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Abstrakt 

Bakalá�ská práce se zabývá problematikou financování po�ízení dlouhodobého 

hmotného majetku nákupem. Teoretickou �ást vymezují jednotlivé možnosti 

financování: z vlastních zdroj�, úv�ru a leasingu. V praktické �ásti jsou tyto možnosti 

aplikovány na danou spole�nost, pro niž je bakalá�ská práce zpracovávána.  

Možnosti financování jsou uvád�ny na základ� skute�ných dat jednotlivých institucí,  

které tyto možnosti z�izují. Záv�rem práce je vyhodnocení všech možností a doporu�ení 

nejvhodn�jšího �ešení.  

Abstract 

The bachelor’s thesis deals with the financing of fixed assets. The theoretical part define 

individual funding opportunities: from its own resources, credit and leasing. In the 

practical part, these options are applied to the company for which the thesis processed. 

Financing options are presented based on actual data from individual institutions set up 

these options. Conclusion of this work is to evaluate all the options and 

recommendations of the most suitable solutions. 

Klí�ová slova 

Dlouhodobý hmotný majetek, financování, vlastní zdroje, leasing, úv�r. 

Keyword 

Tangible fixed assets, financing, own resources, leasing, loan. 
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ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Bakalá�ská práce se zam��uje na vyhodnocení nejlepší varianty financování po�ízení 

dlouhodobého hmotného majetku prost�ednictvím koup� pro spole�nost  

XYZ s. r. o. 

Teoretická �ást obsahuje poznatky o charakteristice majetku, možnostech po�ízení  

a jednotlivých variant, jak se m�že po�ízený majetek financovat v�etn� zhodnocení 

výhod a nevýhod. Vzhledem k velkému množství variant financování, je tato práce 

zam��ena na nejvyužívan�jší varianty a to: po�ízení z vlastních zdroj�, z bankovního 

úv�ru a dále formou finan�ního leasingu. V praktické �ásti jsou tyto varianty 

zhodnocovány na základ� zjišt�ných dat a posuzovány dle finan�ní situace konkrétní 

spole�nosti. 

Cílem práce je zhodnotit r�zné varianty financování po�ízení osobního automobilu 

formou nákupu s doporu�ením nejlepší varianty pro tuto spole�nost.  
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TEORETICKÁ �ÁST 

1 MAJETEK 

Majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka,  

o kterých bylo nebo je ú�továno a souvisí s jeho p�edm�tem podnikání. 

Obecné �len�ní majetku vychází ze základní právní úpravy, a to ze Zákona �. 563/1991 

Sb., o ú�etnictví ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a podle druhu vedeného ú�etnictví se �ídí 

Vyhláškou �. 500/2002 a �eských ú�etních standard� pro podnikatele �. 884.  

Majetek se �lení na: 

• Dlouhodobý majetek 

• Ob�žný majetek 

1.1 Ob�žný majetek 

Ob�žným majetkem se rozumí majetek, který se v pr�b�hu hospodá�ské �innosti m�ní 

na jinou formu (nap�. materiál p�echází v nedokon�enou výrobu a z ní se dále stávají 

hotové výrobky). 

�len�ní ob�žného majetku: 

• Zásoby 

• Krátkodobý finan�ní majetek 

• Pohledávky  

1.2 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek se rozd�luje na: 

• Dlouhodobý hmotný majetek 

• Dlouhodobý nehmotný majetek 

• Dlouhodobý finan�ní majetek  
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1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem se dle �eského ú�etního standardu �. 013  

pro podnikatele rozumí: 

1. Pozemky 

2. Stavby 

3. Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 

4. P�stitelské celky trvalých porost�

5. Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

7. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 

8. Oce	ovací rozdíl k nabytému majetku vykazovaného za podmínek stanovených  

v § 3 a 4 vyhlášky.(7). 

Pozemky – do této skupiny se za�azují veškeré pozemky. Pozemky pat�í do skupiny 

hmotného majetku, která se neodepisuje. 

Stavby – veškeré stavby vymezené stavebním zákonem, nap�. i d�lní a vodní díla.  

Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí – je skupinou pro za�azení veškerého 

vybavení podniku. Do skupiny se za�azují stroje, dopravní prost�edky, apod.  

P�stitelské celky trvalých porost� – je skupinou pro ovocné stromy, ke�e, trvalý porost 

chmelnic a vinic.  

Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny – za�azení do této skupiny probíhá podle zám�ru,  

za jakým jsou zví�ata chována. Dle právní úpravy se do skupiny dosp�lá zví�ata a jejich 

skupiny za�azují plemenná zví�ata koní, skotu, ovcí, prasat atd. Na základ� rozhodnutí 

ú�etní jednotky se sem mohou za�adit i kon� dostihový, sportovní, tažní, ale i mufloni, 

da	ci nebo pštrosy, apod. 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek – skupina pro majetek, který nelze za�adit  

do p�edchozích skupin. Mohou se sem za�adit nap�. kulturní památky, um�lecká díla. 

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek – eviduje se zde majetek, který ješt� není 

za�azen. 

Oce	ovací rozdíl k nabytému majetku – rozdíl mezi souhrnem ocen�ných jednotlivých 

složek majetku v ú�etnictví a stanovenou cenou podniku. 
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Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí movité v�ci, pop�. soubory movitých v�cí, 

dosp�lá zví�ata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, který dosahuje výše 

ocen�ní dle rozhodnutí ú�etní jednotky a doba jejich použití je delší než 1 rok. Pat�í  

sem i složky majetku, u kterých není rozhodující výše ocen�ní, nap�. stavby, budovy, 

pozemky a p�stitelské celky trvalých porost�. (8) 

Do kategorie hmotného majetku též pat�í technické zhodnocení (pokud jeho hodnota 

p�esáhne 40 000,- K�) provedené na dlouhodobém majetku. Lze je specifikovat  

jako výdaje na nástavby, p�ístavby, rekonstrukce a modernizace majetku. Kritériem  

pro hodnocení technického zhodnocení je dané ú�etní období. Výdaje, které byly 

uskute�n�ny za jedno zda	ovací období, se posuzují spole�n�, bez ohledu na to, kolika 

subjekty byly úpravy majetku provád�ny. Malé technické zhodnocení do 40 000,- K�  

lze považovat za p�ímé náklady, posuzuje se jako oprava a udržování,  

nebo podle rozhodnutí ú�etní jednotky se stane sou�ástí majetku spole�nosti. Technické 

zhodnocení nad 40 000,- K� zvyšuje po�izovací cenu majetku (pop�ípad� z�statkovou 

cenu) ve zda	ovacím období, ve kterém je za�azeno do užívání. Ve v�tšin� p�ípad�  

se jeho za�azením prodlužuje doba odepisování. (10) 

1.2.1.1 Po�ízení dlouhodobého hmotného majetku 

Tato bakalá�ská práce se zam��uje na po�ízení dlouhodobého hmotného majetku. 

Po�ízený majetek se oce	uje cenou, která závisí na zp�sobu jeho po�ízení. (3, str. 79) 

Cena m�že být: 

1. po�izovací cena = cena po�ízení majetku a vedlejší po�izovací náklady. 

Po�izovací cena se používá v p�ípad� po�ízení nákupem a mezi vedlejší po�izovací 

náklady pat�í nap�. pojišt�ní hmotné v�ci, dopravné a balné, instalace, montáž, a pokud 

se majetek po�izuje ze zahrani�í, tak se za vedlejší po�izovací náklad považuje i clo. 

Naopak mezi vedlejší po�izovací náklady nepat�í nap�. opravy a údržby, smluvní pokuty 

a úroky z prodlení, nájemné a kurzové rozdíly. (3, str. 79) 

2. reproduk�ní po�izovací cena = je cena, za kterou by byl majetek po�ízen v dob�, 

kdy se o n�m ú�tuje. Cenu lze ur�it nap�. znaleckým posudkem. 
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Reproduk�ní po�izovací cena se použije v p�ípad�, kdy není od majetku da	ový doklad, 

tj. když je po�ízen bezúplatn�, nap�. p�i vložení majetku z osobního vlastnictví  

do spole�nosti, nebo p�i po�ízení darem (dokladem pro za�azení do obchodního majetku 

m�že být nap�. darovací smlouva nebo smlouva o zap�j�ení). (3, str. 79) 

3. vlastní náklady = cena se používá ve spole�nostech, které si vyrábí dlouhodobý 

majetek samy. 

Hmotný a nehmotný majetek se m�že ocenit po�izovací cenou, reproduk�ní po�izovací 

cenou i cenou ve vlastních nákladech. Finan�ní majetek se oce	uje pouze po�izovací 

cenou. (3, str. 80) 

Zp�soby po�ízení dlouhodobého majetku: 

1. po�ízení nákupem 

2. po�ízení vlastní výrobou 

3. po�ízení darováním 

4. po�ízení p�evodem z osobního majetku podnikatele 

5. po�ízení vkladem majetku spole�níky 

6. po�ízení formou finan�ního leasingu. (3, str. 78) 

1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku pat�í zejména: 

„1. Z�izovací výdaje 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

3. Software 

4. Ocenitelná práva 

5. Goodwill 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

7. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek“. (7) 

Z�izovací výdaje – jsou výdaje, které jsou vynaloženy za ú�elem z�ízení spole�nosti, 

p�ed jejím vznikem, mohou jimi být nap�. poplatky notá�e, soudní poplatky. 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – do této skupiny majetku se za�azují výsledky 

dokon�ených prací, nap�. projekty, technologické postupy. 
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Software – software je programové vybavení po�íta�e (nesmí být sou�ástí 

hardwarového vybavení). 

Ocenitelná práva – do skupiny ocenitelných práv pat�í zejména p�edm�ty pr�myslových 

práv, licence, ale i p�edm�ty jako jsou vynálezy, ochranné známky, apod.  

Goodwill – je rozdíl mezi p�ecen�ním podniku a cenou stanovenou na základ�

znaleckého posudku. 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek – do skupiny jiného dlouhodobého nehmotného 

majetku se za�azují položky, které nelze za�adit do p�edchozích skupin. Pat�í  

sem zejména preferen�ní limity a povolenky na emise. 

Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek – slouží jako p�evodový ú�et  

p�i po�izování nehmotného majetku až do doby jeho za�azení. 

I u nehmotného majetku platí podmínka, že výši ocen�ní si stanoví ú�etní jednotka  

a doba jeho užívání je delší než rok. (2, str. 60) 

1.2.2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Na majetkové ú�ty se ú�tuje na základ� za�azení do užívání dle protokolu o za�azení 

s výjimkou nemovitostí, u kterých se m�že za�azení provést až na základ� výpisu 

z katastru nemovitostí a cenných papír�, které se mohou za�adit na základ� výpisu 

z centrálního depozitá�e cenných papír�. 

„Spole�ným rysem nehmotného a hmotného majetku je skute�nost, že se (až na ur�ité 

výjimky) odpisují.“ (1, str. 54) Odepisování vyjad�uje postupné opot�ebování  

a prost�ednictvím odpis� se jeho hodnota p�enáší do náklad� spole�nosti. (3, str. 80) 

Odpisy se rozlišují ze dvou hledisek – z ú�etního hlediska se jedná o ú�etní odpisy  

a da	ového hlediska, kdy se jedná o odpisy da	ové.  
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1. Ú�etní odpisy – �ídí se zákonem o ú�etnictví 

„Tyto odpisy mají vyjad�ovat co nejobjektivn�ji skute�nou míru opot�ebení toho kterého 

dlouhodobého majetku ve firm�.“ (3, str. 81) Podnik si sám na základ� odpisového 

plánu ur�uje výši a metodu odepisování. Podnik omezují zákonné p�edpisy, které ú�etní 

jednotka musí dodržovat (nap�. majetek musí být odepisován, aby byly dodrženy b�žné 

podmínky používání). (4, str. 346) 

2. Da	ové odpisy – �ídí se zákonem o daních z p�íjm�

„Tyto odpisy slouží jako da�ový náklad a ovliv�ují výši daní z p�íjmu podnikatele. 

Metody výpo�tu t�chto odpis� jsou závazn� stanoveny státem a zakotveny v zákonu  

o dani z p�íjmu.“ (3, str. 81) 

1.2.3 Dlouhodobý finan�ní majetek 

Kategorii dlouhodobého finan�ního majetku tvo�í: 

„1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách 

2. Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 

4. P�j�ky a úv�ry - ovládající a �ídící osoba, podstatný vliv 

5. Jiný dlouhodobý finan�ní majetek 

6. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek“ (7)

Podíly v ovládaných a �ízených osobách – do této skupiny se za�azují podíly ú�etní 

jednotky, které p�edstavují ú�ast s rozhodujícím vlivem na jiných ú�etních jednotkách. 

Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem - vykazují se zde podíly ú�etní 

jednotky, které p�edstavují ú�asti s podstatným vlivem na jiných ú�etních jednotkách. 

Podíly v ovládaných a �ízených osobách a podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným 

vlivem mohou být pro spole�nosti vhodnou formou pro investování volných prost�edk�. 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly - zachycuje další podíly ú�etní jednotky 

p�edstavující ostatní majetkové ú�asti na jiných ú�etních jednotkách a dluhové cenné 

papíry držené dlouhodob� až do doby splatnosti. 
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P�j�ky a úv�ry – ovládající a �ídící osoba, podstatný vliv - jedná se o poskytnuté p�j�ky 

a úv�ry podnik�m ve skupin� nebo cizím ú�etním jednotkám. 

Jiný dlouhodobý finan�ní majetek - v této skupin� se zachycuje finan�ní majetek  

se splatností p�ekra�ující jeden rok. Pat�í sem nap�. nakoupené dluhopisy, pokladni�ní 

poukázky, vkladové listy a termínované vklady. 

2 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

„Zdroje financování lze t�ídit dle r�zných hledisek. Mezi základní pat�í p�vod zdroj�

(interní a externí) a vlastnictví (vlastní a cizí).“ (1, str. 134) 

2.1 Interní zdroje financování 

Pokud probíhá financování pouze formou interních zdroj�, jde o tzv. samofinancování, 

jehož výhodami jsou: spole�nosti nevznikají náklady na externí kapitál, nezvyšuje  

se stupe	 zadlužení spole�nosti a zárove	 se snižuje finan�ní riziko spole�nosti. 

Nevýhodou je, že zisk m�že být nestabilním zdrojem a je dražším zdrojem  

financování. (1, str. 134) 

Jestliže podnik vykazuje a používá nerozd�lený zisk (p�evedení do p�íštího období)  

tak se jedná o tzv. otev�ené samofinancování. Pokud je samofinancování realizováno 

formou tichých rezerv, které nejsou v bilancích podniku zachyceny, tak se jedná  

o tzv. skryté samofinancování. (4, str. 363) 

Mezi interní zdroje financování pat�í: 

1. Nerozd�lený zisk 

2. Rezervní fond 

3. Základní kapitál 

4. Ostatní interní zdroje 

2.1.1 Nerozd�lený zisk 

Jedním z nejvýznamn�jších zdroj� interního financování investic je nerozd�lený zisk. 

„Obecn� jej m�žeme charakterizovat jako tu �ást zisku po zdan�ní, která není použita 

na výplatu dividend �i na tvorbu fond� ze zisku.“ (4, str. 355) Na výši nerozd�leného 
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zisku mají vliv p�edevším: zisk b�žného roku, da	 ze zisku, dividendy, tvorba 

rezervních fond� ze zisku. 

„Zisk b�žného roku vyjad�uje v syntetické podob� ú�elnost a hospodárnost celkové 

�innosti podniku, v porovnání s vloženým kapitálem lze z n�j usuzovat na efektivnosti 

podnikové �innosti.“ (4, str. 356) 

Da	 ze zisku závisí zejména na výši da	ových sazeb. Podnik by m�l uvažovat 

z dlouhodobého hlediska o možnosti zm�ny da	ové sazby pro da	 z p�íjmu. (4, str. 357) 

Výše nerozd�leného zisku je dále závislá na výši dividend (u akciové spole�nosti)   

nebo na podílech na zisku (u spole�nosti s ru�ením omezeným). „Rozhodování o podílu 

nerozd�leného zisku a dividend na celkovém zisku po zdan�ní je jedním 

z nejvýznamn�jších rozhodovacích finan�ních akt�.“ (4, str. 357) 

2.1.2 Rezervní fondy 

Dalším zdrojem jsou rezervní fondy, které se �adí do kategorie vlastního kapitálu. 

„P�edstavují �ást zisku podniku, kterou si podnik ponechává jako ochranu proti r�zným 

rizik�m. Pokud je podnik nemusí použít na financování p�edem ur�ených pot�eb, mohou 

být do�asn� do ur�ité míry využity jako interní zdroj financování rozvoje.“ (4, str. 359) 

 Nej�ast�jším použitím rezervních fond� je použití na úhradu ztráty z �innosti podniku. 

Užití a tvorba rezervního fondu je upravována obchodním zákoníkem dle § 124 

upravující tvorbu ve spole�nosti s ru�ením omezeným a dle § 217 ur�ující podmínky 

tvorby pro akciovou spole�nost. (9)  

„Principy tvorby a užití rezervních fond� lze vyjád�it v následujících bodech: 

1. Rezervní fond je univerzální finan�ní rezerva, tvo�ená p�evážn� ze zisku  

po zdan�ní. 

2. Tvo�í se povinn� u akciových spole�ností a spole�ností s ru�ením omezeným, 

jakmile tyto dosáhnou zisku. Dobrovoln� se m�že tvo�it již p�i vzniku 

spole�ností, a to z p�íplatku spole�ník� nad hodnotu vklad�. (4, str. 361)

3. Minimální výše tvorby rezervního fondu:  

- akciová spole�nost je povinná tvo�it rezervní fond v prvním roce ve výši 

nejmén� 20 % ze zisku po zdan�ní, avšak ne více než 10 % základního 
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kapitálu, v dalších letech musí být tvo�en nejmén� 5 % ze zisku po zdan�ní 

do té doby, dokud rezervní fond nedosáhne nejmén� 20 % základního 

kapitálu. (9) 

- spole�nost s ru�ením omezeným má povinnost tvo�it rezervní fond v prvním 

roce ve výši 10 % ze zisku po zdan�ní, ale ne více než 5 % z hodnoty 

základního kapitálu, v dalších letech je fond tvo�en nejmén� 5 % z hodnoty 

zisku po zdan�ní až do doby, kdy rezervní fond dosáhne výše stanovené  

ve spole�enské smlouv� nebo ve stanovách, avšak ne mén� než 10 % 

základního kapitálu. (9) 

4. „Rezervní fond se m�že tvo�it také snížením základního kapitálu (nejvíce  

o 10 %) na úhradu budoucí ztráty, použitím nerozd�leného zisku nebo jiných 

fond�, které m�že podnik používat dle svého uvážení. 

5. Rezervní fond vytvo�ený povinn� minimálními p�íd�ly nebo snížením základního 

kapitálu na úhradu ztráty m�že být použit jen k úhrad� ztráty. 

6. Jestliže si podnik p�id�lí do rezervního fondu více než je povinen, vzniká 

dobrovolná �ást rezervního fondu, jeho užití není zákonem omezeno a m�že být 

použito podle rozhodnutí podniku. 

7. Jestliže akciová spole�nost vykazuje vlastní akcie v aktivech, musí rezervní fond 

– po ode�tení hodnoty, v níž byl ze zákona povinn� vytvo�en – dosahovat 

hodnoty t�chto akcií. 

8. Zp�sob tvorby rezervního fondu a výše, do které je spole�nost povinna jej 

dopl�ovat, musí být zachyceny ve stanovách spole�nosti. O použití rezervního 

fondu, mimo použití vyplývající ze zákona, ev. ze statutu spole�nosti, rozhoduje 

p�edstavenstvo.“ (4, str. 361)

2.1.3 Základní kapitál 

��Základní kapitál spole�nosti je pen�žní vyjád�ení souhrnu pen�žitých i nepen�žitých 

vklad� všech spole�ník� do základního kapitálu spole�nosti.“ (9) Další možností,  

jak vytvo�it základní kapitál je, že „valná hromada m�že rozhodnout  

o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj� vykázaných v �ádné, mimo�ádné  

nebo mezitímní ú�etní záv�rce ve vlastním kapitálu spole�nosti, pokud nejsou podle 

zákona ú�elov� vázány. Tím se zvýší výše vkladu každého spole�níka v pom�ru jejich 

dosavadních vklad��“ (9)  
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Dle obchodního zákoníku jsou povinny skládat základní kapitál obchodní spole�nosti. 

(9) 

Spole�nost s ru�ením omezeným musí složit základní kapitál ve výši 200 000,- K�. 

Akciová spole�nost skládá základní kapitál ve výši 2 000 000,- K� bez ve�ejné nabídky 

akcií nebo 20 000 000,- K� s ve�ejnou nabídkou akcií. (9) 

U komanditní spole�nosti je povinen skládat základní kapitál pouze komanditista  

dle výše uvedené ve spole�enské smlouv�, ale minimáln� musí vložit 5 000,- K�. (9) 

2.1.4 Ostatní interní zdroje 

Emisní ážio 

„Emisní ážio je rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie a jejím vyšším emisním kurzem.“

(12) 

Ostatní kapitálové fondy 

Do ostatních kapitálových fond� se ú�tují majetkové i pen�žní vklady mimo vklady 

ur�ené pro základní kapitál. Dále se zde zachycují nap�. p�íplatky spole�ník�

spole�nosti s ru�ním omezeným, které jsou poskytovány jako p�íplatky na vlastní 

kapitál podle výše splacených vklad� (dle § 121 obchodního zákoníku), dary  

nebo p�ebytky neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku. (12) 

2.2 Externí zdroje financování 

Externí zdroje financování jsou takové zdroje, které je spole�nost schopna získat  

od jiných subjekt� – v��itel�, obchodních bank nebo pojiš
oven. Zdroje mohou být 

krátkodobého (se splatností do 1 roku) i dlouhodobého charakteru (jejich splatnost je 

delší než 5 let). 

Spole�nost zapojuje cizí kapitál do finan�ní struktury ve chvíli, když má nedosta�ující 

výši vlastních zdroj�. Další situace, kdy za�ne využívat externích zdroj� je  

nap�. nedostate�né fungování akciového kapitálového trhu, nedosta�ující rentabilita 

vlastního kapitálu nebo pokud chce spole�nost rentabilitu vlastního kapitálu zvýšit, 

apod. (6, str. 104) 
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Mezi externí zdroje financování pat�í: 

1. Emise podnikových obligací

2. Úv�ry

3. Leasing

4. Další zdroje externího financování

2.2.1 Emitované podnikové obligace 

Podnikové obligace jsou dluhovými cennými papíry, které jsou emitovány podnikem  

a jejich hlavním úkolem je získat zdroj financování. Podnik emitující obligaci je 

dlužníkem, který se zavazuje ve sjednané lh�t� k úhrad� nominální ceny (= cena 

uvedená na cenném papíru) a úroku z obligace majitele, který je ozna�ován  

za v��itele. (4, str. 387) 

Podnik provádí emisi obligací sám nebo p�es zprost�edkovatele, což bývá v�tšinou 

banka a uskute�	uje ji bu� ve�ejnou emisí nebo soukromou emisí. (4, str. 388) 

2.2.2 Úv�ry 

Podle doby splatnosti úv�r� se rozlišují: 

- krátkodobé úv�ry (mají splatnost do 1 roku) 

- st�edn�dobé úv�ry (splatnost 1 – 5 let) 

- dlouhodobé úv�ry (mají splatnost delší než 5 let) 

Nej�ast�ji má úv�r podobu bankovního úv�ru a je poskytován hlavn� bankami formou 

pen�z. (4, str. 396) 

Náležitosti úv�rové smlouvy jsou nominální, vyplacená a splatná hodnota dluhu, zp�sob 

splácení dluhu, úroková sazba, doba splatnosti dluhu, zajišt�ní a ostatní  

ujednání. (6, str. 104) 

Bankovní úv�ry 

Formy poskytovaných bankovních úv�r�: 

- termínovaná p�j�ka  

- hypotekární p�j�ka 
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Termínované p�j�ky („investi�ní úv�r“) 

„Termínované p�j�ky jsou poskytovány v�tšinou na rozši�ování hmotného 

dlouhodobého majetku podniku. Mohou však být poskytovány i na trvalé rozší�ení 

ob�žného majetku (zejména zásob), na po�ízení nehmotného majetku (nákup licencí, 

po�ízení nehmotného majetku vlastním výzkumem), na n�kolikaleté rozlišování náklad�

p�íštích období (nap�. náklady na povrchové skrývky v dolech), na nákup dlouhodobých 

cenných papír�.“ (4, str. 396) 

Mezi charakteristické znaky termínovaných p�j�ek pat�í zejména: 

- postupné umo�ování termínované p�j�ky b�hem doby její splatnosti - p�j�ka 

se m�že umo�ovat ve �tvrtletních, pololetních nebo ro�ních splátkách, 

v�tšinou se využívá formy anuitních splátek, kdy „v rámci anuitní splátky 

postupn� klesá podíl úroku a stoupá podíl úmoru“ (4, str. 396),  

pro spole�nost jsou úroky da	ov� uznatelným nákladem, 

- pevná úroková sazba – „je závislá na mnoha faktorech, zejména  

na všeobecné úrovni úrok� v ekonomice, na rozm�ru p�j�ky, lh�t� splatnosti, 

dosavadním stupni zadluženosti podniku apod.“ (4, str. 397),  

- podílová ú�ast termínované p�j�ky na investi�ních výdajích – banka 

poskytne pouze �ást podílu na výdaje a požaduje, aby se podnik ú�astnil 

svými interními zdroji za ú�elem snížení rizika,  

- záru�ní podmínky a ochranná ujednání – záruka m�že mít formu osobního 

zajišt�ní prost�ednictvím v��itele (p�i nesplácení úv�ru dlužníkem jsou 

peníze požadovány po ru�iteli) nebo reálného zajišt�ní (p�i této form� se 

využívá zástavy – cenné papíry, movité v�ci, nemovité v�ci, apod.), 

ochranná ujednání mají za úkol zvyšovat ú�innost záruk, 

- podmínky pro p�ípad nepln�ní závazk� – v p�ípad�, že spole�nost neplní své 

závazky, m�že banka dle jistých ujednání požadovat, aby byla p�j�ka 

uhrazena okamžit�. (4, str. 396 – 398) 
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Hypotekární úv�r 

„Je úv�r, který m�že podnik obdržet oproti zástav� nemovitého majetku. Zpravidla jde  

o pozemkový a bytový majetek – nikoliv majetek pr�myslový, jehož hodnota je zna�n�

kolísavá.“ (4, str. 398) 

Postup p�i získávání hypotekární p�j�ky: nejd�íve se nabídne nemovitý majetek podniku 

k zástav�, tento majetek se zapíše do ve�ejné evidence nemovitostí (pozemkového 

katastru), tj. zatížení majetku hypotékou, banka emituje zástavní listy do výše sumy 

zastaveného majetku a p�edá je spole�nosti a nakonec se emitované zástavní listy 

prodají na kapitálovém trhu a tím spole�nost získá úv�r. (4, str. 398) 

Úv�r je splácen formou ro�ních anuit. Pro spole�nost je mnohem složit�jší  

a zdlouhav�jší získat tento typ úv�ru, protože je nutné prokázat vlastnictví nemovitosti, 

odhadnout její cenu, kvalitu, apod. Pro spole�nosti, které provád�jí bytovou výstavbu, 

jsou výhodné, protože stát jim poskytuje dotace na pokrytí úrok� z hypotekárního 

úv�ru. (4, str. 398 – 399) 

Nyní je poskytována i tzv. americká hypotéka, která se ozna�uje jako neú�elový úv�r, 

který je zajišt�n zástavním právem k nemovitosti. (4, str. 399) 

2.2.3 Leasing 

Rozlišují se dva druhy: 

- finan�ní leasing 

- operativní leasing 

Finan�ní leasing 

�eská leasingová a finan�ní asociace ho definuje jako „smlouvu, podle níž jedna strana 

s podnikatelským zám�rem a za úplatu poskytne druhé stran� – tzv. leasingovému 

nájemci – jím vybraný p�edm�t do užívání za ú�elem dlouhodobého užívání p�edm�tu  

leasingu s:  

a) p�enosem rozhodující �ásti nebo i všech rizik a užitk� spojených s vlastnictvím 

p�edm�tu leasingu na nájemce,  

b) právem �i povinností p�evodu vlastnictví p�edm�tu leasingu na nájemce za cenu 
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obvykle podstatn� nižší než tržní nebo s právem uzav�ení další leasingové smlouvy  

za podstatn� výhodn�jších podmínek.“ (5, str. 9) 

Je pronájem v�ci, u které po skon�ení doby pronájmu dochází k odkoupení pronajímané 

v�ci nájemcem. Doba pronájmu je v�tšinou shodná s dobou ekonomické životnosti 

pronajaté v�ci. (5, str. 9) 

Operativní leasing 

�eská leasingová a finan�ní asociace ho definuje jako „ smlouvu, podle níž jedna strana 

s podnikatelským zám�rem a za úplatu poskytne druhé stran� – tzv. leasingovému 

nájemci – jím vybraný p�edm�t do užívání za ú�elem jeho do�asného používání  

bez:  

a) p�enosu v�tšiny rizik a užitk� spojených s vlastnictvím p�edm�tu leasingu, 

b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný p�echod vlastnictví p�edm�tu leasingu  

na nájemce.“ (5, str. 9) 

Jako operativní leasing se ozna�ují všechny ostatní formy leasingu, které nejsou 

finan�ním leasingem. Jakmile skon�í doba pronájmu v�cí, tak se pronajímaná v�c vrací 

zp�t pronajímateli. Má kratší dobu než finan�ní leasing a zárove	 je jeho doba kratší  

než doba životnosti pronajaté v�ci. Veškeré náklady spojené s pronajatou v�cí  

jako opravy, servisní služby, náklady spojené s údržbou �asto hradí pronajímatel, pokud 

není ve smlouv� uvedeno jinak.  

Cenou leasingu se rozumí splátky po�izovací ceny v�ci, marži, úroky z úv�ru, p�ípadné 

poplatky bance za vedení úv�ru, pop�. správní poplatky spojené s leasingem.  

(5, str. 9 – 10) 

Náležitosti leasingové smlouvy jsou identifikace smluvních stran, p�edm�t smlouvy, 

datum uzav�ení smlouvy, datum ú�innosti (pokud je odlišné od data uzav�ení), doba 

trvání leasingové smlouvy, cena pronajaté v�ci, identifikace první mimo�ádné splátky, 

obecné ustanovení podmínek a povinností nájemce a pronajímatele, o pojišt�ní 

p�edm�tu leasingu, o povinnosti provád�t opravy na pronajatém majetku, o skute�nosti, 

která ze smluvních stran má oprávn�ní provád�t technické zhodnocení, kdo ho bude 

hradit a odepisovat, o p�ípadném ru�ení nebo garanci, o p�ed�asném ukon�ení smlouvy 
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a podmínkách, o p�echodu vlastnictví pronajatého majetku z pronajímatele na nájemce, 

záv�re�ná ustanovení, podpisy smluvních stran, seznam p�íloh. (5, str. 13 – 14) 

Podklady k uzav�ení leasingové smlouvy jsou odlišné podle toho, zda se jedná  

o právnickou osobu, fyzickou osobu nebo soukromou osobu. 

V p�ípad� právnické osoby jsou požadovány dokumenty jako ov��ený výpis 

z obchodního rejst�íku, ú�etní záv�rku za poslední rok a mezitímní ú�etní záv�rku 

b�žného období, p�iznání k DPH obvykle za poslední 3 roky, výpisy z bankovního ú�tu, 

výkaz cash-flow, p�íp. doklady o ru�itelích, p�ehled o dalších závazcích spole�nosti. 

V p�ípad� fyzické osoby podnikající je nutné doložit živnostenský list a kopii  

nebo koncesní listinu a kopii nebo doklad o p�id�lení I� a kopii nebo jiný platný doklad 

o registraci spolu s kopií, ob�anský pr�kaz a kopii, kopii da	ového p�iznání, výpis 

z bankovního ú�tu, výkaz o majetku a závazcích, p�ehled o p�íjmech a výdajích, p�ehled 

o p�ípadných dalších závazcích nájemce, da	ová p�iznání k DPH za posledních n�kolik 

zda	ovacích období (pokud se jedná o plátce). 

U soukromých osob se dokládá ob�anský pr�kaz a kopie, druhý doklad totožnosti (pas, 

�idi�ský pr�kaz), potvrzení o výši �istého m�sí�ního p�íjmu od zam�stnavatele 

s vy�íslením jiných závazk�, po�et vyživovaných d�tí, souhlas manžela (manželky) 

s uzav�ením leasingové smlouvy, u cizinc� povolení k pobytu a jeho kopie. (5, str. 15) 

2.2.4 Další zdroje externího financování 

Rezervy 

Zákonné rezervy – pat�í mezi da	ov� uznatelné náklady a jsou upravovány zákonem  

o rezervách. 

Ostatní rezervy – tyto rezervy se používají na r�zné ú�ely, o kterých si rozhoduje sám 

podnik. Nejsou upravovány žádným zákonem. Nej�ast�jšími ú�ely použití jsou  

nap�. rezervy na opravy hmotného dlouhodobého majetku, rezervy na nedobytné 

pohledávky, rezervy na da	 ze zisku. (4, str. 360) 

Tiché rezervy – „vytvá�ejí se v�tšinou tím, že podnik podhodnocuje sv�j majetek, mén�

�asto tím, že naopak nadhodnocuje své závazky. Tím snižuje vykazovaný zisk, utají �ást 
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zisku.“ (4, str. 360) D�íve se tichými rezervami podnik chránil p�ed nep�edvídatelnými 

ztrátami, nyní je využívám jako prost�edek k utajení nadm�rného zisku p�ed ve�ejností, 

konkurencí apod. Nej�ast�jšími zp�soby, jak tiché tvorby vytvo�it jsou podcen�ním 

zásob podniku, podcen�ním pohledávek, podcen�ním dlouhodobého majetku jeho 

neúm�rným odepisováním. (4, str. 360) 

Dodavatelé 

Velké množství finan�ních prost�edk� je soust�ed�no v krátkodobých závazcích. 

Splatnost da	ových doklad� se pohybuje v rozmezí 14 – 60 dn�, kdy spole�nost nemusí 

dané závazky ihned platit, ale m�že použít finan�ní prost�edky pro n�co jiného.  

Faktoring 

„Jako faktoring se ozna�uje smluvn� sjednaný pr�b�žný odprodej krátkodobých 

pohledávek z obchodního styku p�ed lh�tou jejich splatnosti. Z právního hlediska je 

služba faktoringu založena na postoupení pohledávek, �ímž dochází ke zm�n� v��itele.“

(6, str. 170) 

Forfaiting 

„P�edstavuje zdokonalení klasického eskontu sm�nek. Ve srovnání s eskontním úv�rem 

však odkupující subjekt p�ebírá veškerá rizika spojená s pohledávkou a neuplat�uje 

postih v��i vývozci p�i neplacení dlužníkem.“ (6, str. 172 – 173) 

2.3 Porovnání jednotlivých forem financování 

2.3.1 Koup� z vlastních pen�žních prost�edk�

Pokud chce spole�nost nakupovat z vlastních pen�žních prost�edk�, musí mít 

k dispozici volné finan�ní prost�edky. Tato forma po�ízení má �adu výhod a nevýhod. 

Výhody – subjekt se nezadlužuje, okamžikem nákupu se stává vlastníkem se všemi 

právy, není nijak omezován v nakládání s po�ízeným majetkem a nemusí hradit žádné 

náklady související s dluhovými formami financování. (5, str. 17) 
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Nevýhody – jednorázový vysoký výdaj hotovosti, který negativn� ovliv	uje cash flow, 

výdaje na po�ízení nejsou da	ov� uznatelné (da	ovým nákladem mohou být  

pouze vypo�tené odpisy). (5, str. 17) 

2.3.2 Úv�r 

Výhody – spole�nost nemusí vynaložit jednorázov� vysoké množství volných 

finan�ních prost�edk�. Okamžikem, kdy se po�ízený p�edm�t koupí se spole�nost stává 

vlastníkem a m�že s ním nakládat podle své pot�eby, dále si m�že za dodržení 

podmínek uplatnit úroky z úv�ru a da	ové odpisy za podmínek stanovených v zákon�  

o daních z p�íjm� jako da	ov� uznatelný náklad. (5, str. 17 – 21) Úroky z úv�ru mohou 

být i da	ov� neuznatelné, a to za p�edpokladu, že jsou sou�ástí ocen�ní po�izovaného 

dlouhodobého majetku, že v��itel je osobou sp�ízn�nou s dlužníkem (pokud �ástka 

finan�ních výdaj� p�esahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li p�íjemcem banka 

nebo pojiš
ovna nebo �ty�násobek u ostatních p�íjemc�) nebo pokud splacení úv�ru a 

úroku závisí na zisku dlužníka. (10) 

Nevýhody – spole�nost musí vynakládat náklady související s úv�rem – úroky, poplatky 

za vy�ízení, spojené s vedením ú�t�, dále se úv�r objeví v rozvaze, takže se spole�nost 

zadlužuje. Další velkou nevýhodou je velká administrativní náro�nost (musí se dokládat 

spousta dokument� k vy�ízení úv�ru). (5, str. 17 – 21) 

2.3.3 Leasing 

Výhody – není nutné vynakládat velký objem finan�ních prost�edk� (leasing je rozložen 

do pravidelných splátek), za spln�ní podmínek stanovených v zákon� o daních z p�íjm�

si m�že placené nájemné uplatnit jako da	ov� uznatelný náklad, leasing se nijak 

neprojeví v rozvaze, takže se nezvyšuje zadluženost, ve smlouv� bývají 

zakomponovány ostatní služby (povinné ru�ení, havarijní pojišt�ní, apod.). (5, str. 17 – 

21) 

Nevýhody – vlastnické právo z�stává pronajímateli po celou dobu pronájmu, pokud 

chce nájemce provád�t n�jaké úpravy, musí mít souhlas pronajímatele, jako da	ov�

uznatelný náklad si spole�nost nem�že uplatnit da	ové odpisy, protože ty si v�tšinou 

uplat	uje pronajímatel. (5, str. 17 – 21) 
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PRAKTICKÁ �ÁST 

3 CHARAKTERISTIKA SPOLE�NOSTI 

Název spole�nosti: XYZ, s. r. o. 

Rok založení: 2008 

Základní kapitál: 200 000,- K�

Hospodá�ský rok: od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2013 

Mezi jednotlivé p�edm�ty podnikání spole�nosti XYZ, s. r. o. dle výpisu z obchodního 
rejst�íku pat�í: 

1. výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 – 3 živnostenského zákona 

2. provád�ní staveb, jejich zm�n a odstra	ování 

3. projektová �innost 

4. �innost ú�etních poradc�, vedení ú�etnictví, vedení da	ové evidence 

Spole�nost byla založena dne 13. 10. 2008 dle Zakladatelské listiny.  B�hem 

následujících let se zm�nili jednatelé této spole�nosti 

Od po�átku své existence se spole�nost orientovala na stavební práce. V roce 2009  

se za�ala v�novat výstavb� fotovoltaických elektráren v �eské republice a postupem 

�asu za�ala obchodovat i se zahrani�ím. Spole�nost vykonávala veškeré �innosti 

spojené se stavbou, od kalkulace p�es ú�ední záležitosti až po zkolaudování. V roce 

2011 se spole�nost z d�vodu nahodilých událostí za�ala v�novat �innosti da	ových 

poradc� a znovu se snažila prosadit na stavebním trhu. 

Poskytované a dopl	kové služby spole�nosti  

1. navržení technického �ešení elektrárny a kalkulace p�edpokládaných finan�ních 

výnos� investice 

2. vypracování projektu elektrárny  

(do této kategorie zapadá nap�. ur�ení konkrétních technologií, výpo�ty  

pro elektrotechnickou �ást, stavební �ást, montážní projekty, projekty pot�ebné 
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pro p�ipojení elektrárny do sít� a nakonec projekt skute�ného provedení,  

dále logistická a �asová p�íprava, zajišt�ní montážních stroj� a množství 

správných matriál�) 

3. vy�ešení legislativních a ú�edních záležitostí týkajících se stavby  

(nap�. získání pot�ebných povolení �i vyjád�ení z hlediska územního  

a stavebního �ízení a z hlediska propojení elektrárny do sít�) 

4. �ást elektro  

(nap�. samotné propojení do elektrické rozvodné soustavy - napojení 

jednotlivých komponent - fotovoltaické panely, nosné podkonstrukce, proudové 

m�ni�e, kabeláž, rozvad��e, trafostanice, vysokonap�
ové �ásti a m��ení 

vyprodukované elekt�iny) 

5. �ást stavební  

(nap�. srovnání pozemku, zajišt�ní výkop� pro kabeláž, stavba p�íjezdové cesty 

a oplocení) 

6. pomoc s financováním  

(nap�. vyhledání vhodného partnera pro spln�ní podmínek pro financování - 

získání investora, úv�ru od obchodní banky v�etn� doložení pot�ebných 

podklad�) 

7. uvedení elektrárny do provozu  

(nap�. finální uvedení elektrárny do provozu, p�íslušná povolení, zkušební 

provoz, m��ení výkonu, atd.) 

8. záru�ní a pozáru�ní servis  

(nap�. zajiš
ování pot�ebných oprav a pr�b�žného servisu). 

V roce 2009 se spole�nost za�ala orientovat na výstavbu fotovoltaických elektráren  

a prvotním úkolem bylo získat co nejv�tší množství zakázek. V tomto roce tvo�ila 

projektová �innost 85 % tržeb a pouze 15 % tržeb tvo�ilo samotnou realizaci. V roce 

2010 bylo vybudováno velké množství fotovoltaických elektráren a realizace tvo�ila  

90 % tržeb, zatímco projek�ní �innost tvo�ila 10 %. Situace na trhu se zm�nila v roce 

2011, kdy Energetický regula�ní ú�ad p�estal vydávat p�ipojitelnosti pro elektrárny 

tohoto typu. Dále klesly výkupní ceny vyrobené energie, a tudíž se staly elektrárny  

pro zákazníky mén� výnosné a ztratil se zájem o jejich realizaci v �eské republice. 

Proto se spole�nost v tomto roce za�ala orientovat p�edevším na zahrani�í.  
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Na Slovensku byl vypracován a zrealizován projekt, kdy se stav�l fotovoltaický park  

o velikosti 3 MWp. Z d�vod� stále horší situace na trhu se spole�nost za�ala orientovat 

na jiný obnovitelný zdroj energie a to na výstavbu bioplynových stanic a �innost 

ú�etních poradc� v�etn� vedení ú�etnictví. V tomto období tvo�ila projek�ní �innost  

20 %, samotná realizace 35 % a �innost ú�etních poradc� 4 5% z tržeb. V následujícím 

roce za�ala spole�nost realizovat získané zakázky na výstavbu bioplynových stanic. 

Projek�ní �innost tvo�ila 25 % tržeb, realizace zakázek 35 % a �innostem ú�etních 

poradc�, které tvo�ili 40 %. 

Nejvyšší zájem spole�nost zaznamenala v období 2010 a �ást roku 2011, kdy postavila 

od základu až po p�ipojení do sít� 12 fotovoltaických elektráren.  

4 POPIS PO�IZOVANÉHO AUTOMOBILU 

Spole�nost se rozhodla zakoupit užitkový automobil Škoda Roomster 1,9 TDI 77 kW 

s mechanickou p�ti-stup	ovou p�evodovkou. Nejv�tší p�edností vozu je zavazadlový 

prostor o velikosti 477 l (p�i vyjmutí sedadel až 1 780 l).  

4.1 Technické údaje vozidla 

Tabulka �. 1: Technické údaje vozidla 

Údaje �íselné údaje 

Motor Vzn�tový 
Zdvihový objem (cm3) 1896 
Maximální výkon (kW/min) 77/4000 
Maximální to�ivý moment 
(Nm/min-1) 

240/1800 

Palivo Motorová nafta 
Po�et míst 5 
Výkon 
Maximální rychlost (km/h) 182 
Spot�eba 
M�stský provoz (l/100km) 6,7 
Mimom�stský provoz (l/100km) 4,6 
Pr�m�rná spot�eba (l/100km) 5,4 
Objem palivové nádrže (l) 55 
Zdroj: (14) 
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4.2 Základní výbava vozidla 

Škoda Roomster je dostupná ve �ty�ech typech výbav – základní, Style, Sport  

a Comfort. 

Do základní výbavy vozu Škoda Roomster pat�í: 

- dva p�ední a dva bo�ní airbagy, ABS 

- výškov� i podéln� se�iditelný volant 

- systém VarioFlex (samostatná a variabilní zadní sedadla) 

- ocelové rezervní kolo  

- pylový filtr, imobilizér 

- elektrohydraulický posilova� �ízení 

- držáky na láhve v p�edních dve�ích 

- a zásuvku na 12 V v zavazadlovém prostoru 

Vyšší úrove	 výbavy: 

- elektrické ovládání p�edních oken, centrální zamykání, palubní po�íta�, chromované 

prvky v interiéru 

Obrázek �. 1: Škoda Roomster 

Zdroj: (14) 
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5 VÝVOJ HOSPODA�ENÍ SPOLE�NOSTI XYZ, s. r. o. 

Pro zhodnocení finan�ní situace spole�nosti se pro ú�ely bakalá�ské práce použily data 

od 9. 12. 2008 do 30. 6. 2012. Vývoj zachycuje založení a úplný po�átek podnikání 

spole�nosti, období, kdy spole�nost za�íná získávat zkušenosti v novém oboru.  

Dále období, kdy se spole�nost dostává do pop�edí �eských spole�ností realizujících 

fotovoltaické elektrárny, období, kdy spole�nost upadá z d�vodu ukon�ení oboru, 

v posledním období op�tovnou snahu dostat se zp�t na ur�itou pozici na trhu. 

V jednotlivých letech je zhodnoceno hospoda�ení spole�nosti. Jak si uvedená spole�nost 

vedla, jaké situace za jednotlivá období nastaly a co jim p�edcházelo  

nebo jakým zp�sobem byly �ešeny. 

Pro up�esn�ní dat, a tím i sou�asné situace spole�nosti, byl použit odhad vycházející 

z p�edb�žné rozvahy a výsledovky ze dne 31. 3. 2013 a p�epo�tený ke dni 30. 6. 2013. 

Vývoj spole�nosti probíhá v období od 1. 7. 2012 do 31. 3. 2013 rovnom�rn�.  

Tato informace vyplývá z jednotlivých m�sí�ních výkaz� a proto je tento odhad možné 

aplikovat. 
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Rozvaha (v tis. K�) od 9. 12. 2008 do 30. 6. 2013 

Tabulka �. 2: Aktiva (v tis. K�) od 9. 12. 2008 – 30. 6. 2013 

k 31. 12. 
2008 

k 31. 12. 
2009 

k 30. 6. 
2011 

k 30. 6. 
2012 

k 30. 6. 
2013 

Rozvaha - aktiva 200 50 149 165 095 30 392 82 465

Dlouhodobý majetek - - - - 781
- dlouhodobý hmotný majetek - - - - 781
- dlouhodobý nehmotný majetek - - - - -
- dlouhodobý finan�ní majetek - - - - -
Ob�žná aktiva 200 50 081 165 095 30 174 81 351
- zásoby - 26 914 1 333 1 170 12 227
- materiál - 413 1 333 1 170 1 560
- nedokon�ená výroba a polotovary - 26 501 - - 10 667
Dlouhodobé pohledávky - 1 982 38 633 327 436
- z obchodních vztah� - 1 966 4 633 327 436
- jiné pohledávky - 16 - - -
- ovládající a �ídící osoba  - - 34 000 - -
Krátkodobé pohledávky - 12 696 98 472 28 371 62 395
- pohledávky z obchodních vztah� - 6 926 20 660 7 534 1 235
- ovládající a �ídící osoba - - 56 200 9 107 -
- stát - da�ové pohledávky - 5 517 19 031 1 294 5 121
- krátkodobé poskytnuté zálohy - 253 2 376 10 436 27 176
- dohadné ú�ty aktivní - - 199 - -
- jiné pohledávky - - 6 - 28 863
Krátkodobý finan�ní majetek 200 8 489 26 657 306 6 293
- peníze 200 353 38 16 85
- ú�ty v bankách - 8 136 26 619 290 6 208
�asové rozlišení - 68 - 218 333
- náklady p�íštích období - 68 - 218 333

Zdroj: Rozvaha k 31. 12. 2008, k 31. 12. 2009, k 30. 6. 2011, 30. 6. 2012 a k 30. 6. 

2013 

V roce 2008 se ve spole�nosti XYZ, s. r.o. neodehrálo nic zásadního, protože spole�nost 

byla založena v prosinci a neprob�hly žádné operace, které by ovlivnily položky 

v rozvaze na stran� aktiv. 

V roce 2009 za�ala spole�nost získávat zakázky a n�které za�ala realizovat. V tomto 

období se nejvíce zvýšila položka ob�žných aktiv, protože se nakupovaly zásoby 

materiálu na jednotlivé zakázky. Dále se hodn� zvýšila hodnota krátkodobého 
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finan�ního majetku, zejména se zvýšila položka ú�ty v bankách, kdy spole�nost 

obdržela finan�ní prost�edky na realizaci jednotlivých zakázek.   

Ke dni ú�etní záv�rky k 30. 6. 2011 bylo postaveno 12 fotovoltaických elektráren. 

Hodnoty v tomto období jsou na rozdíl od ostatních období hodn� vysoké. Je  

to zp�sobeno zm�nou zda	ovacího období. P�echodem spole�nosti z kalendá�ního roku 

na hospodá�ský rok, který trval od 1. 1. 2010 – 30. 6. 2011, tj. celé období trvalo  

18 kalendá�ních m�síc�. Výrazn� se navýšila hodnota krátkodobých pohledávek  

o 675,61 %, což je jednou z p�í�in nár�stu aktiv o 229,21 %. Oproti minulému roku  

se zvýšila hodnota krátkodobého finan�ního majetku, kdy ú�ty v bankách vzrostly  

o 227, 18 %. Položkou, která oproti minulému období nejvýrazn�ji klesla,  

a to o 95,05 %, jsou zásoby. D�vodem t�chto zm�n ve výkazu byla realizace velkého 

množství zakázek. Spole�nost v tomto období z d�vodu dostate�ného finan�ního 

zajišt�ní poskytla tyto volné finan�ní prost�edky jako p�j�ku sp�ízn�né spole�nosti. 

Zm�ny ve výkazu ke dni ú�etní záv�rky k 30. 6. 2012 došlo k velkému poklesu 

dlouhodobých pohledávek o 99,15 % a krátkodobých pohledávek o 71,19 %. Také 

došlo k velkému poklesu položky ú�ty v bankách, kdy pokles tvo�il 98,91 %. Tyto 

poklesy byly zap�í�in�ny krizí na stavebním trhu a ukon�ení realizace fotovoltaických 

elektráren. V této dob� se spole�nost snažila najít nový obor pro podnikání a prosadit  

se v n�m. 

V sou�asném období se za�ala finan�ní situace spole�nosti zlepšovat. Z ob�žných aktiv 

se nejvíce zvýšila položka zásob z d�vodu nedokon�ené výroby a polotovar�. Dále 

položka krátkodobých pohledávek, která se zvýšila o 119,93 %, zejména se zvýšila 

položka krátkodobých poskytnutých záloh o 160,41 %. Oproti minulému období  

se v položce ú�ty v bankách rapidn� zvýšila hodnota o 2 040,69 %. 



35 

Tabulka �. 3: Pasiva (v tis. K�) od 9. 12. 2008 – 30. 6. 2013

k 31. 12. 
2008 

k 31. 12. 
2009 

k 30. 6. 
2011 

k 30. 6. 
2012 

k 30. 6. 
2013 

Rozvaha - pasiva 200 50 149 165 095 30 392 82 465
Vlastní kapitál 171 2 780 56 936 2 309 7 185
Základní kapitál 200 200 200 200 200
Rezervní fondy, ned�litelný fond, 
ostatní fondy ze zisku 

- - 20 20 20

- zákonný rezervní fond/ned�litelný 
fond 

- - 20 20 20

Nerozd�l. VH  - -29 2 560 716 89
- neuhrazená ztráta min. let - -29 - - -
- nerozd�lený zisk z min. let - - 2 560 716 89
VH b�žné období -29 2 609 54 156 1 373 6 773
Cizí zdroje 29 47 369 108 159 28 083 75 280
Rezervy - - - - -
Dlouhodobé závazky - 2 074 - - -
- závazky z obchodních vztah� - 357 - - -
- dohadné ú�ty pasivní - 1 717 - - -
Krátkodobé závazky 29 45 295 104 759 28 083 72 765
- závazky z obchodních vztah� 29 44 610 64 744 13 257 20 717
- ovládající a �ídící osoba - - 4 312 338 -
- závazky ke spole�ník�m, �len�m 
družstva a k ú�astník�m sdružení 

- - - - 11

- závazky k zam�stnanc�m - - - 4 484
- závazky ze sociálního zabezpe�ení a 
zdravotního pojišt�ní 

- - - - 284

- stát - da�ové dotace a závazky - 685 12 889 - 80
- krátkodobé p�ij. zálohy - - 9 373 7 384 44 507
- dohadné ú�ty pasivní - - 13 441 7 100 6 683
Bankovní úv�ry a výpomoci - - 3 400 - 2 515
- krátkodobé finan�ní výpomoci - - 3 400 - -
- krátkodobé bankovní úv�ry - - - - 2 515

Zdroj: Rozvaha 31. 12. 2008, k 31. 12. 2009, k 30. 6. 2011, 30. 6. 2012 a k 30. 6. 2013 

V roce 2008 nevykazuje spole�nost žádné cizí zdroje, krátkodobé a dlouhodobé 

závazky, bankovní úv�ry a výpomoci ani �asové rozlišení, protože byla založena 

v prosinci tohoto roku a nerealizovala žádné zakázky. Navýšeny byly pouze krátkodobé 

závazky z obchodních vztah�. 

V roce 2009 se rapidním zp�sobem zvýšily cizí zdroje, zejména položka krátkodobé 

závazky z obchodních vztah� o 153 727,59 %, což bylo zp�sobeno získáním zakázek  

a nakupováním materiálu a služeb pro jejich realizaci.  

Ke dni ú�etní záv�rky k 30. 6. 2011 byla situace obdobná, nejv�tší položkou,  

která se zm�nila, byly závazky z obchodních vztah�. Oproti minulému roku závazky 
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vzrostly o 45,13 %. Na základ� rozhodnutí jednatel� spole�nosti byly vyplaceny podíly 

na zisku ve výši 54 mil. Dále p�ibyly závazky ovládající a �ídící osobu, da	ové závazky, 

dohadné ú�ty a krátkodobé finan�ní výpomoci, protože spole�nost za�ala mít problémy 

z d�vodu ukon�ení oboru ve výstavb� fotovoltaických elektráren.  

V následujícím období veškeré položky poklesly. Nejvýrazn�ji poklesly cizí zdroje,  

a to až o 74,04 %. Dále hodn� poklesly krátkodobé závazky. Pokles �inil 73,19 %. 

Tento pokles byl zp�soben úbytkem závazk� z obchodních vztah�, krátkodobých 

p�ijatých záloh a dohadných ú�t� pasivních. V tomto roce byly dále vyplaceny 

dividendy,  

což spole�nost dostalo do finan�ních problém�. 

V posledním sledovaném období se finan�ní situace spole�nosti pomalu lepší. Celková 

hodnota pasiv se zvýšila o 171 %. Nejvíce se zm�nila položka krátkodobých závazk�. 

Vzrostly o 159,11 % z d�vodu nár�stu závazk� v��i zam�stnanc�m, které spole�nost  

do této doby neevidovala. Další položkou, která ovlivnila r�st krátkodobých závazk�, 

byly krátkodobé p�ijaté zálohy, které vzrostly o 502,75 %. Spole�nost v tomto období 

využívá ješt� bankovních výpomocí. 

Od roku 2011 vykazuje spole�nost ur�itou nestabilitu. Je to p�edevším zp�sobeno 

oborem, ve kterém podniká. Spole�nost se cht�la rychle dostat do pop�edí a získat  

co nejvíce zakázek pro realizaci. V roce 2010 se spole�nosti da�í, má spoustu zakázek  

a prosperuje. V roce 2011 je ukon�ena realizace fotovoltaických elektráren,  

proto se spole�nost snaží dostat zp�t na ur�itou pozici na stavebním trhu, což není 

jednoduchým úkolem, protože stavební trh prošel krizí, která neustále trvá. 
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. K�) od 9. 12. 2008 do 30. 6. 2013 

Tabulka �. 4: Výkaz zisku a ztráty (v tis. K�) od 9. 12. 2008 – 30. 6. 2013 

k 31. 12. 
2008 

k 31. 12. 
2009 

k 30. 6. 
2011 

k 30. 6. 
2012 

k 30. 6. 
2013 

Výkony - 298 657 931 907 16 129 178 915
- tržby za prodej výr. a služeb - 272 156 958 409 16 129 168 248
- zm�na stavu zásob vl. výroby - 26 501 -26 502 - 10 667
Výkonová spot�eba 29 290 832 860 043 14 997 176 563
- spot�eba mater. a energie - 220 551 597 135 1 131 15 393
- služby 29 70 281 262 908 13 866 161 169
P�idaná hodnota -29 7 825 71 864 1 132 2 352
Osobní náklady - - - 80 2 933
- mzdové náklady - - - 62 2 175
- náklady na soc. a zdrav. poj. - - - 18 719

- sociální náklady - - - - 40

Dan� a poplatky - 6 22 1 23
Odpisy dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku 

- - 199 - 87

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

- 4 317 2 675 175 7

- tržby z prodeje materiálu - 4 317 2 675 175 7
Z�statková cena prodaného 
dlouhodob. majetku a materiálu 

- 4 264 2 666 - -

- prodaný materiál - 4 264 2 666 -
Zm�na stavu rezerv a opr. položek 
v provozní oblasti a komplexních 
náklad� p�íštích období 

- - 676 -676 -

Ostatní provozní výnosy - 1 605 6 082 694 1 356
Ostatní provozní náklady - 1 966 12 187 2 535 1 237
Provozní výsledek hospoda�ení -29 7 511 64 871 61 -565
Výnosové úroky - 36 4 370 1 654 601
Nákladové úroky - 517 538 113 36
Ostatní finan�ní výnosy - 4 831 4 695 1 262 8 496
Ostatní finan�ní náklady - 8 567 6 011 1 308 1 723
Finan�ní výsledek hospoda�ení - -4 217 2 516 1 495 7 338
Da	 z p�íjmu za b�žnou �innost - 685 13 231 183 -
- splatná - 685 13 231 183 -
Výsledek hospod.  za b�žnou �innost -29 2 609 54 156 1 373 6 773
Výsledek hospod.  za ú�.období -29 2 609 54 156 1 373 6 7731

Výsledek hospod.  p�ed zdan�ním -29 3 294 67 387 1 556 6 773
Zdroj: Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2008, 31. 12. 2009, 30. 6. 2011, 30. 6. 2012  

a ke dni 30. 6. 2013 

                                                 
1 Ve výsledku není zohledn�na da	 z p�íjmu. 
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Struktura výnos�: 

Ve struktu�e není uveden rok 2008 z d�vodu, že nebyly evidovány žádné tržby. 

Tabulka �. 5: Struktura výnos� od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2011 (v tis. K�) 

Výnosy 
k 31. 12. 

2009 
% 

k 30. 6.  

2011 
% 

Tržby za služby 272 156 96,19 958 409 98,17

Tržby z prodeje materiálu 4 317 1,53 2 675 0,27

Ostatní provozní výnosy 1 605 0,57 6 082 0,62

Výnosové úroky 36 0,01 4 370 0,45

Ostatní finan�ní výnosy 4 831 1,71 4 695 0,49

Výnosy celkem 282 945 100 976 231 100

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009 a 30. 6. 2011, vlastní výpo�ty 

V obou obdobích je viditelné, že tržby za služby tvo�í skoro 97 % z celkových výnos�. 

Ostatní položky se pohybují kolem 0,5 – 2 %. Ke dni ú�etní záv�rky k 30. 6. 2011 

oproti minulému roku se zvýšily výnosové úroky, protože spole�nost poskytla p�j�ku. 

Tabulka �. 6: Struktura výnos� od 1. 7. 2011 – 30. 6. 2013 (v tis. K�) 

Výnosy 
k 30. 6. 

2012 
% 

k 30. 6. 

2013 
% 

Tržby za služby 16 129 80,99 168 248 94,15

Tržby z prodeje materiálu 175 0,88 7 0,004

Ostatní provozní výnosy 694 3,48 1 356 0,76

Výnosové úroky 1 654 8,31 601 0,34

Ostatní finan�ní výnosy 1 262 6,34 8 496 4,75

Výnosy celkem 19 914 100 178 708 100

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty ke dni 1. 7. 2011 a  30. 6. 2013, vlastní výpo�ty 

V t�chto obdobích je vid�t, že celkové výnosy se pohybují ve zcela odlišných 

hodnotách. Ke dni 30. 6. 2012 tvo�il pokles 97,96 % oproti minulému období a ke dni 

30. 6. 2013 výnosy op�t vzrostly oproti období k 30. 6. 2012 o 797,40 %. Nejv�tší �ást 

výnos� tvo�í tržby za služby. Ostatní položky se pohybují v rozmezí 0,5 – 9 %. 
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Struktura náklad�: 

Tabulka �. 7: Struktura náklad� od 9. 12. 2008 – 30. 6. 2011 (v tis. K�) 

Náklady 
k 31. 12. 

2008 
% 

k 31. 12. 

2009 
% 

k 30. 6.  

2011 
% 

Spot�eba materiálu a energie - - 220 551 72,04 597 135 67,68

Služby 29 100 70 281 22,96 262 908 29,80

Osobní náklady - - - - - -

Dan� a poplatky - - 6 0,002 22 0,002

Odpisy dlouhodobého majetku - - - - 199 0,02

Z�statková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 

- - 4 264 1,39 2 666 0,30

Zm�na stavu rezerv a 
opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních náklad�
p�íštích období 

- - - - 676 0,08

Ostatní provozní náklady - - 1 966 0,64 12 187 1,38

Nákladové úroky - - 517 0,17 538 0,06

Ostatní finan�ní náklady - - 8 567 2,80 6 011 0,68

Náklady celkem 29 100 306 152 100 882 342 100

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2008, 31. 12. 2009, 30. 6. 2011, vlastní 

výpo�ty 

V roce 2008 nastal pohyb pouze v položce služeb, nic jiného v tomto období spole�nost 

neevidovala.  

V následujícím období, tj. v roce 2009 je už viditelný nár�st i ostatních položek, 

zejména spot�eba materiálu a služeb, které tvo�í dohromady 95 % z celkových náklad�. 

Ostatní položky se pohybují v rozmezí 1 – 3 %. 

Ke dni ú�etní záv�rky k 30. 6. 2011 je op�t nejvýznamn�jší položkou spot�ebované 

výkony, které tvo�í 97,48 % z celkových náklad�. Ostatní položky se pohybují v�tšinou 

kolem 1 %. 
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Tabulka �. 8: Struktura náklad� od 1. 7. 2011 – 30. 6. 2013 (v tis. K�) 

Náklady 
k 30. 6. 

2012 
% 

k 30. 6.  

2013 
% 

Spot�eba materiálu a energie 1 131 6,16 15 393 8,43

Služby 13 866 75,53 161 169 88,26

Osobní náklady 80 0,44 2 933 1,61

Dan� a poplatky 1 0,01 23 0,01

Odpisy dlouhodobého majetku - - 87 0,05

Z�statková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

- - - -

Zm�na stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a komplexních náklad�
p�íštích období 

-676 -3,68 - -

Ostatní provozní náklady 2 535 13,81 1 237 0,68

Nákladové úroky 113 0,62 36 0,02

Ostatní finan�ní náklady 1 308 7,12 1 723 0,94

Náklady celkem 18 358 100 182 601 100

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty ke dni 30. 6. 2012, 30. 6. 2013, vlastní výpo�ty 

Ke dni ú�etní záv�rky k 30. 6. 2012 tvo�í nejv�tší �ást spot�ebované služby, které tvo�í 

75,53% z celkových náklad�. Oproti minulým obdobím je viditelná zm�na v hodnotách 

spot�eby materiálu a energie a služeb. V obdobích 2008 – 30. 6. 2011 jsou celkové 

náklady tvo�eny zejména spot�ebou energií a materiálu. Zatímco v období od 1. 7. 2012 

do období 30. 6. 2013 jsou celkové náklady tvo�eny p�edevším spot�ebovanými 

službami. Tato situace je zp�sobena p�edevším zm�nou p�edm�tu �innosti a snahou 

spole�nosti se znovu rozb�hnout. 

V období ke dni 30. 6. 2012, kdy došlo k obrovskému poklesu tržeb oproti minulému 

období, je nutno dodat, že náklady nebyly zcela optimalizovány. Jejich pokles ve všech 

položkách je z�etelný, ale není úm�rný úbytku tržeb. 
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5.1 Výpo�ty ukazatel� hospoda�ení spole�nosti

Pro hodnocení spole�nosti p�i po�izování osobního automobilu jsou uvedeny propo�ty 

nejvýznamn�jších ukazatel�:

- ukazatel rentability

- ukazatel likvidity

- ukazatel zadluženosti

- Altman�v index finan�ního zdraví

5.1.1 Ukazatel rentability 

Ukazatel rentability se používá v p�ípad�, že chce spole�nost zjistit, jak byla za ur�ité 

období úsp�šná ve svém podnikání. Pro výpo�et se porovnává pom�r ur�ité úrovn�

hospodá�ského výsledku a jiné libovolné veli�iny. (1, str. 81 - 82) 

ROA (rentabilita aktiv) = 
����������	
�	����
��
�������

������
����

Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009: 2 609/ 50 149 = 0,052 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011: 54 156/165 970 = 0,326 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012: 1 373/30 591 = 0,045 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013: 6 773/82 816 = 0,082 

Interpretace: 

Ukazatel vyjad�uje, jak efektivn� je tvo�en zisk bez ohledu na to, zda používá podnik 

cizí nebo vlastní zdroje.  

V jednotlivých sledovaných obdobích nep�ekro�ily hodnoty 40 %. 

ROI (rentabilita celkového vloženého kapitálu) =  
����������	
�	����
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�������
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�������

Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009: 2 609/(2 780 + 47 369) = 0,052 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011: 54 156/(56 936 + 108 159) = 0,328 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012: 1 373/(2 309 + 28 083) = 0,045 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013: 6 773/ (7 082 + 75 281) = 0,082 
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Interpretace: 

Tento ukazatel vyjad�uje výnosnost nakoupené investice s výší zdroj�, pomocí kterých 

bylo dosaženo daného zisku. V p�ípad�, že ROI je vyšší jak 0,15, je tato hodnota velmi 

dobrá a v rozmezí ROI 0,12 - 0,15 se považují hodnoty za dobré.  

V roce 2009 není hodnota optimální, protože se spole�nost za�ínala v�novat novému 

p�edm�tu podnikání a vyhledávala zakázky. V následujícím roce m�la spole�nost 

výsledek velmi dobrý, protože v tomto období zrealizovala nejvíce zakázek. Ke dni 

ú�etní záv�rky k 30. 6. 2012 je výsledek nejnižší, což je zp�sobeno ukon�ením oboru  

ve výstavb� fotovoltaických elektráren. V posledním sledovaném období se hodnota 

pomalu zvyšuje. Spole�nost se vrátila k p�vodním stavebním pracím, které provád�la  

a za�ala vykonávat �innost da	ových poradc�. 

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) = 
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Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009: 2 609/2 780 = 0,938 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011: 54 156/56 936 = 0,951 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012: 1 373/2 309 = 0,594 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013: 6 773/7 082 = 0,956 

Interpretace: 

Ukazatel p�edstavuje zhodnocení prost�edk� vložených do podnikání. Výnos by m�l být 

vyšší než výnos ze státních dluhopis�, který se pohybuje na úrovni 3 %. 

Ve všech obdobích se prost�edky vložené do podnikání zhodnotily více než 3%.  

Podle ú�etní záv�rky ke dni 31. 12. 2009 se vlastní kapitál zhodnotil z hodnoty 171 tis. 

K� na 2 609 tis. K�. Ke dni 30. 6. 2011 se z hodnoty 2 780 tis. K� p�em�nil na hodnotu 

54 158 tis. K�. V následujícím období se hodnoty zm�nily z 56 936 tis. K� na 1 373 tis. 

K�. Zm�na byla zp�sobena vyplacením podíl� na zisku jednotlivým spole�ník�m. 

V posledním sledovaném období se hodnota vlastního kapitálu zm�nila z 2 309 tis. K�

na hodnotu 6 773 tis. K�. 
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ROS (rentabilita tržeb) =  
����������	
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Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009: 2 609/(272 156 + 4 317) = 0,009

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011: 54 156/(958 409 + 2 675) = 0,056

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012: 1 373/(16 129 + 175) = 0,084 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013: 6 773/ (168 248 + 7) = 0,040 

Interpretace: 

Ukazatel vyjad�uje, jak velké musí mít spole�nost výnosy, aby dosáhla na 1,- K� zisku. 

Pouze v prvním hodnoceném roce spole�nost nedosáhne na zisk 1,- K�, což je 

zp�sobeno nedostatkem zakázek a tím, že je spole�nost na úplném za�átku a zakázky  

si teprve zajiš
uje. Ve všech ostatních obdobích dosahuje vyšších hodnot.  

P�esto, že ke dni 30. 6. 2012 má nejnižší hodnoty, tak ukazatel je pozitivní,  

protože spole�nost má neustále dostate�n� velké výnosy. 

Tabulka �. 9: Souhrn výpo�t� rentability od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2013 

Ukazatel k 31. 12. 2009 k 30. 6. 2011 k 30. 6. 2012 k 30. 6. 2013 

ROA – rentabilita aktiv 0,052 0,328 0,045 0,082 

ROI – rentabilita vloženého 

kapitálu 
0,066 0,408 0,051 0,082 

ROE – rentabilita vlastního 

kapitálu 
0,938 0,951 0,594 0,956 

ROS – rentabilita tržeb 0,009 0,056 0,084 0,040 

Zdroj: vlastní výpo�ty 
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5.1.2 Ukazatel likvidity 

Ukazatel likvidity se používá, když spole�nost zjiš
uje, zda je schopna v�as dostát svým 

krátkodobým závazk�m. (1, str. 82 – 83) 

Okamžitá likvidita =  
 !"

 ��������#
�������

Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009: 8 489/45 295 = 0,19 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011: 26 657 + 3 400/104 759 = 0,29 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012: 306/28 083 = 0,01  

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013: 6 293 + 2 515/72 765 = 0,12 

Interpretace: 

Rozmezí 0,2 až 0,5 se považují za doporu�ené hodnoty (vyšší hodnota se považuje  

za špatné hospoda�ení s kapitálem).  

Ve všech sledovaných obdobích má spole�nost hodnoty v doporu�eném rozmezí, krom�

období ke dni 30. 6. 2012, kdy má spole�nost velice nízkou položku krátkodobého 

finan�ního majetku a dále v období k 30. 6. 2013, kdy má spole�nost menší hodnotu 
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krátkodobého finan�ního majetku, ale oproti této hodnot� má vysoké krátkodobé 

závazky. 

Pohotová likvidita = 
$%�&������'

 ��������#
�������

Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009: (50 081 - 26 914)/45 295 = 0,51

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011: (165 095 – 1 333)/104 759 = 1,56

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012: (30 174 - 1 170)/28 083 = 1,03 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013: (82 351 – 12 227)/ 72 765 = 0,96

Interpretace: 

Ukazatel pom��uje ob�žná aktiva (dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a krátkodobý 

finan�ní majetek) s krátkodobými závazky. Zásoby se ode�ítají z d�vodu nemožnosti 

rychlé p�em�ny v pen�žní prost�edky. Rozmezí 1 - 1,5 jsou doporu�ené hodnoty 

(hodnoty menší než 1 se považují za nep�ijatelné).  

V obdobích k 30. 6. 2011 a k 30. 6. 2012 se hodnoty pohybují v doporu�eném rozmezí. 

Pouze v obdobích do 31. 12. 2009 a k 30. 6. 2013 jsou hodnoty nižší než 1. Tato situace 

je zp�sobena tím, že spole�nost má nižší pohledávky a finan�ní majetek než krátkodobé 

závazky. 

B�žná likvidita = 
%�

 ��������#
�������

Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009: 50 081/45 295 = 1,11 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011: 165 095/104 759 = 1,58 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012: 30 174/28 083 = 1,07 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013: 81 351/72 765 = 1,12 

Interpretace: 

Ukazatel vyjad�uje kolika korunami je pokryta 1,- z celkových ob�žných aktiv 

spole�nosti. Rozmezí 2 - 3 jsou doporu�ené hodnoty, které charakterizují dobré finan�ní 

zdraví podniku. Hodnoty menší než 1 jsou z hlediska finan�ního zdraví zcela 

nep�ijatelné.  
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Vypo�tené hodnoty b�žné likvidity nejsou ani v jednom období v rozmezí 

doporu�ených hodnot.  

Z ukazatel� b�žné likvidity vyplývá, že spole�nost má v roce 2009 o 11 % více 

pen�žních prost�edk� na úhradu svých závazk�. V dalším období má spole�nost 

nejvyšší hodnotu b�žné likvidity, což znamená, že má o 58 % pen�žních prost�edk�

více. Ke dni ú�etní záv�rky k 30. 6. 2012 ukazatel poklesl o 51 %. Tato situace 

vypovídá, že spole�nost má pouze o 7 % pen�žních prost�edk� více. V posledním 

sledovaném období ukazatel op�t vzrostl na 12 %. 

Z této interpretace vyplývá, že spole�nost má vždy volné prost�edky na úhradu svých 

závazk�. 

Porovnáním tržeb s krátkodobými pohledávkami z obchodního styku jsem dosp�la 

k hodnot� za období 2009 – 2,51 %, k datu ú�etní záv�rky ke dni 30. 6. 2011 k hodnot�

2,15 % v následujícím období k hodnot� 44,37 % a v posledním sledovaném období 

0,73 %. Pom�r vyjad�uje, jaká �ást z celkového objemu tržeb je obsažena v aktivech 

v položce pohledávek z obchodního styku jako neuhrazené pohledávky. Zbývající �ást 

tržeb je transformována do jiného druhu aktiv, nap�. do finan�ního majetku. 

V prvních dvou letech se hodnota významn� neodchýlila, pohybuje se na úrovni 

obvyklé pro obor stavebnictví a �inila maximální výši kolem 2,5 %.  

Ke dni ú�etní záv�rky k 30. 6. 2012 se hodnota zvýšila na 44,37 %. Situace nastala 

z d�vodu, že spole�nost hledala podnikatelský zám�r, fotovoltaický pr�mysl stagnoval  

a nepoda�ilo se jí prosadit developerské projekty. Spole�nost se zam��ila na vzd�lávání 

a získávání zkušeností v obnovitelných zdrojích energie, proto se rozhodla pokra�ovat 

výstavbou bioplynových stanic. Získání nové zakázky v této oblasti trvalo 11 m�síc�, 

první fakturace za tuto zakázku prob�hla na základ� soupisu provedených prací k 30. 6. 

2012. V pr�b�hu roku spole�nost na sv�j provoz získávala pen�žní prost�edky 

prost�ednictví servisních �inností a prodejem p�ebytku zásob. Objem tržeb  

ve sledovaném období je nízký oproti p�edchozím obdobím, objem pohledávek je 

vysoký z d�vodu omezené fakturace za celé období a významné fakturace k 30. 6. 2012. 
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V posledním sledovaném období ke dni 30. 6. 2013 se hodnota snížila na 0,73 %. 

D�vodem snížení hodnoty bylo, že zakázka bioplynové stanice byla realizována  

pro lukrativního investora, který ve smlouv� o dílo akceptoval postupné platby p�edem 

ve výši 80 % z ceny díla.  

Vypo�tené hodnoty vypovídají o tom, že spole�nost je nestabilní. Tržby nejsou 

konstantní, výkyvy ve výši tržeb v jednotlivých letech souvisí se získáním zakázek  

na trhu obnovitelných zdroj�. Z výše uvedeného vyplývá, že jednotlivé výpo�ty 

ukazatele likvidity jsou zkreslené a nelze vytvo�it p�edstavu o vývoji finan�ní situace 

v následujícím období. 

Tabulka �. 10: Souhrn výpo�t� likvidity od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2013 

Ukazatel k 31. 12. 2009 k 30. 6. 2011 k 30. 6. 2012 k 30. 6. 2013 

Okamžitá likvidita 0,19 0,29 0,01 0,12 
Pohotová likvidita 0,51 1,56 1,03 0,96 
B�žná likvidita 1,11 1,58 1,07 1,12 
Zdroj: vlastní výpo�ty 
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Cash flow  

Výkaz cash flow podává p�ehled o pen�žních tocích ve spole�nosti. Podává celkový 

p�ehled o p�íjmech a výdajích pen�žních prost�edk� z provozní, investi�ní a finan�ní 

�innosti. (1, str. 60) 

Provozní �innost – cash flow z provozní �innosti ovliv	ují zejména položky zásob, 

pohledávek, závazk� a �asového rozlišení výnos� a náklad�. (1, str. 60) 

Investi�ní �innost – výše cash flow z investi�ní �innosti m�že být ovlivn�na p�edevším 

pohybem dlouhodobého majetku (prodejem i koupí), transakcemi na finan�ním trhu, 

kterými jsou nákup a prodej cenných papír� nebo poskytování úv�r� a p�j�ek 

sp�ízn�ným osobám (spole�nostem). (1, str. 60 – 61) 

Finan�ní �innost – cash flow z finan�ní �innosti ovliv	ují st�edn�dobé a krátkodobé 

p�j�ky a úv�ry, p�íjem a splátky úv�r�, dále emise akcií nebo splátky obligací. (1, str. 

61) 

P�ehled cash-flow slouží p�edevším jako podklad pro finan�ní analýzu a analýzu 

likvidity. 

Tabulka �. 11: P�ehled Cash flow za období od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2013 

Cash-Flow k 31. 12. 2009 k 30. 6. 2011 k 30. 6. 2012 k 30. 6. 2013 

Provozní �innost 9 669 961,10 18 376 517,08 29 649 107,75 354 230,50
Investi�ní �innost - 1 380 640,00 - 208 918,00 0,00 -649 999,99
Finan�ní �innost 0,00 0,00 -56 000 000,00 -2 000 000,00
�isté zvýšení 
(snížení) pen�ž. 
prost�edk�

8 289 321,10 18 167 599,08 -26 350 892,25 -2 295 769,49

Zdroj: Výkazy Cash flow od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2013

Interpretace: 

Za rok 2009 p�ehled vykazuje kladný z�statek z provozní �innosti. Investi�ní �innost je 

v záporné hodnot�, což znamená, že spole�nost vydala peníze za škodu z titulu krádeže 

zásob – solárních panel�. Finan�ní �innost je v tomto období nulová,  

protože neprob�hly žádné procesy. V tomto období má spole�nost výsledné cash flow 

kladné, protože p�ijala více finan�ních prost�edk� než vydala. 
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V období od 1. 1. 2010 – 30. 6. 2011 je cash flow z provozní �innosti op�t kladné  

a oproti minulému roku se zvýšilo o 90 %. Investi�ní �innost je nadále záporná. Tato 

situace nastala poskytnutím daru Základní škole a odpisy ve výši 100 % z ú�elov�

zakoupeného majetku pro konkrétní zakázku. Finan�ní �innost se oproti minulému roku 

nezm�nila. Výsledné cash flow se pohybuje v kladných hodnotách, což vypovídá  

o dobrém hospoda�ení s finan�ními prost�edky. 

V dalším období od 1. 7. 2011 – 30. 6. 2012 narostlo cash flow z provozní �innosti 

nejvyšší hodnoty za všechna sledovaná období. Objem pen�žních prost�edk� se zvýšil  

o 61,34 %. Ke zvýšení p�isp�lo snížení krátkodobých a dlouhodobých pohledávek 

z obchodního styku. Vzhledem k tomu, že se v tomto období neudály žádné operace 

ovliv	ující cash flow z investi�ní �innosti, tak je hodnota nulová. Oproti minulým 

obdobím se zm�nila hodnota cash flow z finan�ní �innosti z nulové na zápornou 

z d�vodu výplaty podílu na zisku spole�ník�m.  

V posledním sledovaném období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 se snížila hodnota p�ílivu 

cash flow z provozní �innosti. Situaci zp�sobil návrat k p�edešlému oboru a snaha 

znovu spole�nost rozb�hnout. V tomto období se op�t investovalo do nákupu 

dlouhodobého majetku, což zp�sobilo, že cash flow z investi�ní �innosti je v záporných 

hodnotách. Oproti minulému období se snížila záporná hodnota cash flow z finan�ní 

�innosti. D�vodem pro tento pokles bylo vyplacení podílu na zisku v dané výši. 

5.1.3 Ukazatel krytí stálých aktiv  

Ukazatel vyjad�uje, z jakého zdroje jsou kryty dlouhodobá aktiva, zda z vlastního nebo 

cizího kapitálu. Ukazatel je d�ležitým m��ítkem pro ur�ení stability podniku. (1, str. 86) 

Krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji = 
()*+,-�
.*/0,�)12)3453236#
708�
8293:;

<)3453236�
*.,0=*

Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009:  = 2780 + 2 074/0 = 0 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011:  = 56 936 + 0/0 = 0 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012:  = 2309 + 0/0 = 0 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013:  = 7 185 + 0/781 = 9,20 
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Interpretace: 

Tento ukazatel vyjad�uje, zda je spole�nost podkapitalizována nebo p�ekapitalizována. 

P�i hodnotách < 1 je podnik podkapitalizován (= nedostate�ná vybavenost kapitálem)  

a p�i hodnotách > 1 je podnik p�ekapitalizován (= v podniku je velký objem kapitálu) 

Ve sledované spole�nosti je z�ejmé, že od 1. 1. 2009 až do období 30. 6. 2012 je 

podkapitalizována. Spole�nost v t�chto letech nemá evidována dlouhodobá aktiva. 

V tomto období byl po�ízen majetek, který byl odepsán ve výši 100 %. Pouze 

v posledním sledovaném období se situace zm�nila, hodnota se zvýšila na 9,07,  

takže spole�nost disponuje s dostate�n� velkým kapitálem. Na základ� výpo�tu 

ukazatele ke dni 30. 6. 2013 jsem dosp�la k záv�ru, že nákup dlouhodobého majetku by 

bylo možné financovat vlastním kapitálem za p�edpokladu, že spole�níci si nevyplatí 

podíly na zisku. 

Krytí stálých aktiv vlastními zdroji = 
()*+,-�
.*/0,�)

<)3453236�
*.,0=*

Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009:  = 2780/0 = 0 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011:  = 56 936/0 = 0 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012:  = 2 309/0 = 0 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013:  = 7 185/781 = 9,20 

Interpretace: 

Ukazatel vyjad�uje, do jaké míry jsou aktiva financována z vlastních zdroj�. 

Doporu�ené hodnoty se pohybují mezi 75 – 100 %. Podniky s vysokou hodnotou pat�í 

mezi stabilní podniky. 

Spole�nost od po�átku podnikání až ke dni ú�etní záv�rky ke dni 30. 6. 2012 

neevidovala žádná dlouhodobá aktiva, proto jsou hodnoty nulové. V posledním 

sledované období je hodnota vyšší z d�vodu vloženého majetku do spole�nosti. 
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Míra krytí stálými zdroji = 
>���#
����?

@�A���
���A�����	
��?��

Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009:  = 200 + 2 609 + 2 074/0 = 0 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011:  = 200+ 20 + 54 156 + 199/199 = 274,25 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012:  = 200 + 20 + 1 373 + 199/199 = 9,01 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013:  = 200 + 20 + 6 773 + 87/1 132 = 6,25 

Interpretace: 

Ukazatel pom��uje objem celkových zdroj� se stálými zdroji. Doporu�ená hodnota by 

se m�la pohybovat nad hodnotou 1. 

Spole�nost v prvním sledovaném období neeviduje žádné fondy tvo�ené ze zisku, 

oprávky a dlouhodobý majetek. V dalších obdobích tyto položky eviduje. Výsledkem 

jsou hodnoty vyšší než 1, což znamená, že aktiva jsou z �ásti kryty stálými zdroji. 

Tabulka �. 12: Souhrn výpo�t� krytí stálých aktiv od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2013 
Ukazatel k 31. 12. 

2009 

k 31. 6. 

2011 

k 30. 6. 

2012 

k 30. 6. 

2013 

Krytí stálých aktiv dlouhodobými 
zdroji 

0 0 0 9,20 

Krytí stálých aktiv vlastními zdroji 0 0 0 9,20 

Míra krytí stálými zdroji 0 274,25 9,01 6,25 

Zdroj: vlastní výpo�ty 
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5.1.4 Ukazatel zadluženosti 

Celková zadluženost = 
����
����?

������
����

Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009: 47 369/50 149 = 0,94 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011: 108 159/165 095 = 0,66 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012: 28 083/30 392 = 0,92  

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013: 75 280/82 465 = 0,91 

Interpretace: 

Ukazatel vyjad�uje, jakým zp�sobem se podílí cizí kapitál na financování aktiv. 

Jestliže je ukazatel zadluženosti vyšší jak 50 %, tak v��itelé váhají s poskytnutím úv�ru  

a zpravidla žádají vyšší úrok.  

Ve všech sledovaných letech jsou hodnoty nad uznávaným limitem. Spole�nost je dost 

zadlužená a už by nem�la p�ijímat jakékoliv cizí zdroje. 

Koeficient samofinancování = 
�������
�������

������
����

Ú�etní záv�rka k 31. 12. 2009: 2 780/50 149 = 0,06 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2011: 56 936/165 095 = 0,34 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2012: 2 309/30 392 = 0,08 

Ú�etní záv�rka k 30. 6. 2013: 7 185/82 465 = 0,09 
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Interpretace: 

Požadovaná hodnota je podle „Zlatých pravidel financování“ 50 %. Z ekonomického 

hlediska však nelze ur�it optimální hranici. Z uvedených hodnot vyplývá, že spole�nost 

je schopna pokrýt pouze �ást svých pot�eb z vlastních zdroj�, což poukazuje na finan�ní 

nestabilitu a nesamostatnost firmy. 

Tabulka �. 13: Souhrn výpo�t� zadluženosti od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2013 

Ukazatel k 31. 12. 2009 k 31. 6. 2011 k 30. 6. 2012 k 30. 6. 2013 

Celková zadluženost 0,94 0,66 0,92 0,91 
Koeficient 
samofinancování 0,06 0,34 0,08 0,09 

Zdroj: vlastní výpo�ty 

5.1.5 Altman�v index finan�ního zdraví 

Vzorec pro výpo�et: 

B C 
DEF G
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2 Vysv�tlení zkratek: OA – ob�žná aktiva, CKkr – cizí krátkodob. kapitál, A – aktiva celkem, CZ – cizí 
zdroje 
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Tabulka �. 14: Altman�v index finan�ního zdraví 

Zdroj: vlastní výpo�ty 

Interpretace: 

Kritéria hodnocení: 

< 1,2 spole�nost na pokraji zkrachování 

1,2 – 2,9 spole�nost s finan�ními problémy 

> 2,9 finan�n� zdravá spole�nost 

Podnik s hodnotou nižší než 0 je bankrotní. Naopak s vyšší hodnotou jak 1 se považuje 

za bonitní. V obdobích od 2009 do 31. 6. 2011 spole�nost p�ekra�uje doporu�ené 

rozmezí. Spole�nost v t�chto letech prosperuje a má hodn� zakázek, které postupn�

realizuje. Zatímco v období k 30. 6. 2012 je na hranici zkrachování. Tuto situaci 

zap�í�inila krize na stavebním trhu, kon�ící obor ve výstavb� fotovoltaických elektráren 

a dále vyplacené podíly na zisku. Na základ� rozhodnutí Valné hromady mate�ské 

spole�nosti se pohledávka z titulu p�j�ky zapo�etla se závazkem výplaty obchodních 

podíl� na zisku. V posledním sledovaném období se situace spole�nosti op�t lepší,  

ale spole�nost vykazuje finan�ní problémy. 
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Ukazatel k 31. 12. 

2009 

k 31. 6. 

2011 

k 30. 6. 

2012 

k 30. 6. 

2013 

Altman�v index finan�ního zdraví 5,79 7,56 0,82 2,41 
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6 DOPORU�ENÍ MOŽNÉ VARIANTY FINANCOVÁNÍ 

Na základ� vypo�tených ukazatel� a zhodnocení finan�ní situace spole�nosti  

XYZ, s. r. o. bych doporu�ovala spole�nosti, aby osobní automobil nepo�izovala  

ani z cizích zdroj� ani z vlastních pen�žních prost�edk�. 

Celková zadluženost spole�nosti se v posledních dvou sledovaných obdobích pohybuje 

neustále nad doporu�enou hranicí 50 %. P�i vyšší hodnot� zadluženosti v��itelé váhají 

s poskytnutím úv�ru nebo požadují vyšší úroky, protože nesou vyšší riziko  

než u spole�ností s nižší hodnotou zadluženosti. V posledním sledovaném období nastal 

mírný pokles hodnoty zadluženosti oproti minulému období, ale po�ád se pohybuje  

nad hranicí 90 %. Výsledkem po�ízení osobního automobilu z cizích zdroj� by bylo 

v�tší zadlužení a zatížení spole�nosti. 

P�i aplikaci zlatého pravidla, které vyjad�uje, že dlouhodobá aktiva by m�la být 

financována z dlouhodobých zdroj� a krátkodobá aktiva z krátkodobých zdroj�, bylo 

zjišt�no, že spole�nost je schopna krýt dlouhodobá aktiva z dlouhodobých zdroj�,  

ale není schopna pokrýt krátkodobá aktiva z krátkodobých zdroj�. Situace je zp�sobena 

vysokou hodnotou krátkodobých aktiv, kdy má spole�nost vysokou položku zásob.  

P�i aplikování st�íbrného pravidla, které udává, že by m�lo být vlastního kapitálu 

alespo	 stejn� jako cizího kapitálu. Spole�nost má ve všech obdobích položku vlastního 

kapitálu menší než položku cizích zdroj�, protože má neustále vysoké hodnoty 

krátkodobých závazk� z obchodního styku. 

Na základ� vypo�tených hodnot ukazatele likvidity bych nedoporu�ovala nákup 

osobního automobilu z vlastních prost�edk�. Spole�nost má dle jednotlivých výpo�t�

vždy více pen�žních prost�edk� než použije na úhradu svých závazk�. Tyto data jsou 

ovšem zkreslena z d�vodu oboru, ve kterém spole�nost podniká a nelze ur�it vývoj 

finan�ní situace spole�nosti.  

P�i zhodnocení výkazu cash flow za období ke dni 30. 6. 2013 je viditelné, že výsledný 

tok cash flow se pohybuje v záporné hodnot�. To znamená, že spole�nost p�ijala mén�

finan�ních prost�edk�, než vydala.  



56 

7 ZÁV�R 

Cílem bakalá�ské práce bylo doporu�it variantu pro financování po�ízení osobního 

automobilu nákupem. Byly popsány jednotlivé varianty financování po�ízení,  

a to úv�rem, finan�ním leasingem nebo nákupem z vlastních prost�edk�. 

Pro vyhodnocení finan�ní situace spole�nosti a výb�ru dostupné varianty financování 

po�ízení osobního automobilu Škoda Roomster se vypo�etli nejd�ležit�jší ukazatelé 

rentability, likvidity, krytí stálých aktiv, zadluženosti a Altman�v index finan�ního 

zdraví. Podle výsledných hodnot t�chto ukazatel� byla vyhodnocena finan�ní situace 

spole�nosti a doporu�ena nejvhodn�jší varianta pro financování osobního automobilu. 

Na základ� vypo�teného ukazatele zadluženosti bylo zjišt�no, že spole�nost je 

zadlužena více než 90 %. P�i tak vysoké hodnot� v��itelé necht�jí poskytnout úv�r.  

P�i aplikování zlatého pravidla financování jsem zjistila, že spole�nost je schopna 

pokrýt dlouhodobá aktiva z dlouhodobých zdroj�. Spole�nost eviduje nízké hodnoty 

v položce dlouhodobého majetku a dlouhodobých pohledávek oproti hodnot� v položce 

dlouhodobých zdroj�.  

P�i zhodnocení situace podle st�íbrného pravidla financování, které zhodnocuje, zda je 

možné získat jako financování cizí zdroje, jsem zjistila, že ve spole�nosti p�evyšuje cizí 

kapitál vlastní zdroje.  

Podle vypo�tených hodnot ukazatele likvidity má spole�nost volné pen�žní prost�edky 

na úhradu svých krátkodobých závazk�, ale z d�vodu oboru, ve kterém podniká, nejsou 

tyto údaje rozhodující a na jejich základ� nelze ur�it vývoj finan�ní situace  

pro následující období. P�i zhodnocení p�ehledu cash flow je z�ejmé, že v posledním 

období nemá spole�nost volné pen�žní prost�edky pro nákup osobního automobilu. 

Výsledkem této bakalá�ské práce je záv�r, že spole�nost XYZ, s. r. o. by nem�la 

po�izovat osobní automobil Škoda Roomster. 
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    III.

    + 11

B.         2. 10

C.         1.

C. 12

C.         3. 15

19

26



50 - splatnáQ. 1.

Da� z p�íjm� za b�žnou �innost                                                    (�. 50 + 51)

Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�

minulém
2

32

31

0    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku                                 (�. 34 až 36)

J.

    VII. 1.
Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách a v ú�etních
jednotkách pod podstatným vlivem

Ozna�ení

a

    VIII. 37Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl�    VII. 2. 35

�íslo 
�ádku

c

Skute�nost v ú�etním období

sledovaném
1

     VI.

34

33 0

     IX. 39Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

Prodané cenné papíry a podíly

    VII. 3. 36

Náklady z finan�ního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku

     X. 42

K. 38

Výnosové úroky

L. 40Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

M. 41Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti                   (+/-)

    XII.

O. 45Ostatní finan�ní náklady

    XI. 44Ostatní finan�ní výnosy

N. 43Nákladové úroky

Q. 49 0

48 0Finan�ní výsledek hospoda�ení
 [(�. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

     *

46P�evod finan�ních výnos�

P. 47P�evod finan�ních náklad�

0

0

TEXT            

b

Sestaveno dne: 

Právní forma ú�etní jednotky: 

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: 

Podpisový záznam: 

 - odložená

 - splatná

P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-)

Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                           (�. 53 - 54 - 55)

59

0

21.3.2009

0

60 -29 0

0 0

56

0

55

     *

0

     *** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-)                            (�. 52 + 58 - 59)

S. 2. 57

T.

58

     **** 61Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       (�. 30 + 48 + 53 - 54) -29

R.

    XIII. 53Mimo�ádné výnosy

S. 1.

S.

54

Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti                                                (�. 56 + 57)

Mimo�ádné náklady

     **

Q. 2.

50

52 -29

 - odložená

 - splatná

Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 (�. 30 + 48 - 49)

Q. 1.

51



P�íloha �. 3
Zpracováno v souladu s vyhláškou

�. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

ke dni 

I�

0

0

4.

5.

Ocenitelná práva

Goodwill 

Z�izovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0

200

0 0 0 0

50149

0

0

003

004

0

Software

0

005

006

009

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek6.

3.

2.

A.

B. I.        1.

B. I.   

B.

AKTIVA CELKEM                        (�. 02 + 03 + 31 + 63)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek                                   (�. 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (�. 05 až 12)

Sídlo, bydlišt� nebo místo

podnikání ú�etní jednotky

ROZVAHA
(v celých tisících K�)

Obchodní firma nebo jiný 

název ú�etní jednotky

XYZ, s. r. o.
31.12.2009

Ozna�ení

a

�íslo 
�ádku

c
Brutto

1

AKTIVA            

b

Minulé ú�. období

Netto
4

Netto
3

Korekce
2

B�žné ú�etní období

010

50149

0

007

008

0

0

0

0

001

002

P�j�ky a úv�ry - ovládající a �ídící osoba, podstatný vliv

Jiný dlouhodobý finan�ní majetek

Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek

029

030

6.

7.

B. III.

B. III.      1.

2.

3.

4.

Stavby

Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí

P�stitelské celky trvalých porost�

Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 

Dlouhodobý finan�ní majetek                            (�. 24 až 30)

Podíly v ovládaných a �ízených osobách

Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5. 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

022

023

024

025

026

027

028

0

0

0

0

B. II.       1.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek                             (�. 14 až 22)

Pozemky

6.

7.

8.

B. II.

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021



C.  I.

C.  I.       1.

2.

3.

4.

5.

0

2.

0 12696

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 6926 6926

16

6. Dohadné ú�ty aktivní 045

8. Odložená da�ová pohledávka 047 0

7. Jiné pohledávky

0

3. Pohledávky - podstatný vliv

0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0

0Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 041

042 0

Pohledávky z obchodních vztah� 040 1966

0

0

1982 01982

C.  II.      1.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (�. 40 až 47) 039

6.

Zboží 037

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení 043

046

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (�. 49 až 57) 048

038

035

Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny 036

0

16

12696

26914 0 26914 0

50081 0 50081

Výrobky

413 413

034 26501 26501Nedokon�ená výroba a polotovary

0

0

1966

Ozna�ení

a

AKTIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

Ob�žná aktiva                                   (�. 32 + 39 + 48 + 58) 031

B�žné ú�etní období Minulé ú�. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

200C.

Materiál 033

Zásoby                                                         (�. 33 až 38) 032

3. P�íjmy p�íštích období

0

D.  I.       1. Náklady p�íštích období 064 68 68

066 0

2. Komplexní náklady p�íštích období 065

D.  I. �asové rozlišení                                             (�. 64 až 66) 063 68 0 68 0

4. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek

5517

200

062 0

0

060

C.  IV.     1. Peníze 059

8. Dohadné ú�ty aktivní

Krátkodobé poskytnuté zálohy

6. Stát - da�ové pohledávky 054 5517

5. Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 053

7.

8136

0 8489 200

353

253

0

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061

8136

0

253055

056

353

058 8489

0

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení 052

2.

0

03. Pohledávky - podstatný vliv 051

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 6926 6926

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 050 0

9. Jiné pohledávky 057

Krátkodobý finan�ní majetek                            (�. 59 až 62)C.  IV.

2. Ú�ty v bankách



200

200

0

B�žné 
ú�etní období

5

Minulé
ú�etní období

6

50149 200

2780 171

200

200

5. Rozdíly z p�em�n spole�ností 078

A.  III. Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (�. 80 + 81)

079

074

4. 077

PASIVA CELKEM                          (�. 68 + 86 + 119) 067

3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� 076

A.  I.       1. Základní kapitál 070

0

0

0

-29

2609 -29

0

A.  IV. Výsledek hospoda�ení minulých let                      (�. 83 + 84) 082 -29

A.  IV.    1. Nerozd�lený zisk minulých let 083

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Ned�litelný fond 080

2. Statutární a ostatní fondy 081

A.  V. Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-) 085

2.

3. Zm�ny základního kapitálu 072

A.  II. Kapitálové fondy                                             (�. 74 až 78) 073

2. Ostatní kapitálové fondy 075

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách spole�ností

A.  I. Základní kapitál                                               (�. 70 až 72) 069

Emisní ážio

Ozna�ení

a

PASIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

A. Vlastní kapitál                              (�. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

A.  II.      1.

Rezervy                                                         (�. 88 až 91) 087

2609

47369

0

-29

29

0

02074

357

1717

3. Závazky - podstatný vliv 095

096

7. 099

100

10.

Jiné závazky 101

Dlouhodobé p�ijaté zálohy 097

Dlouhodobé sm�nky k úhrad�

Odložený da�ový závazek

9.

102

3. Rezerva na da� z p�íjm� 090

4. Ostatní rezervy 091

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztah� 093

2.

5.

092

8. Dohadné ú�ty pasivní

094

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních p�edpis� 088

2. Rezerva na d�chody a podobné závazky 089

4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (�. 93 až 102)

6. Vydané dluhopisy 098

Závazky - ovládající a �ídící osoba

B. Cizí zdroje                                       (�. 87 + 92 + 103 + 115) 086

B.  I.

A.  V. 085



C.  I.       1.

2. Výnosy p�íštích období 121

Výdaje p�íštích období 120

0

Minulém
ú�etní období

6

45295

44610

29

29

B�žné 
ú�etní období

5

C.  I. �asové rozlišení                                           (�. 120 + 121) 119 0

3. Krátkodobé finan�ní výpomoci 118

2. Krátkodobé bankovní úv�ry 117

103

2. Závazky - ovládající a �ídící osoba 105

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztah� 104

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (�. 104 až 114)

Ozna�ení

a

PASIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení 107

3. Závazky - podstatný vliv 106

109

5. Závazky k zam�stnanc�m 108

7. Stát - da�ové závazky a dotace 110 685

6. Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní

10.

9. Vydané dluhopisy 112

8. Krátkodobé p�ijaté zálohy 111

0B.  IV. Bankovní úv�ry a výpomoci                         (�. 116 až 118) 115 0

11. Jiné závazky 114

Dohadné ú�ty pasivní 113

B.  IV.     1. Bankovní úv�ry dlouhodobé 116

Sestaveno dne:

Právní forma ú�etní jednotky:

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky:

5.5.2010

Podpisový záznam: 



P�íloha �. 4
Zpracováno v souladu s vyhláškou

�. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

ke dni

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti

Aktivace

Výkonová spot�eba                                                                    (�. 09 + 10)

Spot�eba materiálu a energie

Služby

0

0

Obchodní marže                                                                         (�. 01 - 02)

Výkony                                                                                   (�. 05 až 07)

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb

0

298657

272156

26501

29290832

29

220551

70281

    II. 04

B.         2. 10

    + 03

    II.      1. 05

B.         1. 09

B. 08

3.  07

2.  06

Ozna�ení

a

�íslo 
�ádku

c

     I. 01Tržby za prodej zboží

A. 02Náklady vynaložené na prodané zboží

minulém
2

sledovaném
1

Skute�nost v ú�etním obdobíTEXT            

b

I� Sídlo, bydlišt� nebo místo

podnikání ú�etní jednotky

31.12.2009

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný 

(v celých tisících K�) název ú�etní jednotky

XYZ, s. r. o.

Služby

P�idaná hodnota                                                                  (�. 03 + 04 - 08)

Osobní náklady                                                                       (�. 13 až 16)

1605

Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních náklad� p�íštích období

Ostatní provozní výnosy

4264

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

0

4317

4264

Tržby z prodeje materiálu

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (�. 23 + 24)

24

04317

Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní

Sociální náklady

6

14

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (�. 20 + 21)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Dan� a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Mzdové náklady

Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti a družstva

    IV.

G.

-29

0

7825

0

2970281

13

30

H.

    V.

*

I. P�evod provozních náklad�

27

7511Provozní výsledek hospoda�ení
                         [�. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

Ostatní provozní náklady

P�evod provozních výnos� 28

29

    III.       1 20

F.           1 23

1966

-29

25

C.         2.

    III.       2 21

F. 22

F.          2

D. 17

E. 18

C.         4. 16

    III.

    + 11

B.         2. 10

C.         1.

C. 12

C.         3. 15

19

26



50 685 - splatnáQ. 1.

Da� z p�íjm� za b�žnou �innost                                                    (�. 50 + 51)

Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�

minulém
2

32

31

0    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku                                 (�. 34 až 36)

J.

    VII. 1.
Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách a v ú�etních
jednotkách pod podstatným vlivem

Ozna�ení

a

    VIII. 37Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl�    VII. 2. 35

�íslo 
�ádku

c

Skute�nost v ú�etním období

sledovaném
1

     VI.

34

33 0

     IX. 39Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

Prodané cenné papíry a podíly

    VII. 3. 36

Náklady z finan�ního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku

     X. 42

K. 38

Výnosové úroky

L. 40Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

M. 41Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti                   (+/-)

    XII.

O. 45 8567Ostatní finan�ní náklady

    XI. 44 4831Ostatní finan�ní výnosy

N. 43 517Nákladové úroky

Q. 49 685

48 -4217Finan�ní výsledek hospoda�ení
 [(�. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

     *

46P�evod finan�ních výnos�

P. 47P�evod finan�ních náklad�

0

0

36

TEXT            

b

Sestaveno dne: 

Právní forma ú�etní jednotky: 

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: 

Podpisový záznam: 

 - odložená

 - splatná

P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-)

Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                           (�. 53 - 54 - 55)

59

0

-29

60 2609 -29

0 0

56

0

55

     *

-29

     *** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-)                            (�. 52 + 58 - 59)

S. 2. 57

T.

58

     **** 61Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       (�. 30 + 48 + 53 - 54) 3294

R.

    XIII. 53Mimo�ádné výnosy

S. 1.

S.

54

Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti                                                (�. 56 + 57)

Mimo�ádné náklady

     **

Q. 2.

50 685

52 2609

 - odložená

 - splatná

Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 (�. 30 + 48 - 49)

Q. 1.

51



P�íloha �. 5
Zpracováno v souladu s vyhláškou

�. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

ke dni 

I�

0

0

4.

5.

Ocenitelná práva

Goodwill 

Z�izovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0

50149

199 199 0 0

165970

0

0

003

004

0

Software

0

005

006

009

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek6.

3.

2.

A.

B. I.        1.

B. I.   

B.

AKTIVA CELKEM                        (�. 02 + 03 + 31 + 63)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek                                   (�. 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (�. 05 až 12)

Sídlo, bydlišt� nebo místo

podnikání ú�etní jednotky

ROZVAHA
(v celých tisících K�)

Obchodní firma nebo jiný 

název ú�etní jednotky

XYZ, s. r. o.
30.6.2011

Ozna�ení

a

�íslo 
�ádku

c
Brutto

1

AKTIVA            

b

Minulé ú�. období

Netto
4

Netto
3

Korekce
2

B�žné ú�etní období

010

165095

0

007

008

0

0

875

0

001

002

P�j�ky a úv�ry - ovládající a �ídící osoba, podstatný vliv

Jiný dlouhodobý finan�ní majetek

Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek

029

030

6.

7.

B. III.

B. III.      1.

2.

3.

4.

Stavby

Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí

P�stitelské celky trvalých porost�

Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 

Dlouhodobý finan�ní majetek                            (�. 24 až 30)

Podíly v ovládaných a �ízených osobách

Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5. 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 199 0

0

0

199 0 0

0

0

022

023

024

025

026

027

028

0

0

0

199

B. II.       1.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek                             (�. 14 až 22)

Pozemky

6.

7.

8.

B. II.

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021



C.  I.

C.  I.       1.

2.

3.

4.

5.

12696

2.

6926

0 98472

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 20660 20660

0

6. Dohadné ú�ty aktivní 045

16

8. Odložená da�ová pohledávka 047 0

7. Jiné pohledávky

0

3. Pohledávky - podstatný vliv

0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0

34000Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 041 34000

042 0

Pohledávky z obchodních vztah� 040 4633

0

0

38633 198238633

C.  II.      1.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (�. 40 až 47) 039

6.

Zboží 037

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení 043

046

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (�. 49 až 57) 048

038

035

Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny 036

0

98472

2009 676 1333 26914

165771 676 165095

Výrobky

2009 676 1333 413

034 0 26501Nedokon�ená výroba a polotovary

0

0

4633 1966

Ozna�ení

a

AKTIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

Ob�žná aktiva                                   (�. 32 + 39 + 48 + 58) 031

B�žné ú�etní období Minulé ú�. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

50081C.

Materiál 033

Zásoby                                                         (�. 33 až 38) 032

3. P�íjmy p�íštích období

0

D.  I.       1. Náklady p�íštích období 064 0

066 0

68

2. Komplexní náklady p�íštích období 065

D.  I. �asové rozlišení                                             (�. 64 až 66) 063 0 0 0 68

4. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek

19031

8136

062 0

0

060

C.  IV.     1. Peníze 059

8. Dohadné ú�ty aktivní

Krátkodobé poskytnuté zálohy

6. Stát - da�ové pohledávky 054

6926

19031

5. Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 053

7.

26619

0 26657 8489

38

5517

2376

353

253

0

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061

26619

6 6

2376

199

055

056

38

058 26657

199

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení 052

2.

0

03. Pohledávky - podstatný vliv 051

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 20660 20660

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 050 56200 56200

9. Jiné pohledávky 057

Krátkodobý finan�ní majetek                            (�. 59 až 62)C.  IV.

2. Ú�ty v bankách



200

200

20

B�žné 
ú�etní období

5

Minulé
ú�etní období

6

165095 50149

56936 2780

200

200

5. Rozdíly z p�em�n spole�ností 078

A.  III. Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (�. 80 + 81)

079

074

4. 077

PASIVA CELKEM                          (�. 68 + 86 + 119) 067

3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� 076

A.  I.       1. Základní kapitál 070

0

0

-29

2560

54156

-29

2609

20

0

A.  IV. Výsledek hospoda�ení minulých let                      (�. 83 + 84) 082 2560

A.  IV.    1. Nerozd�lený zisk minulých let 083

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Ned�litelný fond 080

2. Statutární a ostatní fondy 081

A.  V. Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-) 085

2.

3. Zm�ny základního kapitálu 072

A.  II. Kapitálové fondy                                             (�. 74 až 78) 073

2. Ostatní kapitálové fondy 075

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách spole�ností

A.  I. Základní kapitál                                               (�. 70 až 72) 069

Emisní ážio

Ozna�ení

a

PASIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

A. Vlastní kapitál                              (�. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

A.  II.      1.

Rezervy                                                         (�. 88 až 91) 087

54156

108159

0

2609

47369

0

1717

2074

357

0

3. Závazky - podstatný vliv 095

096

7. 099

100

10.

Jiné závazky 101

Dlouhodobé p�ijaté zálohy 097

Dlouhodobé sm�nky k úhrad�

Odložený da�ový závazek

9.

102

3. Rezerva na da� z p�íjm� 090

4. Ostatní rezervy 091

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztah� 093

2.

5.

092

8. Dohadné ú�ty pasivní

094

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních p�edpis� 088

2. Rezerva na d�chody a podobné závazky 089

4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (�. 93 až 102)

6. Vydané dluhopisy 098

Závazky - ovládající a �ídící osoba

B. Cizí zdroje                                       (�. 87 + 92 + 103 + 115) 086

B.  I.

A.  V. 085



C.  I.       1.

2. Výnosy p�íštích období 121

Výdaje p�íštích období 120

0

Minulém
ú�etní období

6

104759

64744

45295

44610

4312

B�žné 
ú�etní období

5

C.  I. �asové rozlišení                                           (�. 120 + 121) 119 0

3. Krátkodobé finan�ní výpomoci 118 3400

2. Krátkodobé bankovní úv�ry 117

103

2. Závazky - ovládající a �ídící osoba 105

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztah� 104

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (�. 104 až 114)

Ozna�ení

a

PASIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení 107

3. Závazky - podstatný vliv 106

109

5. Závazky k zam�stnanc�m 108

6857. Stát - da�ové závazky a dotace 110 12889

6. Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní

1344110.

9. Vydané dluhopisy 112

8. Krátkodobé p�ijaté zálohy 111 9373

0B.  IV. Bankovní úv�ry a výpomoci                         (�. 116 až 118) 115 3400

11. Jiné závazky 114

Dohadné ú�ty pasivní 113

B.  IV.     1. Bankovní úv�ry dlouhodobé 116

Sestaveno dne:

Právní forma ú�etní jednotky:

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky:

18.10.2011

Podpisový záznam: 



P�íloha �. 6
Zpracováno v souladu s vyhláškou

�. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

ke dni

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti

Aktivace

Výkonová spot�eba                                                                    (�. 09 + 10)

Spot�eba materiálu a energie

Služby

0

298657

272156

Obchodní marže                                                                         (�. 01 - 02)

Výkony                                                                                   (�. 05 až 07)

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb

0

26501

931907

958409

-26502

290832860043

220551

70281

597135

262908

    II. 04

B.         2. 10

    + 03

    II.      1. 05

B.         1. 09

B. 08

3.  07

2.  06

Ozna�ení

a

�íslo 
�ádku

c

     I. 01Tržby za prodej zboží

A. 02Náklady vynaložené na prodané zboží

minulém
2

sledovaném
1

Skute�nost v ú�etním obdobíTEXT            

b

I� Sídlo, bydlišt� nebo místo

podnikání ú�etní jednotky

30.6.2011

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný 

(v celých tisících K�) název ú�etní jednotky

XYZ, s. r. o.

1966

Služby

P�idaná hodnota                                                                  (�. 03 + 04 - 08)

Osobní náklady                                                                       (�. 13 až 16)

1605

676

6082

Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních náklad� p�íštích období

Ostatní provozní výnosy

42642666

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

4317

4264

2675

2666

Tržby z prodeje materiálu

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (�. 23 + 24)

24

43172675

Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní

Sociální náklady

622

199

14

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (�. 20 + 21)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Dan� a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Mzdové náklady

Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti a družstva

    IV.

G.

7825

0

71864

0

70281262908

13

30

H.

    V.

*

I. P�evod provozních náklad�

27

64871Provozní výsledek hospoda�ení
                         [�. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

Ostatní provozní náklady

P�evod provozních výnos� 28

29

    III.       1 20

F.           1 23

12187

7511

25

C.         2.

    III.       2 21

F. 22

F.          2

D. 17

E. 18

C.         4. 16

    III.

    + 11

B.         2. 10

C.         1.

C. 12

C.         3. 15

19

26



50 13231 - splatnáQ. 1.

Da� z p�íjm� za b�žnou �innost                                                    (�. 50 + 51)

Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�

minulém
2

685

32

31

0

36

    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku                                 (�. 34 až 36)

J.

    VII. 1.
Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách a v ú�etních
jednotkách pod podstatným vlivem

Ozna�ení

a

    VIII. 37Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl�    VII. 2. 35

�íslo 
�ádku

c

Skute�nost v ú�etním období

sledovaném
1

     VI.

34

33 0

     IX. 39Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

Prodané cenné papíry a podíly

    VII. 3. 36

Náklady z finan�ního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku

     X. 42

K. 38

Výnosové úroky

L. 40Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

M. 41Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti                   (+/-)

    XII.

O. 45 6011Ostatní finan�ní náklady

    XI. 44 4695Ostatní finan�ní výnosy

N. 43 538Nákladové úroky

Q. 49 13231

48 2516Finan�ní výsledek hospoda�ení
 [(�. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

     *

46P�evod finan�ních výnos�

P. 47P�evod finan�ních náklad�

685

8567

-4217

4831

517

4370

TEXT            

b

Sestaveno dne: 

Právní forma ú�etní jednotky: 

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: 

Podpisový záznam: 

 - odložená

 - splatná

P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-)

Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                           (�. 53 - 54 - 55)

59

0

18.10.2011

2609

60 54156 2609

0 0

56

0

55

     *

3294

     *** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-)                            (�. 52 + 58 - 59)

S. 2. 57

T.

58

     **** 61Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       (�. 30 + 48 + 53 - 54) 67387

R.

    XIII. 53Mimo�ádné výnosy

S. 1.

S.

54

Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti                                                (�. 56 + 57)

Mimo�ádné náklady

     **

Q. 2.

50 13231

52 54156

 - odložená

 - splatná

Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 (�. 30 + 48 - 49)

Q. 1. 685

51



P�íloha �. 7
Zpracováno v souladu s vyhláškou

�. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

ke dni 

30392

0

007

008

0

0

199

0

001

002

Ozna�ení

a

�íslo 
�ádku

c
Brutto

1

AKTIVA            

b

Minulé ú�. období

Netto
4

Netto
3

Korekce
2

B�žné ú�etní období

010

Sídlo, bydlišt� nebo místo

podnikání ú�etní jednotky

ROZVAHA
(v celých tisících K�)

Obchodní firma nebo jiný 

název ú�etní jednotky

XYZ, s. r. o.
30.6.2012

3.

2.

A.

B. I.        1.

B. I.   

B.

AKTIVA CELKEM                        (�. 02 + 03 + 31 + 63)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek                                   (�. 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (�. 05 až 12)

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek6.

0

003

004

0

Software

0

005

006

009

4.

5.

Ocenitelná práva

Goodwill 

Z�izovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0

165095

199 199 0 0

30591

0

0

0

I�

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

B. II.       1.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek                             (�. 14 až 22)

Pozemky

6.

7.

8.

B. II.

022

023

024

025

026

027

028

0

0

0

199 199 0 0

0

0

199 199 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

8.

9.

5. 0

0

0

0 0 0 0

0

6.

7.

B. III.

B. III.      1.

2.

3.

4.

Stavby

Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí

P�stitelské celky trvalých porost�

Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 

Dlouhodobý finan�ní majetek                            (�. 24 až 30)

Podíly v ovládaných a �ízených osobách

Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

2.

3.

4.

5.

6.

P�j�ky a úv�ry - ovládající a �ídící osoba, podstatný vliv

Jiný dlouhodobý finan�ní majetek

Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek

029

030



Materiál 033

Zásoby                                                         (�. 33 až 38) 032

Ozna�ení

a

AKTIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

Ob�žná aktiva                                   (�. 32 + 39 + 48 + 58) 031

B�žné ú�etní období Minulé ú�. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

165095C.

1170 0 1170 1333

30174 0 30174

Výrobky

1170 1170 1333

034 0Nedokon�ená výroba a polotovary

0

0

327 4633

038

035

Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny 036

0

28371

Zboží 037

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení 043

046

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (�. 49 až 57) 048

0

0

327 38633327

C.  II.      1.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (�. 40 až 47) 039

6.

0 34000Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 041

042 0

Pohledávky z obchodních vztah� 040 327

0

3. Pohledávky - podstatný vliv

0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0

0

6. Dohadné ú�ty aktivní 045

8. Odložená da�ová pohledávka 047 0

7. Jiné pohledávky

0 28371

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 7534 7534

98472

2.

20660

C.  I.

C.  I.       1.

2.

3.

4.

5.

9. Jiné pohledávky 057

Krátkodobý finan�ní majetek                            (�. 59 až 62)C.  IV.

2. Ú�ty v bankách

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 7534 7534

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 050 9107 9107

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení 052

2.

0

03. Pohledávky - podstatný vliv 051

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061

290

0

10436055

056

16

058 306

0

1294

5. Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 053

7.

290

0 306 26657

16

19031

10436

6

38

2376

199

0

1294

26619

062 0

0

060

C.  IV.     1. Peníze 059

8. Dohadné ú�ty aktivní

Krátkodobé poskytnuté zálohy

6. Stát - da�ové pohledávky 054

20660

56200

D.  I. �asové rozlišení                                             (�. 64 až 66) 063 218 0 218 0

4. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek

0

D.  I.       1. Náklady p�íštích období 064 218 218

066 0

2. Komplexní náklady p�íštích období 065

3. P�íjmy p�íštích období



A.  II.      1.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

Ozna�ení

a

PASIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

A. Vlastní kapitál                              (�. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068

A.  I. Základní kapitál                                               (�. 70 až 72) 069

Emisní ážio

2.

3. Zm�ny základního kapitálu 072

A.  II. Kapitálové fondy                                             (�. 74 až 78) 073

2. Ostatní kapitálové fondy 075

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách spole�ností

Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Ned�litelný fond 080

2. Statutární a ostatní fondy 081

A.  V. Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-) 085

A.  IV. Výsledek hospoda�ení minulých let                      (�. 83 + 84) 082 716

A.  IV.    1. Nerozd�lený zisk minulých let 083

2.

0

20

20

2560

2560716

1373 54156

20

0

PASIVA CELKEM                          (�. 68 + 86 + 119) 067

3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� 076

5. Rozdíly z p�em�n spole�ností 078

A.  III. Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (�. 80 + 81)

079

074

4. 077

A.  I.       1. Základní kapitál 070

B�žné 
ú�etní období

5

Minulé
ú�etní období

6

30392 165095

2309 56936

200

200

200

200

20

A.  V. 085

B. Cizí zdroje                                       (�. 87 + 92 + 103 + 115) 086

B.  I.

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních p�edpis� 088

2. Rezerva na d�chody a podobné závazky 089

4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (�. 93 až 102)

6.

3. Rezerva na da� z p�íjm� 090

4. Ostatní rezervy 091

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztah� 093

2.

5.

092

8. Dohadné ú�ty pasivní

094

Vydané dluhopisy 098

Závazky - ovládající a �ídící osoba

3. Závazky - podstatný vliv 095

096

7. 099

100

10.

Jiné závazky 101

Dlouhodobé p�ijaté zálohy 097

Dlouhodobé sm�nky k úhrad�

Odložený da�ový závazek

9.

0

102

0

Rezervy                                                         (�. 88 až 91) 087

1373

28083

0

54156

108159

0



C.  I.       1.

B.  IV.     1. Bankovní úv�ry dlouhodobé 116

3400B.  IV. Bankovní úv�ry a výpomoci                         (�. 116 až 118) 115 0

11. Jiné závazky 114

Dohadné ú�ty pasivní 113 13441710010.

9. Vydané dluhopisy 112

93738. Krátkodobé p�ijaté zálohy 111 7384

109

5. Závazky k zam�stnanc�m 108

128897. Stát - da�ové závazky a dotace 110

6. Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní

4

4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení 107

3. Závazky - podstatný vliv 106

Ozna�ení

a

PASIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

43122. Závazky - ovládající a �ídící osoba 105

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztah� 104

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (�. 104 až 114) 103

C.  I. �asové rozlišení                                           (�. 120 + 121) 119 0

3. Krátkodobé finan�ní výpomoci 118

2. Krátkodobé bankovní úv�ry 117

Výdaje p�íštích období 120

3400

0

Minulém
ú�etní období

6

28083

13257

104759

64744

338

B�žné 
ú�etní období

5

2. Výnosy p�íštích období 121

Sestaveno dne:

Právní forma ú�etní jednotky:

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky:

1.10.2012

Podpisový záznam: 



P�íloha �. 8
Zpracováno v souladu s vyhláškou

�. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

ke dni

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti

Aktivace

Výkonová spot�eba                                                                    (�. 09 + 10)

Spot�eba materiálu a energie

Služby

0

931907

958409

Obchodní marže                                                                         (�. 01 - 02)

Výkony                                                                                   (�. 05 až 07)

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb

0

-26502

16129

16129

86004314997

597135

262908

1131

13866

    II. 04

B.         2. 10

    + 03

    II.      1. 05

B.         1. 09

B. 08

3.  07

2.  06

Ozna�ení

a

�íslo 
�ádku

c

     I. 01Tržby za prodej zboží

A. 02Náklady vynaložené na prodané zboží

minulém
2

sledovaném
1

Skute�nost v ú�etním obdobíTEXT            

b

I� Sídlo, bydlišt� nebo místo

podnikání ú�etní jednotky

30.6.2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný 

(v celých tisících K�) název ú�etní jednotky

XYZ, s. r. o.

12187

Služby

P�idaná hodnota                                                                  (�. 03 + 04 - 08)

Osobní náklady                                                                       (�. 13 až 16)

676

6082

-676

694

Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních náklad� p�íštích období

Ostatní provozní výnosy

2666

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

2675

2666

175

0

Tržby z prodeje materiálu

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (�. 23 + 24)

24

2675175

Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní

Sociální náklady

22

199

1

18

14

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (�. 20 + 21)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Dan� a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Mzdové náklady

Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti a družstva

    IV.

G.

71864

0

1132

80

26290813866

13 62

30

H.

    V.

*

I. P�evod provozních náklad�

27

61Provozní výsledek hospoda�ení
                         [�. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

Ostatní provozní náklady

P�evod provozních výnos� 28

29

    III.       1 20

F.           1 23

2535

64871

25

C.         2.

    III.       2 21

F. 22

F.          2

D. 17

E. 18

C.         4. 16

    III.

    + 11

B.         2. 10

C.         1.

C. 12

C.         3. 15

19

26



50 183 - splatnáQ. 1.

Da� z p�íjm� za b�žnou �innost                                                    (�. 50 + 51)

Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�

minulém
2

13231

32

31

0

4370

    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku                                 (�. 34 až 36)

J.

    VII. 1.
Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách a v ú�etních
jednotkách pod podstatným vlivem

Ozna�ení

a

    VIII. 37Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl�    VII. 2. 35

�íslo 
�ádku

c

Skute�nost v ú�etním období

sledovaném
1

     VI.

34

33 0

     IX. 39Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

Prodané cenné papíry a podíly

    VII. 3. 36

Náklady z finan�ního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku

     X. 42

K. 38

Výnosové úroky

L. 40Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

M. 41Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti                   (+/-)

    XII.

O. 45 1308Ostatní finan�ní náklady

    XI. 44 1262Ostatní finan�ní výnosy

N. 43 113Nákladové úroky

Q. 49 183

48 1495Finan�ní výsledek hospoda�ení
 [(�. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

     *

46P�evod finan�ních výnos�

P. 47P�evod finan�ních náklad�

13231

6011

2516

4695

538

1654

TEXT            

b

Sestaveno dne: 

Právní forma ú�etní jednotky: 

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: 

Podpisový záznam: 

 - odložená

 - splatná

P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-)

Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                           (�. 53 - 54 - 55)

59

0

1.10.2012

54156

60 1373 54156

0 0

56

0

55

     *

67387

     *** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-)                            (�. 52 + 58 - 59)

S. 2. 57

T.

58

     **** 61Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       (�. 30 + 48 + 53 - 54) 1556

R.

    XIII. 53Mimo�ádné výnosy

S. 1.

S.

54

Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti                                                (�. 56 + 57)

Mimo�ádné náklady

     **

Q. 2.

50 183

52 1373

 - odložená

 - splatná

Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 (�. 30 + 48 - 49)

Q. 1. 13231

51



P�íloha �. 9
Zpracováno v souladu s vyhláškou

�. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

ke dni 

61849

0

007

008

0

0

263

0

001

002

Ozna�ení

a

�íslo 
�ádku

c
Brutto

1

AKTIVA            

b

Minulé ú�. období

Netto
4

Netto
3

Korekce
2

B�žné ú�etní období

010

Sídlo, bydlišt� nebo místo

podnikání ú�etní jednotky

ROZVAHA
(v celých tisících K�)

Obchodní firma nebo jiný 

název ú�etní jednotky

XYZ, s. r. o.
31.3.2013

3.

2.

A.

B. I.        1.

B. I.   

B.

AKTIVA CELKEM                        (�. 02 + 03 + 31 + 63)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek                                   (�. 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (�. 05 až 12)

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek6.

0

003

004

0

Software

0

005

006

009

4.

5.

Ocenitelná práva

Goodwill 

Z�izovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0

30392

849 263 586 0

62112

0

0

0

I�

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

B. II.       1.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek                             (�. 14 až 22)

Pozemky

6.

7.

8.

B. II.

022

023

024

025

026

027

028

0

0

0

849 263 586 0

0

0

849 263 586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

8.

9.

5. 0

0

0

0 0 0 0

0

6.

7.

B. III.

B. III.      1.

2.

3.

4.

Stavby

Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí

P�stitelské celky trvalých porost�

Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 

Dlouhodobý finan�ní majetek                            (�. 24 až 30)

Podíly v ovládaných a �ízených osobách

Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

2.

3.

4.

5.

6.

P�j�ky a úv�ry - ovládající a �ídící osoba, podstatný vliv

Jiný dlouhodobý finan�ní majetek

Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek

029

030



Materiál 033

Zásoby                                                         (�. 33 až 38) 032

Ozna�ení

a

AKTIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

Ob�žná aktiva                                   (�. 32 + 39 + 48 + 58) 031

B�žné ú�etní období Minulé ú�. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

30174C.

9170 0 9170 1170

61013 0 61013

Výrobky

1170 1170 1170

034 8000 8000Nedokon�ená výroba a polotovary

0

0

327 327

038

035

Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny 036

0

46796

Zboží 037

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení 043

046

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (�. 49 až 57) 048

0

0

327 327327

C.  II.      1.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (�. 40 až 47) 039

6.

0Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 041

042 0

Pohledávky z obchodních vztah� 040 327

0

3. Pohledávky - podstatný vliv

0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0

0

6. Dohadné ú�ty aktivní 045

8. Odložená da�ová pohledávka 047 0

7. Jiné pohledávky

0 46796

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 926 926

28371

2.

7534

C.  I.

C.  I.       1.

2.

3.

4.

5.

9. Jiné pohledávky 057

Krátkodobý finan�ní majetek                            (�. 59 až 62)C.  IV.

2. Ú�ty v bankách

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 926 926

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 050 0

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení 052

2.

0

03. Pohledávky - podstatný vliv 051

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061

4656

21647 21647

20382055

056

64

058 4720

0

3841

5. Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 053

7.

4656

0 4720 306

64

1294

20382

16

10436

0

3841

290

062 0

0

060

C.  IV.     1. Peníze 059

8. Dohadné ú�ty aktivní

Krátkodobé poskytnuté zálohy

6. Stát - da�ové pohledávky 054

7534

9107

D.  I. �asové rozlišení                                             (�. 64 až 66) 063 250 0 250 218

4. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek

0

D.  I.       1. Náklady p�íštích období 064 250 250

066 0

218

2. Komplexní náklady p�íštích období 065

3. P�íjmy p�íštích období



A.  II.      1.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

Ozna�ení

a

PASIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

A. Vlastní kapitál                              (�. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068

A.  I. Základní kapitál                                               (�. 70 až 72) 069

Emisní ážio

2.

3. Zm�ny základního kapitálu 072

A.  II. Kapitálové fondy                                             (�. 74 až 78) 073

2. Ostatní kapitálové fondy 075

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách spole�ností

Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Ned�litelný fond 080

2. Statutární a ostatní fondy 081

A.  V. Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-) 085

A.  IV. Výsledek hospoda�ení minulých let                      (�. 83 + 84) 082 89

A.  IV.    1. Nerozd�lený zisk minulých let 083

2.

0

20

20

716

71689

5080 1373

20

0

PASIVA CELKEM                          (�. 68 + 86 + 119) 067

3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� 076

5. Rozdíly z p�em�n spole�ností 078

A.  III. Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (�. 80 + 81)

079

074

4. 077

A.  I.       1. Základní kapitál 070

B�žné 
ú�etní období

5

Minulé
ú�etní období

6

61849 30392

5389 2309

200

200

200

200

20

A.  V. 085

B. Cizí zdroje                                       (�. 87 + 92 + 103 + 115) 086

B.  I.

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních p�edpis� 088

2. Rezerva na d�chody a podobné závazky 089

4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (�. 93 až 102)

6.

3. Rezerva na da� z p�íjm� 090

4. Ostatní rezervy 091

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztah� 093

2.

5.

092

8. Dohadné ú�ty pasivní

094

Vydané dluhopisy 098

Závazky - ovládající a �ídící osoba

3. Závazky - podstatný vliv 095

096

7. 099

100

10.

Jiné závazky 101

Dlouhodobé p�ijaté zálohy 097

Dlouhodobé sm�nky k úhrad�

Odložený da�ový závazek

9.

0

102

0

Rezervy                                                         (�. 88 až 91) 087

5080

56460

0

1373

28083

0



C.  I.       1.

B.  IV.     1. Bankovní úv�ry dlouhodobé 116

0B.  IV. Bankovní úv�ry a výpomoci                         (�. 116 až 118) 115 1886

11. Jiné závazky 114

Dohadné ú�ty pasivní 113 7100501210.

9. Vydané dluhopisy 112

73848. Krátkodobé p�ijaté zálohy 111 33380

109

5. Závazky k zam�stnanc�m 108

7. Stát - da�ové závazky a dotace 110 60

2136. Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní

4363

4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení 107 8

3. Závazky - podstatný vliv 106

Ozna�ení

a

PASIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

3382. Závazky - ovládající a �ídící osoba 105

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztah� 104

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (�. 104 až 114) 103

C.  I. �asové rozlišení                                           (�. 120 + 121) 119 0

3. Krátkodobé finan�ní výpomoci 118

2. Krátkodobé bankovní úv�ry 117 1886

Výdaje p�íštích období 120

0

Minulém
ú�etní období

6

54574

15538

28083

13257

B�žné 
ú�etní období

5

2. Výnosy p�íštích období 121

Sestaveno dne:

Právní forma ú�etní jednotky:

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky:

31.3.2013

Podpisový záznam: 



P�íloha �. 10
Zpracováno v souladu s vyhláškou

�. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

ke dni 31.3.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný 

(v celých tisících K�) název ú�etní jednotky

XYZ, s. r. o.

I� Sídlo, bydlišt� nebo místo

podnikání ú�etní jednotky

19

26

Ozna�ení

a

�íslo 
�ádku

c

     I. 01Tržby za prodej zboží

A. 02Náklady vynaložené na prodané zboží

minulém
2

sledovaném
1

Skute�nost v ú�etním obdobíTEXT            

b

    + 03

    II.      1. 05

B.         1. 09

B. 08

3.  07

2.  06

    II. 04

    + 11

B.         2. 10

C.         1.

C. 12

C.         3. 15

    III.       2 21

F. 22

F.          2

F.           1 23

928

61

25

27

-424Provozní výsledek hospoda�ení
                         [�. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

Ostatní provozní náklady

P�evod provozních výnos� 28

29

1631

30

H.

    V.

*

I. P�evod provozních náklad�

    III.       1 20

C.         2.

D. 17

E. 18

C.         4. 16

    III.

Mzdové náklady

Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti a družstva

    IV.

G.

134186

126186

8000

14997132422

1132

80

1764

2200

1131

13866

11545

120877

18

13 62

Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní

Sociální náklady

117

65

539

14

30

Dan� a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

175

0

5

0

Tržby z prodeje materiálu

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (�. 23 + 24)

24

1755Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (�. 20 + 21)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

6941017

Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních náklad� p�íštích období

Ostatní provozní výnosy

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti

2535

Aktivace

Výkonová spot�eba                                                                    (�. 09 + 10)

Spot�eba materiálu a energie

Služby

P�idaná hodnota                                                                  (�. 03 + 04 - 08)

0

16129

16129

Obchodní marže                                                                         (�. 01 - 02)

Výkony                                                                                   (�. 05 až 07)

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb

0

Osobní náklady                                                                       (�. 13 až 16)

-676



Sestaveno dne: 

Právní forma ú�etní jednotky: 

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: 

Podpisový záznam: 

183

1308

1495

1262

113

451

TEXT            

b

Q. 49 0

48 5504Finan�ní výsledek hospoda�ení
 [(�. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

     *

46P�evod finan�ních výnos�

P. 47P�evod finan�ních náklad�

    XII.

O. 45 1292Ostatní finan�ní náklady

    XI. 44 6372Ostatní finan�ní výnosy

N. 43 27Nákladové úroky

     X. 42

K. 38

Výnosové úroky

L. 40Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

M. 41Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti                   (+/-)

     IX. 39Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

Prodané cenné papíry a podíly

    VII. 3. 36

Náklady z finan�ního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku

    VIII. 37Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl�    VII. 2. 35

�íslo 
�ádku

c

Skute�nost v ú�etním období

sledovaném
1

     VI.

34

33 0    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku                                 (�. 34 až 36)

J.

    VII. 1.
Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách a v ú�etních
jednotkách pod podstatným vlivem

Ozna�ení

a

183

51

32

31

0

1654

Da� z p�íjm� za b�žnou �innost                                                    (�. 50 + 51)

Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�

minulém
2

     **

Q. 2.

50

52 5080

 - odložená

 - splatná

Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 (�. 30 + 48 - 49)

Q. 1.

R.

    XIII. 53Mimo�ádné výnosy

S. 1.

S.

54

Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti                                                (�. 56 + 57)

Mimo�ádné náklady

     *

1556

     *** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-)                            (�. 52 + 58 - 59)

S. 2. 57

T.

58

     **** 61Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       (�. 30 + 48 + 53 - 54) 5080

1373

60 5080 1373

0 0

56

0

55

 - odložená

 - splatná

P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-)

Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                           (�. 53 - 54 - 55)

59

0

31.3.2013



P�íloha �. 11
Zpracováno v souladu s vyhláškou

�. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

ke dni 

82465

0

007

008

0

0

351

0

001

002

Ozna�ení

a

�íslo 
�ádku

c
Brutto

1

AKTIVA            

b

Minulé ú�. období

Netto
4

Netto
3

Korekce
2

B�žné ú�etní období

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

Sídlo, bydlišt� nebo místo

podnikání ú�etní jednotky

ROZVAHA
(v celých tisících K�)

Obchodní firma nebo jiný 

název ú�etní jednotky

XYZ, s. r. o.
30.6.2013

3.

2.

A.

B. I.        1.

B. I.   

B.

AKTIVA CELKEM                        (�. 02 + 03 + 31 + 63)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek                                   (�. 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (�. 05 až 12)

B. II.       1.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek                             (�. 14 až 22)

Pozemky

6.

7.

8.

B. II.

0

003

004

0

Software

0

005

006

009

4.

5.

Ocenitelná práva

Goodwill 

Z�izovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0

30392

1132 351 781 0

82816

0

022

023

024

025

026

027

028

0

0

0

0

1132 351 781 0

0

0

1132 351 781 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

8.

9.

5. 0

0

0

0 0 0 0

0

6.

7.

B. III.

B. III.      1.

2.

3.

4.

Stavby

Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí

P�stitelské celky trvalých porost�

Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 

Dlouhodobý finan�ní majetek                            (�. 24 až 30)

Podíly v ovládaných a �ízených osobách

Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

2.

3.

4.

5.

6.

P�j�ky a úv�ry - ovládající a �ídící osoba, podstatný vliv

Jiný dlouhodobý finan�ní majetek

Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek

029

030

I�



Materiál 033

Zásoby                                                         (�. 33 až 38) 032

Ozna�ení

a

AKTIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

Ob�žná aktiva                                   (�. 32 + 39 + 48 + 58) 031

B�žné ú�etní období Minulé ú�. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

30174C.

12227 0 12227 1170

81351 0 81351

Výrobky

1560 1560 1170

034 10667 10667Nedokon�ená výroba a polotovary

0

0

436 327

038

035

Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny 036

0

62395

Zboží 037

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení 043

046

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (�. 49 až 57) 048

9. Jiné pohledávky 057

Krátkodobý finan�ní majetek                            (�. 59 až 62)C.  IV.

2. Ú�ty v bankách

0

0

436 327436

C.  II.      1.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (�. 40 až 47) 039

6.

0Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 041

042 0

Pohledávky z obchodních vztah� 040 436

0

3. Pohledávky - podstatný vliv

0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0

0

6. Dohadné ú�ty aktivní 045

8. Odložená da�ová pohledávka 047 0

7. Jiné pohledávky

0 62395

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 1235 1235

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 050 0

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky sdružení 052

2.

0

03. Pohledávky - podstatný vliv 051

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061

6208

28863 28863

27176055

056

85

058 6293

0

5121

5. Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 053

7.

6208

0 6293 306

85

1294

27176

16

10436

0

5121

28371

290

2.

062 0

0

060

C.  IV.     1. Peníze 059

8. Dohadné ú�ty aktivní

Krátkodobé poskytnuté zálohy

6. Stát - da�ové pohledávky 054

7534

9107

D.  I. �asové rozlišení                                             (�. 64 až 66) 063 333 0 333 218

4. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek

0

D.  I.       1. Náklady p�íštích období 064 333 333

066 0

218

2. Komplexní náklady p�íštích období 065

C.  I.

C.  I.       1.

2.

3.

4.

5.

3. P�íjmy p�íštích období



A.  II.      1.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

Ozna�ení

a

PASIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

A. Vlastní kapitál                              (�. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068

A.  I. Základní kapitál                                               (�. 70 až 72) 069

Emisní ážio

2.

3. Zm�ny základního kapitálu 072

A.  II. Kapitálové fondy                                             (�. 74 až 78) 073

2. Ostatní kapitálové fondy 075

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách spole�ností

Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Ned�litelný fond 080

2. Statutární a ostatní fondy 081

A.  V. Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-) 085

A.  IV. Výsledek hospoda�ení minulých let                      (�. 83 + 84) 082 89

A.  IV.    1. Nerozd�lený zisk minulých let 083

2.

B. Cizí zdroje                                       (�. 87 + 92 + 103 + 115) 086

B.  I.

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních p�edpis� 088

2. Rezerva na d�chody a podobné závazky 089

4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (�. 93 až 102)

6. Vydané dluhopisy 098

Závazky - ovládající a �ídící osoba

3. Rezerva na da� z p�íjm� 090

4. Ostatní rezervy 091

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztah� 093

2.

5.

092

8. Dohadné ú�ty pasivní

094

3. Závazky - podstatný vliv 095

096

7. 099

100

10.

Jiné závazky 101

Dlouhodobé p�ijaté zálohy 097

Dlouhodobé sm�nky k úhrad�

Odložený da�ový závazek

9.

102

00

Rezervy                                                         (�. 88 až 91) 087

0

20

20

716

71689

6773

75280

0

5080

28083

0

20

0

PASIVA CELKEM                          (�. 68 + 86 + 119) 067

3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� 076

A.  I.       1. Základní kapitál 070

5. Rozdíly z p�em�n spole�ností 078

A.  III. Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (�. 80 + 81)

079

074

4. 077

B�žné 
ú�etní období

5

Minulé
ú�etní období

6

82362 34099

7082 6016

200

200

200

200

20



C.  I.       1.

Sestaveno dne:

Právní forma ú�etní jednotky:

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky:

B.  IV.     1. Bankovní úv�ry dlouhodobé 116

0B.  IV. Bankovní úv�ry a výpomoci                         (�. 116 až 118) 115 2515

11. Jiné závazky 114

Dohadné ú�ty pasivní 113 7100668310.

9. Vydané dluhopisy 112

73848. Krátkodobé p�ijaté zálohy 111 44507

109

5. Závazky k zam�stnanc�m 108

7. Stát - da�ové závazky a dotace 110 80

2846. Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní

4484

4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m sdružení 107 11

3. Závazky - podstatný vliv 106

Ozna�ení

a

PASIVA            

b

�íslo 
�ádku

c

3382. Závazky - ovládající a �ídící osoba 105

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztah� 104

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (�. 104 až 114) 103

C.  I. �asové rozlišení                                           (�. 120 + 121) 119 0

3. Krátkodobé finan�ní výpomoci 118

2. Krátkodobé bankovní úv�ry 117 2515

Výdaje p�íštích období 120

0

Minulém
ú�etní období

6

72765

20717

28083

13257

B�žné 
ú�etní období

5

2.

1.10.2012

Podpisový záznam: 

Výnosy p�íštích období 121



P�íloha �. 12
Zpracováno v souladu s vyhláškou

�. 500/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

ke dni

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti

2535

Aktivace

Výkonová spot�eba                                                                    (�. 09 + 10)

Spot�eba materiálu a energie

Služby

P�idaná hodnota                                                                  (�. 03 + 04 - 08)

0

16129

16129

Obchodní marže                                                                         (�. 01 - 02)

Výkony                                                                                   (�. 05 až 07)

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb

0

Osobní náklady                                                                       (�. 13 až 16)

-676

6941356

Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních náklad� p�íštích období

Ostatní provozní výnosy

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

175

0

7

0

Tržby z prodeje materiálu

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (�. 23 + 24)

24

1757Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (�. 20 + 21)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Sociální náklady

123

87

719

14

40

Dan� a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti a družstva

    IV.

G.

178915

168248

10667

14997176562

1132

80

2353

2934

1131

13866

15393

161169

18

13 62

Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní

2175

30

H.

    V.

*

I. P�evod provozních náklad�

    III.       1 20

C.         2.

D. 17

E. 18

C.         4. 16

    III.

Mzdové náklady

-565Provozní výsledek hospoda�ení
                         [�. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

F.           1 23

1237

61

25

27

    III.       2 21

F. 22

F.          2

Ostatní provozní náklady

P�evod provozních výnos� 28

29

    II. 04

    + 11

B.         2. 10

C.         1.

C. 12

C.         3. 15

    + 03

    II.      1. 05

B.         1. 09

B. 08

3.  07

2.  06

Ozna�ení

a

�íslo 
�ádku

c

     I. 01Tržby za prodej zboží

A. 02Náklady vynaložené na prodané zboží

minulém
2

sledovaném
1

Skute�nost v ú�etním obdobíTEXT            

b

I� Sídlo, bydlišt� nebo místo

podnikání ú�etní jednotky

19

26

30.6.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný 

(v celých tisících K�) název ú�etní jednotky

XYZ, s. r. o.



Sestaveno dne: 

Právní forma ú�etní jednotky: 

P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: 

Podpisový záznam: 

 - odložená

 - splatná

P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-)

Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                           (�. 53 - 54 - 55)

59

0

31.3.2013

1373

60 6773 1373

0 0

56

0

55

     *

1556

     *** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-)                            (�. 52 + 58 - 59)

S. 2. 57

T.

58

     **** 61Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       (�. 30 + 48 + 53 - 54) 6773

R.

    XIII. 53Mimo�ádné výnosy

S. 1.

S.

54

Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti                                                (�. 56 + 57)

Mimo�ádné náklady

     **

Q. 2.

50

52 6773

 - odložená

 - splatná

Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 (�. 30 + 48 - 49)

Q. 1.

Da� z p�íjm� za b�žnou �innost                                                    (�. 50 + 51)

Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�

minulém
2

183

51

32

31

0

1654

    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku                                 (�. 34 až 36)

J.

Ozna�ení

a

35

�íslo 
�ádku

c

Skute�nost v ú�etním období

sledovaném
1

     VI.

34

33 0

    VII. 1.
Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách a v ú�etních
jednotkách pod podstatným vlivem

Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

Prodané cenné papíry a podíly

    VII. 3. 36

Náklady z finan�ního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku

    VIII. 37Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku

     X. 42

K. 38

Výnosové úroky

L. 40Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

M. 41Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti                   (+/-)

     IX. 39

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl�    VII. 2.

    XII.

O. 45 1723Ostatní finan�ní náklady

    XI. 44 8496Ostatní finan�ní výnosy

N. 43 36Nákladové úroky

Q. 49 0

48 7338Finan�ní výsledek hospoda�ení
 [(�. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

     *

46P�evod finan�ních výnos�

P. 47P�evod finan�ních náklad�

183

1308

1495

1262

113

601

TEXT            

b


