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Anotace 

 

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku East 

Bohemia Airport, a.s. v letech 2005-2008. Vychází z účetních výkazů ve sledovaném 

období firmy. Zjišťuje problémy a navrhuje moţná opatření, jeţ povedou v budoucnu ke 

zlepšení stávající finanční situace podniku. Práce se téţ bude zabývat informačním 

systémem firmy a návrhem na zlepšení tohoto systému. 
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Anotation  

The B.A. thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the East 

Bohemia Airport, a.s. in the 2005 – 2008 period. It is based on the financial statements 

from the given period of time. It identifies problems and proposes solutions which will 

lead to the improvements of the company’s financial situation in the future. The thesis 

will also deal with the company’s information system and propose its improvement. 
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ÚVOD 

Finanční analýza slouţí především pro ekonomické rozhodování a posouzení 

finanční situace firmy. Díky ní se můţeme připravit na různá opatření, aby v budoucnu 

nedocházelo k finančním a ekonomickým problémům. 

Pro zpracování vyuţíváme účetních výkazů - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

přehled o peněţních tocích společnosti. Při zpracování vyuţíváme různých finančních 

ukazatelů a výsledky se pak porovnávají s oborovými hodnotami. V této práci pak 

zhodnotíme celou finanční situaci podniku a pokusíme se navrhnout případná vylepšení, 

tak aby společnost vykazovalo lepších hodnot. 

Pro finanční analýzu jsem si vybral společnost East Bohemia Airport, a.s., která 

podniká, jak je zřejmé v názvu, v oblasti poskytování sluţeb a to konkrétně sluţeb 

v letecké dopravě. Společnost působící v Pardubicích se zabývá komerční leteckou 

dopravou, obecným letectvím a cargo lety. Jako sledované období jsem vybral roky 

2005 aţ 2008. 

V další části bakalářské práce se budu zabývat informačním systémem 

společnosti, analýzou stávajícího systému a pokusím se  vylepšit či navrhnout jiný a 

lepší systém. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE  

1.1 Charakteristika analyzovaného podniku 

1.1.1 Základní údaje o podniku 

Spisová značka: B 915 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové 

Název subjektu: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 

IČO: 48154938 

Sídlo: Pardubice 6, Letiště Pardubice, PSČ 53006 

Den zápisu: 09. 02. 1993 

 

Organizace je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vloţka 

915. Základní kapitál společnosti: 132 500 000,- Kč, splacen z 100%. Základní kapitál 

je tvořen 862 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné 

podobě, 130 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné 

podobě a 4000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 11 250,- Kč v 

listinné podobě. 

 

Společnost má dva akcionáře:              Statutární město Pardubice vlastní 66 % akcií. 

                                                  Pardubický kraj vlastní 34 % akcií. 

Předmět podnikání 

 Poskytování technických sluţeb souvisejících s provozem letiště 

 Technická činnost v dopravě 

 Velkoobchod 

 Maloobchod se smíšeným zboţím 

 Zprostředkování sluţeb 

 Pronájem a půjčování věcí movitých 

 Skladování zboţí a manipulace s nákladem 

 Realitní činnost 
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 Správa a údrţba nemovitostí 

 Nákup prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou 

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském 

balení do 50 kg na jeden kus balení… 

 Výkon činnosti a sluţeb souvisejících s provozováním letiště a leteckých 

sluţeb…. 

1.1.2 Vznik podniku 

Akciová společnost East Bohemian Airport, a.s. byla zaloţena 29. 1. 1993 za 

účelem zahájení civilního provozu na letišti Pardubice, které do této doby slouţilo 

výhradně vojenským účelům. 

Po jednáních s Ministerstvem obrany bylo v roce 1995 uděleno společnosti 

povolení k vyuţívání letiště k civilním účelům. V tomto roce byl rovněţ Ministerstvem 

dopravy a spojů, odborem pro civilní letectví udělen souhlas společnosti k poskytování 

sluţeb při odbavovacím procesu na letišti Pardubice.  

18. 5. 1995 byl zahájen na letišti Pardubice mezinárodní letový provoz na 

základě získání statutu veřejného mezinárodního letiště s provozem VFR, tj. provoz za 

viditelnosti země (při tomto typu provozu nemusí být na letišti přístroje pro navigaci 

přiblíţení letadel). 

V roce 1996 byl rozšířen statut mezinárodního letiště o provoz za podmínek IFR, 

tj. za ztíţené viditelnosti a v noci.  

V roce 1997 došlo k dalšímu zlepšení standardu poskytovaných sluţeb 

otevřením zrekonstruované odletové haly pro charterové lety. 

V roce 2007 byl zahájen provoz na prvních dvou pravidelných linkách, a to do 

Moskvy a Petrohradu. 

V roce 2007 byla zahájena rekonstrukce objektu vojenské jídelny na dočasnou 

odletovou a příletovou halu. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2008. Letiště tak 

naplnilo povinnosti vyplývající ze vstupu ČR do Schengenského prostoru. 
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1.1.3 Výrobní program podniku 

Letiště Pardubice je regionální letiště se statutem veřejného mezinárodního 

letiště, se smíšeným civilním a vojenským provozem. 

 

1.1.3.1 Služby Pardubického letiště 

 

Odbavení cestujících 

 Sluţby pro odbavení cestujících na odletu a příletu. 

 Sluţby odbavení zavazadel cestujících na příletu a odletu. 

 Sluţby poskytovány bez časového omezení dle poţadavku CK nebo 

dopravce. 

 

Odbavení nákladu 

Na letišti jsou běţně odbavována nákladní letadla včetně velkých nákladních 

letadel typu IL-76. 

 Nakládání a vykládání letadel. 

 Sluţby celního deklaranta pro export/import (na vyţádání). 

 Manipulace s nebezpečným nákladem vyškolenými, certifikovanými 

pracovníky. 

 Odbavení nákladu a letadla v minimálních časech. 

 Moţnost supervisingu zástupce odesilatele/příjemce přímo u 

nakládky/vykládky. 

 Sluţby poskytovány bez časového omezení dle poţadavku 

odesilatele/příjemce nebo dopravce. 

 Ţádná hluková nebo emisní omezení. 
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Sluţby posádkám letadel 

 Celní a pasové odbavení na odletu/příletu. 

 Poskytování meteo informací. 

 Poskytování předletových informací (traťové a letištní NOTAMy 

atd.). 

 Přijímání a odesílání provozních informací a jejich koordinace. 

 Příprava a poskytování dokumentů z odbavení cestujících a nákladu. 

 Přeprava po letišti od/k letadlu. 

 Přeprava z/na letiště do/z hotelu. 

 Zajištění hotelových reservací. 

 

Technická obsluha letadel 

 Tlakové i spádové zásobování leteckým palivem - JET A1, AVGAS 

100 LL, (SHELL, ESSO) 

 Zásobování el. energií z pozemního zdroje 

 Vzduchový startovací zdroj 

 Catering (prostřednictvím firmy Gastro-Hroch s.r.o.) 

 Úklid letadel 

 Obsluha toalet letadel 

 Zásobování pitnou vodou 

 Odmrazování letadel (SAE typ I: Octagon Octaflo EF80, SAE typ 

IV: Octagon E-Max) 

 Nakládání a vykládání zavazadel a nákladu 

 Přeprava cestujících a zavazadel z/do místa odbavení k/od letadlu(a) 

 

Odbavení probíhá v souladu s postupy stanovenými v IATA Aircraft Handling 

Manual na základě ustanovení obsaţených v IATA Standard Ground Handling 

Agreement. 
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Ostatní sluţby 

 Zprostředkování pronájmu automobilů 

 Zprostředkování letecké osobní i nákladní dopravy 

 Provádění hotelových reservací 

1.1.4 Prodejní trhy a konkurence 

Letiště v Pardubicích nemůţe konkurovat zařízením, jako je Ruzyňské letiště, 

letiště v Brně a v Ostravě. Pokud budeme brát v potaz východní část Čech, tak na 

konkurenci narazí zřídka. East Bohemia se soustřeďuje hlavně na východní část, coţ je 

Rusko a Ukrajina, kde se snaţí zúročit své působení. 

1.1.5 Obchodní strategie 

Společnost EBA, a.s. ve spolupráci se svým majoritním akcionářem Statutárním 

městem Pardubice má zájem investovat do rozvoje pardubického letiště v nejbliţších 

letech značné finanční prostředky blíţící se 1 mld. Kč, a to především do infrastruktury 

a výstavby nového odbavovacího terminálu. Tyto investice by měly vytvořit 

předpoklady k tomu, aby se pardubické letiště stalo atraktivním pro letecké společnosti 

a bylo tak dosaţeno podpory rozvoje celého pardubického regionu. Předpokládá se, ţe 

infrastrukturní investice budou financovány Statutárním městem Pardubice, 

Pardubickým krajem a zejména z prostředků Regionálního operačního programu 

Severovýchod. Investorem v tomto případě bude společnost EBA, a.s.. 

Hlavním strategickým cílem v oblasti klíčových destinací je východní Evropa, 

zejména oblasti bývalého Sovětského svazu. Správnost tohoto zacílení ukazují 

dosahované výsledky. 

V příštích letech chce společnost vyuţít svého strategického umístění. 

Vzdálenost od hlavního města České republiky (a celé střední Evropy) Prahy je 90 km, 

ţelezniční i dálniční napojení výborné. Do centra Prahy je moţné cestujícího dopravit 

do osmdesáti minut po opuštění letiště. Tuto svou strategickou výhodu musí letiště 

zúročit nabízením svých sluţeb leteckým společnostem především v prioritních časech, 

kdy je přetlak na ruzyňském letišti nejvyšší.  
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V neposlední řadě bude pokračovat rozšiřování sluţeb pro charterové lety. 

Společnost tak bude vyuţívat své pozice regionálního letiště. Klienti cestovních 

kanceláří stále častěji vyţadují odlet na dovolenou z letiště, které je nejblíţe jejich 

domovům. Spádová oblast letiště v Pardubicích je tak velká, ţe umoţní rychlý rozvoj i 

v tomto segmentu. 

Jednou z uvaţovaných moţností strategického rozvoje letiště je zřízení 

domovské základny některé nízkonákladové letecké společnosti. Letiště má co 

nabídnout – vedle potřebné vybavenosti především svou strategickou polohu.  

Stranou nezůstane ani cs-cargo. Letiště bude mít zájem najít společnost schopnou vyuţít 

existujícího logistického zázemí. 

K podpoře zmíněných strategických cílů plánuje společnost EBA,a.s. realizovat 

především tyto investice: 

 Oplocení letiště 

 Nový terminál pro cestující dle Schengenských standardů 

 Přibliţovací a dráhový světelný systém- CAT I 

 Rozšíření odbavovací plochy 

 Nová administrativní budova správy letiště 

 Budova celní sluţby a RCPP 

 Palivové hospodářství 

 Poţární stanice 

 

 

Při realizaci plánovaných investic počítá společnost EBA s efektivním vyuţitím 

dostupných dotačních zdrojů z veřejných rozpočtů, zejména z ROP Severovýchod. 

Vlastníci společnosti jiţ několikráte deklarovali svou připravenost prodat kontrolní 

balík akcií 

investorovi, který zajistí rozvoj letiště ţádoucím směrem. Další rozvoj letiště tedy bude 

závislý i na záměrech budoucího vlastníka. 
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1.1.6 Zaměstnanci a zaměstnanecká politika 

 

Tabulka 1-Vývoj průměrné mzdy 

Vývoj průměrné mzdy 2005 2006 2007 2008 

Počet zaměstnanců 19 20 21 25 

Průměrná mzda (Kč) 28 407 30 600 29 449 31 367 

 

Budoucí vývoj počtu zaměstnanců se bude odvíjet poptávkou po sluţbách letiště 

a na dokončení terminálu. 

 

Kromě finančních odměn zaměstnanců je ve společnosti EBA, a.s. zaveden 

rovněţ systém nefinančních motivačních bonusů např. ve formě poskytování stravenek, 

příspěvku na důchodové pojištění, poskytování rehabilitací a lázní. 

Velká pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou 

pravidelně proškolováni tak, aby splňovali všechny zákonné povinnosti. Společnost dbá 

téţ na prohlubování znalostí potřebných pro kvalitní péči o klienty společnosti. 
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1.1.7 Organizační struktura 
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1.1.8 Podnikové informační systémy  

Po návštěvě East Bohemia Airport, a.s. a po následném seznámení se se 

společností jsem zjistil, ţe informačními systémy a jejich situace na letiště není příliš 

dobrá. Je sice vyhovující, ale podle mého názoru by mohlo letiště investovat do 

novějšího systému pro letový provoz. V současné době vyuţívají pouze dva informační 

systémy. Jeden pro chod letiště a druhý pro vedení účetnictví. 

 

1) Informační systém pro řízení letového provozu 

Pro letový provoz, vyuţívá letiště informační systém IKAROS. Jde o sytém, 

který je vyroben na zakázku přímo pro provoz v East Bohemia Airport, a.s. Po 

rozhovoru s místním technikem jsem usoudil, ţe tento systém je velice jednoduchý a 

vyuţívá především excelovských tabulek. Program řídí odlety a přílety na základě 

letištní věţe, kde jsou všechny zprávy opět přeposílány zpět k technikům, kteří vše 

zapíší do systému. Jednoduché je i odbavování, kde další zaměstnanec obdrţí vytištěný 

seznam lidi a musí odeslat seznam příslušnému oddělení. Nevýhodou tohoto systému 

můţe být lidská chyba, kterou by plně automatizovaný systém vyloučil. 

 

2) Informační systém pro vedení účetnictví 

Zde je vyuţíván opět jeden z nejjednodušších programů pro zprávu účetnictví. Je 

to softwarový systém pro účetní a ostatní firmy, které vedou účetnictví. Je také plně 

přizpůsoben pro vedení účetnictví příspěvkových a nevýdělečných organizací. Import 

XML pohledávek, homebanking. Přehlednost agend, jednoduchost práce s programem, 

rychlé a intuitivní vkládání dat a provázanost evidencí jistě ocení kaţdá firma, která 

potřebuje dokonalé zpracování účetních agend. K dispozici jsou nadstandardní nástroje 

pro vyhledávání záznamů. Tiskové sestavy jsou uţivatelsky modifikovatelné.  

V rámci jediné instalace programu DUNA ÚČTO lze zpracovávat účetnictví 

neomezeného počtu firem. Program je vhodný jak pro práci na jediném PC, tak pro 

práci v počítačových sítích. 

Program podporuje práci více uţivatelů v síti pomocí sdílení databázových 

souborů. Pro sítě do počtu tří klientů doporučujeme sítě typu Peer-to-Peer, které 

poskytují operační systémy: Windows 9X, NT, 2000, XP. 
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1.2 Vymezení problému a stanovení cílů diplomní práce 

Pro podnik je finanční analýza nedílnou součástí a je důleţitá pro budoucí 

rozhodování a chod společnosti 

Cílem této bakalářské práce bude zhodnocení finanční situace společnosti East 

Bohemia Airport, a.s. díky provedené finanční analýze. Z výsledku pak budu 

identifikovat problémy a nedostatky společnosti a pokusím se navrhnout takové 

opatření, které by do budoucna odstranilo nedostatky a následné problémy. Firmu jsem 

si vybral z toho důvodu, jelikoţ se nachází v okolí  mého bydliště a navíc mám přímý 

kontakt na ekonomický úsek letiště. 

Jak uţ jsem uvedl v předchozím textu, sledované roky budou 2005 aţ 2008 a 

veškeré hodnoty budeme brát ze všech účetních výkazů, které jsem získal od 

ekonomického úseku společnosti. 

Pro začlenění informatické části se budu zabývat informačním systémem 

podniku a to konkrétně systémem pro řízení letecké dopravy a odbavovacím systémem, 

výstupem pak bude návrh na zlepšení stávajícího sytému. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ, POZNATKY 

Z LITERATURY 

2.1 Finanční analýza 

Cílem finanční analýzy je komplexní posouzení současné finanční situace firmy. 

Posouzení finanční situace podniku v budoucnu a případné návrhy na jeho zlepšení. 

Zdrojem informací pro její sestavení jsou účetní výkazy, které umoţňují nastínit 

budoucí vývojové trendy. 

Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá 

odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření. Výsledky a poznatky slouţí 

především pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu strategie a její realizaci pro plánování 

samotné finanční situace, tj. pro plánování peněţních příjmů a výdajů (peněţních toků) 

v různých časových horizontech. (9) 

2.2 Zdroje vstupních dat  

Vstupní data můţeme rozdělit do tří velkých skupin: 

1) Účetní data z podniku 

 účetní výkazy, přílohy k účetní závěrce 

 vnitropodnikové účetnictví 

 výroční zprávy, vývoj a stav zakázek, zprávy o strategii podniku, 

průzkum trhu 

2) Ostatní data o podniku 

 podnikové statistiky (poptávky, výroby, prodeje, zaměstnanosti, mezd 

apod.) 

 vnitřní směrnice, předpovědi vedoucích pracovníků podniku 

3) Externí data 

 státní statistiky, ministerstva popřípadě státní organizace 

 zprávy odborného tisku, burzovní a měnové relace 

 příspěvky manaţerů, odhady analytiků 

 nezávislá hodnocení a prognózy 
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2.3 Uţivatelé finanční analýzy  

2.3.1 Manaţeři 

Informace získané z finanční analýzy potřebují především pro krátkodobé a 

zejména dlouhodobé finanční řízení podniku. Znalost finanční situace jejich firmy jim 

umoţňuje rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování 

optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů jejího financování, při 

alokaci volných peněţních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku. Finanční 

analýza odhadující slabé a silnější stránky finančního hospodaření firmy umoţňuje 

manaţerům přijmout pro příští období správný podnikatelský záměr, který se mimo jiné 

rozpracovává do finančního plánu.   

2.3.2 Investoři 

Chtějí se ujistit, ţe jejich peníze jsou vhodně uloţeny a ţe podnik je dobře řízen. 

Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, disponibilní zisk a o to, zda podnikatelské 

záměry manaţerů zajišťují trvání a rozvoj podniku. Drţitelé úvěrových cenných papírů 

se zajímají zejména o likviditu podniku a o finanční stabilitu – o to, zda jim bude jejich 

cenný papír splacen včas a v dohodnuté výši. Potenciální investoři zvaţují moţnost 

umístit svoje volné peněţní prostředky do daného podniku a potřebují si ověřit, zda je 

takové rozhodnutí správné. 

2.3.3 Dodavatelé  

Na základě znalostí finanční situace potenciálních zákazníků si vybírají své 

obchodní partnery, u nichţ pak sledují zejména schopnost hradit splatné závazky a 

dlouhodobou stabilitu, z níţ usuzují na zajištěnost svého odbytu odběratelé. Obdobně 

jako dodavatelé si podle výsledků finanční analýzy vybírají své dodavatele. Zejména při 

dlouhodobých kontraktech se potřebují ujistit, ţe dodavatelský podnik bude schopen 

dostát svým závazkům.  Banky a jiní věřitelé ţádají potencionálního dluţníka o co 

nejvíce informací, jeho finančním stav je základ ke správnému rozhodnutí půjčit či 

nikoliv. Banky rovněţ ověřují, zda podnik můţe nabídnout odpovídající záruky za 

půjčky a zda bude schopen hradit splátky za stanovených podmínek. Peněţní ústavy 

váţí často své úvěrové podmínky na vybrané finanční ukazatele.   
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2.3.4 Konkurenti 

Zajímají se o finanční informace srovnatelné s jejich vlastními hospodářskými 

výsledky, zejména o ukazatele rentability, o ziskovou marţi, velikost ročních trţeb, 

solventnost, o výši a hodnotu zásob a o jejich obrátky. Stát a jeho orgány potřebují 

finanční informace na příklad pro statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, 

pro monitorování vládní politiky. 

2.4 Metody elementární technické analýzy  

Tento model finanční analýzy je velice rozšířený. Získání dat je velice snadné, 

neboť postačí klasické účetní výkazy z daného podniku. V mé bakalářské práci se budu 

zabývat právě touto elementární metodou. 

 

1. Analýza absolutních ukazatelů 

 Analýza trendů (horizontální analýza 

 Procentní analýza komponent (vertikální analýza 

2. Analýza rozdílových ukazatelů 

 Čistý pracovní kapitál  

 Čisté pohotové prostředky (ČPP)  

3. Analýza cash flow 

4. Analýza poměrových ukazatelů 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele zadluţenosti  

 Ukazatele rentability (ziskovosti)  

 Ukazatele aktivity  

 Provozní ukazatele 

5. Analýza soustav ukazatelů 

 Index bonity  

 Index IN 05 
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2.5 Analýza absolutních ukazatelů 

K této analýze nám postačí údaje z účetních výkazů. Sledujeme zde změny 

absolutních ukazatelů v čase a také jsou obvykle zjišťovány procentní změny. 

 

2.5.1 Analýza trendů (horizontální analýza) 

Horizontální analýza se běţně pouţívá k zachycení vývojového trendu ve 

struktuře majetku i kapitálu podniku, je nejčastější pouţívanou a nejjednodušší metou 

při vypracování zpráv o hospodářské situaci podniku a jeho minulém i budoucím 

vývoji. (9) Metoda je zaloţena na porovnávání změn ukazatelů, tzn. poloţek 

jednotlivých výkazů, v časové řadě. Berou se zde v úvahu změny absolutních hodnot a 

také procentní změny. 

 

Ukazatel absolutní hodnoty změny: 

 

Absolutní změna= ukazatel ve sledovaném období – ukazatel v předchozím období 

 

 

Ukazatel procentní změny: 

 

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐧í 𝐳𝐦ě𝐧𝐚 =
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐧í 𝐳𝐦ě𝐧𝐚

𝐏ř𝐞𝐝𝐜𝐡𝐨𝐳í 𝐫𝐨𝐤
× 𝟏𝟎𝟎     %  

 

Právě při této analýze je nutné brát v úvahu aspekty, které se rok co rok mění, 

jako změny v daňové soustavě, změny cen vstupů, změny v poptávce, nová konkurence 

na trhu, změny podmínek na kapitálovém trhu, mezinárodní vlivy a další. Také je 

důleţité zohlednit plány firmy do budoucnosti. 
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2.5.2 Procentní analýza komponent (vertikální analýza) 

 

Při vertikální analýze posuzujeme formou % podílů strukturu aktiv a pasiv 

podniku. Porovnáme zde majetkovou strukturu aktiv a zároveň kapitálovou strukturu 

pasiv za jednotlivá období. Výhodou vertikální analýzy je, ţe nezávisí na meziroční 

inflaci a umoţňuje tedy srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. (9) 

 

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐧í 𝐳𝐦ě𝐧𝐚 =
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐧í 𝐳𝐦ě𝐧𝐚

𝐒𝐩𝐨𝐥𝐞č𝐧ý 𝐣𝐦𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐞𝐥
× 𝟏𝟎𝟎     %  

 

 

2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

2.6.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál (dále uţ jen ČPK) je definován jako rozdíl mezi 

celkovými oběţnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. (9) Je to odraz 

financování oběţného majetku. Čím větší ČPK, tím víc je podnik schopen uhradit své 

finanční závazky.  

 

Manaţerský přístup:  ČPK = Oběţná aktiva – Cizí zdroje krátkodobé 

 

Investorský přístup:  ČPK = Dlouhodobá pasiva – Stálá aktiva 

 

2.6.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Jelikoţ oběţná aktiva mohou obsahovat málo likvidní a nelikvidní poloţky, 

proto vyuţíváme k určení okamţité likvidity právě tento ukazatel. (9) 

 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamţitě splatné závazky 
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2.7 Analýza cash-flow 

Pro finanční analýzu je důleţité, abychom se na ni mohli podívat zpětně a to 

konkrétně na tok firmy a zjištění, jestli firma byla schopna řídit své peněţní toky, tak 

aby měla dostatek peněţních prostředků. (1) Pojem peněţní tok (cash-flow) se pouţívá 

v několika významech a časových dimenzích.  Cash-flow (dále jen uţ CF) vyjadřuje 

peněţní přebytek hospodaření. Z dynamického hlediska CF představuje příliv a odliv 

peněz podniku či podnikatele za určité období. Ze statického hlediska CF představuje 

právě výsledek uţ našeho představovaného přílivu a odlivu peněz, který chápeme jako 

rozdíl mezi příjmy a výdaji, tj. stav peněz ke konci účetního období. 

Výkaz o peněţních tocích je dobrým nástrojem pro odhalení zavádějících a 

chybných údajů o hospodářském výsledku. (3) 

2.8 Analýza poměrových ukazatelů 

2.8.1 Ukazatele likvidity 

 

Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům (schopnost hradit 

krátkodobé závazky). Ukazatele likvidity poměřují to, čím je moţno platit a tím, co je 

nutno zaplatit. Zabývají se nejlikvidnější části aktiv společnosti a rozdělují se podle 

likvidnosti poloţek aktiv z rozvahy. Nevýhodou těchto ukazatelů je, ţe hodnotí likviditu 

podle zůstatku finančního majetku, ale ta ve větší míře závisí na budoucích cash-flow. 

(9) 

Okamţitá likvidita: 

Likvidita 1. stupně = 
𝐏𝐨𝐡𝐨𝐭𝐨𝐯é 𝐩𝐞𝐧ěţ𝐧í 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭ř𝐞𝐝𝐤𝐲  

𝐊𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲
 

 tento ukazatel měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy (9) 

 při vyšších hodnotách můţeme usoudit, ţe podnik špatně hospodaří se svým 

kapitálem a naopak při niţších hodnotách má nedostatek finančních 

prostředků 

 standardními hodnotami indexu se povaţují intervaly <0,2; 0,5> 
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Pohotová likvidita: 

Likvidita 2. stupně = 
𝐎𝐛ěţ𝐧á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚−𝐳á𝐬𝐨𝐛𝐲  

𝐊𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲
 

 

 z oběţných aktiv se zásoby vylučují jako nejméně likvidní část 

 pohotovou likviditu lze posoudit kladně, pokud hodnota ukazatele je vyšší jak 

1 (1 - 1,5), v takovém případě je podnik schopen se vyrovnat se svými 

závazky, aniţ by musel odprodat své zásoby 

 podle literatury pokud je hodnota ukazatele niţší jak 1 podnik má tedy 

finanční problémy a lze říci, ţe má nepokryté závazky 

 

Běţná likvidita: 

Likvidita 3. stupně = 
𝐎𝐛ěţ𝐧á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚  

𝐊𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲
 

 

 ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky (9) 

 ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy a je postačující pro hodnotu 

vyšší neţ 1,5 aţ 2,5 (2 – 3 pro banky) (9) 

 

2.8.2 Ukazatele zadluţenosti  

 

Udávají vztah mezi vlastními zdroji a cizími zdroji financování firmy, tudíţ měří 

rozsah, v jakém firma pouţívá k financování dluhy (tedy zadluţenost firmy). (9) 

Ukazatele zadluţenosti vypovídají o tom, kolik majetku firmy je financováno cizím 

kapitálem. Vysoká zadluţenost nemusí vţdy být špatnou zprávou pro podnik, jelikoţ 

můţe pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. (4) 
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Celková zadluţenost: 

 

Míra zadluţenosti k celkovým aktivům = 
𝑫𝒍𝒖𝒉𝒚

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

 

 ukazatel měří podíl věřitelů na celkových aktivech 

 ukazuje, jak dobře jsou věřitelé podniku chránění pro případ platební 

neschopnosti, proto preferují nízký ukazatel 

 nazýván také „ukazatel věřitelského rizika“ 

 ideální hodnoty 50:50 

 

Finanční samostatnost podniku: 

 

Koeficient samofinancování = 
𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

 

 ukazatel měří, do jaké míry společnost vyuţívá vlastní zdroje pro financování 

aktiv 

 „ukazatel finanční nezávislosti“ 

 

Doba splatnosti dluhu: 

 

Doba splatnosti dluhů = 
𝐃𝐥𝐮𝐡𝐲 − 𝐏𝐨𝐡𝐨𝐭𝐨𝐯é 𝐩𝐞𝐧ěţ𝐧í 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭ř𝐞𝐝𝐤𝐲

𝐏𝐫𝐨𝐯𝐨𝐳𝐧í 𝐜𝐚𝐬𝐡 𝐟𝐥𝐨𝐰
 

 

 ukazatel měří, za jak dlouho respektive po kolika letech by byl podnik 

schopen při stávající výkonnosti splácet své dluhy 
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Krytí nákladových úroků ziskem před zdaněním a nákladovými úroky: 

 

Úrokové krytí = 
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑵á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒐𝒗é ú𝒓𝒐𝒌𝒚
 

EBIT             zisk před zdaněním 

 

 ukazatel nás informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky (9) 

 pokud se hodnota blíţí k  1, můţeme říci, ţe na zaplacení úroků je třeba 

celého zisku a na akcionáře nezbude nic  

 bankovní standard má hodnotu 3 

 dobře fungující podniky mají hodnoty 6 – 8 

 

 

2.8.3 Ukazatele rentability (ziskovosti)  

Tyto ukazatele zajímají především investory a vyjadřují rentabilitu a výkonnost. 

Měří úspěšnost při dosahování podnikových cílů srovnáním zisku s jinými veličinami 

vyjadřujícími prostředky vynaloţené na dosaţení tohoto výsledku hospodaření. V praxi 

patří mezi nejsledovanější ukazatele, protoţe nás informuji o efektu, jakého bylo 

dosaţeno vloţením kapitálu. (4) 

 

ROI (Return on investment) - Ziskovost vloţeného kapitálu: 

 

ROI = 
𝐄𝐁𝐈𝐓 

𝐕𝐥𝐨ţ𝐞𝐧ý 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥
 

Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinnosti působí vloţený kapitál, nezávislé na zdroji 

financování. Ke srovnání podniků se nebere v potaz zadluţení a daňové zatíţení 

podniku. 
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ROA (Return on Assets) - Ziskovost celkový vloţených prostředků: 

 

 ROA = 
𝐄𝐀𝐓

𝐂𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯ý 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥
  

 

EAT          zisk po zdanění 

Ukazatel vyjadřuje výkonnost podniku a představuje souhrnnou charakteristiku 

celkové efektivnosti vloţených prostředků. 

 

ROE (Return o common Equity)– ziskovost vlastního kapitálu: 

 

ROE = 
𝐄𝐀𝐓 

𝐕𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥
 

V případě, ţe podnik vyuţívá efektivně své zdroje, platí ROE > ROA. Ukazatel 

hodnotí nejen efektivnost prostředků, které vkládají akcionáři, ale zda jim investice 

přináší i dodatečný výnos. 

 

ROS(Return of sales) – ziskovost trţeb: 

 

ROS = 
𝐄𝐀𝐓

𝐓𝐫ţ𝐛𝐲
 

 

2.8.4 Ukazatele aktivity  

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Je-li aktiv víc neţ je 

účelné, vznikají ji zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Na druhou stranu je-li aktiv 

nedostatek, přichází podnik o moţné podnikatelské příleţitosti (odmítání zakázek) a 

přichází o výnosy, které by mohl získat. (9) 
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Obrat celkových aktiv (OCA): 

 

OCA = 
𝐓𝐫ţ𝐛𝐲

𝐂𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 

 

 podává informace o tom, jak efektivně podnik vyuţívá svá aktiva 

  tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát se hodnota celkových aktiv za sledované 

období promítne do ročních trţeb 

 doporučené oborové hodnoty z literatury hodnoty 1,6 – 3 

 

Obrat stálých aktiv (OSA): 

 

OSA = 
𝐓𝐫ţ𝐛𝐲

𝐒𝐭á𝐥á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 

 

 měří, jak efektivně podnik vyuţívá budov, strojů, zařízení a jiných stálých 

aktiv a udává, kolikrát se stálá aktiva obrátí za rok 

 má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční investiční 

majetek 

 hodnota by měla být vyšší neţ obrat celkový aktiv 

 

Doba obratu pohledávek: 

 

Doba obratu pohledávek = 
𝐏𝐨𝐡𝐥𝐞𝐝á𝐯𝐤𝐲

𝐓𝐫ţ𝐛𝐲

𝟑𝟔𝟎

 

 

 výsledkem je počet dnů, během nichţ je inkaso peněz za kaţdodenní trţby 

zadrţeno v pohledávkách  
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Doba obratu závazků: 

 

Doba obratu závazků = 
𝐙á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲

𝐓𝐫ţ𝐛𝐲

𝟑𝟔𝟎

 

 

 určuje, za jak dlouho společnost uhradí své závazky vůči jeho dodavatelům 

 

 

Doba obratu zásob: 

 

Doba obratu zásob = 
𝐏𝐫ů𝐦ě𝐫𝐧é 𝐳á𝐬𝐨𝐛𝐲

𝐓𝐫ţ𝐛𝐲

𝟑𝟔𝟎

 

 

 tento ukazatel udává průměrný počet dnů, po kterém jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje 

 

 

 

2.8.5 Provozní ukazatele 

 

Tato skupina ukazatelů zachycuje výkonnost společnosti ve vztahu k nákladům 

na zaměstnance. (4) Napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní 

aktivity firmy. Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, především o náklady, 

jejichţ řízení má za následek hospodárné vynakládání jednotlivých druhů nákladů a tím 

i dosaţení vyššího konečného efektu. 
Za jeden z nejvíce rozšířených ukazatelů je povaţován: ukazatel produktivity 

z přidané hodnoty. 
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Produktivita z přidané hodnoty 

 

Produktivita z přidané hodnoty = 
𝐏ř𝐢𝐝𝐚𝐧á 𝐡𝐨𝐝𝐧𝐨𝐭𝐚 

𝐏𝐨č𝐞𝐭 𝐳𝐚𝐦ě𝐬𝐭𝐧𝐚𝐧𝐜ů
 

 

Udává kolik výnosů, připadá na jednu korunu vyplacených mezd (9). Ukazatel 

by měl mít rostoucí tendenci. 

 

 

Produktivita z výkonů 

 

Produktivita z přidané hodnoty = 
𝐕ý𝐤𝐨𝐧𝐲

𝐏𝐨č𝐞𝐭 𝐳𝐚𝐦ě𝐬𝐭𝐧𝐚𝐧𝐜ů
 

 

 

 

2.9 Analýza soustav ukazatelů 

2.9.1 Index bonity  

Tento index vyuţívá multivariační diskriminační analýzu podle zjednodušené 

metody. Je dáno 6 ukazatelů a kaţdý z nich má jinou váhu. Čím je indikátor bonity 

vetší, tím je finanční situace podniku lepší. 

 

 

Indikátor bonity = 1,5x1 + 0,08x2+ 10x3 + 5x4 + 0,3x5 + 0,1x6 

 

 

x1 = Cash flow / Cizí zdroje                        x2 = Aktiva / Cizí zdroje 

x3 = Zisk před zdaněním / Aktiva               x4 = Zisk před zdaněním / Výkony 

x5 = Zásoby / Výkony                                 x6 = Výkony / Aktiva 
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2.9.2 Index IN 05 

Tento index byl vytvořen Ivanem a Inkou Neumaierovými. Slouţí k rychlému 

zjištění finančního zdraví podniku. 

 

IN05= 0,13 *X1 + 0,04 *X2  + 3,97 * X3 + 0,2 * X4 + 0,09 *X5 

 

 

x1 = Aktiva / Cizí kapitál 

x2 = EBIT / Nákladové úroky 

x3 = EBIT / Celkové aktíva 

x4 = Celkové výnosy / Celkové aktiva 

x5 = Oběţná aktiva / Krátkodobé závazky 

 

 

 

Kriteriální hodnoty indexu IN05: 

 

IN05 ‹ 0,9         Podnik má špatnou finanční situaci a je ve velmi špatné finanční situaci. 

 

0,9 ‹ IN05 ‹ 1,6                         tzv. „šedá zóna“ 

 

IN05 › 1,6                               Podnik je ve velmi dobré finanční situaci. 
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2.10 Podnikové informační systémy   

2.10.1 Informace 

Teprve v procesu interpretace získává informace hodnotu. 

 

NA informaci lze nahlíţet z různých hledisek. Informace můţeme chápat jako 

vjem, který splňuje tři poţadavky. Prvním je syntaktická relevance, to znamená, ţe 

subjekt, který je schopen zprávu přijímat musí být schopen zprávu detekovat a rozumět 

ji. Druhým poţadavkem je sémantická relevance. Subjekt musí vědět, co zpráva 

znamená, co zpráva vypovídá o něm i o jeho okolí. Třetím poţadavek je pragmatická 

relevance. Zprávu musí mít pro přijímací subjekt určitý význam. (6) 

 

 

Kvalitní informace je: 

 

 

 Přesná - neobsahuje chyby, je jasná a reflektuje význam dat, na kterých je 

zaloţena 

 Včasná: potřebná informace je k dispozici ve vhodném čase 

 Relevantní: odpovídá na otázky Co? Proč? Kde? Kdy? Kdo? Jak? 

 Přiměřená (s jistou mírou redundance) a srozumitelná 

 

2.10.2 Historie informačních systémů 

 poslové, donašeči, papíry a tuţka 

 podniková organizační struktura byla tvořena spíše kartotékami a 

účetními knihami 

 Hromadné zpracování dat (60. léta – velké počítače) 

 IS pro řízení (70. léta – PC, workstation) 

 Strategické IS (80. léta – user friendly) 
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2.10.3 Informační potřeby manaţera 

 Jaká rozhodnutí pravidelně provádíte? 

 Jaké informace pro tato rozhodnutí potřebujete? 

 Jaké informace dostáváte? 

 Jaké informace byste rádi dostávali? 

 Jaké informace potřebujete denní, týdenní, měsíční, ročně? 

 Jaké programy pro analýzu dat byste potřebovali? 

 V jaké formě by měly být informace prezentovány? 

 

2.10.4 Podnikový informační systém a jeho základní prvky (infrastruktura) 

Informační systém můţeme povaţovat jako soubor metod a technických 

prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat, jehoţ cílem 

je tvorba a poskytování informací podle potřeb jejich příjemců, činných v systémech 

řízení. 

 

Prostředky IS 

 Hardware, software (orgware) – nařízení a pravidla definující provozování a 

řízení IS 

 Lidská sloţka (peopleware) – adaptace a účinné fungování člověka v IS  

 Data (dataware) 

 Reálný svět jako kontext – informační zdroje, legislativa, normy atd. 

 

Prvky IS 

 vstupy (data, texty, zvuk) 

 Modely (transformují vstupy na poţadované výstupy), 

 Technologie (hardware, software) 

 Databáze (soubory dat)  

 Správa (ochrana dat) 

 Výstupy (kvalitní informace pro všechny úrovně uvnitř i vně organizace) 
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2.10.5 Typy informačních systémů 

 Informační systémy organizací (informace jako ekonomický zdroj) 

Podnikové informační systémy (BIS - business information system, enterprise 

information system) 

 Veřejné informační systémy (informace jako ekonomická komodita) 

Za veřejné informační systémy povaţujeme TV, rozhlas, tisk, zpravodajské agentury, 

knihovny, informační instituce 

 Státní informační systém (GIS - government information system) 

Informační systémy státní správy a samosprávy, informační systémy veřejné správy  

 Osobní informační systém 

Informační systém jednotlivce 
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2.11 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě  

2.11.1 Historie informačních systémů v letecké dopravě 

První pokusy s převedením rezervačních agend na počítače proběhly právě v 

letecké dopravě. Jiţ v roce 1959 zadala letecká společnost American Airlines firmě 

IBM objednávku na rezervační systém, který by pracoval na počítači v reálném čase, 

sdruţoval jména cestujících s kontrolovaným počtem míst v letadle a s vyuţitím 

dálkového přenosu, umoţnil přístup k datům ze všech kanceláří dopravce. V roce 1964 

byl uveden do provozu první počítačový rezervační systém (CRS – Computer 

Reservation Systems) SARSE. O čtyři roky později je uveden do provozu druhý systém 

PARS, z něhoţ jsou odvozeny všechny další dnes jiţ existující systémy. (10) 

2.11.2 Informační systémy v letecké dopravě 

Letecká doprava a její provoz, finanční a obchodní zabezpečení je technologicky 

velmi sloţitý proces, který vyţaduje bezchybnou koordinaci všech činností a 

pracovníků. Pro tuto činnost a její bezchybnou koordinaci je nezbytný rychlý a 

spolehlivý přenos informací a jejich účelné zpracování. (10) 

2.11.3 Základní informační a rezervační systémy  

2.11.4 Hostovací systémy 

Hostovací systémy jsou systémy pronajaté u jiných organizací. 

2.11.4.1 Gabriel 

Gabriel je rezervační systém pro knihování a prodej letenek, systém poskytuje 

informace o leteckých spojeních mezi danými destinacemi, informace o obsazenosti 

linky (kolik zbývá volných míst v letadle) apod., součástí systému je podsystém 

na výpočet ceny letenky (Airfare) a automatizovaný tisk letenky (Ticketing). Poskytuje 

ho společnost SITA Atlanta. Systém spolupracuje s celou řadou dalších systémů, mj. 

distribučními a odbavovacími systémy. (10) 
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2.11.4.2 Gaetan 

Odbavovací systém Gaetan pro odbavování cestujících na letišti automaticky 

generuje zprávy potřebné pro let; tiskne palubní vstupenky, tiskne zavazadlové přívěsky 

včetně výpočtu poplatků za zavazadla s vyšší neţ dovolenou váhou, umoţňuje odbavení 

cestujícího do cílové stanice. V ČSA byl zaveden v roce 1993, poskytuje ho společnost 

Air France. Od roku 1999 je vyuţit rovněţ odbavovací systém ORCA pro odbavení 

cestujících do SRN. (10) 

2.11.4.3 JEPPESEN 

Systém JEPPESEN slouţí pro přípravu a výpočet letových plánů (poskytují 

posádce informace o letu - letové hladiny, kursy, mnoţství paliva apod.), přípravu 

meteorologických dat a dalších informací, které posádka potřebuje během letu např. 

údajů o letištích (délky a orientace letištních drah, nepravidelná omezení provozu), 

rozmístění diverzních (náhradních) letišť apod. Poskytuje společnost Jeppesen se sídlem 

v Denveru. (10) 

2.11.4.4 Timatic 

Systém Timatic poskytuje informace o vízech, zdravotních či celních předpisech 

v daných zemích, nesplňuje-li cestující předepsané poţadavky, můţe být odmítnuta jeho 

přeprava. Poskytuje ho TIMATIC Amsterdam. (10) 

2.11.4.5 SITA Strategy 

Strategy je systém pro optimalizaci výnosů na principu regulace knihování do 

jednotlivých cenově odlišných tříd. Systém vyhodnocuje časové průběhy knihování 

cestujících a na základě porovnávání historických a aktuálních dat dokáţe předpovídat 

očekávaný počet cestujících pro daný let. Podle těchto předpovědí pak optimalizuje 

velikosti jednotlivých cenově odlišných tříd. V ČSA zaveden v roce 1995, poskytuje ho  

SITA Atlanta. (10) 

2.11.4.6 SITATEX 

SITATEX je specializovaná forma zabezpečené elektronické pošty, která 

nahradila dříve pouţívanou dálnopisnou síť. Slouţí ke komunikaci mezi společnostmi 
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leteckého průmyslu (airline, cestovní agentury, handlingové společnosti, cargo 

společnosti apod.).(10) 

2.11.4.7 WORLD TRACER 

WORLD TRACER systém slouţící k pátrání po opoţděných, poškozených či 

ztracených zavazadel na principu vkládání informací o nalezeném zavazadle na straně 

jedné a informací o hledaném zavazadle na straně druhé a jejich FRAND 

PREVENTION Systém FRAND PREVENTION pomáhá řešit problematiku zneuţívání 

přepravních dokladů (letenek atd.). Umoţňuje vkládání ztracených, zcizených či 

poškozených dokladů do blacklistové databáze. Na základě informací z této databáze je 

moţno zabránit přepravě cestujícího s padělaným nebo zcizeným dokladem. Systém se 

vyuţívá téţ při vyúčtování mezi leteckými společnostmi. (10) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 

3.1 Hodnocení finanční situace podniku 

3.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

3.1.1.1 Horizontální a vertikální analýza aktiv 

Tabulka 2-Horizontální analýza aktiv 

Aktiva 

Změna  

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Aktiva celkem -2655  -6,05% 33126  80,28% 33651  45,24% 

Stálá aktiva -3815  -14,00% 8194  34,95% 25020  79,08% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0 0  0 0  0 

Dlouhodobý hmotný majetek -2344  -9,30% 8410  36,78% 25374  81,13% 

Dlouhodobý finanční majetek -1471  -71,72% 11  1,90% -591  -100,00% 

Oběţná aktiva 1766  11,20% 20865  118,97% 11919  31,04% 

Zásoby -326  -51,50% 2103  685,02% -969  -40,21% 

Dlouhodobé pohledávky 0  0 0  0 0  0 

Krátkodobé pohledávky 1000  22,96% 13689  255,58% -13177  -69,19% 

Krátkodobý finanční majetek 1092  10,13% 9075  76,42% 23020  109,88% 

Časové rozlišení -606  -68,47% -135  -48,39% -43  -29,86% 

 

 

Graf 1-Vývoj aktiv v letech 2005-2008 
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Tabulka 3-Vertikální analýza aktiv 

Aktiva 

Změna  

2005 2006 2007 2008 

podíl % podíl % podíl % podíl % 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Stálá aktiva 62,07% 56,82% 42,53% 52,44% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 57,40% 55,41% 42,04% 52,43% 

Dlouhodobý finanční majetek 4,67% 1,41% 0,79% 0,00% 

Oběţná aktiva 35,91% 42,51% 51,63% 46,58% 

Zásoby 1,44% 0,74% 3,24% 1,33% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 9,92% 12,98% 25,60% 5,43% 

Krátkodobý finanční majetek 24,55% 28,78% 28,16% 40,70% 

Časové rozlišení 2,02% 0,68% 0,19% 0,09% 

 

 

Graf 2-Struktura aktiv v letech 2005-2008 

 

Z tabulky a grafu vidíme menší pokles aktiv z roku 2005 na 2006, avšak v 

dalších letech je změna stabilní a zřetelně roste. Růst je zaloţen na investicích do 

dlouhodobých aktiv a růstu krátkodobého finančního majetku. 
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3.1.1.2 Horizontální a vertikální analýza pasiv 

 

   Tabulka 4-Horizontální analýza pasiv 

Pasiva 

Změna 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Pasiva celkem -2655 -6,05% 33126 80,28% 33651 45,24% 

Vlastní kapitál 817 3,62% 22935 98,20% 51241 110,69% 

Základní kapitál 0 0,00% 13790 52,61% 45000 112,50% 

VH  minulých let 1061 -19,92% 9959 -233,51% -457 -8,03% 

VH běţného účetního období -294 -26,32% -823 -100,00% 6266 0 

Cizí zdroje -3466 -16,22% 10185 56,88% -17590 -62,62% 

Rezervy 1350 0,00% 1350 100,00% -2700 -100,00% 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky -4816 -22,54% 8835 53,37% -14890 -58,65% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 6 0 0 0 0 0 

 

 

 

Graf 3-Vývoj pasiv v letech 2005-2008 
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Tabulka 5-Vertikální analýza pasiv 

PASIVA 

Změna  

2005 2006 2007 2008 

podíl % podíl % podíl % podíl % 

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

Vlastní kapitál 51,32% 56,61% 62,23% 90,28% 

Základní kapitál 59,68% 63,52% 53,77% 78,68% 

Výsledek hospodaření minulých let -12,13% -10,34% 7,65% 4,85% 

VH běţného účetního období 2,54% 1,99% 0,00% 5,80% 

Cizí zdroje 48,66% 43,39% 37,76% 9,72% 

Rezervy 0,00% 3,27% 3,63% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 48,66% 40,12% 34,13% 9,72% 

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

Časové rozlišení 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 

 

 

Graf 4-Struktura pasiv v letech 2005-2008 

 

Vývoj pasiv za hodnocené období lze hodnotit jako pozitivní. Dobrá situace ve 

zdrojích vedla spolu s potíţemi realizace investic k nárůstu základního jmění a 50% 

poklesu závazků v roce 2008. Tento rok lze hodnotit i z hlediska dosaţeného zisku jako 

max. úspěšný. 
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3.1.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

3.1.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka 6-Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty 

Změna  

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Výkony 6801  30,32% 13008  44,50% -2878  -6,81% 

Přidaná hodnota 4886  39,90% 13558  79,13% -6797  -22,15% 

Osobní náklady 2250  24,27% 1840  15,97% 865  6,48% 

Provozní výsledek hospodaření -552  -39,86% 11639  1397,24% -4952  -39,70% 

Finanční výsledek hospodaření 406  -152,06% -575  -413,67% 1032  -2,36697 

Výsledek z hospodaření za běţ.  činnost -295  -26,39% 8314  1010,21% -2871  -31,42% 

Výsledek hospodaření za úč. období -295  -26,39% 8314  1010,21% -2871  -31,42% 
 

 

 

 

Graf 5-Vývoj výkonů v letech 2005-2008 

 

Poloţka výkonů má ve sledovaném období rostoucí trend aţ na rok 2008. V roce 

2006 to bylo o 30 procent a v roce 2007 dokonce aţ o 40 procent coţ je v přepočtu 13 

mil. korun. Z tabulky je zřejmé, ţe nejúspěšnější rok byl v roce 2007, kdy společnost 

dosahovala nejvyššího provozního výsledku hospodaření tak i hospodářského výsledku 

za běţnou činnost. V roce 2008 byl pokles, ten byl podmíněn vzrůstem hodnot v roce 

2007. 
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3.1.2.2 Vertikální analýza výnosů 

 

Tabulka 7-Vertikální analýza výnosů 

Výkaz zisku a ztráty 

Změna  

2005 2006 2007 2008 

podíl % podíl % podíl % podíl % 

Výnosy 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Provozní výnosy 99,20% 98,90% 99,04% 97,32% 

Výkony 58,45% 44,85% 44,10% 46,13% 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,18% 0,46% 0,00% 0,00% 

Finanční výnosy 0,70% 1,01% 0,93% 1,92% 

Mimořádné výnosy  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

Graf 6-Vývoj analýzy výnosů 

 

Provozní výnosy zaujímají v podstatě veškerý podíl celkových výnosů. Provozní 

výnosy jsou, v průměru 50 procent za celé sledované období, sloţeny z výkonů. Ostatní 

poloţky by se daly zanedbat, jelikoţ se pohybují okolo jednoho procenta a nemají 

takový vliv jako ostatní poloţky. 
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3.1.2.3 Vertikální analýza nákladů 

 

Tabulka 8-Vertikální analýza nákladů 

Výkaz zisku a ztráty 

Změna  

2005 2006 2007 2008 

podíl % podíl % podíl % podíl % 

Náklady 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Provozní náklady 98,71% 99,18% 98,53% 98,11% 

Výkonová spotřeba 29,59% 26,43% 22,33% 23,60% 

Spotřeba materiálu a energie 2,16% 2,27% 2,91% 4,86% 

Mzdové náklady 14,50% 11,61% 10,38% 11,29% 

Finanční náklady 1,29% 0,82% 1,47% 1,89% 

Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Graf 7-Vývoj nákladů 

 

Provozní náklady, stejně jako provozní výnosy zabírají největší podíl 

z celkových nákladů. Provozní náklady pak jsou tvořeny především z výkonové 

spotřeby a ze mzdových nákladů. Výkonová spotřeba kolísá v rozmezí 29 aţ 22 procent 

a mzdové náklady kolísají po sledované období v rozmezí 14 aţ 10 procent. 
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3.1.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

3.1.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Tabulka 9-Čistý pracovní kapitál 

Poloţky (v tis. Kč.) 
Rok  

2005 2006 2007 2008 

Oběţná aktiva 15772 17538 42405 51279 

Krátkodobé závazky 21371 16555 25390 10500 

Čistý pracovní kapitál -5599  983 17015 40779 

 

 

 

Graf 8-Čistý pracovní kapitál 

 

 

Vývoj pracovního kapitálu je dobrý a lze ho hodnotit velice pozitivně. V roce 

2005 nebyl podnik schopen hradit své závazky. Za to v dalších obdobích se firma 

dostala do kladných hodnot. Z grafu pak vidíme, ţe v roce 2008 rapidně stoupla 

hodnota čistého pracovního kapitálu, to souvisí se sníţením závazku a to více jak o 100 

procent. 
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3.1.3.2 Čisté pohotové prostředky 

 

Tabulka 10-Čisté pohotové prostředky 

Poloţky (v tis. Kč.) 
Rok  

2005 2006 2007 2008 

Pohotové peněţní prostředky 21566 23750 41900 87928 

Krátkodobé závazky 21371 16555 25390 10500 

Čisté pohotové prostředky 195 7195 16510 77428 

 

 

 

Graf 9-Čisté pohotové prostředky 

 

 

Jak vidíme z tabulky a grafu podnik dosahuje po sledovne období kladných 

hodnot.V roce 2005 jsou hodnoty nízké jelikoţ podnik neměl dostatek peněţních 

prostředků díky investicím.V dalších letech čisté pohotové prostředky mírně stoupají.V 

roce 2008 vídíme velký nárust ČPP ,to je zapříčineno navýšením peněţních prostředků 

o sto procent. 
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3.1.4 Analýza cash-flow 

 

Tabulka 11-Vývoj analýzy cash-flow 

Poloţky Cash flow (v tis. Kč.) 
Rok 

2005 2006 2007 2008 

Stav peněţních prostředků a jejich ekvivalentů na 

začátku období 
12 447 10 783 11875 20950 

Účetní zisk nebo ztráta z běţné činnosti před zdaněním 1117 972 12036 8116 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti 7583 292 6720 7050 

Čistý peněţní tok vztahující se k investiční činnosti -4744 765 -11445 -29022 

Čistý peněţní tok vztahující se k finanční činnosti -5116 35 13800 44993 

Čisté zvýšení, respektive sníţení peněţních prostředků -2277 1092 9075 23020 

Stav peněţních prostředků a jejich ekvivalentů na 

konci období 
10783 11875 20950 43970 

 

 

 

 

Graf 10-Vývoj cash-flow v letech 2005-2008 

 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti je stěţejním zdrojem vnitřního 

financování. Z tabulky je vidět, aţ na rok 2006, kdy je hodnota poloţky velmi nízká 

oproti ostáním poloţkám, ţe jsou hodnoty stejné po celé sledované období. 
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Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

Naopak u této poloţky je vše obráceně oproti čistému peněţnímu toku provozní 

činnosti. Aţ na rok 2006, kde hodnota čistého peněţního toku vztahující se k investiční 

činnosti dosahuje kladných hodnot. 

 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

Finanční CF, má rostoucí trend. V roce 2008 dokonce vystoupl na 44 993 000. To 

bylo způsobeno navýšením finančních prostředků a hlavně nárůstem základního kapitálu. 

3.1.5 Analýza poměrových ukazatelů 

3.1.5.1 Ukazatelé likvidity 

 

Tabulka 12 – Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2005 2006 2007 2008 

Okamţitá likvidita 1,01 1,43 1,65 8,37 

Pohotová likvidita 0,71 1,04 1,58 4,75 

Běţná likvidita 0,74 1,06 1,67 4,88 

 

 

 

Graf 11-Vývoj likvidity v letech 2005-2008 
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Rovněţ ukazatele likvidity se pohybují nad úrovní optimálních hodnot a to je 

důsledkem vysokého stavu finančního majetku souvisejícím s navýšením základního 

kapitálu. Společnost má, v případě potřeby financování investičních záměrů, prostor 

zvyšovat svou zadluţenost. Navýšení hodnot v roce 2008 bylo zapříčiněno navýšením 

peněţních prostředků a sníţením zásob o polovinu. 

3.1.5.2 Ukazatele zadluženosti 

 

Tabulka 12-Vývoj ukazatelů zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti 2005 2006 2007 2008 

Celková zadluţenost 0,48 0,43 0,37 0,097 

Koeficient samofinancování 0,51 0,56 0,62 0,90 

Úrokové krytí 0 0 0 1504 

 

 

Graf 12-Vývoj zadluţenosti 

Celková zadluženost 

Čím větší je podíl vlastního majetku, tím větší je bezpečnostní záplata proti 

ztrátám věřitelů v případě nějaké likvidace. Proto se preferuje nízký ukazatel 

zadluţenosti.(1) V našem případě se zadluţenost pohybuje mezi hodnotami 48 procent a 

37 procent, coţ značí, ţe podnik má dost finančních prostředku a neměl by mít problém 

s případnými věřiteli. Jediná hodnota, která se liší je v roce 2008, to je důsledkem 

sníţení cizích zdrojů a velkým nárůstem aktiv. 
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Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je logicky opačný neţ celková zadluţenost. Z 

hodnot 51, 56, a 62 procent vyplývá, ţe společnost je financována z vlastních zdrojů a 

to je do určité míry zárukou finanční jistoty a stability. 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí nám určuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky.(9) Je to poměr 

zisku před zdaněním a nákladových úroků. v našem případě jsou nákladové úroky 

nulové, proto jsou i hodnoty nulové. Avšak v roce 2008 minimálně stouply úroky, proto 

je hodnota v daném roce tak vysoká. 

 

3.1.6 Ukazatele rentability 

 

Tabulka 13-Vývoj ukazatelů rentability 

Rentabilita 
Rok 

2005 2006 2007 2008 

ROI 0,019 0,034 0,168 0,070 

ROA 0,025 0,020 0,123 0,058 

ROE 0,050 0,035 0,197 0,064 

ROS 0,029 0,013 0,096 0,075 

 

 

 

Graf 13-Vývoj rentability v letech 2005-2008 
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Na začátku sledovaného období vidíme menší pokles, avšak v dalších letech 

vykazují poměrové ukazatele příznivé hodnoty. V roce 2007 lze rentabilitu celkového 

kapitálu (ROA) ve výši 12,3%  povaţovat za velice dobrou, rovněţ rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) má příznivou hodnotu 19,7%. Rentabilita trţeb ve výši 9,6% se oproti 

roku 2006 zvýšila o 8,3 %. V roce 2008 v souvislosti s poklesem trţeb a s tím 

souvisejícím poklesem zisku došlo ke zhoršení ukazatelů rentability oproti roku 2006 a 

2007. ROA ve výši 5,8 % a ROE ve výši 6,4 jsou sice horší oproti doporučovaným 

hodnotám, ale je třeba brát v potaz hospodářskou krizi a nelze tyto výsledky hodnotit 

stejně jako v době konjunktury. 

3.1.6.1 Ukazatele aktivity 

 

Tabulka 14-Vývoj ukazatelů aktivity 

Ukazatelé aktivity 
Rok 

2005 2006 2007 2008 

OCA 0,9 1,5 1,3 0,8 

OSA 1,4 2,7 3,0 1,5 

Doba obratu zásob 6 2 9 6 

Doba obratu pohledávek 41 30 72 25 

Doba obratu závazků 203 93 96 46 

 

 

Graf 14-Vývoj aktiv OCA a OSA 
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OCA 

Obrat celkových aktiv měří obrat neboli intenzitu pouţití celkových aktiv.(1) 

Doporučené hodnoty jsou kolem 1,6 aţ po 3. Z hodnot tabulky vidíme, ţe podnik 

nehospodaří s aktivy a měl by odprodat některá aktiva nebo zvýšit trţby. 

 

OSA 

Obrat stálých aktiv by měl být několikrát vetší neţ OCA.Ve sledovaném období 

obrat stálých aktiv postupně roste, avšak posledním roce vidíme dvojnásobný pokles. 

 

 

Graf 15-Vývoj aktiv 

 

Doba obratu zásob 

Po celé sledované období je trend hodnot kolísavý. 

 

Doba obratu pohledávek 

Smyslem ukazatele je stanovit průměrný počet dní, po který jsou nám naší 

odběratelé dluţni. (4) Trend ukazatelů je průměrný aţ na rok 2007 kdy je doba 

pohledávek vysoká, avšak v roce 2008 se hodnota vrací k průměru a lze usoudit, ţe je 

velice příznivá. 
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Doba obratu závazků 

Tento ukazatele nám udává za jakou dobu je společnost schopna hradit závazky 

vůči dodavatelům. (9) Z grafu a tabulky vidíme obrovské zlepšení dostávání svých 

závazků oproti roku 2005, kdy doba splatnosti závazků byla 203 dnů. Za rok úspěšný 

můţeme povaţovat rok 2008, kdy doba obratu závazků klesla na 46 dní, coţ je polovina 

neţ v roce 2006 a 2007.  

 

3.1.6.2 Provozní ukazatele 

 

Tabulka 15- Vývoj produktivity z přidané hodnoty 

Provozní ukazatele 2005 2006 2007 2008 

Přidaná hodnota 12247 17133 30691 23894 

Počet zaměstnanců 19 20 21 25 

Produktivita z přidané hodnoty 644,58 856,65 1461,48 955,76 
 

 

 

Graf 16-Vývoj z přidané hodnoty 

 
 

Vývoj přidané hodnoty za sledované období lze hodnotit jako velice pozitivní. 

V roce 2008 byl zaznamenán pokles hodnot, to je bylo důsledkem sníţení hodnoty 

vytvořené produkce proti vstupů sluţeb.  
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Tabulka 16-Vývoj produktivity z výkonů 

Provozní ukazatele 2005 2006 2007 2008 

Výkony 22431 29232 42240 39362 

Počet zaměstnanců 19 20 21 25 

Produktivita z výkonů 1180,58 1461,60 2011,43 1574,48 

 

 

Graf 17-Vývoj produktivity z výkonů 

3.1.7 Analýza soustav ukazatelů 

3.1.7.1 Index bonity 

Znepokojující 

situace 

Velmi 

špatná 
Špatná 

Určité 

problémy 
Dobrá 

Velmi 

dobrá 

Výborná 

situace 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 

 
 

Tabulka 17-Index bonity 

  2005 2006 2007 2008 

Indikátor bonity 1,26 0,68 3,69 3,66 

Hodnocení situace Dobrá 
Dobrá s určitými 

 problémy 
Výborná situace Výborná situace 

 

Z pohledu tohoto indexu můţeme vypozorovat, ţe podnik dosahuje aţ na rok 

2006, ve sledovaném období uspokojivé aţ vynikající výsledky.  

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

2005 2006 2007 2008

ti
s.

 K
č

Sledované období

Prodiktivita z výkonů

Prodiktivita z výkonů



60 

 

3.1.7.2 Index IN 05 

 

Index 2005 2006 2007 2008 

IN05 0,59 0,86 1,43 2,22 

Hodnocení 

situace 

Podnik je ve velmi 

špatné finanční 

situaci 

Na hraně kdy je 

podnik ve špatné 

finanční situaci 

„šedá 

zóna“ 

Podnik je ve velmi 

dobré finanční 

situaci 

 

IN05 ‹ 0,9          Podnik je ve velmi špatné finanční situaci. 

0,9 ‹ IN05 ‹ 1,6          tzv. „šedá zóna“ 

IN05 › 1,6          Podnik je ve velmi dobré finanční situaci. 

 

Z počátku sledovaného období má index IN 05, podle kterých lze usoudit, ţe 

společnost je na tom velice špatně a míří k bankrotu. Od roku 2007 má tento index 

rostoucí tendenci a dostává se do tzv. šedé zóny, kdy můţeme říci, ţe podnik na tom 

není ani zle a ani dobře. V roce 2008 index vrostl na hodnotu 2,22, coţ je pro společnost 

dobrá zpráva a podniku se daří velice dobře, to je zapříčiněno velkým navýšením 

základního kapitálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

3.2 Celkové zhodnocení finanční situace podniku  

V předešlých kapitolách jsme provedli finanční analýzu společnosti East 

Bohemia Airport, a.s. za období 2005 a 2008. 

Po prvotním zhlédnutí finanční analýzy lze usoudit, ţe společnost není ve 

výrazných problémech a ţe ve většině případů se firmě daří dobře. Avšak kdyţ se na 

společnost podíváme podrobněji, můţeme vidět i některé malé nedostatky. 

 

Hodnocení vývoje podnikání 

 

Vývoj trţeb, výnosů a výsledků hospodaření (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 

Trţby    37 976 63 953 94 816 83 030 

Výnosy  38 377 65 137 95 781 85 329 

Zisk před zdaněním    1 118  972  12 037  8 116  

 

Z této tabulky můţeme vyčíst, ţe společnost dosáhla výrazného zisku oproti 

rokům 2005 a 2006. To je důsledkem zvýšení trţeb a to o celých 30 miliónů korun. V 

roce 2008 klesly trţby z důvodu hospodářské krize, jeţ dopadla i na Rusko, které bylo 

pro letiště nejvýznamnější destinací, co se týče počtu letů a cestujících. Tím pádem klesl 

i zisk. Na druhou stranu, srovnáme-li rok 2006 a 2008, dařilo se podniku i přesto 

dosahovat dobrých výsledků. 

 

V nákladech společnosti hrají nejvýznamnější roli náklady na sluţby a náklady 

na prodané zboţí, které tvoří více jak polovinu celkových nákladů. Náklady na prodané 

zboţí se téměř výlučně skládají z nákladů na prodané letecké palivo. Růst těchto 

nákladů souvisí s růstem trţeb za letecké palivo. Tempa růstu ostatních nákladů jsou 

niţší neţ tempa růstu trţeb, coţ se projevuje na výrazném navýšení ziskovosti. 

 

Majetková struktura , vyuţití a financování majetku 

 

Výše aktiv je ovlivněna tím, ţe většina nemovitostí, které společnost vyuţívá při 

svém provozu, není v jejím vlastnictví. Tyto nemovitosti patří Statutárnímu městu 
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Pardubice a Armádě ČR. Společnost má tento majetek částečně pronajatý a částečně ve 

výpůjčce. Od Statutárního města Pardubice má v nájmu budovy, které bezprostředně 

potřebuje ke své činnosti, tj. budovu sídla společnosti, odbavovací halu apod. Ale i tak 

hraje dlouhodobý majetek veliký význam ve struktuře aktiv. Vedle finančního majetku, 

který byl navýšen z důvodu velikého nárůstu základního kapitálu, jsou významnou 

sloţkou aktiv pohledávky. Pohledávky v roce 2007 vzrostly na 19 mil. korun. Rozdíl 

mezi lety 2007 a 2008 byl 13 milionů korun, coţ je důsledek poklesu pohledávek vůči 

státu, sníţení trţeb a zlepšení morálky odběratelů. 

V oblasti zdrojů financování bylo nejpodstatnější změnou navýšení základního 

kapitálu, v roce 2007 to bylo o 13 mil. korun a v roce 2008 o 45 mil. korun. Do 

navýšení základního kapitálu můţeme připočítat i zisk, který si akcionáři ponechali ve 

společnosti pro další rozvoj. Krátkodobé závazky kolísaly po sledované období od 21 

mil. do 10 mil. korun. Kolísání bylo zapříčiněné mimo jiné i investicemi. Poslední 

změna, kdy krátkodobé závazky klesly právě na hodnotu 10 mil. korun, bylo způsobeno 

tím, ţe společnost uhradila veškeré své investice. Pozitivem je fakt, ţe společnost 

nevyuţívá při své činnosti bankovního úvěru. Tato skutečnost je velice důleţitá pro 

další rozvoj. Společnost nebude mít problémy získat úvěr pro své budoucí investiční 

záměry. 

 

Zadluţenost, likvidita 

 

U těchto ukazatelů lze usoudit, ţe firma není podporována bankovními úvěry a 

má dostatek finančních prostředků. To je zapříčiněno dostatkem dotací od Statutárního 

města Pardubic, který je majoritním akcionářem společnosti. 

V nynější době je společnost dostatečně likvidní a hodnoty překonávají 

optimální hodnoty. Tato situace vznikla navýšením finančního v podobě zvýšení 

základního kapitálu o 45 mil. korun. 
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3.3 Hodnocení současného stavu informačního systému podniku 

Podnik má dva informační systémy. Pro provoz letiště je vyuţíván Ikaros, který 

byl vytvořen na zakázku. Pro vedení účetnictví je pouţíván informační systém DUNA 

2.145. 

3.3.1 Informační systém pro provoz letiště 

 

Letiště je stavba na zemi nebo na vodě určená pro vzlety, přistání (vzletová a 

přistávací dráha) a pozemní pohyby letadel po pojezdových drahách. Obvykle k ní patří 

i další technické a logistické zázemí – hangáry, řídicí věţ, letištní terminály, 

sklady leteckého paliva a stavby pro logistické zabezpečení leteckého provozu. 

Letiště Pardubice je regionální letiště se statutem veřejného mezinárodního 

letiště, se smíšeným civilním a vojenským provozem.  

Obecně systém takového letiště by měl vypadat následovně. Ţádné informace by 

se neměly zadávat vícekrát, nesmějí být duplicitní a pokud moţno, neměly by 

obsahovat ţádné oddělené systémy. Odděleným systémem myslím to, ţe nelze posílat 

data automaticky, ale musejí se zadávat ručně. Takovému systému se však musíme 

přizpůsobit, jelikoţ je rozsáhlý a musí se počítat s dalšími komponenty jako např. 

servery a různými operačními systémy. Tyto komponenty spolu musí komunikovat. 

   Nyní si tedy řekneme, jak vůbec probíhá proces od objednání letenky aţ po 

odlet v East Bohemia Airport. Prostřednictvím meziletištní sítě SITA a na základě 

informací přijatých touto zprávou, je aktualizován letový řád a koordinátor musí povolit 

či zamítnout poţadavky na objednané lety. Toto je prvotní informace, ze které musí 

čerpat další moduly. 24 hodin před plánovaným časem letu (tj. časem uvedeným v 

letovém řádu), začíná uskutečňování daného letového řádu a tím pádem vzniká let.  

Po návštěvě oddělení handlingu, který řídí Ing. Radomil Klíma, jsem si 

uvědomil několik věcí. Informační systém letového provozu nemůţeme slučovat 

s odbavovacím systémem, jsou to dva odlišné systémy. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzletov%C3%A1_a_p%C5%99ist%C3%A1vac%C3%AD_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzletov%C3%A1_a_p%C5%99ist%C3%A1vac%C3%AD_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pojezdov%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hang%C3%A1r
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADdic%C3%AD_v%C4%9B%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Leti%C5%A1tn%C3%AD_termin%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Leteck%C3%A9_palivo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
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Chod letiště od příjezdu na letiště aţ po odlet 

 

 

 

 

 

Proto bych se v této práci raději věnoval odbavovacím systémům, jelikoţ 

informační systém má většinou kaţdé letiště vytvořené na zakázku a jsou těţko 

dohledatelné konkrétní informace. V East Bohemia Airport, a.s. jak je jiţ zmíněno na 

začátku této práce v kapitole 11.8, pracuje s informačním systémem IKAROS, který je 

téţ vytvořen na zakázku a je sloţen především z excelovských tabulek, coţ je podle 

mého názoru zastaralé, ale podle oddělení handlingu dostačující. 

3.3.2 Informační systém pro vedení účetnictví 

Pro vedení účetnictví v East Bohemia Airport, a.s. je vyuţíván informační 

systém DUNA od společnosti TILL CONSULT a.s. Tento program je velice zastaralý a 

v dnešní době neusnadňuje práci v takové míře jako modernější programy. Na trhu je 

spousta jiných a kvalitnějších programů, které lze vyuţít pro vedení účetnictví. 

Obrázek 1-Chod letiště od zakoupení letenky aţ po odlet 
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

4.1 Návrhy na zlepšení finanční situace podniku 

Na základě finanční analýzy lze říci, ţe z celkového pohledu podnik vykazuje 

dobré výsledky a společnost by měla pokračovat v trendu, který nastolila v roce 2007. 

Zhoršení pak v roce 2008 zapříčinilo nedostatek zahraničních letů a nezájem 

východních zemí. 

V roce 2007 byly zahájeny přípravné práce na výstavbu nového terminálu.  

Společnost si nechala vypracovat nejrůznější posudky a studie za nemalou částku. O 

vlastní realizaci výstavby nového terminálu mělo být rozhodnuto v roce 2008 v 

návaznosti na výsledky analýzy EIA a v návaznosti na zajištění potřebných finančních 

zdrojů. Dodnes bohuţel tento návrh schválen nebyl. Jelikoţ jiţ bylo do projektu 

investováno zhruba 7,5 mil. korun, mělo by se rozhodování urychlit. Vybudování 

nového terminálu je nejvýznamnější investicí společnosti s investičními náklady v řádu 

set milionů korun. Nový terminál je nezbytně nutný k navýšení kapacity letiště o nové 

lety a nové cestující.  

Další věcí je pak marketingová část, kde by se společnost měla zabývat 

oslovením více východních zemí a dostat se do podvědomí i další části populace České 

Republiky. Samozřejmě, ţe letiště Pardubice nemůţe konkurovat letišti v Praze, ale 

můţe alespoň odebrat pár dopravců a samozřejmě i cestujících pro zvýšení své vlastní 

prestiţe a peněţních prostředků. Pro dopravce je důleţité, aby o letiště byl zájem, jinak 

by pro ně nebylo výhodné provozovat činnost právě v Pardubicích. Proto by měla 

společnost East Bohemia Airport investovat i do krátkodobé reklamy, aby se toto letiště 

vţilo více do podvědomí lidí a aby pro dopravce lety nebyly ztrátové. 

Další významnou částí jsou cargo lety, které přispívají k zisku firmy zatím pouze 

malou částí. Proto bych kladl důraz na zvýšení efektivnosti těchto letů a oslovení více 

významných firem, které se zabývají právě přepravou věcí. Cargo lety zabezpečují 

kompletní portfolio leteckých, námořních a kombinovaných přeprav – od přepravy 

malých balíčků a obálek aţ po velké investiční celky, v importu i exportu z/do celého 

světa. Dle přepravovaných objemů patří mezi přední 3 přepravce v ČR a SR.  



66 

 

Dále bych zkombinoval návrh na zlepšení informačního systému s návrhem na 

vytvoření rezervačního systému po internetu, kde si kaţdý cestující pohodlně ze svého 

domova vybere poţadovaný let a rezervuje si místo v letadle. V dnešní uspěchané době 

by to jistě ocenili snad všichni zájemci o cestování, protoţe by svůj volný čas mohli 

vyuţít daleko efektivněji. Navíc dnes, kdy je po internetu moţné skoro vše, by tento typ 

nakupování letenek neměl chybět u ţádného z větších letišť, které provozují komerční 

osobní dopravu. Tento návrh by mj. pomohl v rámci trendu zkvalitňování sluţeb. 

4.2  Návrhy na rozvoj informačního systému podniku  

4.2.1 Návrh na zlepšení informačního systému pro odbavení cestujících 

Po rozpravě s vedením headlingu jsem usoudil, ţe největší problém je 

s odbavovacím systémem, který v podstatě není ţádný. Pro zlepšení a zkvalitnění 

stávající situace bych navrhl systém SITA DCS (DCS – Departure Control Systém) a to 

verzi Liaison, která je pro chod takového letiště ideální a je pouţita i na Brněnském 

letišti. East Bohemia Airport, a.s. nemá takový obrat cestujících jako např. letiště 

v Ruzyně Praha a pouţití některého ze systémů, které jsem uvedl v kapitole 2.10.5, by 

bylo troufalé a zbytečné. Proto jsem se rozhodl popsat tento odbavovací systém, který 

podle vedení headlingu je vhodný a optimální. 

4.2.1.1 Odbavovací systém SITA DCS  

Odbavovací systém SITA DCS pracuje v online reţimu a jeho prostředí 

připomíná spíše operační systém MS-DOS. Existuje mnoho verzí, přičemţ všechny jsou 

kompatibilní. My zde pouţijeme verzi Liaison, coţ nám neumoţňuje spolupráci 

s jinými systémy pro odbavování. V tomto případě přijde cestující k přepáţce a předloţí 

doklad totoţnosti a svou letenku. Zaměstnanec nalezne cestujícího v seznamu a rozbalí 

informace o jeho letu, zdali ho můţeme odbavit. Obsluha na přepáţce zaeviduje 

zavazadla, pokud je to moţné, tak odbaví klienta aţ do cílové destinace. Za nevýhodu 

bych zde povaţoval nemoţnost odbavit cestujícího na všechny navazující lety dalších 

dopravců.  

Systém téţ umoţňuje odesílat určité zprávy o odbavení a letu automaticky a to 

ve standardizovaném formátu zpráv typu B. Tyto zprávy jsou generovány ve třech 
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úrovních. První úroveň je generována jako check-in, druhá jako supervizor a třetí je 

loadplan. Jedná se zejména o informace o průběhu odbavení, o uzavírání letu v daném 

systému a v neposlední řadě jsou to seznamy cestujících. Námi navrţený systém dokáţe 

posílat i spočtené loadsheety. Některé z úrovní však nejsou zapracovány, jelikoţ letiště 

vyuţívá jiných systémů. Jako další výhodu bych uvedl online komunikaci, coţ 

znamená, ţe můţeme v krátké době aktualizovat informace o letu a cestujících. Lze si 

také zjistit mnoho dalších informací jako např. název destinace z IATA kódu, vzdušnou 

vzdálenost, měnu státu a jiné. Další výhodou je úplná implementace loadsheetu do 

programu. Nevýhodou můţe být uţivatelské rozhraní, protoţe je pouze textové.  

4.2.2 Návrh na zlepšení informačního systému pro vedení účetnictví 

Jako program pro vedení účetnictví bych navrhl program pohoda od společnosti 

STORMWARE. Systém POHODA je ekonomický a informační systém, který byl 

vytvořen pro komplexní účetní. Tento software je určen pro malé, střední a vetší firmy, 

pro právnické i fyzické osoby. Umoţňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a dokáţe 

vyhovět plátcům i neplátcům DPH. Systém je velice komplexní, neutrální a je vhodný 

pro velkou škálu oborů. Jako pro ţivnostníky, podnikatele a pro společnosti které se 

zabývají obchodem a sluţbami. Software je vhodný i pro příspěvkové a neziskové 

organizace. 

Základem systému je propracovaný adresář a řada agend na komplexní řízení 

firmy, např. fakturace, banka, pokladna, majetek atd. 

 

Systém je vhodný pro: 

 vedení účetnictví i daňovou evidenci  

 účtování zásob metodou A i B  

 zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců 

 pobočkové zpracování dat 

 homebanking i obchodování na internetu 

 sledování salda a finanční analýzu  
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Podporuje cizí měny, včetně automatického načítání kurzového lístku. Obsahuje 

editor tiskových sestav REPORT Designer pro úpravu tiskových sestav a vytváření 

vlastních tiskových výstupů. Moţnosti systému lze rozšířit o mnoho modulů 

pro online nebo offline maloobchodní prodej nebo připojením celé řady externích 

zařízení. 

Dalšími systémy můţou být speciální systémy navrţené na zakázku. Mezi ně 

patří například Chameleon. Je to obecný účetní systém, autorem je Tetra Ltd. z Velké 

Británie. Obsahuje základní systémy pro vedení účetnictví (Hlavní kniha, Prodejní 

kniha, Nákupní kniha, Bankovní kniha a Investiční majetek včetně daňového 

odepisování). Obsahuje rovněţ pomocné prostředky pro údrţbu číselníků, úpravy 

obrazovek a sestav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pohoda.cz/report/
http://www.pohoda.cz/pohoda/kasa_online.aspx
http://www.pohoda.cz/pohoda/kasa.aspx
http://www.pohoda.cz/pohoda/hw.aspx
http://www.pohoda.cz/pohoda/hw.aspx
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4.3 Zhodnocení očekávaných přínosů návrhů 

Pokud se podaří zrealizovat zavedení informačního systému pro odbavení 

cestujících, bude společnost zase o krok blíţe k vyrovnání se prestiţnějším letištím, jako 

je například v Brně, Praze a Ostravě. Bude to téţ znamenat ušetření času a zjednodušení 

práce. 

Velice důleţitým bodem zlepšení letištního areálu je uvedení nového 

odbavovacího terminálu do provozu. Terminál je velice důleţitý pro navýšení kapacity 

letiště. Měly by být splněny předpoklady k tomu, aby se pardubické letiště stalo 

atraktivním pro letecké společnosti a bylo tak dosaţeno podpory rozvoje celého 

pardubického regionu. Pokud se toto uskuteční, s největší pravděpodobností bude 

zaveden i nový odbavovací systém a pokrok tak bude pro letiště o to větší. 

Významnou příleţitostí pro letiště jsou podle mého názoru cargo lety. Příleţitost 

zde vidím především ve zvýšení ziskovosti. Společnost by se přitom nemusela 

soustředit pouze na jednoho přepravce, ale mohla by spolupracovat s více společnostmi, 

které se přepravou věcí zabývají.  

Marketing je v dnešní době velice důleţitý pro zviditelnění společnosti. Existuje 

nespočetně moţností, jak firmu více propagovat. East Bohemia Airport, a.s. této 

moţnosti zatím příliš nevyuţívá a dle mého názoru by v tomto směru měla více 

investovat a získat tím nové zákazníky. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit tzv. finanční zdraví společnosti East 

Bohemia Aitport, a.s. Za pouţití účetních výkazů byla zpracována komplexní finanční 

analýza za období 2005 aţ 2008. Nejprve byla provedena analýza absolutních, poté  

i rozdílových a poměrových ukazatelů a na závěr jsem se soustředil na soustavu 

ukazatelů. 

Dále jsem zhodnotil současný stav celkového letištního informačního systému  

a systému pro vedení účetnictví. 

Ze zjištěného výsledku a informací byly vytvořeny návrhy pro zlepšení finanční 

situace, které byly zaměřeny především na marketing a řízení investic. Dále byl navrţen 

informační systém pro odbavení,  který společnost v současné době nevlastní. 
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Rozvaha aktiv a pasiv 

Příloha 1-Rozvaha aktiv 

 Sledované období 2005 2006 2007 2008 

 Aktiva celkem 43 916 41 261 74 387 108 038 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 27 259 23 444 31 638 56 658 

B Dlouhodobý majetek 27 259 23 444 31 638 56 658 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B.I 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 0 0 0 0 

B.I 3 Software 0 0 0 0 

B.I 4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 

B.I.5 Goodwill 0 0 0 0 

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B.I 8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 25 208 22 864 31 274 56 648 

B.II 1 Pozemky 36 36 36 36 

B.II 2 Stavby 3 207 3 126 4 093 25 340 

B.II 3 Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 11 061 9 210 7 037 8 373 

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

B.II 5 Základní stádo a taţná zviřata 0 0 0 0 

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 10 904 10 492 10 080 9 668 

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 10 001 13 231 

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 2 051 580 591 0 

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 

B.III 2 Podíly v úč. jed. pod pods. vlivem 0 0 0 0 

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 2 041 570 581 0 

B.III 4 
Půjčky a úvěry ov.a říz.os. a úč. jed. pod pods. 

vlivem 
0 0 0 0 

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 10 10 10 10 

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

B.III 7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 

C Oběţná aktiva 15 772 17 538 42 405 51 279 

C.I Zásoby 633 307 2 410 1 441 

C.I 1 Materiál 0 0 0 0 
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C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 

C.I 3 Výrobky 0 0 0 0 

C.I 4 Zvířata 0 0 0 0 

C.I 5 Zboţí 633 307 2 410 1 441 

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

C.II 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 

C.II 3 Pohledávky za úč. jednotkami pod pods. vl. 0 0 0 0 

C.II 4 Pohledávky za společ, čl. druţ. a za úč. sdruţení 0 0 0 0 

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 

C.II.6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

C.II.7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 

C.II.8 Odloţená daňová pohledávka 0 0 0 0 

C.III Krátkodobé pohledávky 4 356 5 356 19 045 5 868 

C.III 1 Pohledávky z obchodnch vztahů 3 214 4 341 9 645 3 134 

C.III 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 

C.III 3 Pohledávky za úč. jednotkami pod podst. Vl. 0 0 0 0 

C.III 4 Pohledávky za spol., členy druţ. a za úč.sdruţení 0 0 0 0 

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 1 103 1 002 5 398 1 777 

C.III 7 Krátkodobé posyktnuté zálohy 39 13 
  

C.III.8 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

C.III.9 Jiné pohledávky 0 0 0 0 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 10 783 11 875 20 950 43 970 

C.IV 1 Peníze 391 310 315 91 

C.IV 2 Účty v bankách 10 392 11 565 20 635 43 879 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

D.I Časové rozlišení 885 279 144 101 

D.I 1 Náklady příštích období 43 230 144 101 

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 842 0 0 0 

D.I 3 Příjmy příštích období 0 49 0 0 
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Příloha 2-Rozvaha pasiv 

   Sledovaná období 2005 2006 2007 2008 

  Pasiva celkem 43 916 41 261 74 387 108 038 

A Vlastní kapitál 22 539 23 356 46 516 98 212 

A.I Základní kapitál 26 210 26 210 40 000 85 000 

A.I 1 Základní kapitál 26 210 26 210 40 000 85 000 

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 

A.I.3 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 

A.II Kapitálové fondy 370 364 374 349 

A.II 1 Emisní aţio 0 0 0 0 

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 349 349 349 349 

A.II 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 21 15 25 0 

A.II 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 

A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 
168 224 448 1360 

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 168 224 224 680 

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let -5326 -4 265 5 694 5 237 

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 0 0 9 136 5 237 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let -5326 -4265 -3442 0 

A.V 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-) 
1 117 823 0 6 266 

B Cizí zdroje 21 371 17 905 28 090 10 500 

B.I Rezervy 0 1350 2700 0 

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 1350 2700 0 

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 

B.I.3 Rezervna na daň z příjmů 0 0 0 0 

B.I.4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 

B.II Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 

B.II 3 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 

vlivem 
0 0 0 0 

B.II 4 
Závazky ke společníkům, členům druţstva a k 

účastníkům sdruţení 
0 0 0 0 

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 

B.II.6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 

B.II.8 Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

B.II.9 Jiné závazky 0 0 0 0 

B.II.10 Odloţený daňový závazek 0 0 0 0 

B.III Krátkodobé závazky 21 371 16 555 25 390 10 500 
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B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 5 251 4 713 12 534 3 511 

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 10 000 6000 6000 2000 

B.III 3 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 

vlivem 
0 0 0 0 

B.III 4 
Závazky ke společníkům, členům druţstva a k 

účastníkům sdruţení 
0 0 0 0 

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 523 583 651 628 

B.III 6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
323 343 380 357 

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 119 266 2 974 437 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 5061 4344 2582 2262 

B.III.9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

B.III.10 Dohadné účty pasivní 86 292 259 1 286 

B.III.11 Jiné závazky 8 14 0 0 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

C.I Časové rozlišení 6 0 6 6 

C.I 1 Výdaje příštích období 0 0 0 0 

C.I 2 Výnosy příštích období 6 0 6 6 
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8.2 Výkaz zisku a ztráty 

Příloha 3-Výkaz zisku a ztráty 

  Sledované období 2005 2006 2007 2008 

I Trţby za prodej zboţí 15 545 34 721 52 576 43 668 

A Náklady vynaloţené na prodej zboţí 12 513 28 161 43 515 38 030 

+ Obchodní marţe 3 032 6 560 9 061 5 638 

II Výkony 22 431 29 232 42 240 39 362 

II. 1 Trţby za prodej vl. výrobků a sluţeb 22 431 29 232 42 240 39 362 

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 0 0 0 0 

II. 3 Aktivace 0 0 0 0 

B Výkonová spotřeba 13 216 18 659 20 610 21 106 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 966 1 600 2 686 4 345 

B. 2 Sluţby 12 250 17 059 17 924 16 761 

+ Přidaná hodnota 12 247 17 133 30 691 23 894 

C Osobní náklady 9 269 11 519 13 359 14 224 

C. 1 Mzdové náklady 6 477 8 198 9 578 10 101 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 336 336 301 352 

C. 3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
2 197 2 712 3 129 3 392 

C. 4 Sociální náklady 259 273 351 379 

D Daně a poplatky 100 93 104 132 

E Odpisy investičního majetku 1 425 2 988 3 051 4 202 

III 
Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
68 300 0 0 

III. 1 Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 68 300 0 0 

III. 2 Trţby z prodeje materiálu 0 0 0 0 

F 
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 

materiálu 
0 362 0 0 

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 0 362 0 0 

F.2 Prodaný materiál 0 0 0 0 

G Změna stavu rezerv a opravných poloţek 0 1 350 1 350 -2 700 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 205 43 10 

H Ostatní provozní náklady 162 493 398 526 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 1 385 833 12 472 7 520 

VI. Trţby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 21 35 0 18 

VII. 

1 
Výnosy z CP a vkladů ve skupině 21 35 0 18 

VII. Výnosy z ostatních CP a vkladů 0 0 0 0 
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2 

VII. 

3 
Výnosy z ostatních finančních investic 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 

K. Náklady finančního majetku 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve 

finanční oblasti 
0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 17 25 30 630 

N. Nákladové úroky 0 0 0 5 

XI. Ostatní finanční výnosy 270 655 892 1 641 

O Ostatní finanční náklady 575 576 1 358 1 688 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -267 139 -436 596 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 0 149 2 900 1 850 

Q1. splatná 0 149 2 900 1 850 

Q2. odloţená 0 0 0 0 

** Výsledek z hospodaření za běţnou činnost 1 118 823 9 137 6 266 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0 0 0 0 

S1. splatná 0 0 0 0 

S2. odloţená 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

T Převod podílu na HV společníkům 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 1 118 823 9 137 6 266 

  Výsledek hospodaření před zdaněním 1 118 972 12 037 8 116 

 


