Společnost splácí 100 tis. EUR ročně, vţdy koncem účetního období. Úroky jsou 

fakturovány v prosinci za celý kalendářní rok. Úroková sazba je stanovená 3 % nad 

základní sazbou Evropské centrální banky.  

 

     Tab. 21: Plánovaný vývoj nákladových úroků 

2011 2012 2013

Stav půjčky v EUR 500 000 400 000 300 000

Základní sazba ECB 1,00% 1,25% 1,50%

úroková sazba celkem 4,00% 4,25% 4,50%

úroky v EUR 20 000 17 000 13 500

splátka v EUR -100 000 -100 000 -100 000  
     (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Plánovaná výše úroků tak odpovídá vypočteným úrokům dle tab. 21 a predikovanému 

kurzu na plánovaný rok. Společnost dále platí úroky z úvěru za pořízení vozu Tranzit. 

Dle splátkového kalendáře činí úroky za rok 2011 cca 31 tis. Kč za rok, v roce 2012 cca 

15 tis. Kč za rok a v roce 2013 cca 1 tis. Kč za rok. Splátkový kalendář končí splátkou v 

03/2013. 

 

Ostatní finanční výnosy a náklady 

Ostatní finanční výnosy a náklady tvoří v plánu společnosti pouze kurzové zisky a 

ztráty. Finanční náklady v podobě poplatků za vedení bankovních účtů tvoří dle 

interních informací z předchozích let přibliţně 80 tis. Kč ročně a jsou v této výši 

plánovány i na období 2011 – 2013. Kurzové náklady jsou plánovány částečně pouze 

pro rok 2011 a to ve výši cca 850 tis. Kč. Kurzové ztráty není moţné v současné době 

naplánovat. Důvodem je i predikce na posilování české měny, coţ by vedlo spíše ke 
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kurzovým ziskům. Při sestavování plánu v poloţkách finanční výnosy a náklady jsem 

vycházel ze známých skutečností a oprostil jsem se od nepodloţených spekulací. 

V případě plánování kurzových výnosů jsem měl moţnost z interních podkladů 

naplánovat výši kurzových zisků. Společnost uzavřela v průběhu roku 2010 finanční 

obchody z důvodu zajištění kurzového rizika na roky 2011 a 2012. Na rok 2011 byly 

uzavřeny obchody v celkové hodnotě 2,6 mil. EUR představující dle uzavřených 

obchodů částku 65,67 mil. Kč. Průměrný kurz tak činí 25,258 CZK / EUR. Z toho 

důvodu v roce 2011 při plánovaném kurzu 23,90 společnost utrţí cca 3 530 tis. Kč 

kurzových zisků (65 670 tis. Kč – 2 600 000 * 23,90 = 3 530 tis. Kč). Pro rok 2012 

společnost uzavřela obchody v celkové hodnotě 3 mil. EUR představující dle 

uzavřených obchodů částku 74 875 tis. Kč. Při plánovaném kurzu 23,20 společnosti 

utrţí cca 5 275 tis. Kč kurzových zisků (74 875 tis. Kč – 3 000 000 * 23,20 = 5 275 tis. 

Kč). Pro rok 2013 společnost nemá uzavřeny v době sestavení plánu ţádné finanční 

zajištění.  

 

Dan z příjmu za běžnou činnost 

Sazba daně z příjmů právnických osob je plánována ve výši 19 % z výsledku 

hospodaření před zdaněním. V rámci výpočtu daně jsem při sestavení plánu 

nezohledňoval úpravu základu daně o rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

Tab. 22: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – realistická varianta 

2011 2012 2013

II. Výkony 188 504 188 719 195 091

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 171 662 171 633 178 030

II. 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 417 199 -333

II. 3. Aktivace 16 425 16 887 17 394

B.    Výkonová spotřeba 111 778 114 404 118 973

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 102 499 105 491 109 375

B. 2. Služby 9 279 8 914 9 598

+ Přidaná hodnota 76 726 74 315 76 118

C.    Osobní náklady 58 787 62 639 64 116

C. 1. Mzdové náklady 43 555 46 545 47 706

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 14 414 15 276 15 593

C. 4. Sociální náklady 818 818 818

D. Daně a poplatky 125 125 125

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13 770 13 440 11 185

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 072 1 035 1 035

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 1 072 1 035 1 035

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu 675 755 755

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0

F. 2. Prodaný materiál 675 755 755

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

komplexních nákladů příštích období 0 0 0

IV. Ostatní provozní výnosy 3 158 5 251 5 287

H. Ostatní provozní náklady 992 992 992

* Provozní výsledek hospodaření 6 608 2 651 5 266

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0

X. Výnosové úroky 5 5 5

N. Nákladové úroky 509 409 305

XI. Ostatní finanční výnosy 3 718 5 275 0

O. Ostatní finanční náklady 930 80 80

* Finanční výsledek hospodaření 2 285 4 791 -380

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 690 1 414 928

Q. 1. - splatná 1 690 1 414 928

Q. 2. - odložená

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 7 203 6 028 3 958

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0

R. Mimořádné náklady 0 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0

S. 1. - splatná 0 0 0

S. 2. - odložená 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 7 203 6 028 3 958

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 8 893 7 442 4 887

Označení T e x t
Plán - realistická varianta

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.3.2 Plánovaná rozvaha 

Uvedená plánovaná rozvaha odpovídá realistické variantě sestaveného výkazu zisku a 

ztráty.  

Tab. 23: Plánovaná aktiva – realistická varianta 

2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM 157 081 154 067 155 344

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0

Dlouhodobý majetek 76 299 81 109 93 724

Dlouhodobý nehmotný majetek 72 40 3

Software 0 0 0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 72 40 3

Dlouhodobý hmotný majetek 76 227 81 069 93 721

Pozemky 1 629 1 629 1 629

Stavby 47 082 45 734 55 487

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 23 610 29 835 32 769

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 614 579 544

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 530 2 530 2 530

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 762 762 762

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0

Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv 0 0 0

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

Oběžná aktiva 80 420 72 596 61 258

Zásoby 43 996 41 555 39 776

Materiál 35 486 32 846 31 400

Nedokončená výroba a polotovary 4 503 4 503 4 503

Výrobky 3 486 3 685 3 352

Poskytnuté zálohy na zásoby 521 521 521

Dlouhodobé pohledávky 32 32 32

Jiné pohledávky 32 32 32

Krátkodobé pohledávky 7 519 3 485 3 785

Pohledávky z obchodních vztahů 1 048 1 389 1 689

Stát - daňové pohledávky 2 096 2 096 2 096

Jiné pohledávky 4 375 0 0

Krátkodobý finanční majetek 28 873 27 524 17 665

Peníze 50 50 50

Účty v bankách 28 823 27 474 17 615

Časové rozlišení 362 362 362

Náklady příštích období 360 360 360

Příjmy příštích období 2 2 2

T e x t
Plán - realistická varianta

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Stálá aktiva 

Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen pouze podnikovým informačním softwarem a 

dalšími potřebným kancelářským softwarem. V průběhu plánovaných let se 

nepředpokládá nákup nového informačního softwaru. Z tohoto důvodu dochází 

v plánové rozvaze k úbytku dlouhodobého majetku z důvodu odepisování dle 
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stávajícího odpisového plánu. Poloţka pozemky zůstala téţ při sestavování plánu 

nezměněna. Společnost nepředpokládá nákup nových pozemků. Výstavba uvedeného 

skladu přířezů a řeziva a plánované rozšíření výrobní haly proběhne na stávajících 

pozemcích ve vlastnictví společnosti. Pro zjednodušení sestavení plánu jsem zachoval 

stejné poloţky nedokončeného dlouhodobého majetku a poskytnutých záloh na 

dlouhodobý hmotný majetek. Poloţka „stavby“ je kaţdoročně sniţována o odpisy dle 

odpisového plánu. V rámci plánu investic jsou do stavů jednotlivých poloţek 

dlouhodobého hmotného majetku začleněny pořizované investice, které byly popsány 

v kapitole odpisy a jejich výše uvedena v tab. 20. V analyzovaných letech tvořila stálá 

aktiva společnosti v průměru 57,38 % celkových aktiv společnosti. V roce 2011 poklesl 

tento podíl na hodnotu 48,57 %. V absolutní hodnotě poklesla stálá aktiva o 1 921 tis. 

Kč z hodnoty 78 220 tis. Kč na hodnotu 76 299 tis. Kč v roce 2011. V roce 2012 se 

zvýšil stav na hodnotu 52,65 % a v roce 2013 dosáhl hodnoty 60,33 % celkových aktiv 

společnosti. Důvodem sníţení podílu v roce 2011 bylo zvýšení oběţného majetku. 

Dlouhodobý finanční majetek společnost nikdy nevlastnila a není s ním v plánech 

počítáno. 

 

Oběžný majetek 

Tab. 24: Vývoj oběžného majetku – realistická varianta 

2009 2010 2011
rozdíl v % 

2011/2010
2012

rozdíl v % 

2012/2011
2013

rozdíl v % 

2013/2012

Oběžná aktiva 61 512 64 678 80 420 24,34% 72 596 -9,73% 61 258 -15,62%

Zásoby 38 234 40 397 43 996 8,91% 41 555 -5,55% 39 776 -4,28%

Materiál 31 253 32 304 35 486 9,85% 32 846 -7,44% 31 400 -4,40%

Dlouhodobé pohledávky 136 32 32 0,00% 32 0,00% 32 0,00%

Krátkodobé pohledávky 2 022 4 560 7 519 64,89% 3 485 -53,65% 3 785 8,61%

Pohledávky z obchodních vztahů 263 1 322 1 048 -20,73% 1 389 32,54% 1 689 21,60%

Stát - daňové pohledávky 1 688 2 096 2 096 0,00% 2 096 0,00% 2 096 0,00%

Jiné pohledávky 0 1 142 4 375 283,10% 0 -100,00% 0 0,00%

Krátkodobý finanční majetek 21 120 19 689 28 873 46,65% 27 524 -4,67% 17 665 -35,82%

Realistická varianta plánuskutečnost

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V plánu roku 2011 došlo k nárůstu oběţného majetku o 15 742 tis. Kč, tj. o cca 24 % 

oproti roku 2010. Zásoby v letech 2009 – 2010 tvořily přibliţně 26,73 % celkových 

aktiv společnosti, z toho materiál se podílel na celkových aktivech 21,60 %. 

V plánovaných letech byl tento podíl materiálu dodrţen a jeho podíl se v plánovaných 

letech 2011 – 2013 pohybuje v průměru na hodnotě 26,86 % celkových aktiv, z toho 

materiál tvoří v průměru 21,37 % celkových aktiv. Dlouhodobé pohledávky jsou 
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zanedbatelné. Společnost zde vykazuje pouze dlouhodobou zálohu uhrazenou 

společnosti CCS. Pohledávky z obchodního styku se pohybovaly v průměru kolem 1 

mil. Kč. Tento stav byl zachován i v následujících letech. Poloţka „Stát – daňové 

pohledávky“ zůstala pro zjednodušení zachována ve stejné výši jako v roce 2010. 

Společnost zde účtuje nadměrný odpočet z daně z přidané hodnoty, kterého dosahuje 

kaţdý měsíc, neboť je 100 % vývozcem produkce. Rozdíl ve výši 3 233 tis. Kč je 

vykázán v poloţce jiné pohledávky, kde společnost zúčtovala pohledávku z přecenění 

uzavřených finančních obchodů pro rok 2012. Stejná poloţka je vykázána v pasivech 

v kapitálových fondech. Největší nárůst zaznamenal krátkodobý finanční majetek a to o 

9 184 tis. Kč, tj. o 46,65 %. Nárůst je zapříčiněn především vytvořeným ziskem za rok 

2011 ve výši 7 203 tis. Kč. V roce 2012 a 2013 dochází ke korekci hodnot oběţného 

majetku na průměrné vykazované hodnoty v letech 2006 – 2010. V roce 2013 dochází 

ke sníţení krátkodobého finančního majetku z důvodu vytvoření nízkého zisku a 

relativně vysokých plateb na investice, coţ bude předmětem analýzy cash-flow. 

 

Hodnoty časového rozlišení netvoří významnou poloţku aktiv a zůstaly po celou dobu 

plánování ve stejné výši.  

 

Vlastní kapitál 

Základní kapitál a kapitálové fondy 

Oproti roku 2010 došlo v plánovaných letech 2011 – 2013 k navýšení vlastního 

kapitálu. Důvodem bylo především vytvoření čistého zisku, který byl zúčtován po 

schválení Valné hromady a po přídělu do rezervního fondu, do nerozděleného zisku 

minulých let. Základní kapitál zůstal po celou dobu sestavování plánu ve stejné výši 67 

mil. Kč. U kapitálových fondů došlo ke zvýšení popsané v předchozí kapitole z důvodu 

přecenění uzavřených finančních obchodů pro rok 2012 ve výši 3 233 tis. Kč. 

Zákonný rezervní fond, ostatní fondy ze zisku 

Zákonný rezervní fond byl v plánovaných letech navýšen o povinný příděl dle 

rozhodnutí Valné hromady ve výši 5 % z čistého zisku. V roce 2011 byl fond zvýšen o 

200 tis. Kč (5 % ze zisku roku 2010 ve výši 3 998 tis. Kč), v roce 2012 byl fond zvýšen 

o dalších 360 tis. Kč (5 % z plánovaného zisku roku 2011 ve výši 7 203 tis. Kč) a v roce 
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2013 byl rezervní fond zvýšen o částku 301 tis. Kč odpovídající 5 % z plánovaného 

zisku roku 2012 ve výši 6 028 tis. Kč.  

 
Tab. 25: Plánovaná pasiva – realistická varianta 

2011 2012 2013

PASIVA CELKEM 157 081 154 067 155 344

A. Vlastní kapitál 130 058 131 711 135 669

A.I. Základní kapitál 67 000 67 000 67 000

A.I.1. Základní kapitál 67 000 67 000 67 000

A.II. Kapitálové fondy 4 375 0 0

A.II.1. Emisní ažio 0 0 0

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4 375 0 0

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0 0 0

A.II.5. Rozdíly z přeměn společností 0 0 0

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 5 111 5 471 5 772

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 5 111 5 471 5 772

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 46 369 53 212 58 939

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 46 369 53 212 58 939

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 7 203 6 028 3 958

B. Cizí zdroje 26 912 22 245 19 564

B.I. Rezervy 0 0 0

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0

B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 11 756 9 060 6 573

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 9 560 6 960 4 500

B.II.9. Jiné závazky 123 27 0

B.II.10. Odložený daňový závazek 2 073 2 073 2 073

B.III. Krátkodobé závazky 15 156 13 185 12 991

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 7 077 5 936 6 486

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 3 671 3 831 3 897

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 155 2 252 2 294

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 1 970 883 31

B.III.10. Dohadné účty pasivní 12 12 12

B.III.11. Jiné závazky 271 271 271

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0

C.I. Časové rozlišení 111 111 111

C.I.1. Výdaje příštích období 111 111 111

Označení T e x t
Plán - realistická varianta

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Výsledek hospodaření z minulých let 

Plánované hodnoty jsou kaţdoročně zvyšovány o vytvořený zisk předchozího roku, 

který je sníţen o příděl do rezervního fondu. K výplatě nerozděleného zisku od zaloţení 

společnosti nedošlo, a proto s touto moţností není v plánu počítáno. 

 

Cizí zdroje 

Dlouhodobé závazky 

Plánované dlouhodobé závazky tvoří pouze půjčka od mateřské společnosti, úvěr na 

nákup vozu Tranzit vykázaný v poloţce „jiné závazky“ a odloţený daňový závazek. Pro 

zjednodušení pro výpočet čistého zisku nebylo počítáno s rozdílem mezi daňovými a 

účetními odpisy. Z tohoto důvodu poloţka odloţeného daňového závazku zůstala 

v plánovaných letech 2011 – 2013 ve stejné výši. Půjčka od mateřské společnosti je v 

plánu sniţována dle splátkového kalendáře a její stav přepočítáván plánovaným kurzem. 

Stav půjčky k 31.12.2010 byl 500 tis. EUR přepočtený kurzem ČNB. V rámci plánu je 

půjčka sniţována o splátku ve výši 100 tis. EUR ročně. Stav půjčky v roce 2011 je 

plánována na 400 tis. EUR přepočtena plánovaným kurzem 23,90 na stav 9 560 tis. Kč, 

následující rok na 300 tis. EUR přepočtená plánovaným kurzem 23,20 na stav 6 960 tis. 

Kč a v roce 2013 je plánován stav 200 tis. EUR přepočtený kurzem 22,50 na hodnotu 

4 500 tis. Kč. Úvěr na pořízení Tranzitu je sniţován dle uvedeného splátkového 

kalendáře o zaplacené splátky.  

 

Krátkodobé závazky 

V roce 2011 dochází k růstu závazků z obchodního styku. V rámci analýzy let 2006 – 

2009 společnost vykazovala průměrný stav závazků z obchodního styku ve výši 7 824 

tis. Kč, tj. 4,83 % celkových pasiv. V roce 2010 došlo k poklesu na hodnotu 2 157 tis. 

Kč. Jedná se o stavový ukazatel, který byl analyzován v rámci finanční analýzy. Při 

sestavování plánu počítá společnost s průměrnými závazky z obchodního styku kolem 

6,5 mil. Kč, tj. 4,18 % celkových pasiv. Hodnoty závazku k zaměstnancům a závazku 

ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly při sestavování plánu počítány 

z plánovaných hrubých mezd pro prosinec včetně roční odměny. Výpočet čisté mzdy a 

tedy závazku vůči zaměstnancům, nebyl zohledněn z pohledu počtu dětí. Byla uplatněna 



 

89 

 

pouze sleva za poplatníka a odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance a 

zaměstnavatele. Výplaty jsou vyplaceny do 8. ledna následujícího roku. 

 

Bankovní úvěry společnost neměla a v době sestavování plánu nebyla o moţnosti 

financování pomocí bankovních úvěrů ţádná diskuze. 

 

4.3.3 Plánované cash flow 

Plánované cash flow vychází ze skutečnosti roku 2010 a odvíjí se od plánovaného 

výkazu zisku a ztráty a plánované rozvahy za období 2011 – 2013. V roce 2011 dochází 

k nárůstu stavu peněţních prostředků o 9 184 tis. Kč na hodnotu 28 873 tis. Kč. Tento 

plánovaný stav je zapříčiněn vytvořením zisku ve výši 8 893 tis. Kč před zdaněním a 

zvýšením krátkodobých závazků. V roce 2012 je plánovaný stav peněţních prostředků o 

1 349 tis. Kč niţší. Důvodem je vytvoření zisku ve výši 7 442 tis. Kč, ale zároveň 

zvýšení výdajů spojených s investicemi o 6 401 tis. Kč oproti plánu v roce 2011. V roce 

2013 dochází opět k poklesu cash flow o 9 859 tis. Kč oproti roku 2012. Důvodem je 

vytvoření zisku pouze ve výši 4 887 tis. Kč a vysokým výdajům na investice ve výši 

23 800 tis. Kč. Ve všech plánovaných letech společnost dosáhla kladného peněţního 

toku z provozní činnosti. Cash flow z investiční společnosti je z důvodů kaţdoročních 

plánovaných investic záporné. Celkový úhrn investičních výdajů je dle plánu 53 899 tis. 

Kč.  

 
                Graf 13 Vývoj cash flow z provozní činnosti za období 2006 – 2013 v tis. Kč 
                (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. 26: Plánované cash flow – realistická varianta 

2011 2012 2013

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 19 689 28 873 27 524

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 8 893 7 442 4 887

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 14 274 13 844 11 485

A.1.1.
Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále 

umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)
13 770 13 440 11 185

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 0 0 0

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 0 0 0

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované 

výnosové úroky (-)
504 404 300

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 

mimořádnými položkami
23 167 21 286 16 372

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 2 399 1 249 2 155

A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a 

dohadných účtů aktivních
-2 959 4 034 -300

A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového 

rozlišení a dohadných účtů pasivních
8 957 -5 226 676

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -3 599 2 441 1 779

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 25 566 22 535 18 526

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -509 -409 -305

A.4. Přijaté úroky (+) 5 5 5

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá léta (-) -948 -2 534 -1 798

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 24 114 19 596 16 429

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -11 849 -18 250 -23 800

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 0 0

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -11 849 -18 250 -23 800

Peněžní toky z finančních činností

C.1.
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které 

spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty
-3 050 -2 696 -2 487

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -31 0 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) -31 0 0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -3 081 -2 696 -2 487

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 9 184 -1 350 -9 858

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 28 873 27 524 17 665

Označení T e x t
Plán - realistická varianta

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.4 Pesimistická varianta plánu 

Jak jiţ bylo konstatováno v kapitole 4.2, pesimistická varianta plánu se liší v počtech 

vyrobených a prodaných výrobků a v predikci vývoje kurzu CZK / EUR. Pro rok 2011 

je počítáno se stejným mnoţství prodaných výrobků jako u realistické varianty, neboť 

poskytnuté údaje pro rok 2011 jsou nejpřesnější. V roce 2012 a 2013 není počítáno se 

zvyšováním prodeje a prodané mnoţství je zachováno na úrovni roku 2011. Daleko 

větší hrozbou pro společnost je posilování české měny. V pesimistickém plánu jsem 

zpřísnil vývoj kurzu. V roce 2011 předpokládám vývoj průměrné hodnoty kurzu na 23 
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Kč / EUR, tj. o 0,90 Kč méně, neţ v realistické variantě a v následujících letech 2012 a 

2013 vţdy o korunu méně, neţ v realistické variantě.  

 

4.4.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

Tab. 27: Porovnání tržeb variantních plánů 

2011 2012 2013

realistický plán 9 737 288 10 029 407 10 330 289

pesimistický plán 9 737 288 9 737 288 9 737 288

rozdíl v počtu prodaných ks 0 -292 119 -593 001

tržby v tis. Kč - realis.plán 171 662 171 633 178 030

tržby v tis. Kč - pes.plán 165 202 159 461 160 365

rozdíl v tržbách v tis. Kč -6 460 -12 172 -17 665

- z toho rozdíl vlivem snížení prodejního 

množství v tis. Kč
0 -4 995 -10 212

Vývoj tržeb za vlastní výrobky

 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Při přepočtu kurzu a mnoţství došlo v pesimistické variantě ke sníţení trţeb za vlastní 

výrobky sluţby o 6 460 tis. Kč v roce 2011. V roce 2012 o 12 172 tis. Kč a v roce 2013 

o celých 17 665 tis. Kč niţší trţby vlivem sníţení plánovaného prodejního mnoţství a 

kurzu oproti realistické variantě. Sníţení trţeb bez vlivu kurzu oproti realistické 

variantě v roce 2013 činí 10 212 tis. Kč. 

Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba reaguje na plánovaný sníţený počet vyrobených a prodaných metrů 

v rámci sestavování plánu.  

Osobní náklady 

V rámci plánu společnost počítá i v pesimistické variantě plánu se zvýšením hrubých 

mezd v úhrnu 2,5 % kaţdoročně v letech 2012 a 2013. Celková výše variabilních mezd 

je ovlivněna výší produkce. Z důvodu zachování výrobního a prodejního mnoţství na 

úrovni roku 2011 společnost nepočítá s náborem nových pracovníků, jako v realistické 

variantě. Počet zaměstnanců zůstane na stavu 184 osob - z toho 130 osob v úkolové a 54 

osob v časové mzdě.  
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Odpisy dlouhodobého majetku 

V letech 2011 a 2012 zůstává plán investic ve stejné výši jako v realistické variantě – je 

patrné i z pohledu na cash flow vztahující se k investiční činnosti, kdy společnost 

v prvních dvou plánovaných letech vydává stejné mnoţství peněz na nabytí aktiv. 

Z tohoto důvodu i výše odpisů je stejná. V roce 2013 se investice v pesimistické 

variantě liší. Společnost neplánuje investovat do výstavby rozšíření výrobní haly částku 

6 mil. Kč. Sníţení plánu investic o uvedenou částku se projevilo jak v odpisech, tak i ve 

výdeji finančních prostředků za stálá aktiva v cash flow vztahující se k investiční 

činnosti.  

 

Ostatní provozní výnosy a náklady 

Ostatní provozní výnosy a náklady zůstávají zachovány přibliţně ve stejné výši, neboť 

na ně nemá vliv kurzový vývoj. 

 

Výnosové a nákladové úroky 

Plán výnosových úroků zůstává zachován stejný jako v realistické variantě. Nákladové 

úroky vypočítané dle kapitoly 4.3.1 jsou niţší z důvodu přepočtu niţšími plánovanými 

kurzy.  

 

Ostatní finanční náklady a výnosy 

Plánované bankovní poplatky (náklady) zůstávají ve stejné výši jako v realistické 

variantě. U poloţky ostatní finanční výnosy v pesimistické variantě dojde v obou 

plánovaných letech 2011 a 2012 ke zvýšení z důvodu plánovaných niţších kurzů. Niţší 

kurzy budou mít za následek vyšší kurzové zisky z jiţ uzavřených obchodů kurzového 

zajištění v době jejich realizace. V roce 2011 se jedná o zvýšení v částce 2 340 tis. Kč 

oproti realistickému plánu, coţ odpovídá sníţení kurzu o 0,90 Kč krát výše uzavřených 

obchodů na rok 2011 ve výši 2 600 000,- EUR. V roce 2012 se ostatní finanční výnosy 

z důvodu tvorby kurzových zisku zvýší o 3 mil. Kč, neboť kurz poklesne v pesimistické 

variantě o 1,- Kč krát výše uzavřených obchodů na rok 2012 ve výši 3 000 000,- EUR. 
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Výsledek hospodaření za účetní období 

V roce 2013 vytvoří společnost dle pesimistické varianty plánu výkazu zisku a ztráty 

ztrátu ve výši - 6 482 tis. Kč. V předchozích dvou letech vychází v této variantě plánu 

zisk, ale v roce 2012 pouze z důvodu vytvoření vysokého finančního výsledku 

hospodaření ve výši 7 808 tis. Kč z kurzových zisků 

 

Tab. 28: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – pesimistická varianta 

2011 2012 2013

II. Výkony 182 045 176 055 176 428

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 165 202 159 461 160 365

II. 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 417 199 -333

II. 3. Aktivace 16 425 16 395 16 395

B.    Výkonová spotřeba 111 683 111 574 113 279

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 102 499 102 801 103 859

B. 2. Služby 9 184 8 773 9 420

+ Přidaná hodnota 70 361 64 481 63 148

C.    Osobní náklady 58 787 61 228 62 660

C. 1. Mzdové náklady 43 555 45 462 46 593

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 14 414 14 949 15 249

C. 4. Sociální náklady 818 818 818

D. Daně a poplatky 125 125 125

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13 770 13 440 10 985

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 072 1 035 1 035

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 1 072 1 035 1 035

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu 675 755 755

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0

F. 2. Prodaný materiál 675 755 755

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

komplexních nákladů příštích období 0 0 0

IV. Ostatní provozní výnosy 3 158 5 217 5 217

H. Ostatní provozní náklady 992 992 992

* Provozní výsledek hospodaření 244 -5 806 -6 116

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0

X. Výnosové úroky 5 5 5

N. Nákladové úroky 491 392 291

XI. Ostatní finanční výnosy 6 058 8 275 0

O. Ostatní finanční náklady 930 80 80

* Finanční výsledek hospodaření 4 643 7 808 -366

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 928 380 0

Q. 1. - splatná 928 380 0

Q. 2. - odložená

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 958 1 622 -6 482

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0

R. Mimořádné náklady 0 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0

S. 1. - splatná 0 0 0

S. 2. - odložená 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 958 1 622 -6 482

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 4 887 2 002 -6 482

Označení T e x t
Plán - pesimistická varianta

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.4.2 Plánovaná rozvaha 

Pesimistická varianta finančního plánu se od realistické varianty v letech 2011 a 2012 

liší v krátkodobých pohledávkách a krátkodobém finančním majetku. Důvodem zvýšení 

krátkodobých pohledávek v této variantě je zvýšení v poloţce C.III.9 Jiné pohledávky o 

přibliţně 3 300 tis. Kč, kde je vykázána pohledávka z přecenění uzavřených obchodů 

pro rok 2012. O stejnou částku byly zvýšeny i kapitálové fondy v pasivech společnosti. 

Rozdíl v krátkodobém finančním majetku je z důvodu niţšího vytvořeného zisku, který 

je závislý na získaných trţbách, které byly ovlivněny niţším plánovaným kurzem. Stálá 

aktiva jsou v prvních dvou plánovaných letech v pesimistické variantě stejné jako 

v realistickém plánu. pouze v roce 2013 dochází k rozdílů z důvodu niţších investic, 

viz. kapitola 4.4.1 Odpisy.  

 

Tab. 29: Plánovaná aktiva – pesimistická varianta 

2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM 156 015 145 421 136 979

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 76 299 81 109 87 925

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 72 40 3

B.I.3. Software 0 0 0

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 72 40 3

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 76 227 81 069 87 922

B.II.1. Pozemky 1 629 1 629 1 629

B.II.2. Stavby 47 082 45 734 49 688

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 23 610 29 835 32 769

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 614 579 544

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 530 2 530 2 530

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 762 762 762

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0

B.III.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0

B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv 0 0 0

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

C. Oběžná aktiva 79 354 63 950 48 692

C.I. Zásoby 43 996 41 555 39 776

C.I.1. Materiál 35 486 32 846 31 400

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 4 503 4 503 4 503

C.I.3. Výrobky 3 486 3 685 3 352

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 521 521 521

C.II. Dlouhodobé pohledávky 32 32 32

C.II.7. Jiné pohledávky 32 32 32

C.III. Krátkodobé pohledávky 10 819 3 485 3 785

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 048 1 389 1 689

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 2 096 2 096 2 096

C.III.9. Jiné pohledávky 7 675 0 0

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 24 507 18 878 5 099

C.IV.1. Peníze 50 50 50

C.IV.2. Účty v bankách 24 457 18 828 5 049

D.I. Časové rozlišení 362 362 362

D.I.1. Náklady příštích období 360 360 360

D.I.3. Příjmy příštích období 2 2 2

Označení T e x t
Plán - pesimistická varianta

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V pasivech dochází u pesimistické varianty oproti realistické k rozdílům převáţně 

v letech 2012 a 2013 v poloţkách vlastního kapitálu u výsledku hospodaření minulých 

let. Z důvodu plánování niţšího zisku v letech 2011 – 2013, je plánován niţší přírůstek 

této poloţky. Hodnoty dlouhodobých a krátkodobých závazků zůstávají v obou 

variantách sestavených plánů víceméně na stejných úrovních. 

 

 

Tab. 30: Plánovaná pasiva – pesimistická varianta 

2011 2012 2013

PASIVA CELKEM 156 015 145 421 136 979

A. Vlastní kapitál 130 113 124 060 117 578

A.I. Základní kapitál 67 000 67 000 67 000

A.I.1. Základní kapitál 67 000 67 000 67 000

A.II. Kapitálové fondy 7 675 0 0

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 7 675 0 0

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 5 111 5 309 5 390

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 5 111 5 309 5 390

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 46 369 50 129 51 670

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 46 369 50 129 51 670

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 958 1 622 -6 482

B. Cizí zdroje 25 791 21 250 19 290

B.I. Rezervy 0 0 0

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0

B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 11 396 8 760 6 373

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 9 200 6 660 4 300

B.II.9. Jiné závazky 123 27 0

B.II.10. Odložený daňový závazek 2 073 2 073 2 073

B.III. Krátkodobé závazky 14 395 12 490 12 917

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 7 077 5 936 6 486

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 3 671 3 830 3 895

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 155 2 212 2 253

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 1 209 229 0

B.III.10. Dohadné účty pasivní 12 12 12

B.III.11. Jiné závazky 271 271 271

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0

C.I. Časové rozlišení 111 111 111

C.I.1. Výdaje příštích období 111 111 111

Označení T e x t
Plán - pesimistická varianta

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.4.3 Plánované cash flow 

Sestavené cash flow na pesimistickou variantu plánu odráţí plánované hodnoty výkazu 

zisku a ztráty a rozvahy. Nejvýraznější rozdíly jsou opět v roce 2013 z důvodu vykázání 

ztráty z hospodaření.  

  

Tab. 31: Plánované cash flow – pesimistická varianta 

2011 2012 2013

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 19 689 24 507 18 878

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 4 887 2 002 -6 482

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 14 256 13 827 11 270

A.1.1.
Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a 

dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)
13 770 13 440 10 985

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 0 0 0

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 0 0 0

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované 

výnosové úroky (-)
486 387 286

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace -1

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 

kapitálu a mimořádnými položkami
19 142 15 829 4 788

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 2 400 1 208 2 154

A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového 

rozlišení a dohadných účtů aktivních
-6 259 7 334 -300

A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů 

časového rozlišení a dohadných účtů pasivních
12 258 -8 568 675

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -3 599 2 441 1 779

A.2.4.
Změna stavu krákodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 

prostředků a ekvivalentů

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 21 542 17 036 6 942

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -491 -392 -291

A.4. Přijaté úroky (+) 5 5 5

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá léta (-) -948 -1 393 -248

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 20 108 15 257 6 408

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -11 849 -18 250 -17 800

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 0 0

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -11 849 -18 250 -17 800

Peněžní toky z finančních činností

C.1.
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, 

které spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty
-3 410 -2 636 -2 387

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -31 0 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) -31 0 0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -3 441 -2 636 -2 387

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 4 818 -5 629 -13 779

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 24 507 18 878 5 099

Označení T e x t
Plán - pesimistická varianta

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.5 Zhodnocení finančního plánu a plnění cílů 

4.5.1 Výsledek hospodaření 

V realistické variantě společnost dosahuje ve všech plánovaných letech kladného 

hospodářského výsledku za účetní období. V pesimistické variantě plánu dosahuje 

společnost kladného výsledku hospodaření pouze v prvních dvou letech. V roce 2013 za 

plánovaných podmínek dosáhne společnost ztráty ve výši - 6 482 tis. Kč. V roce 2012 

vykazuje společnost v pesimistické variantě plánu záporný provozní výsledek 

hospodaření ve výši -5 806 tis. Kč. Tento negativní výsledek je korigován finančním 

výsledkem hospodaření ve výši 7 808 tis. Kč, kterého společnost dosáhne z důvodu 

uzavřených finančních obchodů, a který „vytáhne“ společnost do černých čísel.  

 

                                    Tab. 32: Vývoj plánovaného hospodářské výsledku 

realistická varianta pesimistická varianta

2011 7 203 3 958

2012 6 028 1 622

2013 3 958 -6 482

HV za účetní období v tis. Kč

rok

 
                                        (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z grafu 14 je patrná klesající tendence vývoje výsledku hospodaření za účetní období u 

obou variant plánu. Příčinou poklesu je plánované posilování české měny, které je 

v realistické variantě zpomaleno růstem produkce.  

 

 
             Graf 14 Vývoj výsledku hospodaření za období 2006 – 2013 v tis. Kč 
             (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

Stanoveného výchozího cíle v oblasti dosaţení kladného výsledku hospodaření bylo aţ 

na rok 2013 v pesimistické variantě dosaţeno.  
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4.5.2 Tržby za vlastní výrobky a služby 

V realistické variantě sestaveného plánu dochází v roce 2011 k růstu trţeb. 

V následujícím roce i přes růst produkce společnost dosáhne přibliţně stejné výše trţeb, 

neboť růst prodaného mnoţství metrů pokryje ztrátu trţeb vyvolanou posilováním české 

měny. V roce 2013 dochází opět k růstu trţeb o 3,73 % oproti předchozímu roku. 

Důvodem je zvýšení prodejního mnoţství o 3 % a zvýšení průměrné prodejní ceny 

metru o 0,028 EUR. Tento růst je negativně ovlivněn posilováním české měny. 

V pesimistické variantě přes počáteční růst v roce 2011, dochází k poklesu trţeb 

z důvodu posilování české měny. Důvodem sníţení trţeb je plánované zachování 

prodejního mnoţství po celé období v pesimistické variantě. 

 
Tab. 33: Vývoj plánovaných tržeb za vlastní výrobky a služby 

2010

abs. v % abs. v % abs. v %

trţby - realis.var. 158 191 171 662 13 471 8,52% 171 633 -29 -0,02% 178 030 6 397 3,73%

trţby - pesimis.var. 158 191 165 202 7 011 4,43% 159 461 -5 741 -3,48% 160 365 904 0,57%

celkem celkemcelkem

2011 2012 2013

celkem
změna 2011 - 2010 změna 2012 - 2011 změna 2013 - 2012

 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Domnívám se, ţe v dalších letech se společnost nevyhne zvýšení prodejních cen, pokud 

bude chtít zvýšit růst trţeb a zachovat hospodaření společnosti v zisku. Druhou 

moţností je výrazné zvýšení podílu reklamních metrů s oboustranným potiskem. 

Průměrná cena metru s oboustranným potiskem se pohybuje cca 1,08 EUR za 1 ks. 

V rámci sestavování plánu není s cenou tohoto typu metru počítáno, neboť v roce 2010 

tvořil prodej pouze asi 1,65 % z celkového počtu prodejů.  

 

Stanoveného výchozího cíle v oblasti zvýšení trţeb je dosaţeno u realistické varianty 

v roce 2011 a 2013. V roce 2012 trţby stagnovaly a nedošlo k růstu trţeb, ale taky 

k ţádnému výraznému poklesu. V pesimistické variantě přes počáteční nárůst trţeb 

v roce 2011, dochází v následujících letech k poklesu trţeb. Dosaţení výchozího cíle 

v oblasti trţeb po celé období je moţné dosáhnout pouze s realistickou variantou. 

K dosaţení stanoveného cíle u pesimistické varianty by muselo dojít k růstu prodejní 

ceny, při zachování stávajícího prodejního mnoţství, při plánovaném posilování měny. 
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4.5.3 Produktivita z přidané hodnoty 

Cíle v oblasti zvýšení produktivity z přidané hodnoty se nepodařilo dosáhnout. 

K mírnému zvýšení produktivity došlo v roce 2011 v realistické variantě plánu, 

v následujících letech ale dochází ke sníţení a nedosahuje tak hodnot roku 2011. 

V pesimistické variantě nebylo cíle dosaţeno v ţádném z plánovaných let 2011 – 2013. 

 
       Tab. 34: Vývoj plánované produktivity z přidané hodnoty 

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Ø počet zaměstnanců 184 190 190 184 184 184

přidaná hodnota 76 726 74 315 76 118 70 361 64 481 63 148

přidaná hodnota na 

zaměstnance
417 391 401 382 350 343

realistická varianta pesimistická varianta

údaje jsou v tis. Kč

 
        (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 
      Graf 15 Vývoj plánované produktivity v tis. Kč 
      (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

 

4.5.4 Ukazatele rentability 

Pozitivně lze hodnotit ukazatele rentability pouze u realistické varianty v letech 2011 a 

2012, kdy dochází u většiny ukazatelů k růstu oproti roku 2010. V roce 2013 hodnoty 

ukazatelů nedosahují výsledků roku 2010. V pesimistické variantě plánu dochází ke 

zhoršení všech ukazatelů v celém plánovaném období 2011 – 2013. V roce 2013 

nabývají všechny ukazatele rentability záporných hodnot z důvodu vykázání ztráty 

z hospodaření.  
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 Tab. 35: Vývoj ukazatelů rentability 

2011 2012 2013 2011 2012 2013
Rentabilita vloženého kapitálu ROI 4,21% 1,72% 3,39% 0,16% -3,99% -4,46%

Rentabilita celkového kapitálu ROA 4,59% 3,91% 2,55% 2,54% 1,12% -4,73%

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 5,54% 4,58% 2,92% 3,04% 1,31% -5,51%

Rentabilita tržeb ROS 4,20% 3,51% 2,22% 2,40% 1,02% -4,04%

realistická varianta pesimistická varianta
Ukazatel výnosnosti

 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z celkového pohledu stanoveného cíle v oblasti růstu rentability v plánovaných letech je 

dosaţeno tohoto cíle pouze u realistické varianty v letech 2011 – 2012. 

 

 

4.6 Porovnání plánu se skutečností 

4.6.1 Porovnání tržeb 

V 1. čtvrtletí roku 2011 společnost prodala 2 437 757 ks metrů. U obou variant byla 

plánovaná roční produkce a prodej ve výši 9 737 288 ks metrů, coţ v průměru činí v 

plánu 2 434 322 ks metrů na čtvrtletí. Skutečnost odpovídá předpokládanému plánu. 

 

Porovnání plánu trţeb se skutečností bude provedena následujícím způsobem. Skutečné 

mnoţství bude násobeno plánovanou prodejní cenou ve výši 0,737 plánovanou pro obě 

varianty ve stejné výši. Hodnota trţeb v Kč je vypočtená násobením trţeb v EUR 

plánovaným kurzem dle jednotlivých variant plánu.  

 

                        Tab. 36: Srovnání plánu tržeb se skutečností za I. čtvrtletí 2011 

prodaných metrů v ks 2 437 757

tržby v EUR celkem 1 791 752 1 796 627 1 796 627

kurz CZK / EUR 24,364 23,900 23,200

tržby v Kč celkem 43 655 132 42 939 383 41 681 744

Ø cena  EUR za kus 0,735 0,737 0,737

Ø cena Kč za kus 17,91 17,61 17,10

I. čtvrtletí 2011

realistická 

varianta

pesimistická 

varianta
skutečnost

 
                           (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Skutečnost oproti realistické variantě plánu je o 716 tis. Kč vyšší z důvodu vyššího 

průměrného kurzu za I. čtvrtletí, neţ bylo plánováno.  
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          Graf 16 Srovnání plánu tržeb se skutečností v tis. Kč 
          (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

4.6.2 Porovnání výkonové spotřeby 

Výkonová spotřeba u variant plánu je přepočtena na 1 ks metru. U realistické varianty 

byla plánována výkonová spotřeba v celkové výši 111 778 tis. Kč a u pesimistické 

varianty byla plánována výkonová spotřeba ve výši 111 683 tis. Kč.  

  

                  Tab. 37: Srovnání výkonové spotřeby se skutečností za I. čtvrtletí 2011 

vyrobených metrů v ks 2 446 518

výkonová spotřeba v tis. Kč 27 947 28 085 28 061

Ø výkonová spotřeba na 1 ks 11,423 11,479 11,470

I. čtvrtletí 2011

skutečnost realistická 

varianta

pesimistická 

varianta

 
                    (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výše produkce byla v roce 2011 pro obě sestavené varianty plánu stejná a to ve výši 

9 737 288 ks metrů. Výkonová spotřeba odpovídá přibliţně stanoveným plánům. 

 

 

4.6.3 Porovnání osobních nákladů 

Výpočet osobních nákladů za I. čtvrtletí 2011 u jednotlivých variant plánu vychází 

z tabulky uvedené v kapitole 4.3.1. Vypočet u plánu vychází z průměrných nákladů na 1 

ks metru. Výše skutečných osobních nákladů za I. čtvrtletí roku 2011 je převzata 

z interních údajů společnosti.  
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                Tab. 38: Srovnání osobních nákladů se skutečností za I. čtvrtletí 2011 

počet vyrobených metrů v ks

celková počet pracovníků 183 184 184

mzdové náklady vč. nákladů na soc. a 

zdrav. poj. v tis. Kč
13 689 14 564 14 564

variabilní náklady v tis. Kč 7 543 8 064 8 064

počet pracovníků 129 130 130

Ø var. náklady na 1 pracovníka v tis. Kč 58 62 62

Ø var. náklady na 1 ks 3,083 3,296 3,296

fixní náklady v tis. Kč 6 147 6 500 6 500

počet pracovníků 54 54 54

Ø fix. náklady na 1 pracovníka v tis. Kč 114 120 120

Ø fix. náklady na 1 ks 2,512 2,657 2,657

I. čtvrtletí 2011

skutečnost
realistická 

varianta

pesimistická 

varianta

2 446 518

 
                  (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Rozdíl oproti skutečnosti ve fixních nákladech je způsoben tím, ţe ve fixních i 

variabilních nákladech u plánu je v ročních nákladech počítáno s roční odměnou 

vyplácenou v prosinci. Z tohoto důvodu jsou průměrné náklady na kus výrobku 

rozdílné. Dalším důvodem vzniklého rozdílu je skutečnost, ţe společnost zvyšuje mzdy 

k 1. únoru, tzn. ţe v rámci skutečných osobních nákladů je zvýšená mzda pouze za 

měsíc únor a březen 2011, zatím co v plánu je přepočítáno za 11 měsíců. Předpokládám 

proto, ţe v průběhu roku se rozdíly skutečnosti a plánovaných hodnot mohou sniţovat.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá sestavením dlouhodobého finančního plánu. Úvodní část 

práce je zaměřena na teoretické poznatky, které napomohly k sestavení dílčích částí 

plánu. Analytickou část tvoří základní informace o společnosti. Součástí této kapitoly je 

provedená analýza SLEPTE, analýza SWOT a Porterův model soustředění 

konkurenčních sil. Analytická část je zakončena zhodnocením finanční situace 

společnosti. 

 

Na základě získaných dat ze zmíněných oblastí byl sestaven finanční plán v realistické a 

pesimistické variantě na období 2011 – 2013. V realistické variantě finančního plánu je 

počítáno s růstem produkce o 3 % ročně a s mírnějším vývojem posilování české měny, 

která má výrazný vliv na hospodaření společnosti. V pesimistické variantě se 

předpokládá zachování plánovaného mnoţství na úrovni roku 2011 a dále je v této 

variantě zvýšen vliv posilování české měny.  

 

Realisticky sestavený finanční plán vykazuje stabilnější finanční situaci a lepší nebo 

minimálně stejné výsledky hospodaření, kterých bylo dosaţeno v letech 2006 – 2010. 

V realistické variantě společnost dosáhne kumulovaného zisku ve výši 17 189 tis. Kč. V 

pesimistické variantě finančního plánu společnost počítá s kritickým vývojem 

důleţitých ukazatelů jako je vývoj kurzu CZK / EUR a vyrobeného a prodaného 

mnoţství produkce, které mohou výrazně ohrozit výsledky hospodaření společnosti. 

Z tohoto důvodu dosáhla společnost za plánované období celkové kumulované ztráty 

902 tis. Kč. 

 

Závěr práce hodnotí obě varianty sestavených finančních plánů dle dosaţení zadaných 

cílů stanovených pro období 2011 – 2013. V realistické variantě bylo dosaţeno většiny 

stanovených cílů. V pesimistické variantě byly stanovené cíle splněny pouze v prvním 

roce sestaveného plánu. V závěru diplomové práce byla provedena kontrola sestavených 

variant plánů pomocí porovnání plánovaných dat se skutečnými výsledky hospodaření, 

kterých společnost dosáhla za I. čtvrtletí roku 2011. Z výsledků vyplývá, ţe sestavené 

varianty finančních plánů předběţně odpovídají skutečně dosahovaným výsledkům 

hospodaření.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CF Cash flow (peněţní tok) 

EBIT Earnings before Interest and Taxes (zisk před úroky a zdaněním) 

VH Výsledek hospodaření 

ROA Return on Assets (rentabilita celkových aktiv) 

ROE Return on Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

ROI Return on Investment (rentabilita vloţeného kapitálu) 

ROS Return on Sales (rentabilita trţeb) 

VZZ Výkaz zisku a ztráty 
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Příloha 1:  Účetní výkazy společnosti – Rozvaha za období 2006 – 2010 

(údaje jsou v tis. Kč) 

2006 2007 2008 2009 2010

AKTIVA CELKEM 157 818 170 580 165 803 151 332 143 260

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 94 150 97 843 93 337 89 253 78 220

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 27 13 70 38 121

B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0

B.I.3. Software 27 13 70 38 9

B.I.4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0

B.I.5. Goodwill 0 0 0 0 0

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 112

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 94 123 97 830 93 267 89 215 78 099

B.II.1. Pozemky 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629

B.II.2. Stavby 42 943 49 420 48 589 48 016 48 912

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 33 699 39 153 37 577 33 950 23 616

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0

B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 297 757 721 686 650

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 200 1 412 2 530 4 489 2 530

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11 355 5 459 2 221 445 762

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0

B.III.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 62 860 72 046 71 832 61 512 64 678

C.I. Zásoby 39 896 61 321 57 396 38 234 40 397

C.I.1. Materiál 33 827 51 080 48 601 31 253 32 304

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 2 850 3 418 3 911 3 107 4 503

C.I.3. Výrobky 3 219 6 823 4 884 3 874 3 069

C.I.4. Mladá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0

C.I.5. Zboží 0 0 0 0 0

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 521

C.II. Dlouhodobé pohledávky 36 32 32 136 32

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

C.II.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení
0 0 0 0 0

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 36 32 0 104 0

C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 32 32 32

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 9 314 7 956 4 867 2 022 4 560

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 3 452 36 40 263 1 322

C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

C.III.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení
0 0 0 0 0

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 5 784 6 088 4 582 1 688 2 096

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 78 144 245 71 0

C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

C.III.9. Jiné pohledávky 0 1 688 0 0 1 142

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 13 614 2 737 9 537 21 120 19 689

C.IV.1. Peníze 78 78 81 56 18

C.IV.2. Účty v bankách 13 536 2 659 9 456 21 064 19 671

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení 808 691 634 567 362

D.I.1. Náklady příštích období 800 691 634 567 360

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

D.I.3. Příjmy příštích období 8 0 0 0 2

Označení T e x t
Skutečnost v účetním období

 



 

 

Příloha 1 

Označení T e x t 2006 2007 2008 2009 2010

PASIVA CELKEM 157 818 170 580 165 803 151 332 143 260

A. Vlastní kapitál 124 037 129 332 115 828 114 405 119 653

A.I. Základní kapitál 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000

A.I.1. Základní kapitál 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0

A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0

A.II. Kapitálové fondy 0 1 688 -3 786 -168 1 142

A.II.1. Emisní ažio 0 0 0 0 0

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 1 688 -3 786 -168 1 142

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0 0 0 0 0

A.II.5. Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 0

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 4 262 4 801 5 022 5 002 4 942

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 4 251 4 726 4 911 4 911 4 911

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 11 75 111 91 31

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 43 274 52 150 55 509 47 592 42 571

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 43 274 52 150 55 509 47 592 42 571

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 501 3 693 -7 917 -5 021 3 998

B. Cizí zdroje 33 603 41 028 49 570 36 919 23 496

B.I. Rezervy 0 0 24 24 0

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0

B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 24 24 0

B.II. Dlouhodobé závazky 14 270 21 844 30 610 25 685 14 806

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 8 249 15 972 26 930 23 819 12 530

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0

B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0

B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0

B.II.9. Jiné závazky 0 0 0 0 203

B.II.10. Odložený daňový závazek 6 021 5 872 3 680 1 866 2 073

B.III. Krátkodobé závazky 15 748 19 184 18 936 11 210 8 690

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 8 187 9 030 7 996 6 084 2 157

B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 3 119 3 345 3 952 2 801 3 514

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 854 2 064 2 152 1 606 1 668

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 578 641 593 423 1 068

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 3 584 0 0 0

B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

B.III.10. Dohadné účty pasivní 204 12 36 15 12

B.III.11. Jiné závazky 1 806 508 4 207 281 271

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 3 585

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 3 585 0 0 0 0

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

C.I. Časové rozlišení 178 220 405 8 111

C.I.1. Výdaje příštích období 178 220 405 8 111

C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0

Schváleno MF ČR Název a ROZVAHABěţné Běţné Schváleno MF ČR Název a ROZVAHABěţné Běţné Schváleno MF ČR Název a ROZVAHABěţné Běţné Schváleno MF ČR Název a ROZVAHABěţné Běţné 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2:  Účetní výkazy společnosti – Výkaz zisku a ztráty za období 2006 – 2010 

(údaje jsou v tis. Kč) 

2006 2007 2008 2009 2010

I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0

+ Obchodní marže 0 0 0 0 0

II. Výkony 184 701 209 998 223 383 162 285 172 039

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 174 272 187 446 198 382 154 825 158 191

II. 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 630 4 049 -1 404 -1 814 699

II. 3. Aktivace 9 799 18 503 26 405 9 274 13 149

B.    Výkonová spotřeba 109 327 136 254 152 050 98 521 101 293

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 97 264 123 037 137 264 89 336 91 431

B. 2. Služby 12 063 13 217 14 786 9 185 9 862

+ Přidaná hodnota 75 374 73 744 71 333 63 764 70 746

C.    Osobní náklady 50 539 58 008 65 881 54 201 55 012

C. 1. Mzdové náklady 36 871 42 435 48 928 41 114 40 841

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 13 125 14 853 16 270 12 549 13 336

C. 4. Sociální náklady 543 720 683 538 835

D. Daně a poplatky 99 74 92 88 124

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11 738 12 648 15 723 15 344 15 070

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 459 133 817 472 1 076

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 241 0 486 72 316

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 218 133 331 400 760

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu 167 133 463 330 1 534

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 64 0 858

F. 2. Prodaný materiál 167 133 399 330 676

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

komplexních nákladů příštích období
214 -176 -694 0 84

IV. Ostatní provozní výnosy 1 519 2 188 2 165 2 715 3 741

H. Ostatní provozní náklady 1 499 1 645 2 146 1 149 1 090

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 13 096 3 733 -9 296 -4 161 2 649

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem
0 0 0 0 0

VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0

VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 27 18 18 9 3

N. Nákladové úroky 824 870 1 824 1 099 837

XI. Ostatní finanční výnosy 2 882 3 617 8 695 6 646 5 962

O. Ostatní finanční náklady 2 625 2 634 7 650 8 186 2 926

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0

* Finanční výsledek hospodaření -540 131 -761 -2 630 2 202

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3 055 171 -2 140 -1 770 853

Q. 1. - splatná 2 416 320 52 44 646

Q. 2. - odložená 639 -149 -2 192 -1 814 207

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 9 501 3 693 -7 917 -5 021 3 998

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0

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

S. 1. - splatná 0 0 0 0 0

S. 2. - odložená 0 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 9 501 3 693 -7 917 -5 021 3 998

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 12 556 3 864 -10 057 -6 791 4 851

Skutečnost v účetním období
Označení T e x t

 
 



 

 

Příloha 3:  Účetní výkazy společnosti – Cash Flow za období 2006 – 2010 

(údaje jsou v tis. Kč) 
Označení T e x t 2006 2007 2008 2009 2010

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 27 551 13 614 2 737 9 537 21 120

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 12 556 3 864 -10 057 -6 791 4 851

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 12 507 13 325 16 413 16 360 16 531

A.1.1.
Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále 

umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)
11 738 12 648 15 723 15 344 15 070

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 214 -177 -693 0 84

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -241 0 -422 -72 542

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0 0 0 0

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované 

výnosové úroky (-)
797 852 1 806 1 090 834

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace -1 2 -1 -2 1

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 

mimořádnými položkami
25 063 17 189 6 356 9 569 21 382

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 3 145 -15 149 3 567 19 416 -6 231

A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a 

dohadných účtů aktivních
-5 413 6 206 2 774 2 945 -2 229

A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového 

rozlišení a dohadných účtů pasivních
9 737 -107 -3 849 -2 691 -1 732

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -1 179 -21 248 4 642 19 162 -2 270

A.2.4.
Změna stavu krákodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků 

a ekvivalentů
0 0 0 0 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 28 208 2 040 9 923 28 985 15 151

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -824 -870 -1 824 -1 099 -837

A.4. Přijaté úroky (+) 27 18 18 9 3

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá léta (-) -5 958 -3 210 -1 368 -181 -21

A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný 

výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné čin.
0 0 0 0 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0 0 0 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 21 453 -2 022 6 749 27 714 14 296

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -25 022 -16 342 -11 280 -11 258 -4 897

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 241 0 486 72 316

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -24 781 -16 342 -10 794 -11 186 -4 581

Peněžní toky z finančních činností

C.1.
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které 

spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty
-10 520 7 574 10 958 -4 925 -11 086

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -89 -87 -113 -20 -60

C.2.1.
Zvýšení pen. prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýš. zákl. kapitálu, 

emisnáho ažia, event. rezervního fondu včetně slož. zál. na toto zvýšení (+)
0 0 0 0 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0 0 0 0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 0 0 0 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 0 0 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) -89 -87 -113 -20 -60

C.2.6.
Vyplac. dividendy nebo podíly na zisku vč. zaplac. srážk. daně vztahující se k těmto 

nárokům a včetně fin. vypoř. se společníky v. o. s. a komplementáři k. s (-)
0 0 0 0 0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -10 609 7 487 10 845 -4 945 -11 146

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -13 937 -10 877 6 800 11 583 -1 431

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 13 614 2 737 9 537 21 120 19 689  

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4:  Horizontální analýza Rozvahy za období 2006 – 2010 

abs. % abs. % abs. % abs. %

AKTIVA CELKEM 12 762 8,09% -4 777 -2,80% -14 471 -8,73% -8 072 -5,33%

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Dlouhodobý majetek 3 693 3,92% -4 506 -4,61% -4 084 -4,38% -11 033 -12,36%

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -14 -51,85% 57 438,46% -32 -45,71% 83 218,42%

B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.I.3. Software -14 -51,85% 57 438,46% -32 -45,71% -29 -76,32%

B.I.4. Ocenitelná práva 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.I.5. Goodwill 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 112 100,00%

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 707 3,94% -4 563 -4,66% -4 052 -4,34% -11 116 -12,46%

B.II.1. Pozemky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II.2. Stavby 6 477 15,08% -831 -1,68% -573 -1,18% 896 1,87%

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 454 16,18% -1 576 -4,03% -3 627 -9,65% -10 334 -30,44%

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 460 154,88% -36 -4,76% -35 -4,85% -36 -5,25%

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -2 788 -66,38% 1 118 79,18% 1 959 77,43% -1 959 -43,64%

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek -5 896 -51,92% -3 238 -59,31% -1 776 -79,96% 317 71,24%

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný 

vliv

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C. Oběžná aktiva 9 186 14,61% -214 -0,30% -10 320 -14,37% 3 166 5,15%

C.I. Zásoby 21 425 53,70% -3 925 -6,40% -19 162 -33,39% 2 163 5,66%

C.I.1. Materiál 17 253 51,00% -2 479 -4,85% -17 348 -35,69% 1 051 3,36%

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 568 19,93% 493 14,42% -804 -20,56% 1 396 44,93%

C.I.3. Výrobky 3 604 111,96% -1 939 -28,42% -1 010 -20,68% -805 -20,78%

C.I.4. Mladá zvířata a jejich skupiny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.I.5. Zboží 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 521 0,00%

C.II. Dlouhodobé pohledávky -4 -11,11% 0 0,00% 104 325,00% -104 -76,47%

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.II.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy -4 -11,11% -32 -100,00% 104 0,00% -104 -100,00%

C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.II.7. Jiné pohledávky 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.III. Krátkodobé pohledávky -1 358 -14,58% -3 089 -38,83% -2 845 -58,45% 2 538 125,52%

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů -3 416 -98,96% 4 11,11% 223 557,50% 1 059 402,66%

C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.III.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 304 5,26% -1 506 -24,74% -2 894 -63,16% 408 24,17%

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 66 84,62% 101 70,14% -174 -71,02% -71 -100,00%

C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.III.9. Jiné pohledávky 1 688 100,00% -1 688 -100,00% 0 0,00% 1 142 0,00%

C.IV. Krátkodobý finanční majetek -10 877 -79,90% 6 800 248,45% 11 583 121,45% -1 431 -6,78%

C.IV.1. Peníze 0 0,00% 3 3,85% -25 -30,86% -38 -67,86%

C.IV.2. Účty v bankách -10 877 -80,36% 6 797 255,62% 11 608 122,76% -1 393 -6,61%

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

D.I. Časové rozlišení -117 -14,48% -57 -8,25% -67 -10,57% -205 -36,16%

D.I.1. Náklady příštích období -109 -13,63% -57 -8,25% -67 -10,57% -207 -36,51%

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

D.I.3. Příjmy příštích období -8 -100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00%

rozdíl 2007/2006 rozdíl 2008/2007 rozdíl 2009/2008 rozdíl 2010/2009
Označení T e x t

 

 

 

 



 

 

Příloha 4 

abs. % abs. % abs. % abs. %

PASIVA CELKEM 12 762 8,09% -4 777 -2,80% -14 471 -8,73% -8 072 -5,33%

A. Vlastní kapitál 5 295 4,27% -13 504 -10,44% -1 423 -1,23% 5 248 4,59%

A.I. Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.I.1. Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.II. Kapitálové fondy 1 688 100,00% -5 474 -324,29% 3 618 -95,56% 1 310 -779,76%

A.II.1. Emisní ažio 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 1 688 100,00% -5 474 -324,29% 3 618 -95,56% 1 310 -779,76%

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.II.5. Rozdíly z přeměn společností 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 539 12,65% 221 4,60% -20 -0,40% -60 -1,20%

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 475 11,17% 185 3,91% 0 0,00% 0 0,00%

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 64 581,82% 36 48,00% -20 -18,02% -60 -65,93%

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 8 876 20,51% 3 359 6,44% -7 917 -14,26% -5 021 -10,55%

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 8 876 20,51% 3 359 6,44% -7 917 -14,26% -5 021 -10,55%

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -5 808 -61,13% -11 610 -314,38% 2 896 -36,58% 9 019 -179,63%

B. Cizí zdroje 7 425 22,10% 8 542 20,82% -12 651 -25,52% -13 423 -36,36%

B.I. Rezervy

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.I.4. Ostatní rezervy 0 0,00% 24 100,00% 0 0,00% -24 -100,00%

B.II. Dlouhodobé závazky 7 574 53,08% 8 766 40,13% -4 925 -16,09% -10 879 -42,36%

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 7 723 93,62% 10 958 68,61% -3 111 -11,55% -11 289 -47,39%

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům 

sdružení

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.II.9. Jiné závazky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 203 100,00%

B.II.10. Odložený daňový závazek -149 -2,47% -2 192 -37,33% -1 814 -49,29% 207 11,09%

B.III. Krátkodobé závazky 3 436 21,82% -248 -1,29% -7 726 -40,80% -2 520 -22,48%

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 843 10,30% -1 034 -11,45% -1 912 -23,91% -3 927 -64,55%

B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům 

sdružení

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 226 7,25% 607 18,15% -1 151 -29,12% 713 25,46%

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 210 11,33% 88 4,26% -546 -25,37% 62 3,86%

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 63 10,90% -48 -7,49% -170 -28,67% 645 152,48%

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 3 584 0,00% -3 584 -100,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.III.10. Dohadné účty pasivní -192 -94,12% 24 200,00% -21 -58,33% -3 -20,00%

B.III.11. Jiné závazky -1 298 -71,87% 3 699 728,15% -3 926 -93,32% -10 -3,56%

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -3 585 -100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry -3 585 -100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.I. Časové rozlišení 42 23,60% 185 84,09% -397 -98,02% 103 1287,50%

C.I.1. Výdaje příštích období 42 23,60% 185 84,09% -397 -98,02% 103 1287,50%

C.I.2. Výnosy příštích období 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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Příloha 5:  Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty za období 2006 – 2010 

abs. % abs. % abs. % abs. %

I. Tržby za prodej zboží

A. Náklady vynaložené na prodané zboží

+ Obchodní marže

II. Výkony 25 297 13,70% 13 385 6,37% -61 098 -27,35% 9 754 6,01%

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 13 174 7,56% 10 936 5,83% -43 557 -21,96% 3 366 2,17%

II. 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 3 419 542,70% -5 453 -134,68% -410 29,20% 2 513 -138,53%

II. 3. Aktivace 8 704 88,83% 7 902 42,71% -17 131 -64,88% 3 875 41,78%

B.    Výkonová spotřeba 26 927 24,63% 15 796 11,59% -53 529 -35,20% 2 772 2,81%

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 25 773 26,50% 14 227 11,56% -47 928 -34,92% 2 095 2,35%

B. 2. Služby 1 154 9,57% 1 569 11,87% -5 601 -37,88% 677 7,37%

+ Přidaná hodnota -1 630 -2,16% -2 411 -3,27% -7 569 -10,61% 6 982 10,95%

C.    Osobní náklady 7 469 14,78% 7 873 13,57% -11 680 -17,73% 811 1,50%

C. 1. Mzdové náklady 5 564 15,09% 6 493 15,30% -7 814 -15,97% -273 -0,66%

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 728 13,17% 1 417 9,54% -3 721 -22,87% 787 6,27%

C. 4. Sociální náklady 177 32,60% -37 -5,14% -145 -21,23% 297 55,20%

D. Daně a poplatky -25 -25,25% 18 24,32% -4 -4,35% 36 40,91%

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 910 7,75% 3 075 24,31% -379 -2,41% -274 -1,79%

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -326 -71,02% 684 514,29% -345 -42,23% 604 127,97%

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -241 -100,00% 486 0,00% -414 -85,19% 244 338,89%

III. 2. Tržby z prodeje materiálu -85 -38,99% 198 148,87% 69 20,85% 360 90,00%

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu -34 -20,36% 330 248,12% -133 -28,73% 1 204 364,85%

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0,00% 64 0,00% -64 -100,00% 858 0,00%

F. 2. Prodaný materiál -34 -20,36% 266 200,00% -69 -17,29% 346 104,85%

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

komplexních nákladů příštích období -390 -182,24% -518 294,32% 694 -100,00% 84 0,00%

IV. Ostatní provozní výnosy 669 44,04% -23 -1,05% 550 25,40% 1 026 37,79%

H. Ostatní provozní náklady 146 9,74% 501 30,46% -997 -46,46% -59 -5,13%

V. Převod provozních výnosů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

I. Převod provozních nákladů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

* Provozní výsledek hospodaření -9 363 -71,50% -13 029 -349,02% 5 135 -55,24% 6 810 -163,66%

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

K. Náklady z finančního majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

X. Výnosové úroky -9 -33,33% 0 0,00% -9 -50,00% -6 -66,67%

N. Nákladové úroky 46 5,58% 954 109,66% -725 -39,75% -262 -23,84%

XI. Ostatní finanční výnosy 735 25,50% 5 078 140,39% -2 049 -23,57% -684 -10,29%

O. Ostatní finanční náklady 9 0,34% 5 016 190,43% 536 7,01% -5 260 -64,26%

XII. Převod finančních výnosů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

P. Převod finančních nákladů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

* Finanční výsledek hospodaření 671 -124,26% -892 -680,92% -1 869 245,60% 4 832 -183,73%

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -2 884 -94,40% -2 311 -1351,46% 370 -17,29% 2 623 -148,19%

Q. 1. - splatná -2 096 -86,75% -268 -83,75% -8 -15,38% 602 1368,18%

Q. 2. - odložená -788 -123,32% -2 043 1371,14% 378 -17,24% 2 021 -111,41%

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -5 808 -61,13% -11 610 -314,38% 2 896 -36,58% 9 019 -179,63%

XIII. Mimořádné výnosy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

R. Mimořádné náklady 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S. 1. - splatná 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

S. 2. - odložená 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

* Mimořádný výsledek hospodaření

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -5 808 -61,13% -11 610 -314,38% 2 896 -36,58% 9 019 -179,63%

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -8 692 -69,23% -13 921 -360,27% 3 266 -32,47% 11 642 -171,43%
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Příloha 6:  Horizontální analýza Cash flow za období 2006 – 2010 

abs. % abs. % abs. % abs. %

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období -13 937 -50,59% -10 877 -79,90% 6 800 248,45% 11 583 121,45%

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -8 692 -69,23% -13 921 -360,27% 3 266 -32,47% 11 642 -171,43%

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 818 6,54% 3 088 23,17% -53 -0,32% 171 1,05%

A.1.1.
Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a 

dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)
910 7,75% 3 075 24,31% -379 -2,41% -274 -1,79%

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -391 -182,71% -516 291,53% 693 -100,00% 84 100,00%

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 241 -100,00% -422 100,00% 350 -82,94% 614 -852,78%

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované 

výnosové úroky (-)
55 6,90% 954 111,97% -716 -39,65% -256 -23,49%

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 3 -300,00% -3 -150,00% -1 100,00% 3 -150,00%

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 

kapitálu a mimořádnými položkami
-7 874 -31,42% -10 833 -63,02% 3 213 50,55% 11 813 123,45%

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -18 294 -581,69% 18 716 -123,55% 15 849 444,32% -25 647 -132,09%

A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového 

rozlišení a dohadných účtů aktivních
11 619 -214,65% -3 432 -55,30% 171 6,16% -5 174 -175,69%

A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů 

časového rozlišení a dohadných účtů pasivních
-9 844 -101,10% -3 742 3497,20% 1 158 -30,09% 959 -35,64%

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -20 069 1702,21% 25 890 -121,85% 14 520 312,80% -21 432 -111,85%

A.2.4.
Změna stavu krákodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 

prostředků a ekvivalentů
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami -26 168 -92,77% 7 883 386,42% 19 062 192,10% -13 834 -47,73%

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -46 5,58% -954 109,66% 725 -39,75% 262 -23,84%

A.4. Přijaté úroky (+) -9 -33,33% 0 0,00% -9 -50,00% -6 -66,67%

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá léta (-) 2 748 -46,12% 1 842 -57,38% 1 187 -86,77% 160 -88,40%

A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný 

výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné čin.
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -23 475 -109,43% 8 771 -433,78% 20 965 310,64% -13 418 -48,42%

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 8 680 -34,69% 5 062 -30,98% 22 -0,20% 6 361 -56,50%

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv -241 -100,00% 486 100,00% -414 -85,19% 244 338,89%

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 8 439 -34,05% 5 548 -33,95% -392 3,63% 6 605 -59,05%

Peněžní toky z finančních činností

C.1.
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, 

které spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty
18 094 -172,00% 3 384 44,68% -15 883 -144,94% -6 161 125,10%

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 2 -2,25% -26 29,89% 93 -82,30% -40 200,00%

C.2.1.
Zvýšení pen. prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýš. zákl. kapitálu, 

emisnáho ažia, event. rezervního fondu včetně slož. zál. na toto zvýšení (+)
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 2 -2,25% -26 29,89% 93 -82,30% -40 200,00%

C.2.6.
Vyplac. dividendy nebo podíly na zisku vč. zaplac. srážk. daně vztahující se k 

těmto nárokům a včetně fin. vypoř. se společníky v. o. s. a komplementáři k. s (-)
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 18 096 -170,57% 3 358 44,85% -15 790 -145,60% -6 201 125,40%

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 3 060 -21,96% 17 677 -162,52% 4 783 70,34% -13 014 -112,35%

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období -10 877 -79,90% 6 800 248,45% 11 583 121,45% -1 431 -6,78%
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Příloha 7:  Vertikální analýza Rozvahy za období 2006 – 2010 

2006 2007 2008 2009 2010

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B. Dlouhodobý majetek 59,66% 57,36% 56,29% 58,98% 54,60%

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,02% 0,01% 0,04% 0,03% 0,08%

B.I.1. Zřizovací výdaje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.I.3. Software 0,02% 0,01% 0,04% 0,03% 0,01%

B.I.4. Ocenitelná práva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.I.5. Goodwill 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 59,64% 57,35% 56,25% 58,95% 54,52%

B.II.1. Pozemky 1,03% 0,95% 0,98% 1,08% 1,14%

B.II.2. Stavby 27,21% 28,97% 29,31% 31,73% 34,14%

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 21,35% 22,95% 22,66% 22,43% 16,48%

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,19% 0,44% 0,43% 0,45% 0,45%

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2,66% 0,83% 1,53% 2,97% 1,77%

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 7,19% 3,20% 1,34% 0,29% 0,53%

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C. Oběžná aktiva 39,83% 42,24% 43,32% 40,65% 45,15%

C.I. Zásoby 25,28% 35,95% 34,62% 25,26% 28,20%

C.I.1. Materiál 21,43% 29,94% 29,31% 20,65% 22,55%

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 1,81% 2,00% 2,36% 2,05% 3,14%

C.I.3. Výrobky 2,04% 4,00% 2,95% 2,56% 2,14%

C.I.4. Mladá zvířata a jejich skupiny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.I.5. Zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36%

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,02% 0,02% 0,02% 0,09% 0,02%

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.II.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,02% 0,02% 0,00% 0,07% 0,00%

C.II.6. Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.II.7. Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02%

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.III. Krátkodobé pohledávky 5,90% 4,66% 2,94% 1,34% 3,18%

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 2,19% 0,02% 0,02% 0,17% 0,92%

C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.III.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 3,66% 3,57% 2,76% 1,12% 1,46%

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,05% 0,08% 0,15% 0,05% 0,00%

C.III.8. Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.III.9. Jiné pohledávky 0,00% 0,99% 0,00% 0,00% 0,80%

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 8,63% 1,60% 5,75% 13,96% 13,74%

C.IV.1. Peníze 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,01%

C.IV.2. Účty v bankách 8,58% 1,56% 5,70% 13,92% 13,73%

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

D.I. Časové rozlišení 0,51% 0,41% 0,38% 0,37% 0,25%

D.I.1. Náklady příštích období 0,51% 0,41% 0,38% 0,37% 0,25%

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

D.I.3. Příjmy příštích období 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Označení T e x t
Skutečnost v účetním období

 

 



 

 

Příloha 7 

Označení T e x t 2006 2007 2008 2009 2010

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A. Vlastní kapitál 78,59% 75,82% 69,86% 75,60% 83,52%

A.I. Základní kapitál 42,45% 39,28% 40,41% 44,27% 46,77%

A.I.1. Základní kapitál 42,45% 39,28% 40,41% 44,27% 46,77%

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A.I.3. Změny základního kapitálu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A.II. Kapitálové fondy 0,00% 0,99% -2,28% -0,11% 0,80%

A.II.1. Emisní ažio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00% 0,99% -2,28% -0,11% 0,80%

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A.II.5. Rozdíly z přeměn společností 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2,70% 2,81% 3,03% 3,31% 3,45%

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 2,69% 2,77% 2,96% 3,25% 3,43%

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0,01% 0,04% 0,07% 0,06% 0,02%

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 27,42% 30,57% 33,48% 31,45% 29,72%

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 27,42% 30,57% 33,48% 31,45% 29,72%

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 6,02% 2,16% -4,77% -3,32% 2,79%

B. Cizí zdroje 21,29% 24,05% 29,90% 24,40% 16,40%

B.I. Rezervy 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.I.4. Ostatní rezervy 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%

B.II. Dlouhodobé závazky 9,04% 12,81% 18,46% 16,97% 10,34%

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 5,23% 9,36% 16,24% 15,74% 8,75%

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.II.4.
Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům 

sdružení
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.II.6. Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.II.8. Dohadné účty pasivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.II.9. Jiné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14%

B.II.10. Odložený daňový závazek 3,82% 3,44% 2,22% 1,23% 1,45%

B.III. Krátkodobé závazky 9,98% 11,25% 11,42% 7,41% 6,07%

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 5,19% 5,29% 4,82% 4,02% 1,51%

B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.4.
Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům 

sdružení
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 1,98% 1,96% 2,38% 1,85% 2,45%

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1,17% 1,21% 1,30% 1,06% 1,16%

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 0,37% 0,38% 0,36% 0,28% 0,75%

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 0,00% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.9. Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.III.10. Dohadné účty pasivní 0,13% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%

B.III.11. Jiné závazky 1,14% 0,30% 2,54% 0,19% 0,19%

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.I. Časové rozlišení 0,11% 0,13% 0,24% 0,01% 0,08%

C.I.1. Výdaje příštích období 0,11% 0,13% 0,24% 0,01% 0,08%

C.I.2. Výnosy příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 

 

 

 

 



 

 

Příloha 8:  Vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty za období 2006 – 2010 

2006 2007 2008 2009 2010

I. Tržby za prodej zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

+ Obchodní marže 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

II. Výkony 97,42% 97,24% 95,03% 94,28% 94,10%

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 91,92% 86,80% 84,39% 89,95% 86,53%

II. 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 0,33% 1,87% -0,60% -1,05% 0,38%

II. 3. Aktivace 5,17% 8,57% 11,23% 5,39% 7,19%

B.    Výkonová spotřeba 57,67% 63,09% 64,68% 57,24% 55,41%

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 51,30% 56,97% 58,39% 51,90% 50,01%

B. 2. Služby 6,36% 6,12% 6,29% 5,34% 5,39%

+ Přidaná hodnota 39,76% 34,15% 30,34% 37,04% 38,70%

C.    Osobní náklady 26,66% 26,86% 28,03% 31,49% 30,09%

C. 1. Mzdové náklady 19,45% 19,65% 20,81% 23,89% 22,34%

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6,92% 6,88% 6,92% 7,29% 7,29%

C. 4. Sociální náklady 0,29% 0,33% 0,29% 0,31% 0,46%

D. Daně a poplatky 0,05% 0,03% 0,04% 0,05% 0,07%

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6,19% 5,86% 6,69% 8,91% 8,24%

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,24% 0,06% 0,35% 0,27% 0,59%

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,13% 0,00% 0,21% 0,04% 0,17%

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 0,11% 0,06% 0,14% 0,23% 0,42%

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu 0,09% 0,06% 0,20% 0,19% 0,84%

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,47%

F. 2. Prodaný materiál 0,09% 0,06% 0,17% 0,19% 0,37%

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

komplexních nákladů příštích období
0,11% -0,08% -0,30% 0,00% 0,05%

IV. Ostatní provozní výnosy 0,80% 1,01% 0,92% 1,58% 2,05%

H. Ostatní provozní náklady 0,79% 0,76% 0,91% 0,67% 0,60%

V. Převod provozních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

I. Převod provozních nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* Provozní výsledek hospodaření 6,91% 1,73% -3,95% -2,42% 1,45%

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

K. Náklady z finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

X. Výnosové úroky 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

N. Nákladové úroky 0,43% 0,40% 0,78% 0,64% 0,46%

XI. Ostatní finanční výnosy 1,52% 1,67% 3,70% 3,86% 3,26%

O. Ostatní finanční náklady 1,38% 1,22% 3,25% 4,76% 1,60%

XII. Převod finančních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

P. Převod finančních nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* Finanční výsledek hospodaření -0,28% 0,06% -0,32% -1,53% 1,20%

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1,61% 0,08% -0,91% -1,03% 0,47%

Q. 1. - splatná 1,27% 0,15% 0,02% 0,03% 0,35%

Q. 2. - odložená 0,34% -0,07% -0,93% -1,05% 0,11%

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5,01% 1,71% -3,37% -2,92% 2,19%

XIII. Mimořádné výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R. Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

S. 1. - splatná 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

S. 2. - odložená 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* Mimořádný výsledek hospodaření 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 5,01% 1,71% -3,37% -2,92% 2,19%

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 6,62% 1,79% -4,28% -3,95% 2,65%

Označení T e x t
Skutečnost v účetním období

 


