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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace stavební společnosti 

Onduline, s. r. o. za období 2009 - 2012 pomocí metod finanční analýzy. Práce bude 

rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Cílem práce je odhalit 

nedostatky a problémy společnosti a pokusit se navrhnout určitá řešení, která by vedla 

ke zlepšení současné situace. 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the 

company Onduline, s. r. o. during the four years between 2009 – 2012 using methods of 

financial analysis. The bachelor thesis will be divided into two main parts, theoretical 

and practical. The aim of the thesis is to highlight shortcomings and problems of 

company and try to suggest some solutions that would improve the current situation. 

 

 

Klíčová slova 

 

Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, horizontální a vertikální analýza, 

poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele, analýza soustav ukazatelů. 
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Financial analysis, balance, profit and loss statement, horizontal and vertical analysis, 

differential indicators, analysis by system of index. 
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ÚVOD 
 

 
Bakalářská práce je věnována problematice finanční analýzy jako jednoho z nástrojů 

finančního řízení podniků. Nabízí mnoho tradičních pohledů na finanční analýzu 

seřazených v logické posloupnosti, jak by měla být finanční analýza prováděna v praxi 

a zároveň respektovala nejnovější trendy. 

 

Finanční analýza bude provedena na pozadí Společnosti Onduline – stavební materiály, 

spol. s r.o., která působí v oblasti prodeje stavebních materiálů, konkrétně 

velkoobchodu střešních krytin. Tohle odvětví je momentálně velmi problémové a krom 

lehce rostoucích DIY řetězců
1
 jsou téměř všechny subjekty v tzv. PRO sektoru

2
 

stagnující nebo klesající. A právě na pozadí aktuální recese je finanční analýza jedním z 

vhodných prostředků k pomoci řízení podniků. Klesající poptávka vlivem neochoty a 

často i nemožnosti investovat do nové výstavby nebo rekonstrukce společně s vyšší 

konkurencí se musí projevit v úsporách na straně nákladové. A právě díky finanční 

analýze lze přesně stanovit srovnávací kritéria a nastavit efektivnější procesy. 

Cílem je právě analýza jednotlivých dílčích ukazatelů, identifikace problémových nebo 

dokonce kritických a rizikových faktorů s konečným návrhem řešení pro zlepšení 

finanční kapitoly společnosti nebo eventuální prevencí a minimalizací dalších možných 

ztrát. 

  

Úkolem první části práce je charakteristiku společnosti Onduline, spol. s r.o. Uvádím 

zde základní údaje o společnosti, jako je např. její historie, produktové portfolio a 

organizační struktura. Také rozeberu silné a slabé stránky společnosti spolu 

s příležitostmi a hrozbami. Druhá část se zaměřuje na interpretaci teorie a klíčových 

pojmů, které s procesem finanční analýzy úzce souvisí. Konkrétně se budu zabývat tím, 

co je to finanční analýza a jaké jsou její nejdůležitější metody. 

Třetí, neboli hlavní část bude věnována samotné finanční analýze společnosti Onduline, 

spol. s r.o. Dílčí ukazatele budou posuzovány jednotlivě na základě dedukce 

                                                 
1
 DIY pochází z anglického Do It Yourself, jedná se o řetězce, kde si zákaznik koupi výrobek sám a sám 

si ho nainstaluje. 
2
 PROfeisonalni zákazník - obchodník se stavebním materiálem, pokrývač, klempíř - u něj si jako 

koncový spotřebitel člověk koupí výrobek vetšinou i s instalací. 
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s následným celkovým shrnutím výsledků. Čtvrtá kapitola interpretuje návrhy 

a opatření, která by měl podnik provést za účelem zlepšení současné situace.
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

 

Cílem mé bakalářské práce, jak již název napovídá, je zhodnotit finanční situaci 

vybrané společnosti. K dosažení tohoto cíle použiji vybrané metody finanční 

analýzy.  Jimi budu zjišťovat, v jaké finanční situaci se podnik nachází, zda je ve 

sledovaném období finančně stabilní nebo naopak se potýká s problémy 

finančního rázu. Na základě údajů získaných finanční analýzou navrhnu 

a interpretuji opatření, jak celkovou finanční situaci firmy zlepšit. Jak její 

případné nedostatky v oblasti finanční stability zmírnit či odstranit a tím upevnit 

její postavení na trhu. 

 

Bakalářská práce je strukturována do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. 

V teoretické části popíši za pomoci odborné literatury, co to finanční analýza je 

a jaké konkrétní metody při její implementaci používat. Část praktická je 

zaměřena na finanční analýzu společnosti Onduline, spol. s r.o. Sledovaným 

obdobím je rok 2009 – 2012.  

 

1.1 Charakteristika analyzovaného podniku 
 

1.1.1 Základní údaje o společnosti 

 

Pro zpracování tématu „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení“ jsem si vybrala společnost Onduline, stavební materiály 

spol. s r.o. Společnost Onduline se zabývá prodejem materiálů pro stavbu, 

především pak na střechu. Doménou jsou lehké střešní krytiny, které uvádí 

následný výčet: 

 Onduline 

Lehká bitumenová střešní vlnovka velkého formátu vhodná dle firemního 

PMC na zastřešení hospodářských staveb a zahradních přístřešků. 

 Onduvilla 

Lehká asfaltová taška – unikátní výrobek svého druhu na světě. 

Výjimečnost spočívá v  samonosnosti, žádný asfaltový střešní výrobek 

kromě Onduvilla  nelze použít bez podpory v celé ploše (tzn. plného 

bednění). 
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 Bardoline 

Asfaltový šindel – lehká střešní krytina v sortimentu čtyř kvalitativních řad 

vhodných jak pro přístřešky, tak pro rodinné domy a občanskou výstavbu. 

 Ondusteel 

Maloformátová ocelová taška v hladkém provedení i s granulátem pro 

rodinné domy ideální pro rekonstrukce, kdy majitel potřebuje odlehčit 

krov, ale zachovat tradiční vzhled tašky. 

 Onduclair 

Střešní krytiny z PC a PVC pro zastřešení pergol použité vždy tam, kde je 

třeba prosvětlení. 

 Ondutiss 

Podstřešní folie – nedílná součást skladby každé jednoplášťové, 

dvouplášťové i tříplášťové střechy. 

 Fondaline 

Nopová folie – ochranná folie do základů staveb. 

 Onduband 

Bitumenové opravné pásky. 

 Onduline střešní okna a půdní schody. 

 

Nyní, pro lepší představení společnosti, uvádím stručné informace z obchodního 

rejstříku.
3
 

 

Obchodní firma: ONDULINE - stavební materiály, spol. s r.o. 

Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

Datum zápisu: 22. července 1993 

Sídlo:   Praha 4 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo: 496 83 071 

Základní kapitál: 1 000 000 Kč 

  

  

                                                 
3
JUSTICE. Obchodní rejstřík a sbírka listin. Justice.cz [online]. © 2012 [cit. 2013-03-25]. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=Onduline.  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=Onduline
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Společnost Onduline byla založena v roce 1945 v Paříži. Mateřská společnost má 

tedy sídlo ve Francii. Společnost Onduline, má ve Francii označení s. a., což 

v češtině znamená a.s., tedy akciová společnost (Société anonyme). Jak již bylo 

zmíněno, v České republice byla zapsána do obchodního rejstříku dne 

22. července 1993, a to se sídlem v Praze. V současné době má Onduline S.A. 

obchodní zastoupení ve více než 100 zemích světa, z toho v 45 zemích existují 

100% dcery a ve zbytku se obchoduje formou vybraných obchodních zastoupení 

z řad distributorů. Firma má více než 1300 zaměstnanců a 10 výrobních závodů. 

V roce 1992 vznikla ve Francii dceřiná společnost Onduclair a poslední akvizicí je 

společnost TallantIndustries z USA začleněná do firemní struktury v 2011. Dle 

obchodního rejstříku je 100% majitelem Onduline S.A. France, s jedním 

společníkem a vkladem 1 mil. Kč. 

 

Výše základního jmění: splaceno zakladateli v plném rozsahu. V roce 2011 začíná 

likvidace Onduline – stavebné materiály s.r.o. v Bratislavě, kterou plně nahrazuje 

Onduline – stavební materiály o.z., právě pražského Onduline. Od svého vzniku 

poskytuje firma zákaznický servis pro své obchodní partnery po celé republice 

a neustále se snaží upevňovat a zlepšovat postavení na trhu lehkých střešních 

krytin nabídkou kvalitních produktů, které se distribuují ze dvou skladů v ČR, 

posléze i v SR.  

 

1.1.2 Organizační struktura 

 
Předpokladem pro to, stát se „členem“ Onduline, s.r.o. je čistý výpis z trestního 

rejstříku, ukončené středoškolské vzdělání a kopie maturitního vysvědčení. Pro 

opětovné lepší představení společnosti znázorňuji organizační strukturu podniku 

s přesným počtem zaměstnanců v jednotlivých letech. 
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Obrázek č. 1: Organizační struktura 

 

    JEDNATEL     

          

 

  

  

  

Finanční ředitel 

 

Obchodní ředitel 

    

 

    

 

  

  

  

Administrativa CZ (3) 

 

Obchodní zástupci CZ (4) 

          

    

  

  

Administrativa SK (2)   Obchodní zástupci SK (2) 

    

 

    

    

  

   

Technik CZ & SK   

   

    

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 1: Počet zaměstnanců 

ROK 2012 2011 2010 2009 

POČET ZAMĚSTNANCŮ 15 14 13 9 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Struktura zahrnuje Onduline – stavební materiály spol. s r.o. se sídlem v Praze 

a její organizační složku Onduline – stavební materiály o.z. se sídlem 

v Bratislavě. Obě kanceláře obstarají jak prodej (obchodní zástupci), tak 

administrativu objednávek (příjem, zpracování objednávky, sjednání dopravy 

a fakturace). Obě kanceláře jsou řízeny stejným způsobem v oblasti finanční 

i marketingové. Služby v oblasti skladování dopravy IT i částečně účetnictví jsou 

outsourcovány. 

  



15 

 

1.1.3 Informační technologie používané ve firmě 

 

Všichni zaměstnanci Onduline mají k dispozici buď svůj vlastní počítač, nebo 

notebook. Využívají ke zpracování MS Office (Excel, Word, Outlook 

a PowerPoint). Jako účetní a skladový program je využívaný ve firmě program 

SAP business one. 

„Aplikace SAP Business One integruje klíčové podnikové funkce celé vaší 

společnosti – včetně financí, odbytu, řízení vztahů se zákazníky, skladu 

a provozů. Na rozdíl od většiny malých podnikových řešení na současném trhu 

tvoří SAP Business One jediná aplikace, takže odpadají samostatné instalace 

a složité integrace různých modulů.“
4
 

Bez SAP BO by nebylo možné efektivně analyzovat žádný proces. Pro běžný 

provoz jsou klíčové analýzy skladových zásob, objednávky sice přicházejí 

v běžné formě e-mailu nebo faxu (nejsou např. komunikovány přes EDI), nicméně 

všechny jsou ručně zadány do SAP a fakturace už potom probíhá automaticky. 

Samostatnou kapitolou jsou potom kontrola a reporting, který se bez SAP 

neobejde. 

Program umožňuje také výměnu informací mezi zaměstnanci firmy, na platformě 

tohoto programu jsou propojeni obchodní zástupci formou CMR systémů. Pro 

každého zaměstnance je stanoveno unikátní heslo. 

1.1.4 Swot analýza 

 

„Swot analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace 

(vnitřní prostředí) a současné situace okolí organizace (vnější prostředí). Faktory 

vnitřního prostředí může firma přímo ovlivnit, na rozdíl od faktorů vnějšího 

prostředí, které firma může sama ovlivnit jen těžko nebo vůbec.“
5
 

 

V této podkapitole se zabývám SWOT analýzou společnosti Onduline, rozeberu 

vnitřní a vnější prostředí podniku. Rozbor prezentuji ve čtyřech hlavních částech, 

kterými jsou: silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. 

 

                                                 
4
 SAP. Sap business one. Sap.com/cz [online]. © 2013 [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: 

http://www.sap.com/cz/sme/solutions/businessmanagement/businessone/index.epx. 
5
 GRASSEOVÁ, M. Analýza v rukou manažera, s. 297. 
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Tabulka č. 2: Swot analýza 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Za zmínku stojí stabilní a silná mateřská společnost, která svým know-how a 

postavením mezi producenty střešních krytin poskytuje nadstandartní finanční 

krytí. Nicméně dobrou příležitostí se jeví čerpání služeb centrálního evropského 

skladu, jehož zásobováním využíváním lze ušetřit nemalé finanční prostředky. 

  

Silné stránky 

 Kvalitní technické zázemí 

mateřské společnosti 

 Jediná celosvětová společnost 

v oboru stavebních materiálů s 

uceleným sortimentem 

 Zázemí finančně silné mateřské 

společnosti 

Slabé stránky 

 Sezónní výkyvy tržeb a inkas 

plateb 

 Minimalizace skladových zásob 

zákazníků vlivem recese 

 Cenová orientace tuzemského 

zákazníka na úkor kvality 

 Vyšší náklady na dopravu a 

servis 

Příležitosti 

 Možnost čerpat inspiraci a 

zkušenosti z celosvětové sítě 

Onduline 

 Hlavní akcionář banka- skvělé 

zázemí finančních zdrojů a 

analýz užitečných pro rozvoj 

 Rozvoj produktového portfolia 

 Čerpání služeb zahraničních 

platforem (centrální sklad) 

 

Hrozby 

 Tvrdé konkurenční podmínky v 

rámci centrální Evropy (dovoz z 

Polska) 

 Levná produkce z Asie 

 Špatná platební morálka 

subjektů ze stavebnictví 

 Několik po sobě následujících 

let klesající stavební výroba 

 Úsporná rozpočtová opatření v 

rámci celého stavebního trhu 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

2.1 Finanční analýza 
 

„Pokud bychom hledali historické kořeny finanční analýzy, došli bychom nejspíše 

k poznání, že je tak stará, jako jsou staré samotné peníze. Kolébkou moderních 

metod finanční analýzy jsou Spojené státy.“
6
 

 

V současnosti se tématem finanční analýzy zabývá mnoho autorů. Níže uvádím 

definice z vybraných publikací a následně metody finanční analýzy mně 

nejbližších tvůrců. 

 

„Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své 

závazky a celou řadu dalších významných skutečností“
7
 

 

„Finanční analýza umožňuje nejen posoudit stávající finanční situaci podniku 

a její vývoj, ale i odhalovat příčiny daného vývoje podniku hlubším zkoumáním 

vztahů mezi finančními ukazateli a informacemi.“
8
 

 

Pro realizaci finanční analýzy je zapotřebí finančních dat.  Hlavním pramenem je 

účetnictví, které věrně zobrazuje hospodaření podniku. Dává informace o majetku 

a dluzích podniku, o výnosech a nákladech, o vloženém a vytvořeném kapitálu, 

o peněžních tocích a o dosaženém výsledku hospodaření. Z retrospektivních dat 

účetních výkazů lze odvozovat vývoj finanční pozice podniku v budoucnosti.
9
 

 

  

                                                 
6
 MRKVIČKA, J. Finanční analýza, s. 13. 

7
 KNÁPKOVÁ, A. Finanční analýza, s. 17. 

8
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 5. 

9
 tamtéž, s. 9 – 10. 



18 

 

Zdrojem informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy, mezi základní patří 

zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích.
10

 

 

Dluhošová popisuje propojení těchto tří základních účetních výkazů a to 

způsobem, že rozvaha nám ukazuje výsledek hospodaření jako určitý údaj, výkaz 

zisku a ztráty znázorňuje, jak byl tento údaj vytvořen. Rozvaha a přehled 

o peněžních tocích jsou propojeny na základě peněžních prostředků. V části 

rozvahy s názvem oběžná aktiva figurují peněžní prostředky, které jsou následně 

detailně zobrazeny v přehledu cash flow.
11

 

 

2.2 Metody finanční analýzy 
 

„Přestože neexistuje nějaká oficiální metodika finanční analýzy, vyvinuly se 

určité obecně přijímané analytické postupy a v podnikové praxi se setkáváme 

s nejrůznějšími přístupy a technikami analýzy, které si kladou za cíl podat stejně 

jako účetnictví věrný a poctivý obraz o majetkové, finanční a důchodové situaci 

jak externím uživatelům, tak manažerům podniků.“
12

 

 

a) Kvalitativní, tzv. fundamentální analýza 

b) Kvantitativní, tzv. technická analýza 

 

2.2.1 Kvalitativní, tzv. fundamentální analýza 

 

„Je založena na rozsáhlých znalostech a vzájemných souvislostech mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich 

subjektivních odhadech a i na citu pro situace a jejich trendy. Metodou analýzy je 

komparativní analýza založená převážně na verbálním hodnocení a patří sem 

např. SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, metoda analýzy 

portfolia dvou dimenzí, Argentiho model, BCG matice nebo metoda Balanced 

scorecard.“
13

 

 

                                                 
10

 MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací, s. 43. 
11

 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 59. 
12

 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku, s. 53. 
13

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 7. 
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Ve své bakalářské práci se zabývám spíše analýzou uvedenou v bodě b, tedy 

kvantitativní, proto se rozboru fundamentální analýzy na základě literatury věnuji 

jen okrajově. 

 

2.2.2 Kvantitativní, tzv. technická analýza
14

 

 

Technická analýza používá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat 

s následným (kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků. Postup analýzy 

zahrnuje obvykle etapy: 

 

a) Charakteristika prostředí a zdrojů dat, 

b) výběr metody a základní zpracování dat, 

c) pokročilé zpracování dat, 

d) návrhy na dosažení cílového stavu. 

 

Podle účelu, ke kterému analýza slouží, a podle dat, která používá, se rozlišuje: 

1. Analýza absolutních dat 

 analýza trendů (horizontální analýza) 

 procentní rozbor (vertikální analýza) 

2. Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

3. Analýza poměrových ukazatelů 

 rentability 

 aktivity 

 zadluženosti a finanční struktury 

 likvidity 

 provozní činnosti 

 cash flow 

4. Analýza soustav ukazatelů 

 pyramidové rozklady 

 komparativně analytické metody 

 matematicko - statistické metody 

 kombinace metod 

                                                 
14

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 9. 
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Toto rozdělení uvádí ve své knize Sedláček. V některé odborné literatuře se 

členění může lišit. 

 

 

2.3 Analýza absolutních ukazatelů 
 

Absolutní ukazatele nám pomůžou porovnat zkoumané veličiny v čase, nejčastěji 

k minulému účetnímu období.
15

 Jedná se v první řadě o horizontální a vertikální 

analýzu. 

 

2.3.1 Horizontální analýza 

 

„Horizontální analýza firmy hledá odpověď na otázky: o kolik se změnily 

jednotlivé položky finančních výkazů v čase anebo o kolik procent se změnily 

jednotlivé položky v čase.“
16

 

 

 Absolutní změna = (hodnota v běžném období) – (hodnota v předchozím 

období) 

 Procentuální změna =[(běžné období – přechodné období)/(přechodné 

období)] x 100 

 

2.3.2 Vertikální analýza 

 

„Představuje procentní rozbor základních účetních výkazů. Cílem vertikálního 

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

a z hlediska časového zjištění pohybu v nastavení majetkového a finančního 

portfolia.“
17

 

 

„Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů, nikoli napříč 

jednotlivými lety, proto se označuje jako vertikální analýza.“
18

 

 

                                                 
15

 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem, s. 9. 
16

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2011, s. 109. 
17

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2010, s. 105. 
18

 BUSINESSINFO. Daně a účetnictví. Businessinfo.cz [online]. © 1997-2013 [cit. 2013-18-04]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/techniky-a-metody-financni-analyzy-3384.html. 
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„V případě rozvahy se obvykle jednotlivé položky poměřují s celkovým stavem 

aktiv (resp. pasiv), vertikální procentní ukazatele tedy vyjadřují strukturu aktiv 

(resp. pasiv). Ve výsledovce se zpravidla porovnávají jednotlivé položky 

s celkovými tržbami, vertikální procentní ukazatele tedy udávají procento z tržeb 

dosažených v tomto roce.“
19

 

 

2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

Za typické rozdílové ukazatele jsou pokládány především ukazatele označované 

jako fondy finančních prostředků. Spadají sem i ukazatele vypočtené ze zisku 

a z přidané hodnoty přičítáním nebo odečítáním dalších údajů.
20

 

 

V odborné literatuře se rozlišují celkem tři tyto ukazatele: 

 čistý provozní kapitál, 

 čisté pohotové prostředky, 

 čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy.
21

 

 

Já se blíže věnuji pouze ukazateli čistý provozní kapitál. 

 

2.4.1 Čistý provozní kapitál (ČPK) 

 

Někteří autoři jej označují za ochranný polštář podniku. Je částí oběžného 

majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem, vlastním i cizím. 

U finančního manažera je tento ukazatel důležitý pro efektivní vedení podniku, 

neboť se jedná o tu část oběžných aktiv, která není zatížena nezbytností brzkého 

splacení.
22

 

 

Výpočet se provádí následujícím vztahem: 

 

 ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobá cizí pasiva 

 

                                                 
19

SŮVOVÁ, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači, s. 79. 
20

 tamtéž, s. 83. 
21

  tamtéž, s. 83. 
22

  tamtéž, s. 83. 
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2.5 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Poměrové ukazatele jsou jedněmi ze základních nástrojů finanční analýzy. 

Definují reciproční vztah dvou položek z účetních položek pomocí jejich podílu. 

Vzájemné souvislosti mezi ukazateli uvedenými do poměru jsou důležité pro 

určitou vypovídající schopnost. Při kvantitativním množství poměrových 

ukazatelů je dobré slučovat je do skupin, které jsou vždy zacíleny na určitý aspekt 

finančního stavu podnikáni.
23

 

 

2.5.1 Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability jsou v praxi jedny z nejsledovanějších ukazatelů. Je to 

finanční kategorie, která charakterizuje výnos z podnikání za určité období jako 

poměr zisku a (nejčastěji) kapitálu. Zisk určíme z výsledovky, velikost kapitálu 

z rozvahy. 

 

„Zobrazují pozitivní nebo negativní vliv řízení aktiv, financování formy 

a likvidity na rentabilitu. Všechny ukazatele rentability udávají, kolik Kč zisku 

připadá na 1 Kč jmenovatele.“
24

 

 

Nejčastěji používané ukazatele: 

 ROCE (rentabilita investovaného kapitálu) 

 ROA (rentabilita aktiv) 

 ROE (rentabilita vlastního kapitálu) 

 ROS (rentabilita tržeb) 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu 

„Ukazatel měří efekt, tj. kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním 

podnik dosáhl z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli.“
25

  

  

                                                 
23

MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací, s. 78.  
24

 KISLINGEROVÁ, E. Finanční analýza krok za krokem, s. 83. 
25

 tamtéž, s. 83. 
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Vypočítáme jej následujícím způsobem: 

 

ROCE = EBIT/(Vlastní kapitál + Rezervy + Dlouhodobé závazky + Dl. 

Bankovní úvěry) 

 

 Rentabilita aktiv 

Je klíčovým měřítkem rentability. V tomto ukazateli nám v čitateli vystupuje 

výsledek hospodaření před zdaněním a úroky, neboli EBIT. Zisk je poměřován 

s celkovými aktivy, která zahrnují jak vlastní, tak cizí kapitál.
26

 

 

ROA = EBIT/Aktiva 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu je majoritně předmětem zájmu akcionářů, 

společníků a dalších investorů. Udává, kolik čistého zisku připadá na jednu 

korunu investovaného kapitálu akcionářem.
27

 

 

ROE = Čistý zisk / Vlastní kapitál 

 

 Rentabilita tržeb a zisková marže 

Tento ukazatel vyjadřuje ziskovost tržeb, tj. množství zisku z jedné Kč tržeb. 

Ukazatel ROS lze vypočítat několika způsoby, v závislosti použití zisku ve 

vzorcích.
28

 

 

ROS = EBIT/Tržby z prodeje vlastních výrobků + Tržby z prodeje zboží 

nebo 

ROS = EAT/Tržby z prodeje vlastních výrobků + Tržby z prodeje zboží 

 

„EBIT v čitateli se užívá při srovnávání podniků s proměnlivými podmínkami 

(např. různé využívání kapitálu). Použitím zisku po zdanění (EAT) dosáhneme 

                                                 
26

 tamtéž, s. 83. 
27

 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, s. 83-84. 
28

 HARNA, L.  Finanční analýza včetně softwaru, s. 45. 

https://managementmania.com/cs/hospodarsky-vysledek
https://managementmania.com/cs/sazba-dane-z-prijmu
https://managementmania.com/cs/urok
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vyjádření tzv. ziskové marže, která se značně liší v rámci jednotlivých odvětví 

v závislosti na charakteru produktů.“
29

 

 

2.5.2 Ukazatele likvidity 

 

Likvidita je spojována se třemi základními poměrovými ukazateli, a to: běžnou 

likviditu, pohotovou likviditu a hotovostní (peněžní) likviditou.
30

 

 

 Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí 

zdroje podniku. To znamená, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnil veškerá svá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla nabývat hodnot 1,5 - 2,5.
31

 Vzorec pro výpočet 

zní následovně:  

 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva/Krátkodobé závazky 

 

 Pohotová likvidita 

Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 1,5. Při poměru menším než 1 

musí podnik spoléhat na případný prodej zásob. 

 

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – Zásoby)/Krátkodobé závazky) 

 

 Hotovostní (peněžní) likvidita 

Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí od 0,2 do 0,5. Vysoké hodnoty 

ukazatele svědčí o neefektivním využití finančních prostředků. 

 

Hotovostní likvidita = Peněžní prostředky/Krátkodobé závazky 

 

  

                                                 
29

 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, s. 84-85. 
30

 tamtéž, s. 89. 
31

 PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Podnikové finance, s. 73. 
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2.5.3 Ukazatele aktivity 

 

Určují, jak efektivně firma nakládá se svými aktivy. Má-li jich nadbytek, vznikají 

jí zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Při nedostatku se podnik musí vzdát mnoha 

potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, které by 

mohl získat.
32

 

 

 Obrat celkových aktiv (OCA) 

Udává, kolikrát se aktiva obrátí za stanovený časový interval (za rok). Pokud je 

intenzita využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek celkových aktiv, tržby 

by měly být zvýšeny. Případně je žádoucí odprodej některých aktiv.
33

 

 

OCA = Roční tržby/Aktiva 

 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat okolo čísla 1.
34

 Při nižším zjištěném 

výsledku, než je oborový průměr, se doporučuje zavést opatření ke zvýšení tržeb, 

nebo odprodání části aktiv. Dochází totiž k neefektivnímu využívání majetku.
35

 

 

 

 Obrat zásob (OZ) 

„Udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu 

uskladněna. Pokud je hodnota ukazatele v porovnání s průměry lepší, pak to 

znamená, že firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly 

nadbytečné financování.“
36

 

OZ = Roční tržby/Zásoby 

 

 Doba obratu zásob (DOZ) 

Říká, jaký počet dní jsou oběžná aktiva vázána v podobě zásob. Počet obrátek 

(obrat zásob) by měl být ve sledovaném období co nejvyšší, opačně by pak tomu 

                                                 
32

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 76. 
33

 tamtéž, s. 76. 
34

 KNÁPKOVÁ, A, PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza, s. 104. 
35

 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 164-165. 
36

 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, s. 94. 
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mělo být u doby obratu zásob. Ukazatel nám vyjadřuje, s jakou intenzitou jsou 

zásoby využívány.
37

 

 

DOZ = průměrná zásoba/denní spotřeba 

 

 Doba obratu pohledávek (DOP) 

„Ukazatel vyjadřuje, jak dlouho se majetek podniku v průměru za rok vyskytuje 

ve formě pohledávek, resp. za jak dlouho jsou v podniku v průměru inkasovány 

pohledávky. Orientačně jej lze využívat pro řízení pohledávek a kontrolu 

dodržování podnikové obchodně úvěrové politiky.“
38

 

 

DOP = Obchodní pohledávky/Denní tržby na fakturu 

 

 Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vyjadřuje za kolik dní po pořízení majetku (zásob, externích 

výkonů) dojde k jejich úhradě. 

 

Doba obratu závazků = Závazky vůči dodavatelům/Denní tržby na fakturu 

 

2.5.4 Ukazatele zadluženosti 

 

„Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky a na jejich základě zjistí, 

v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji“.
39

 

 

Jedná se o vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku. Udává, 

v jakém rozsahu podnik používá k financování dluhy.  Tyto ukazatele zajímají 

především investory a poskytovatele dlouhodobých úvěrů. 

  

                                                 
37

 MRKVIČKA, J. Finanční analýza, s. 95. 
38

 tamtéž, s. 96. 
39

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2011, s. 58. 
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 Míra zadlužeností
40

 

Ukazatel slouží hlavně pro posouzení rizika v případě žádosti o úvěr, jeho 

doporučovaná hodnota je nižší než 1. 

 

Míra zadluženost = Cizí zdroje/Vlastní kapitál 

 

 Celková zadluženost 

Je často nazýván ukazatel věřitelského rizika. Věřitelé preferují nízkou hodnotu 

tohoto ukazatele.  Opak signalizuje rostoucí riziko, že věřitelé přijdou o svůj 

vložený majetek. 

 

Celková zadluženost = Cizí kapitál/Aktiva 

 

 Úrokové krytí 

„Ukazatel nás informuje o tom, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Při výpočtu 

zadluženosti podniku se nezohledňuje výše úroků, které je třeba hradit. To jak je 

firma schopna vypořádat se s úroky svým hospodářským výsledkem, udává tento 

ukazatel.“
41

 Vypočteme jej následujícím vztahem: 

 

Úrokové krytí = EBIT/Úroky 

 

 Krytí aktiv vlastním kapitálem 

„Vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva podniku financována vlastním kapitálem. 

Používá se pro hodnocení hospodářské a finanční stability podniku a spolu 

s ukazatelem solventnosti bývá považován za nejvýznamnější ukazatel pro 

hodnocení celkové finanční situace podniku.“
42

 

 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem = Vlastní kapitál/Celková aktiva 

 

 

                                                 
40

 PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Podnikové finance, s. 70. 
41

 HARNA, L.  Finanční analýza včetně softwaru, s. 86. 
42

 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku, s. 60. 
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 Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem
43

  

V případě hodnoty vyšší než 1 jsou vlastními zdroji krytá i krátkodobé aktiva. 

 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem = Vlastní 

kapitál/Dlouhodobý majetek 

 

 

 Podíl čistého pracovního kapitálu (ČPK) z majetku  

„Informuje o tom, jaká část aktiv je kryta čistým pracovním kapitálem.“
44

 

 

Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku = Čistý pracovní kapitál/Aktiva 

 

Čistý pracovní kapitál se pro účely tohoto vzorce vypočítá následujícím 

způsobem: 

 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

 

2.5.5 Ukazatele produktivity práce
45

 

 

 Produktivita práce 

Produktivita práce je počítána z přidané hodnoty 

 

Produktivita práce = přidaná hodnota/počet pracovníků 

 

 Produktivita práce z tržeb 

Tržby za prodej zboží+tržby za prodej vlastních výrobků a služeb/počet 

pracovníků 

 

 Průměrná mzda 

Roční mzdové náklady/počet pracovníků 

                                                 
43

 PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Podnikové finance, s. 71. 
44

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 66. 
45

 PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Podnikové finance, s. 83. 
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2.6 Bankrotní modely 
 

„Bankrotní modely informují své uživatele o tom, zda firmě hrozí v blízké 

budoucnosti bankrot. Vychází z předpokladu, že ve firmě dochází již několik let 

před úpadkem k jistým "podivnostem", ve kterých jsou obsaženy symptomy 

budoucích problémů a které jsou charakteristické právě pro ohrožené firmy.“
46

 

 

2.6.1 Altmanova formule bankrotu (Z-skóre)
47

 

 

Z-skóre vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při 

finanční analýze firmy. Výpočet realizujeme dle následujícího vzorce. 

 

Z = 0,717 A + 0,847 B + 3,107 C + 0,420 D + 0,998 E 

 

A ... Pracovní kapitál/Celková aktiva 

B ... Zisk po zdanění/Celková aktiva 

C ... Zisk před zdaněním a úroky/Celková aktiva 

D ... Vlastní kapitál v účetní hodnotě/Celkové dluhy 

E ... Celkové tržby/Celková aktiva 

 

Hranice pro předvídání finanční situace: 

Pokud Z > 2,9  uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z <= 2,9  šedá zóna nevyhraněných výsledků 

Z <= 1,2  ohrožení vážnými finančními problémy 

 

 

2.6.2 Index IN05 

 

„Akcentuje hledisko věřitele, a proto byl označen jako index důvěryhodnosti nebo 

také věřitelský (bankrotní) index. Při odhadování finanční tísně podniku vykazuje 

index více než 70% úspěšnost. Obdobně jako Altmanovo Z-skóre obsahuje index 

standardní poměrové ukazatele v oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti 

a likvidity, a určí se ze vztahu: 

 

IN05 = 0,13 A + 0,04 B + 3,97 C + 0,21 D + 0,09 E 

                                                 
46

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera, s. 119. 
47

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 110. 
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A ... Aktiva/Cizí kapitál 

B ... EBIT/Nákladové úroky 

C ... EBIT/Celková aktiva 

D ... Celkové výnosy/Celková aktiva 

E ... Oběžná aktiva/Krátkodobé závazky a úvěry“
48

 

 

Hranice pro klasifikaci Indexu IN05: 

 

IN > 1,6  uspokojivá finanční situace 

0,9 < IN < =1,6 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

IN < = 0,9  ohrožení vážnými finančními problémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 111-112. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHOSTAVU 
 

 

3.1 Analýza absolutních dat 
 

Byla provedena vertikální a horizontální analýza dat rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty. Výkaz cashflow firma neměla sestaven, proto jsem jej musela vytvořit 

a nalezneme jej v příloze. Účetní dokumenty a informace z jednotlivých výkazů 

jsou pro mé účely z roku 2009 – 2012. 

 

3.1.1 Analýza majetkové struktury rozvahy – horizontální 

 

Nejprve se zaměřím na celková aktiva, jejich vývoj byl kolísavý. Při sledování 

roku 2010/2009 došlo k nárůstu o 30,4% nákupem samostatných movitých věcí, 

a zvýšením krátkodobých pohledávek, které výrazně ovlivnily růst aktiv i přesto, 

že ve stejném sledovaném období došlo k poklesu na účtech nedokončeného 

dlouhodobého nehmotného majetku a časovém rozlišení.  

 

Rok 2011/2010 znamenal malý pokles hodnoty aktiv. Podíváme-li se na rozvahy 

těchto dvou let, pak zjistíme, že se snížila hodnota dlouhodobého nehmotného 

majetku na účtu softwaru, nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, dále 

došlo ke snížení krátkodobých pohledávek a finančního majetku. Naopak vysoce 

vzrostly procentuálně účty časového rozlišení, což je velmi dobře patrné na grafu 

Horizontální analýzy aktiv, kde je znázorněno navýšení tohoto účtu o 482%. 

Srovnáme-li výsledky sledovaných let, pak je na grafu vidět, jak se oproti roku 

2010 (který byl spíše v kladných procentech) výsledky snižovaly a procentuální 

vyjádření se nachází v záporných číslech. Nejvíce se snížily účty časového 

rozlišení o 86,8%, které předchozí rok radikálně stouply. Velký pokles byl 

zaznamenán také u dlouhodobého nehmotného majetku, finančního majetku a už 

méně procentní pokles nastal na účtech dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Dlouhodobý majetek tedy celkově klesal ve sledovaných letech. Stále se snižovala 

finanční hodnota softwaru, a také hodnota staveb, ta ovšem klesala pouze 

o 4,3 – 4,5%. Poprvé byl zaznamenán pokles na samostatných movitých věcech 

až v posledním sledovaném roce tedy vyčíslení 2012/2011 - hodnota se snížila 
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o 36,8%. Jedním z mála přírůstků roku 2012 byl růst finančního ohodnocení na 

účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (289,5%). Dlouhodobý 

finanční majetek firma nevlastnila. 

 

Nyní přejdeme na stranu oběžného majetku, který má dle výsledků klesající 

trend. Ten je způsoben nejvíce snižování finančního majetku, i přesto, že na 

ostatních účtech oběžných aktiv dochází většinou k růstům, ovšem ne v tak velké 

míře. 

 

Zásoby jsou tvořeny v našem případě pouze materiálem a zbožím. Firma si žádné 

výrobky sama nevyrábí, proto nevyužívá účtů zásob vlastní výroby. Největší 

procentuální rozdíl, navýšení, bylo zaznamenáno v roce 2011, kdy se zvýšila 

hodnota materiálu o 122,4%. Následující rok se materiál na skladě snížil. 

 

Pohledávky v oběžných aktivech jsou členěny na dlouhodobé a krátkodobé. 

Dlouhodobé ve všech letech vykazují nulové částky, tedy firma neposkytuje 

faktury na dobu splatnosti delší než 1 rok. V krátkodobých závazcích jsou 

evidovány pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky za státem formou daní, 

poskytnuté zálohy. 

Vezmeme-li to nyní popořadě, pak pohledávky z obchodních vztahů roku 2010 

zvýšily svůj objem o 90,3%, následující rok došlo k -40% poklesu a roku 2012 

došlo opět ke zvýšení o 46,3%, trend je tedy proměnlivý. Daňové pohledávky 

v prvním roce znamenaly snížení o téměř 55%, ke zvýšení došlo roku 2011 a další 

navýšení přišlo v roce 2012 a to o 0,7%. Stoprocentní propady byly vyčísleny na 

účtech: Dohadné účty aktivní v roce 2010, Jiné pohledávky v roce 2012. 

 

Finanční majetek obsahoval pouze dva typy účtů a to Peníze a Účty v bankách. 

Vysoký nárůst o 804,8% obsahoval účet Peníze v roce 2010, kdy mohlo dojít 

k prodeji služeb či zboží, a platba byla provedena hotově do pokladny. Následující 

rok pak peníze v pokladně ubyly o 75%. Současně s tím se také snížily i finanční 

prostředky uložené na běžných účtech (snížení o 28%). Další nárůst následoval 

v roce 2012, kdy se zvýšily peníze v pokladně, a snížila se finanční částka na 

běžných účtech, zde tedy můžeme odhadovat, že mohlo dojít k převodu peněz 
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z běžného účtu do pokladny, navýšení tržeb za hotové, a úhradám závazků 

z běžného účtu. 

 

Časové rozlišení obsahovalo peněžní hodnoty pouze na účtu Náklady příštích 

období, které nejprve klesly o 26%, následující rok došlo k časovému rozlišení ve 

větší míře a byl zaznamenán nárůst o 482%. Rok 2012 už ale znamenal pokles 

tohoto účtu o 87%. Shrnutí vidíme na následujícím grafu: 

 

 

Graf č. 1: Horizontální analýza rozvahy 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

3.1.2 Analýza majetkové struktury rozvahy – vertikální 

 

Z provedených výsledků analýzy vyplývá, že za jednotlivé roky se radikálně 

nezměnily procentuální poměry jednotlivých účtů aktivní části rozvahy na 

celkových aktivech. Podíl dlouhodobého majetku na aktivech se pohyboval od 
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16,6% do 20,7%. Ostatní procentuální poměr se nacházel v oběžných aktivech, 

tedy 74,9% - 82,2%. 

 

Jednotlivá zastoupení účtů v dlouhodobém majetku nám ukazuje tabulka 

dlouhodobého majetku, ze které je patrné, že velmi malé procento je tvořeno 

dlouhodobým nehmotným majetkem, který se postupně snižoval a od původních 

9,7% v roce 2009 klesl až na 1,9%, které vykazoval v roce 2012. Velkou část 

majetku v podniku tvoří dlouhodobý majetek hmotný, z něj pak nejvíce vystupují 

samostatné movité věci a stavby. 

 

Tabulka č. 3: Dlouhodobý majetek 

Název aktiva 2012 2011 2010 2009 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 19,6% 20,7% 18,4% 16,6% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,9% 2,9% 4,5% 9,7% 

   Software 100,0% 100,0% 100,0% 13,7% 

   Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 86,3% 

Dlouhodobý hmotný majetek 98,1% 97,1% 95,5% 90,3% 

   Pozemky 21,5% 17,6% 18,9% 28,9% 

   Stavby 35,5% 30,4% 34,1% 54,6% 

   Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 39,8% 51,4% 40,4% 16,5% 

   Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3,2% 0,7% 6,7% 0,0% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nyní se dostávám k části oběžných aktiv. Největší podíl na oběžných aktivech 

měl v posledním roce, tedy v roce 2012, účet zásob (53,1%) ovšem nebylo tomu 

tak vždy. Od roku 2009 se hodnota postupně zvyšovala z 32,2%. Právě roku 2009 

zabírala největší část oběžných aktiv položka finančního majetku, který ovšem 

postupně snižoval svůj podíl, až v roce 2012 dosáhl hodnoty 17,9%. Krátkodobé 

pohledávky nezaznamenaly žádné radikálnější změny, stále se pohybovaly kolem 

20-30%. Časové rozlišení ve vertikální analýze zaujímalo pouze 0,7 – 4,4%. 

 

 

3.1.3 Analýza finanční struktury rozvahy – horizontální 

 

Finanční analýza struktury rozvahy se zabývá druhou částí rozvahy, a to pasivy. 

Celková pasiva se musela vyvíjet naprosto stejně jako celková aktiva, protože zde 

platí bilanční princip, kdy aktiva se rovnají pasivům. V této části analýzy se 
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nezaměřím už na procentuální vyjádření změn, ale dojde k porovnávání dat 

v peněžním vyjádření. 

 

Celková pasiva tedy pro rok 2010 oproti roku předchozímu vzrostly 

o 7 021 tis. Kč. Následující dva roky způsobil pokles pasiv pokles na účtech 

vlastního kapitálu (pouze v roce 2011) a také v cizích zdrojích, které radikálně 

klesly v roce 2012 a to o 4 673 tisíc Kč. Tento pokles byl způsoben splacením 

závazků. 

 

Podíváme-li se na jednotlivé skupiny pasiv, pak první z nich zaujímá soubor 

vlastního kapitálu. Ten je tvořen pouze ostatními fondy pro porovnání let 2010-

2009 a 2011-2010, v roce 2012 vykazoval tento účet nulovou hodnotu, a dále je 

vlastní kapitál tvořen hospodářskými výsledky současného období a minulých let. 

Společnost nemá žádné změny na účtu základního kapitálu. Nejvíce byl 

zaznamenán záporný výsledek v roce 2010, kdy klesl výsledek hospodaření 

běžného účetního období 

o 3 313 tis. Kč, což může pro firmu znamenat poměrně velkou ztrátu. V roce 2011 

došlo k dalšímu snížení výsledku hospodaření za běžnou činnost, ovšem roku 

2012 už se firmě lépe dařilo v podnikatelské činnosti a výsledek tohoto účtu se 

nacházel v kladných hodnotách, kdy došlo k nárůstu o 1 542 tis. Kč. 

 

Druhou část finanční struktury tvoří cizí zdroje. Ty jsou složeny z rezerv, 

dlouhodobých závazků tvořených pouze Jinými závazky; krátkodobých závazků 

a dlouhodobých bankovních úvěrů. 

 

Rezervy vykazovaly v letech 2010 a 2011 navýšení svých hodnot, k poklesu 

jejich finančního ohodnocení došlo až v roce 2012, kdy poklesly rezervy 

o 421 tis. Kč. Tyto rezervy mohly být použity na stanovený účel, na které byly 

tvořeny, či mohly být rozpuštěny z důvodu zrušení. Na tuto otázku nám dokáže 

odpovědět až výroční zpráva, která je ještě ve fázi zpracovávání vedením firmy. 

 

Krátkodobé závazky se vyvíjely následovně: 2010-2009 výsledek byl zvýšení 
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o 9 240 tis. Kč, 2011-2010 výsledkem snížení hodnoty o 1 389 tis. Kč 

a 2012-2011 další snížení o 3 741 tis. Kč. Za tyto poklesy může splacení dlužných 

částek z krátkodobých obchodních vztahů, tedy platby dodavatelům. 

 

Poslední nenulovou položkou rozvahy za sledované roky jsou dlouhodobé 

bankovní úvěry. V roce 2010 byla hodnota nula (tedy firma neměla žádný úvěr), 

ovšem v roce 2011 se zvýšil tento závazek o 394 tis. Kč. Následující rok se 

hodnota díky splátkám snížila o 166 tis. Kč. 

 

Přehledné finanční vyjádření a změny na hlavních skupinách účtů jsou vidět na 

následujícím grafu: 

 

Graf č. 2: Finanční struktura 2009 – 2012 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu při porovnání finanční a majetkové struktury jsou patrné rozdíly, kdy 

majetková struktura se nacházela v záporných hodnotách v porovnání let 

2012-2011, kdežto u finanční struktury jsou záporná čísla v období předchozím, 

což je zajímavé. 
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3.1.4 Analýza finanční struktury rozvahy – vertikální 

 

Po provedení vertikální analýzy strany pasiv jsem zjistila, že největší část zaujímá 

vlastní kapitál, který v roce 2009 zabíral 88,2%, v dalším roce se lehce snížil na 

56%, rok 2011 vykazoval téměř stejnou hodnotu podílu, a to 56,2%, a rok 2012 se 

nacházel v hodnotě odpovídající 68,1%. 

 

Vlastní kapitál je ze 70 – 87% tvořen hospodářským výsledkem minulých let, jak 

je patrné z následující tabulky zobrazující složení základního kapitálu 

v procentech: 

 

Tabulka č. 4: Vlastní kapitál 2009 - 2012 

Položka 2012 2011 2010 2009 

Základní kapitál 6,1% 6,3% 5,9% 4,9% 

   Základní kapitál 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 13,6% 14,1% 13,3% 11,0% 

   Zákonný rezervní fond 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

   Statutární a ostatní fondy 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 

Hospodářský výsledek minulých let 76,8% 85,6% 86,2% 72,3% 

   Nerozdělený zisk minulých let 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3,5% -6,1% -5,5% 11,7% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z cizích zdrojů největší podíl zaujímají krátkodobé závazky, které se pohybují od 

64% až po 95%. Nejvyššího podílu, tedy 95% bylo dosaženo roku 2009, poté se 

hodnota v dalších dvou letech snižovala až na 64%, a vzestup byl zaznamenán 

v roce 2012 na podíl 86,5%. 

 

Rezervy, dlouhodobé závazky, a bankovní úvěry a výpomoci měly pouze malé 

procentuální zastoupení v porovnání s krátkodobými závazky. Časové rozlišení 

nebylo na straně pasiv využito, vykazuje tedy nulové hodnoty. 
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3.1.5 Analýza výkazu zisku a ztráty – horizontální 

 

První položkou výkazu zisku a ztráty jsou tržby za prodej zboží. Tyto tržby se 

v roce 2010 a 2011 zvýšily a to nejprve o 12 334 tis. Kč a poté o dalších 

14 510 tis. Kč. Rok 2012 už prodělal snížení a to o 4,7%, které představovalo 

pokles tržeb o částku 4 156 tis. Kč.  

 

Tabulka č. 5: Počet vydaných stavebních povolení dle krajů 

 

Kraj/ Rok 2009 2010 2011 2012 

Hlavní město Praha 8538 8188 7658 7147 

Středočeský kraj 20842 19481 20377 18168 

Jihočeský kraj 8474 7837 8140 7619 

Plzeňský kraj 7076 7419 6454 6460 

Karlovarský kraj 3156 2987 3041 2821 

Ústecký kraj 7389 6627 6309 6261 

Liberecký kraj 4171 4202 4130 3785 

Královéhradecký 

kraj 

5589 5253 5136 4847 

Pardubický kraj 5035 4967 5568 5103 

Kraj Vysočina 6880 6052 6479 5781 

Jihomoravský kraj 12118 11353 11723 10461 

Olomoucký kraj 5533 5259 5208 4664 

Zlínský kraj 5568 5061 4991 4466 

Moravskoslezský 

kraj 

11210 10078 10994 9215 

Zdroj: czso.cz, zpracování vlastní 

 

Graf č. 3: Dokončené výstavby v ČR 

 

Zdroj: czso.cz, vlastní zpracování 
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Tržby společnosti v letech 2009-2011 rostly i přes klesající trend ve stavebnictví, 

jak můžeme vidět v tabulce vydaných stavebních povolení a na grafu 

dokončených výstaveb v České republice. Pokles obchodní marže z 30% v roce 

2009 na 24% v letech 2010 a 2011 napovídá o tom, že společnost reagovala 

snížením ceny svých výrobků k zachování/zvýšení prodaného objemu. V roce 

2012 došlo k navýšení marže na 26,1% a poklesu tržeb, což může značit změnu 

této strategie a důraz na profitabilitu. 

 

S tržbami souvisely i náklady na prodej zboží, které v roce 2010 výrazně porostly 

o 30,1%, což je více než vzrostly samotné tržby. Rok 2011 zaznamenal stejné 

zvýšení nákladů, jako bylo zvýšení tržeb z prodeje zboží a následující rok, kdy 

došlo k poklesu tržeb, tak náklady poklesly o větší část, a to 7,3%.  

 

Dalšími položkami, které tvoří přidanou hodnotu, jsou výkony a výkonová 

spotřeba. Výkony vzrostly v roce 2010 o krásných 1 564 tis. Kč, výkonová 

spotřeba vzrostla „pouze“ o 862 tis. Kč. Další rok už ovšem výkony poklesly 

o 98,5%, což představovalo částku 2 317 tis. Kč, náklady výkonové spotřeby ale 

neklesly, naopak vzrostly o 1 243 tis. Kč. Následující rok došlo k dalšímu poklesu 

výkonů o 27 tis. Kč a poklesu výkonové spotřeby o 307 tis. Kč. Tedy firma našla 

řešení, jak snížit náklady v oblasti služeb, které se jí v roce 2011 na tomto účtu 

nepodařilo snížit. 

 

Kategorie osobní náklady je tvořena mzdovými náklady, náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění, poté sociálními náklady. Tyto náklady zvýšily 

svou hodnotu pouze v roce 2010, kdy vzrostly o 4 230 tis. Kč díky zvýšení počtu 

pracovníků z 9 na 13 pracovníků. V dalších letech už se dařilo firmě tyto náklady 

postupně snižovat, celkově o 1 479 tis. Kč. Stalo se tak díky snížení mzdových 

nákladů a nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, což se podařilo 

i přesto, že počet zaměstnanců vzrostl ve firmě o 1 zaměstnance v roce 2011 

a 1 zaměstnance v roce 2012. 
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Odpisy dlouhodobého majetku se postupně zvyšovaly, rok 2010 zaznamenal 

navýšení o 38%, další rok už bylo navýšení menší a to o 31% a nejmenší zvýšení 

odpisů bylo zaznamenáno roku 2012, kdy se odpisy zvýšily o 17,1%. 

 

Porovnáme-li teď vývoj tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu se 

zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, zjistíme, že 

tržby v roce 2011 klesly o 51,9% a následující rok byl pokles o 41,6%. S tím 

související zůstatková cena poklesla o 100% v roce 2011. 

 

Rezervy a opravné položky se snižovaly, protože byly buďto čerpány rezervy či 

rozpouštěny jak rezervy, tak opravné položky. Největší pokles byl zaznamenán při 

porovnání roku 2011 s rokem 2010, kdy tato položka poklesla o 560,9%, kdy se 

hodnota dostala z kladné částky do záporné. 

 

Výsledek hospodaření a jeho vývoj jak v procentuálním vyjádření, tak v tisících 

korunách ukazuje následující tabulka: 

 

Tabulka č. 6: Provozní výsledek hospodaření 

Položka 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2012-2011 2011-2010 2010-2009 

 *  PROVOZNÍ 

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ -376,4% 26,1% -108,9% 1 562 -86 -4 016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Finanční část výsledovky byla tvořena pouze pár položkami, a to ostatními 

finančními výnosy a ostatními finančními náklady, které vytvořily finanční 

výsledek hospodaření: 

 

Tabulka č. 7: Finanční výsledek hospodaření 

Položka 2012-2011 2011-2010 2010-2009 

Ostatní finanční výnosy 49 126 -181 

Ostatní finanční náklady 225 146 -518 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -176 -20 337 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Poslední částí u výkazu zisku a ztráty je zhodnocení vývoje výsledku hospodaření 

před zdaněním a po zdanění, které ukazuje tabulka: 

 

Tabulka č. 8: Výsledek hospodaření za účetní období 

Položka 2012/2011 2011/2010 2010/2009 

2012-

2011 

2011-

2010 

2010-

2009 

Výsledek hospodaření za 

účetní období -159,8% 4,8% -138,5% 1 542 -44 -3 313 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním -188,1% 16,8% -120,7% 1 386 -106 -3 679 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tedy výsledek hospodaření se nám v roce 2010 snížil o 3 313 tis. Kč po zdanění, 

což pro firmu není příliš dobrá zpráva. Následující rok došlo k dalšímu poklesu 

a to o 44 tisíc Kč. Ovšem rok 2012 znamenal zvýšení výsledku hospodaření 

o 1 542 tis. Kč, což vzneslo do podniku trochu optimismu a sílu nadále zvyšovat 

objem prodeje. 

 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

Při analýze rozdílových ukazatelů budou hledány výsledky čistého pracovního 

kapitálu, a podíváme se na vývoj výnosů, nákladů a zisku. Při analýze rozdílových 

ukazatelů se budeme zabývat ukazateli rentability, zadluženosti, likvidity, 

aktivity, a ukazateli produktivity práce.  

 

3.2.1 Čistý pracovní kapitál 

 

Čistý pracovní kapitál se spočítá jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků. Podíváme-li se na výsledky ČPK, zjistíme, že firma pro financování 

oběžného majetku používá krátkodobých cizích zdrojů a část oběžného kapitálu je 

financována také z dlouhodobých zdrojů. Kladné částky ukazatele značí likviditu 

podniku a možnost využití tohoto relativně volného kapitálu k zajištění hladkého 

průběhu podnikatelské činnosti. 
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Tabulka č. 9: Ukazatel čistého pracovního kapitálu 

ČPK v tis. Kč 2012 2011 2010 2009 

OA - KZ 12 640 10 745 12 530 16 391 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.2 Výnosy, náklady, zisk 

 

Náklady a výnosy tvoří výkaz zisku a ztráty. Právě z tohoto výkazu jsme si 

spočítaly celkové náklady a celkové výnosy za roky 2009 – 2012. Z grafu je 

patrné, že výnosy měly vyšší hodnotu než náklady pouze v roce 2012 a 2009, tedy 

v těchto letech dosahoval podnik zisku. Ve zbylých dvou letech byly náklady 

větší než výnosy a bylo tedy dosahováno ztráty způsobené snížením objemů 

prodeje. 

 

Graf č. 4: Vývoj nákladů a výnosů 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při srovnávání výsledku hospodaření jsme narazili na zajímavou věc – i přesto, že 

má firma v cizích zdrojích uvedeny dlouhodobé bankovní úvěry, ve výkazu zisku 

a ztráty jsou úroky nulové. Pravděpodobnost, že by byly úroky nižší než tisíc 
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korun, je velmi malá. U vyhodnocování výsledků EBIT a EBT nám vyšly stejné 

hodnoty díky nulové částky na úrocích. V případě, že by firma úroky měla, pak by 

částka EBIT byla vyšší než EBT. V grafu jsou tedy zaznamenány pouze dvě čáry 

a to EBT=EBIT a EAT. Výsledky ukazatele výsledku hospodaření po zdanění 

jsou nižší o částky daně a nachází se tedy pod čarou znázorňující EBT. V roce 

2010 a 2011 došlo ke ztrátě, jak již bylo zmíněno u předchozího vyhodnocování 

nákladů a výnosů. 

 

Graf č. 5: Vývoj výsledku hospodaření 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 
 

3.3.1 Rentabilita 

 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) – měří produkční sílu podniku, 

která byla silná v roce 2009 (hodnota 13,21%), ovšem v dalších dvou 

letech se ukazatel dostal do záporných hodnot. Bylo to způsobeno tím, že 

firma neprodukovala zisk, ze kterého by plynuly příjmy. To se změnilo 

v roce 2012, kdy ROA dosáhla hodnoty 2,68%, což může být pro 

společnost dobrá zpráva, že se podařilo alespoň v této míře dosáhnout 

lehkého výdělku. 
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 Rentabilita tržeb – Doporučuje se u tohoto ukazatele rostoucí trend, který 

u podniku nebyl dodržen. Vlivem ztráty se nacházely hodnoty rentability 

tržeb v záporných procentech. Porovnáme-li rok 2009 a 2012, pak sice rok 

2012 znamenal kladný výsledek ukazatele, ovšem nepřekonal hodnotu 

z roku 2009. V dalších letech již bude posuzování lepší, kdy po ukončení 

účetního období roku 2013 firma již může odhadnout, zda je trend 

rostoucí, tak jak je doporučováno v odborné literatuře. 

 Rentabilita tržeb – v tomto případě byl v čitateli zaměněn EBIT na čistý 

zisk. Porovnáme-li výsledky těchto dvou rentabilit tržeb, pak zjistíme, že 

dosazením čistého zisku se hodnoty více prohloubily, 

a výsledky byly více pesimistické. Více ukazuje tabulka „Rentabilita“, 

ve které jsou shrnuty veškeré ukazatele rentability včetně jejich rozkladů. 

 Rentabilita investovaného kapitálu – výsledky rentability investovaného 

kapitálu jsou v porovnání s ROA a ROE více optimistické co se týče 

hodnot kladných, a vycházejí lépe v roce 2010 a 2011 v porovnání 

s výsledky ROE. Opět pro tyto dva zmíněné roky byly hodnoty záporné 

díky ztrátě z hospodaření. Celkově ovšem měly vyšší rentabilitu v roce 

2009 (14,86%) a v roce 2012 (3,7%). 

 Rentabilita vlastního kapitálu – vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

vlastníky. Doporučují se hodnoty vyšší, než je průměrné úročení 

dlouhodobých vkladů. Podíváme-li se na výsledky, pak velmi dobře zněly 

hodnoty ROE pro vlastníky v roce 2009, kdy se jejich vklady zúročily 

o 11,75%, což by u dlouhodobých vkladů rozhodně nezískali. V dalších 

dvou letech, opět vlivem ztrátového výsledku hospodaření, došlo 

k znehodnocení výnosnosti, až o 6%. Vlastníkům tedy nebyly vypláceny 

žádné podíly na zisku. To se změnilo v roce 2012, kdy firma dosáhla opět 

ziskového hospodaření, a došlo k výnosnosti ROE na 3,5%.  

 Mzdová náročnost tržeb – mzdová náročnost nám poměřuje mzdové 

náklady a tržby. Výsledky ukazatele byly hodně ovlivněny hospodářským 

výsledkem, kdy s poklesem tržeb rostla mzdová náročnost. Nejvyšší 

hodnoty bylo dosaženo roku 2010, kdy ukazatel vykazoval hodnotu 
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10,8%. Poté již měl ukazatel klesající trend, což je pro firmu dobrou 

zprávou. 

Na následujícím grafu je zobrazen vývoj ROA, ROCE a ROE pro lepší 

porovnávání. 

 

Graf č. 6: Vývoj rentability 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, pro přehlednost byla sestavena tato 

tabulka s výsledky jednotlivých ukazatelů a také jednotlivými rozklady ROA a 

ROE. 

 

Tabulka č. 10: Ukazatele rentability 

 Rentabilita 2012 2011 2010 2009 

ROA - Rentabilita celkového aktiv (EBIT / AKT) 2,68% -2,61% -2,10% 13,21% 

   Rentabilita tržeb (EBIT / T) 0,76% -0,83% -0,82% 4,83% 

   Obrat celkového aktiv (T / AKT) 3,51 3,16 2,56 2,74 

ROCE - Rentabilita kapitálu (EBIT / (VK+Dl.K)) 3,70% -4,13% -3,45% 14,86% 

ROE - Rentabilita vlastního kapitálu (ČZ / VK) 3,50% -6,08% -5,47% 11,75% 

   Rentabilita tržeb (ČZ / T) 0,68% -1,08% -1,20% 3,79% 

   Obrat celkových aktiv (T / AKT) 3,51 3,16 2,56 2,74 

   Finanční páka (AKT / VK) 1,47 1,78 1,79 1,13 

Rentabilita tržeb (ČZ / T) 0,68% -1,08% -1,20% 3,79% 

Mzdová náročnost tržeb (Mzdové N / T) 7,93% 8,50% 10,80% 7,63% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.2 Zadluženost 

 

V analýze zadluženosti se budeme zabývat ukazateli krytí aktiv vlastním 

kapitálem, celkové zadluženosti a mírou zadluženosti. Úrokové krytí nebylo 

v našem případě možné spočítat, protože firma vykazuje nulové hodnoty 

nákladových i výnosových úroků. 

 

Krytí aktiv vlastním kapitálem: V roce 2009 byla hodnota ukazatele 88,23%, 

tedy firma využívala hlavně vlastních zdrojů financování, které pro ni ovšem jsou 

drahé. Doporučuje se mít podíl vlastního kapitálu mezi 40 – 70%, u čistě 

obchodních společností je doporučená hodnota mezi 20-40%. Ani v následujících 

dvou letech se nepodařilo dosáhnout doporučovaných hodnot, které jsou pro 

obchodní společnost uvedeny. 

 

Celková zadluženost podniku: Doporučovaná hodnota je 30 až 60%. Rok 2009 

byla vykazována hodnota ukazatele nižší, a to 11,77%. To znamená, jak již bylo 

řečeno u krytí aktiv vlastním kapitálem, že firma využívala z velké části 

kapitálu vlastního a nezadlužovala se využíváním cizích zdrojů. To se změnilo 

v dalších letech podnikání, kdy pro rok 2010 a 2011 byla hodnota ukazatele kolem 

40%. Rok 2012 už znamenal snížení podílu cizích zdrojů až na 31,87%. V dalším 

roce by si firma měla dávat pozor na tento ukazatel a zbytečně draze nefinancovat 

podnikatelskou činnost z vlastních zdrojů, ale více užívat zdrojů cizích. 

 

Míra zadluženosti poměřuje cizí zdroje ku vlastnímu kapitálu. Ukazatel je 

významný hlavně pro banku při posuzování, zda je klient rizikový či nikoliv. 

V případě, že se hodnoty pohybují pod hodnotou 1, pak v bance podnik nebude 

mít žádné problémy při vyřizování úvěru. Rok 2010 a 2011 znamenal vyšší 

hodnotu blízkou číslu 1 z důvodu, že došlo k zápornému výsledku hospodaření 

a tím se snížila částka na vlastním kapitálu. V roce 2012 již byla hodnota nižší než 

0,5. 

Pro přehlednost zde máme tabulku zadluženosti: 
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Tabulka č. 11: Ukazatele zadluženosti 

 

 Ukazatele zadluženosti 2012 2011 2010 2009 

Krytí aktiv vlastním kapitálem (VK / AKT) 68,13% 56,16% 55,96% 88,23% 

Celková zadluženost (CZ / AKT) 31,87% 43,84% 44,04% 11,77% 

Míra zadluženosti (CZ / VK) 0,47 0,78 0,79 0,13 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Při hodnocení zadluženosti je možné také využít ukazatele krytí dlouhodobého 

majetku vlastním kapitálem (VK/DM ). Doporučují se hodnoty kolem 1. V našem 

případě je podnik z výsledků ukazatele překapitalizovaný, tedy podnik používá ke 

krytí dlouhodobého majetku i krátkodobých aktiv vlastní kapitál, který je drahý. 

Podnik je tedy stabilní v této oblasti, ale v roce 2009 financoval velkou část 

oběžných aktiv svým vlastním kapitálem. V dalších letech poměr z 5,3 klesl na 

hodnotu 3 v roce 2010, hodnotu 2,7 v roce 2011 a zvýšil se v roce 2012 na 

hodnotu 3,5.  

 

3.3.3 Likvidita 

 

U hodnocení likvidity podniku bude využito následujících ukazatelů: podíl 

pracovního kapitálu na oběžných aktivech, ukazatel kapitalizace, běžná likvidita, 

rychlá likvidita, a peněžní likvidita. 

 

Podíl pracovního kapitálu na oběžných aktivech je doporučován v hodnotách 

30 – 50%. Z výsledků vyplývá, že firma nedosáhla těchto výsledků a dosahovala 

vyšších hodnot. Nejblíže k 50% byly hodnoty z roku 2010 a 2011, ovšem v roce 

2012 došlo k nárůstu na 65,43%. Za tento stav může malý podíl cizích zdrojů 

v podniku na celkových pasivech. Bylo by tedy vhodné, kdyby firma více 

využívala cizích zdrojů, které pro ni budou levnější. 

 

Ukazatel kapitalizace poměřuje dlouhodobý majetek s dlouhodobým kapitálem. 

Z výsledků vyplývá, že firma financuje z dlouhodobého kapitálu nejen 
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dlouhodobý majetek, ale také oběžný majetek. Jedná se o konzervativní způsob 

financování. 

 

Běžná likvidita se doporučuje v hodnotách 1,5 – 2,5. To se podařilo dodržet pouze 

v roce 2010 a 2011. Ve zbývajících dvou letech byla hodnota vyšší. Značí to 

neefektivnost využívání finančních prostředků. 

 

Rychlá likvidita je doporučena v hodnotách 1 – 1,5. Zde výsledky už vypadají 

lépe. Nedodržela se tato hodnota pouze v roce 2009, kdy byla značně vysoká 

hodnota (hodnota 5), v dalších letech už se podařilo likviditu snížit na požadované 

výsledky. Zde si firma tedy v posledních 3 letech vede velmi dobře. 

 

Peněžní likvidita by měla nabývat hodnot 0,2 – 0,5. Velmi neefektivně tedy 

z výsledků vyplývá hospodaření s finančními prostředky v roce 2009, kdy byla 

hodnota vysoká, a to 3,39. V následujících letech už dochází ke klesajícímu 

trendu, který se více přibližuje doporučovaným hodnotám a rok 2012 již znamenal 

téměř doporučovanou hodnotu, která byla 0,52. V tomto klesajícím trendu by 

měla firma pokračovat, až se dostane do daného doporučovaného rozmezí 

0,2 – 0,5. 

 

Přehledně nám opět ukazuje jednotlivé výsledky za dané roky tabulka likvidity: 

 

Tabulka č. 12: Ukazatele likvidity 

 Likvidita 2012 2011 2010 2009 

Podíl pracovního kapitálu na oběžných aktivech 

((OAKT-KD) / OAKT) 65,43% 50,77% 51,48% 86,45% 

Ukazatel kapitalizace (DM / Dl.K) 0,27 0,33 0,30 0,19 

Běžná likvidita (OAKT / KD) 2,89 2,03 2,06 7,38 

Rychlá likvidita ((KrP+FM) / KD) 1,36 1,09 1,38 5,00 

Peněžní likvidita (FM / KD) 0,52 0,70 0,86 3,39 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.4 Aktivita 

 

U aktivity budeme posuzovat následující ukazatele: obrat aktiv, obrat zásob, doba 

obratu aktiv, doba obratu zásob, doba inkasa pohledávek, doba splatnosti 

krátkodobých závazků. 

 

Obrat aktiv se doporučuje v hodnotách vyšších než 1, a čím vyšší číslo, tím lépe. 

Firmě dle výsledků dodržuje tato doporučení a obrat aktiv se snížil pouze v roce 

2010, kdy klesl obrat z 2,74 na 2,56, ale poté další roky stoupal. 

 

Podíváme-li se na obrat zásob, zjistíme, že obrat z původní hodnoty 10,33 z roku 

2009 postupně klesal až na hodnotu 8,28. Ukazatel nám říká, kolikrát za rok jsme 

schopni přeměnit naše zásoby na tržby. Z této věty vyplývá, že by se firma měla 

snažit klesající trend obrátit na rostoucí a pokusit se navyšovat tento obrat. 

 

Doba obratu aktiv značí průměrný počet dnů, po něž jsou aktiva vázány v 

podnikání do doby jejich spotřeby. V roce 2009 byla hodnota 131,59 dní, 

následující rok došlo k navýšení počtu dnů obratu na 140, 66 dní. Rok 2011 

a 2012 se hodnota snižovala a posledním výsledek je 102,52 dní. Podnik tedy 

spotřebovával svá aktiva v tomto roce nejrychleji. Pro další posouzení tohoto 

ukazatele je vhodné také porovnání s podnikem, který podniká ve stejném oboru. 

 

Doba obratu zásob udává, jaká doba je nutná k tomu, aby peněžní prostředky 

přešly přes výrobní fázi, formu zboží, až zpět do peněžní podoby. Podíváme-li se 

na vývoj ukazatele, pak zjišťujeme, že se doba prodlužuje, tedy z původních 

34,85 dní roku 2009 už je potřeba pro získání vložených prostředků do výroby 

zásob 43,46 dní. Podnik by mohl zapracovat na zkrácení této doby, aby rychleji 

získal peněžní prostředky, které by mohl opět vložit do výroby. 

 

Doba inkasa pohledávek značí počet dní, kolik uběhne od okamžiku prodeje po 

obdržení platby od odběratelů v případě prodeje na fakturu. Výsledky se 

porovnávají s dobou splatnosti faktur, která je dle zákona v případě neuvedení ve 
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smlouvě stanovena na dobu 30 dní dle §369a Obchodního zákoníku.
49

 Díky nové 

směrnici Evropské unie by ovšem mělo dojít ke změně libovolné doby splatnosti 

faktur (která byla a je doposud ponechávána na uvážení jednotlivých účetních 

jednotek) na maximální dobu splatnosti faktur – 60 dnů.
50

 Podnik ovšem vykazuje 

hodnoty nižší, jak ukazuje tabulka „Aktivita“. V případě, že se doba bude 

v dalších letech zvyšovat, pak bude podnik potřebovat více úvěrů a z nich budou 

plynout vyšší náklady. 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků se porovnává s dobou inkasa pohledávek. 

Rok 2009 znamenal nižší dobu splatnosti závazků než pohledávek, tedy firma 

mohla mít problémy s úhradou závazků, které mohla financovat půjčkou, úvěrem 

či prodejem zásob. Další roky se vývoj zlepšil a doby splatnosti závazků už byly 

vyšší než doba inkasa pohledávek, jak by to správně mělo být. Díky tomu firma 

získává peněžní prostředky od odběratelů dříve a poté z takto vybraných částek 

může bez problémů hradit závazky vůči dodavatelům. 

 

Tabulka č. 13: Ukazatele aktivity 

 Aktivita 2012 2011 2010 2009 

Obrat aktiv (T / AKT) 3,51 3,16 2,56 2,74 

Obrat zásob (T / zásoby) 8,28 9,12 9,52 10,33 

Doba obratu aktiv (AKT / (T/360)) 102,52 114,06 140,66 131,59 

Doba obratu zásob (ZÁS. / (T/360)) 43,46 39,48 37,82 34,85 

Doba inkasa pohledávek (POHL / (T/360)) 23,70 16,57 28,23 23,56 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (KZ / (T/360)) 28,27 42,04 55,18 14,64 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

  

                                                 
49

 Zákon č. 513 ze dne 5. listopadu 1991 obchodní zákoník. In: Sbírka zákonů České a Slovenské 

federativní republiky. 1991, částka 98, s. 2474-2565. Dostupný také 

z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2510. 
50

 ČT 24. Ekonomika. Česká televize.cz [online]. ©1996-2013 [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/191094-za-ctyri-roky-se-splatnost-faktur-

prodlouzila-o-pulku/. 
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3.3.5 Ukazatele produktivity práce 

 

Ukazateli, kterými jsem se v rámci produktivity práce zabývala, jsou: osobní 

náklady ku přidané hodnotě, produktivita práce z přidané hodnoty, produktivita 

práce z tržeb, a průměrná roční a měsíční mzda. 

 

První z ukazatelů jsou osobní náklady ku přidané hodnotě. Z výsledků vyplývá, že 

nejnižších osobních nákladů bylo dosaženo v roce 2009, nejvíce pak v roce 2010 

a 2011. Bylo to zapříčiněno menším prodejem, který způsobil menší hodnotu 

přidané hodnoty. Následující rok již ukazatel poklesl na 0,79. 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty nám porovnává přidanou hodnotu na počet 

zaměstnanců. Jednotlivé částky nám ukazuje tabulka „Produktivita práce“, která 

vykazovala nejvyšší hodnoty ukazatele v roce 2009 a v roce 2012. Rok 2012 

znamenal, že zaměstnanec za rok vytvořil na 780 667Kč přidané hodnoty. Pro 

další roky by se firma mohla snažit o dosažení větší částky při stejném počtu 

zaměstnanců. 

 

Další ukazatel, produktivita práce z tržeb, přestavuje, kolik tržeb připadá za rok na 

jednoho zaměstnance. Zde máme rostoucí trend, což je výborné. Pokud tento 

trend bude nadále pokračovat, pak firma dokáže své zaměstnance dobře 

motivovat, aby se snažili o co nejvyšší dosažení tržeb a o dobře odvedenou práci. 

 

Poslední dva ukazatele managementu firmy ukazují, kolik ji ročně/měsíčně stojí 

jeden zaměstnanec. Podíváme-li se na rok 2009, pak byla průměrná měsíční mzda 

(a zároveň i roční mzda) nejnižší ze sledovaných let. Nejvyšší ohodnocení za svou 

práci mohla zaměstnanci získat v roce 2010. V následujících letech již došlo 

k poklesu mzdy. 
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Tabulka č. 14: Ukazatele produktivity práce 

 Produktivita práce 2012 2011 2010 2009 

Osobní náklady ku přidané hodnotě 0,79 0,97 1,00 0,60 

Produktivita práce z přidané hodnoty 780 667 666 438 670 125 721 667 

Produktivita práce z tržeb 5 669 467 5 576 563 4 814 500 4 208 933 

Průměrná mzda – roční 449 467 473 750 520 063 321 333 

                              - měsíční 37 456 39 479 43 339 26 778 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.4 Altmanův index 
 

Altmanův index neboli Z-Skóre, se snaží jedním výpočtem určit, v jaké finanční 

situaci se podnik nachází. V případě, že se firma nachází v hodnotách menších 

než 1,81, značí to silné finanční problémy. To ovšem není případ firmy Onduline. 

Její výsledky se nachází nad hodnotami 2,99, má teda uspokojivou finanční 

situaci, což jsme mohli zjistit i z předchozích ukazatelů, kterými jsme se v rámci 

finanční analýzy zabývali. Od roku 2010, kdy došlo k poklesu hodnoty, naběhla 

firma na rostoucí trend. 

 

Tabulka č. 15: Výpočet Altmanova indexu 

  Ukazatel Váha 2012 2011 2010 2009 

X1 EBIT/AKT 3,300 0,03 -0,03 -0,02 0,13 

X2 Tržby/AKT 1,000 3,51 3,16 2,56 2,74 

X3 Tržní hodnota VK/Cizí zdroje 0,600 0,00 0,00 0,00 0,00 

X4 Zadržený zisk/AKT 1,400 0,64 0,52 0,52 0,83 

X5 WC/AKT 1,200 0,52 0,38 0,42 0,71 

 

Z – Skóre 

 

5,116 4,258 3,722 5,192 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.5 Index IN05 
 

Index IN se pokouší zhodnotit situaci, zda firma vytváří hodnotu, či nikoliv. 

V případě, že se výsledky indexu pohybují ve vyšších hodnotách než 1,77, pak 

podnik tvoří hodnotu. Tato situace nastala pouze v roce 2009. V dalších třech 
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letech se již podnik nacházel v šedé zóně, tedy firma Onduline netvořila ani 

hodnotu, ale výsledky neznačily ani problémy v podnikání. 

 

Tabulka č. 16: Výpočet ukazatele – Index IN05 

Ukazatel Váhy 2012 2011 2010 2009 

0,13*A/CZ 0,13 3,1375 2,281 2,271 8,4967 

0,04*EBIT/NÚ 0,04 0 0 0 0 

3,97*EBIT/A 3,97 0,0268 -0,026 -0,021 0,1321 

0,21*V/A 0,21 3,51 3,16 2,56 2,74 

0,09*OA/(KZ+KBU) 0,09 2,8928 2,031 2,061 7,3828 

Index IN05  

 

1,512 1,039 0,935 2,8679 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.6 Vyhodnocení finanční analýzy 
 

Při analýze majetkové struktury jsem zjistila, že vývoj celkových aktiv byl 

kolísavý. Roku 2010/2009 došlo k nárůstu celkových aktiv nákupem 

samostatných movitých věcí, a zvýšením krátkodobých pohledávek, které výrazně 

ovlivnily růst aktiv. Rok 2011/2010 znamenal malý pokles hodnoty aktiv. 

Podíváme-li se na rozvahy těchto dvou let, pak zjistíme, že se snížila hodnota 

dlouhodobého nehmotného majetku, dále došlo ke snížení krátkodobých 

pohledávek a finančního majetku. Naopak vysoce vzrostly účty časového 

rozlišení.  

 

Dlouhodobý majetek ve vlastnictví firmy celkově klesal ve všech sledovaných 

letech. Dlouhodobý finanční majetek firma nevlastnila, tedy nepodílela se na 

vlastním kapitálu jiné společnosti. 

 

Oběžný majetek měl taktéž klesající trend díky snižujícím se finančním 

prostředkům na finančním majetku. Dále jsme z analýzy oběžných aktiv zjistili, 

že firma váže zásoby pouze v materiálu a zboží, sama si žádné výrobky nevyrábí. 

Zásoby dále prodává pouze formou krátkodobých pohledávek svým odběratelům, 

a vývoj těchto pohledávek je proměnlivý. 
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Z hlediska vertikální analýzy vyplynulo, že se podíl dlouhodobého majetku na 

celkových aktivech a podíl oběžných aktiv na celkových aktivech příliš neměnil, 

a poměr těchto dvou důležitých částí aktiv byl zachován. Nejmenší procento 

z dlouhodobého majetku tvořily softwary, a nejvyšší podíl byl zahrnut 

v samostatných movitých věcech a stavbách. 

 

Při pohledu na oběžná aktiva největší část zabírala v roce 2009 položka 

finančního majetku, který se ovšem snižoval a v jeho hodnotě ho předběhly 

zásoby, které v dalších letech tvořily až 50% část. Krátkodobé pohledávky svůj 

poměr neměnily a zůstávaly ve stejných procentech, tedy 20-30%. 

 

Horizontální analýza pasiv odhalila, že celková pasiva měnila svoji hodnotu 

hlavně díky účtu Výsledek hospodaření za běžné období a také položce 

s výsledkem hospodaření z minulých let, které tvořily skupiny vlastního kapitálu. 

Ztrátový výsledek hospodaření nejvíce zavinil snížení hodnoty vlastního kapitálu. 

Účet vlastního kapitálu zůstal po všechny sledované roky beze změny. 

 

Cizí zdroje tvořily rezervy, závazky a dlouhodobé bankovní úvěry. V roce 2012 

byla část rezerv použita či rozpuštěna. Krátkodobé závazky se v roce 2011 a 2012 

snížily z důvodu splacení dlužných částek dodavatelům. V roce 2011 si podnik 

vzal úvěr, který v dalších letech bude splácet. Zajímavostí v této oblasti je, že i 

přesto, že firma získala úvěr na 394 tisíc Kč, tak nebyly v roce 2011 ani v roce 

2012 evidovány žádné nákladové úroky, které by z této skutečnosti měly plynout. 

Pravděpodobnost, že byla hodnota úroku nižší než 1 tisíc Kč, je malá. Je tedy 

možné, aby firma získala úvěr, za který nebude platit žádné úroky, či jsou tyto 

úroky odsunuty až na další účetní období. 

 

Vertikální analýza finanční struktury ukázala, že největší část zaujímaly položky 

vlastního kapitálu. Tedy firma se snaží podnikat tak, aby se zbytečně 

nezadlužovala, a spíše využívá svého drahého kapitálu nežli zdrojů cizích. Cizí 

zdroje byly tvořeny z největší části krátkodobými závazky. 
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Analýza výkazu zisku a ztráty byla provedena pouze v horizontálním provedení. 

Z ní bylo patrné, jak se vyvíjely v jednotlivých letech tržby a náklady. Rok 2010 

byl zajímavý skutečností, že náklady na prodej zboží vzrostly o větší část než 

samotné tržby. Opačného efektu se podařilo dosáhnout u výkonů v témže roce, 

kdy výkony vzrostly o 1564 tis. Kč, a výkonová spotřeba pouze o polovinu této 

částky. V následujících letech byla situace podobná, můžeme tedy říci, že firma 

našla řešení, kterým je schopna snižovat své náklady. 

 

Další položkou výkazu zisku a ztráty byly osobní náklady. K jejich zvýšení došlo 

v důsledku přijetí dalších 4 pracovníků do pracovního poměru. V dalších letech se 

firmě podařilo snížit tyto náklady i přesto, že počet zaměstnanců zůstal na stejné 

úrovni. 

 

Rezervy a opravné položky se snižovaly, což dokazovaly i výsledky z rozvahy. 

Jak již bylo zmíněno, rezervy byly buďto čerpány či rozpuštěny z důvodu 

pominutí skutečnosti pro jejich tvorbu. 

 

Posledními položkami výsledovky byly výsledky hospodaření za účetní období 

před zdaněním a po zdanění. V roce 2010 a 2011 došlo ke ztrátě, kdy se firmě 

nepodařilo prodat takový objem služeb či aktiv, aby pokryly své náklady. Zisku 

bylo dosaženo až v roce 2012. 

 

Dostáváme se k vyhodnocení rozdílových a poměrových ukazatelů. Z výsledků 

čistého pracovního kapitálu vyplynulo, že firma používá pro financování 

oběžného majetku krátkodobé i dlouhodobé zdroje. Zůstává jí tedy volný kapitál, 

kterým může zajistit hladký průběh podnikání. 

U srovnávání nákladů, výnosů a zisku jsme opět narazili na nulové úroky, i přesto, 

že firma ve svých cizích zdrojích uvádí na účtu dlouhodobých bankovních úvěrů 

dlužnou částku. Díky nulovým úrokům tedy vycházely výsledky EBIT a EBT ve 

stejných hodnotách. 
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Rentabilita celkového kapitálu, rentabilita kapitálu a rentabilita vlastního kapitálu 

se vyvíjely podobně. V roce 2010 a 2011 se dostaly hodnoty do záporných čísel 

vlivem ztráty z hospodaření. Rentabilita tržeb byla spočítána dvěma způsoby, a to 

dosazením EBIT či čistého zisku do čitatele zlomku. Rostoucí trend rentability 

nebyl dodržen z důvodu záporného výsledku hospodaření, který znamenal 

záporné procentuální vyjádření hodnoty ukazatele. Dosazením čistého zisku do 

čitatele se výsledky změnily v tom, že se hodnoty více prohloubily do 

pesimističtější varianty. 

 

Dalším z poměrových ukazatelů je zadluženost. Krytí aktiv vlastním kapitálem 

nám ukázalo, že firma využívala hlavně vlastních zdrojů financování. Tento 

způsob financování je ovšem velmi drahý, proto by se vedení firmy nemělo bát 

získat více cizích zdrojů pro podnikatelskou činnost. Celková zadluženost 

potvrdila výsledek krytí aktiv vlastním kapitálem, že firma využívá z velké části 

vlastního kapitálu a nezadlužuje se zahrnováním cizích zdrojů do finanční 

majetkové struktury. V dalším roce by tuto informaci mohla firma využít ve svůj 

prospěch. Míra zadluženosti se pohybovala pod hodnotou 1, tedy nic by jí 

nebránilo získat v bance úvěr, protože z ukazatele je patrné, že firma nepatří mezi 

rizikové klienty. Využili jsme pro hodnocení zadluženosti také ukazatel krytí 

dlouhodobého majetku vlastním kapitálem, z něhož vyplynulo, že je podnik 

překapitalizovaný a využívá ke krytí dlouhodobého majetku i krátkodobých aktiv 

vlastní drahý kapitál. Ke krytí krátkodobých aktiv by tedy v dalších letech firma 

mohla používat krátkodobých cizích zdrojů, čímž by dosáhla lepší efektivnosti. 

 

U ukazatelů likvidity jsem zjistila následující skutečnosti:  

 Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech se nepohybuje 

v doporučovaných hodnotách díky malému podílu cizích zdrojů ve firmě. 

Pro zlepšení ukazatele by bylo vhodnější využít cizích zdrojů a nebát se 

zadluženosti. 

 Z ukazatele kapitalizace vyplynulo, že firma financuje z dlouhodobého 

kapitálu dlouhodobý majetek a část krátkodobých aktiv. Nejlepší variantou 



57 

 

by bylo, kdyby byl dlouhodobý majetek kryt dlouhodobými zdroji 

a oběžná aktiva kryta z krátkodobých zdrojů. 

  Běžná likvidita byla dodržena v doporučovaných hodnotách v roce 2010 

a 2011, v roce 2012 již došlo k přesažení doporučované hodnoty, což 

značilo neefektivnost využívání finančních prostředků. V dalších letech by 

na tomto firma mohla zapracovat. 

 Rychlá likvidita byla od roku 2010 v doporučovaných hodnotách. Tedy 

v této likviditě si firma vede velmi dobře, a je potřeba tento trend 

udržovat. 

 Peněžní likvidita poukázala na velkou neefektivnost v roce 2009. 

V následujících letech už došlo ke klesajícímu trendu, který by firma měla 

i nadále dodržovat, aby se dostala do doporučovaných hodnot, kterým byla 

v roce 2012 velmi blízko. 

Z ukazatelů aktivity nejvíce problémově vypadal obrat zásob, který má klesající 

trend, ale pro efektivnější provozní činnost by bylo vhodné, kdybychom byli 

schopni proměnit zásoby na tržby častěji, tedy navyšovat obrat. Podnik by mohl 

také zapracovat na době obratu zásob, kterou by měl snižovat, aby rychleji dosáhl 

na peněžní prostředky získané prodejem těchto zásob. 

 

Co se týká doby inkasa pohledávek, firma se pohybuje ve výborných výsledcích, 

ve kterých by měla pokračovat. Doba splatnosti krátkodobých závazků byla vyšší 

než doba inkasa pohledávek, což je pro firmu přínosem – nemusí se spoléhat na 

prodej zásob či úvěrování od jiných subjektů.  

 

U ukazatelů produktivity práce nám zjistily zajímavé informace, které se nejvíce 

týkaly výsledků z hospodaření přepočítaných na jednoho zaměstnance. U 

produktivity práce z přidané hodnoty a z tržeb by bylo výhodné pro firmu, kdyby 

dosahovaly rostoucího trendu při stejném počtu zaměstnanců. Značilo by to 

velkou motivaci zaměstnanců a jejich zájem o budoucnost firmy a také věrnost a 

schopnost podávat co nejlepší výsledky.  
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Z Altmanova indexu vyplynulo, že má firma Onduline uspokojivou finanční 

situaci. Index IN naopak zjistil, že v roce 2009 podnik tvořil hodnotu, ovšem 

v dalších letech už se nacházel v šedé zóně. Tato zóna znamená, že podnik 

neztrácí na své hodnotě, ale ani hodnotu nevytváří. 

 

Struktura aktiv, pasiv a VZZ odpovídá povaze činnosti – tj. čistě obchodní firma. 

Analyzovaná společnost se však výrazně odlišuje mírou vlastního kapitálu 

(68,3% ve 2012), která je nad hodnotami obvyklými pro obchodní společnosti.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ 
 

Tímto jsem zhodnotila finanční analýzu a poukázala na jednotlivé problémy či 

budoucí problémy v případě, že na daný ukazatel nebude zaměřena pozornost. 

Tato kapitola se zabývá vlastními návrhy řešení konkrétních situací plynoucích 

z provedené finanční analýzy společnosti. 

 

Návrh řešení financování oběžných aktiv dlouhodobými zdroji: 

 Financování formou krátkodobého bankovního úvěru. 

 Snížení dlouhodobých zdrojů v kapitálové struktuře podniku. 

 Snížení vlastního kapitálu. 

 Investování nerozděleného zisku, či jeho vyplacení za výborné výsledky 

formou odměn vedení či zaměstnancům. 

 Zvýšení dlouhodobého majetku. 

 Snížení zásob. 

 Snížení pohledávek rychlejší dobou inkasa v případě, že tento krok 

neomezí platební schopnosti odběratelů/zákazníků či je neodradí od 

nákupu, či poskytnutím skonta při platbě v hotovosti. 

Návrh řešení běžné a peněžní likvidity: 

 Zvýšení krátkodobých cizích zdrojů – krátkodobý úvěr, žádost 

o prodloužení splatnosti faktur od dodavatelů. 

 Vyšší hodnota ukazatele není úplně na škodu, ale jsou to nevyužité 

peníze, které by firma mohla investovat a dříve zhodnotit. 

Návrh řešení zásob (zvýšení obratu, snížení doby obratu): 

 Snížení zásob na optimální množství, které v sobě nebude vázat příliš 

mnoho skladovacích nákladů, osobních nákladů na příjem dalšího 

zaměstnance, a neohrozí dodací podmínky a spokojenost zákazníků. 

 Zvýšení tržeb novou strategií, rozšířením klientely, reklamou. 

 Snížení doby obratu zásob poskytnutím množstevní slevy od určitého 

množství odebraného zákazníky, což pro nás bude výhodné, dojde ke 

zvýšení tržeb, snížení doby obratu a snížení rizika financování z dalších 
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zdrojů, a také zkrácení hotovostního cyklu v podniku -> zrychlení odběru 

zásob, firma může obnovit sortiment novinkami a staré zásoby nepřekáží 

ve skladu. 

V případě, že firma nevnímá negativně svou konzervativní strategii financování, 

můžeme zde naznačit, jak velké náklady s sebou nese vlastní kapitál a kolik 

nákladu je potřeba vynaložit na cizí zdroje. Je několik metod pro výpočet nákladů 

na vlastní kapitál, to už je ovšem záležitostí magisterských stupňů studia 

a odborných analytiků z oblasti financí. Můžeme tedy naznačit, že náklady na cizí 

kapitál se pohybují kolem 2% v případě, že si malá firma vezme malý úvěr, který 

bude nést úrokovou sazbu 2,5% a daň je 20%. Tím vzniká výhoda pro firmu, 

protože se úroková sazba díky dani sníží. V případě, že firma financuje své 

hospodaření a investice vlastním kapitálem, pak jeho náklady můžeme spočítat 

buď formou metod (v této práci se touto oblastí nezabývám) nebo porovnat 

s hodnotami na webových odborných stránkách Damodaran
51

, kde jsou vyčísleny 

náklady na kapitál v našem odvětví mezi 10 – 12%. Z uvedeného vyplývá, že je 

pro firmu výhodnější si půjčit od věřitele nežli držet velké množství drahého 

vlastního kapitálu ve firmě. Ano, firmě se zvýší zadluženost, ale zároveň bude 

působit toto zadlužení pozitivně na ukazatel ROE. 

 

Při procházení výroční zprávy jsem našla skutečnost, že firma využívá leasingu. 

Ovšem už zde není uvedený počáteční stav, konečný stav a jednotlivé splátky 

v dané roky či měsíce. Ve výroční zprávě dále není sestaveno cashflow. V dalších 

letech by firma na tento fakt mohla zareagovat a dobrovolně cashflow uvádět i do 

výroční zprávy a nevytvářet cashflow pouze v případě, že si to situace ve firmě 

v daném měsíci vyžaduje, a v případě, že není potřeba cashflow sestavit, pak 

nemusí ani za celý rok být sestaveno. Tuto skutečnost bych viděla jako lehce 

problematickou. Pokud chce firma mít dobrý strategický plán a dlouhodobě dobře 

fungovat, musí mít zpracovány plánované rozvahy, výsledovky a také cashflow. 

Může pak lépe porovnávat výsledky a odchylky. Díky odchylkám pak může 

sestavit způsob řešení a odstranění výkyvů od plánovaných stavů a předejít tak 

nepříjemným situacím, které by ji mohli v budoucnu zaskočit v případě, že 

                                                 
51

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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nebudou pořádně připraveni. Proto jsem se pokusila o názorné sestavení cashflow 

pro rok 2012, který můžeme najít v příloze. 

 

Jak již bylo řečeno v hodnocení analýzy, je opravdu zajímavé, že u dlouhodobých 

úvěrů nejsou ve výkazu zisku a ztráty evidovány žádné nákladové úroky. Podnik 

má také peníze v bance, která jí určitě připisuje menší procento z vkladů, a ani zde 

se nedozvíme, že nějaké takové úroky byly firmě Onduline vyplaceny. 

 

Překvapivé bylo zjištění, že se liší jednotlivé výkazy běžného období s částkami 

následujícího období uvedených ve sloupci minulého období. Tedy nebyly 

přeneseny naprosto stejné částky z rozvahy minulého roku běžného období do 

rozvahy běžného období sloupce „Minulé účetní období“. Na tuto skutečnost 

nebylo poukázáno ani ve výroční zprávě. U několika položek se částky liší o 1 – 3 

tisíce Kč. K takovýmto událostem by docházet nemělo, nebo v případě, že bylo 

potřeby po uzavření účetního období a vyhotovení dokumentů změnit některé 

finanční údaje, mělo by na to být upozorněno ve výroční zprávě. Může to znít 

jako banalita, ale v případě sestavování této analýzy nejsem schopna říci, zda jsem 

pracovala se 100% správnými a přesnými údaji, protože jako běžný uživatel 

těchto účetních výkazů nejsem schopna odhadnout, které výsledky jsou správné, 

zda ty uvedené v běžném období, či ty, které jsou uvedeny v následujícím roce ve 

sloupci minulého období. 

 

Dále bych navrhla firmě, aby v příloze u výsledku hospodaření uvedla, jakým 

způsobem byl výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení rozdělen, kolik 

finančních prostředků bylo rozděleno mezi fondy, odměny či jiné položky 

použitelné pro rozdělování zisku. Stejnou skutečnost bych uvedla i při uhrazování 

ztráty – kolik peněžních prostředků uhradili sami společníci, kolik bylo vyjmuto 

z fondů a jaká částka by byla případně přesunuta do položky neuhrazených ztrát 

minulých let. 

 

Celkově bych pochválila hospodaření firmy, i když zbytečně využívají velké 

množství vlastního kapitálu, který by bylo možné z části nahradit cizími zdroji. 
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Z jednotlivých ukazatelů vyplynuly skutečnosti uvedené ve finanční analýze, 

a potvrzují, že firma nemá větší problémy, které by mohly ohrozit její fungování 

a podnikatelskou činnost. 
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ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce se věnovala problematice finanční analýzy – nástroje pro 

vyhodnocování hospodaření podniku a jeho finanční řízení. Finanční analýza byla 

sestavena pro firmu Onduline, spol. s r.o., která spadá pod podnikatelské subjekty 

řídící se zákony, vyhláškami a standardy pro podnikatele, ze kterých vyplývají 

způsoby účtování, vykazování a také požadavky na sestavení účetních dokumentů 

a výročních zpráv. Firma podniká v oblasti stavebních materiálů, kdy je 

uskutečňován jejich prodej, který směřuje nejvíce k velkoobchodu střešních 

krytin. 

 

Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat dílčí ukazatele finanční analýzy 

a poukázat na problémové oblasti firmy, a také navrhnout způsoby řešení. Jak již 

bylo zmíněno v části vyhodnocení finanční analýzy, společnost Onduline by si 

měla dávat pozor při zpracovávání výroční zprávy a vykazování v účetních 

dokumentech. Zde by nemělo docházet k žádným změnám ve finančním vyjádření 

v zachycení hospodaření daného roku, a pokud je nutné opravit určité položky ve 

výkazech, mělo by na tuto skutečnost být poukázáno ve výroční zprávě. 

Z vyhodnocení ukazatelů vyplynulo, že má firma výborné výsledky, ovšem 

zbytečně využívá drahého vlastního kapitálu a nevyužívá téměř žádné cizí zdroje. 

Dále bylo zjištěno, že je podnik překapitalizovaný a využívá ke krytí 

dlouhodobého majetku i krátkodobých aktiv vlastní drahý kapitál. Ke krytí 

krátkodobých aktiv by tedy v dalších letech firma mohla používat krátkodobých 

cizích zdrojů, čímž by dosáhla lepší efektivnosti. Odchylky od doporučovaných 

hodnot byly zaznamenány u podílu čistého pracovního kapitálu na oběžných 

aktivech, běžné likvidity, a peněžní likvidity. Ukazatele aktivity poukázaly na 

lehce problémový obrat zásob, dobu obratu zásob. Z Altmanova indexu vyplynula 

uspokojivá finanční situace, z indexu IN v posledních dvou sledovaných letech 

bylo zjištěno, že se firma pohybuje v šedé zóně. Pro jednotlivé problémové oblasti 

byly navrhnuty způsoby řešení, které jsou uvedeny v kapitole Vyhodnocení 

finanční analýzy, a vyjádření se k chybným údajům v účetních dokumentech je 

shrnuto v kapitole Vlastní návrhy řešení. 
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti 2009 – 2012 (AKTIVA) 

R O Z V A H A v plném rozsahu (tis. Kč) 

      
  2012 2011 2010 2009 

  AKTIVA CELKEM 24 218 28 269 30 098 23 077 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL         

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 4 736 5 865 5 547 3 832 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 88 173 249 373 

1.    Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

3.    Software 88 173 249 51 

4.    Ocenitelná práva         

5.    Goodwill         

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek       322 

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 4 648 5 692 5 298 3 459 

1.    Pozemky 1000 1 000 1 000 1 000 

2.    Stavby 1651 1 728 1 806 1 887 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1849 2 926 2 138 572 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů         

5.    Základní stádo a tažná zvířata         

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek         

7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 148 38 354   

8.    Poskytnuté zálohy na DHM         

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0       

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách         

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem         

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly         

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám         

     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem         

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek         

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 19 318 21 164 24 338 18 959 

C.I. Zásoby 10 266 9 785 8 092 6 112 

1.    Materiál 132 169 76 122 

2.    Nedokončená výroba a polotovary         

3.    Výrobky         

4.    Zvířata         

5.    Zboží 10134 9 616 8 017 5 990 

6.    Poskytnuté zálohy na zásoby         

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0       

1.    Pohledávky z obchodních vztahů         

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami         

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem         

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení         

5.    Dohadné účty aktivní         

6.    Jiné pohledávky         

7. Odložená daňová pohledávka         



 

 

C.III. Krátkodobé pohledávky 5 599 4 108 6 040 4 131 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 4778 3 267 5 444 2 861 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami         

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem         

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení         

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

6.    Stát - daňové pohledávky 685 680 504 1 118 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 136 128 92 124 

8.    Dohadné účty aktivní       28 

9.    Jiné pohledávky   33     

C.IV. Finanční majetek 3 453 7 271 10 205 8 716 

1.    Peníze 95 47 190 21 

2.    Účty v bankách 3358 7 224 10 015 8 695 

3.    Krátkodobý finanční majetek         

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek         

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 164 1 240 213 286 

D.I. Časové rozlišení 164 1 240 213 286 

1.    Náklady příštích období 164 1 240 213 286 

2.    Komplexní náklady příštích období         

3.    Příjmy příštích období         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 2: Rozvaha společnosti 2009 – 2012 (PASIVA) 

 
  2012 2011 2010 2009 

     PASIVA CELKEM 24 218 28 269 30 098 23 077 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 16 499 15 877 16 844 20 361 

A.I. Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 

1.    Základní kapitál 1000 1 000 1 000 1 000 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)         

3.    Změny vlastního kapitálu         

A.II. Kapitálové fondy 5 5 5 5 

1.    Emisní ážio         

2.    Ostatní kapitálové fondy 5 5 5 5 

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků         

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách         

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 2 244 2 244 2 246 2 242 

1.    Zákonný rezervní fond 100 100 100 100 

2.    Statutární a ostatní fondy 2144 2 144 2 146 2 142 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 12 673 13 593 14 514 14 722 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 12673 13 593 14 514 14 722 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let         

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 577 -965 -921 2 392 

B. CIZÍ ZDROJE 7 719 12 392 13 254 2 716 

B.I. Rezervy 587 1 008 654 148 

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů         

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky         

3.    Rezerva na daň z příjmů   228     

4.    Ostatní rezervy 587 780 654 148 

B.II. Dlouhodobé závazky 226 571 792   

1.    Závazky z obchodních vztahů         

2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami         

3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem         

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení         

5.    Přijaté zálohy         

6.    Vydané dluhopisy         

7.    Směnky k úhradě         

8.    Dohadné účty pasivní         

9.    Jiné závazky 223 568 789   

10.    Odložený daňový závazek 3 3 3   

B.III. Krátkodobé závazky 6 678 10 419 11 808 2 568 

1.     Závazky z obchodních vztahů 5926 9 624 11 006 1 570 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám         

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem         

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení         

5.     Závazky k zaměstnancům 389 443 422 419 

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 202 195 199 131 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 25 2 93 290 

8.    Přijaté zálohy         

9.    Vydané dluhopisy         

10.    Dohadné účty pasivní 81 151 84 158 



 

 

11.    Jiné závazky 55 4 4   

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 228 394     

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 228 394     

2.    Krátkodobé bankovní úvěry         

3.    Krátkodobé finanční výpomoci         

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0       

C.I. Časové rozlišení 0       

1.    Výdaje příštích období         

2.    Výnosy příštích období         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty 2009 – 2012 

 

V Ý S L E D O V K A  v plném rozsahu (tis. Kč) 

  

     Položka č.ř. 2012 2011 2010 2009 

I. Tržby za prodej zboží 01 85034 89 190 74 680 62 346 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 62898 67 821 56 813 43 673 

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 22136 21369 17867 18673 

II.  Výkony 04 8 35 2 352 788 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05          8 35 2 352 788 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06         

3. Aktivace 07         

B.  Výkonová spotřeba 08 10 434 10 741 9 497 8 636 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 2377 2 288 1 962 1 866 

2. Služby 10 8057 8 453 7 535 6 770 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 11 710 10 663 10 722 10 825 

C. Osobní náklady 12 9 283 10 396 10 763 6 532 

1. Mzdové náklady 13 6742 7 580 8 321 4 820 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14         

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 2173 2 456 2 086 1 431 

4. Sociální náklady 16 368 360 356 281 

D. Daně a poplatky 17 76 57 67 50 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 1281 1 094 834 605 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 45 77 160   

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20      45 77 159   

2. Tržby z prodeje materiálu 21     1   

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 22 0   72   

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23     72   

2. Prodaný materiál 24         

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 -88 -212 46 -58 

  oblasti a komplexních nákladů příštích období 26         

IV. Ostatní provozní výnosy 27 558 491 769 373 

H.  Ostatní provozní náklady 28 614 311 199 382 

V. Převod provozních výnosů 29         

I. Převod provoz. Nákladů 30         

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 1 147 -415 -330 3 687 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31         

J. Prodané cenné papíry a podíly 32         

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0       

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34         

  jednotkách podpodtstným vlivem 35         

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36         

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37         

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38         

K. Náklady z finančního majetku 39         

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40         

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41         

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42         

X. Výnosové úroky 43         



 

 

N. Nákladové úroky 44         

XI. Ostatní finanční výnosy 45 384 335 209 390 

O. Ostatní finanční náklady 46 882 657 510 1 029 

XII. Převod finančních výnosů 47         

P. Převod finančních nákladů 48         

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 -498 -322 -301 -639 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 72 228 290 656 

1. splatná 51 72 228 287 656 

2. odložená 52     3   

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 577 -965 -921 2 392 

XIII. Mimořádné výnosy 54         

R. Mimořádné náklady 55         

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56         

1. splatná 57         

2. odložená 58         

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0       

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60         

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 577 -965 -921 2 392 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 649 -737 -631 3 048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 4: Návrh cashflow pro rok 2012 

NÁVRH CASHFLOW PRO ROK 2012 

    2012 

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 577 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -1 974 

A.1.1. 

Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému 

majetku 1281 

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -400 

A.1.3. Změna stavu rezerv -88 

A.1.4. Kurzové rozdíly 0 

A.1.5. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv 45 

A.1.6. Úrokové náklady a výnosy -220 

A.1.7. Ostatní nepeněžní operace  -2592 

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami  

 

 

pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami -1 397 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -2 049 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -1491 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 3741 

A.2.3. Změna stavu zásob -481 

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku -3818 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými 

 

 

úroky a mimořádnými položkami -3 446 

A.3. Placené úroky -250 

A.4. Přijaté úroky 5 

A.5. Placené daně -72 

A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy 0 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -3 763 

 

Peněžní toky z investiční činnosti 

 B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -100 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 45 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -55 

 

Peněžní toky z finanční činnosti 

 C.1. Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků 0 

C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky 0 

C.2.1. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 

C.2.2. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 

F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků -3 818 

P. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období 7271 

R. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období 3 453 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 



 

 

 
Příloha č. 5: Příklad možného řešení přehledu o peněžních tocích cashflow 

 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 

období  

  

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

 

 Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do 

ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)  

 A.1. Úpravy o nepeněžní operace  

 A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 

stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)  

 A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv  

 A.1.3.      Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do 

výnosů "- `, do nákladů "+")  

 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)  

 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných 

úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)  

 A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  

 A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 

pracovního kapitálu a mimořádnými položkami  

 A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu  

 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů 

časového rozlišení a dohadných účtů aktivních  

 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), 

pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních  

 A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)  

 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku ' nespadajícího do 

peněžních prostředků a ekvivalentů   

 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

mimořádnými položkami  

 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků(-)  

 A.4. Přijaté úroky (+)  

 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 

minulá období (-)  

 A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které 

tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z 

mimořádné činnosti.  

 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v 

souladu s odstavcem 12.)  

 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  

 Peněžní toky z investiční činnosti  

 B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv  

 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  

 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám  

 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  



 

 

 Peněžní toky z finančních činností  

 C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků popř. takových krátkodobých 

závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) 

na peněžní prostředky a ekvivalenty  

 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 

ekvivalenty  

 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu 

zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně 

složených záloh na toto zvýšení (+)  

 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)  

 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)  

 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)  

 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)  

 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 

srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se 

společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních 

společností (-)  

 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  

 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  

 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci 

období 

 

Zdroj: 

http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/zaverka/priloha3.aspx#clanek

5 

http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/zaverka/priloha3.aspx#clanek5
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