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Anotace 

 

Bakalářská práce Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení  

 se zabývá  finanční situací podniku Hadač a Zapletal, s.r.o. v období let 2006 – 2009 

pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. V teoretické části práce je 

nastíněn profil dané společnosti a vysvětlen pojem finanční analýza, na jejichţ 

principech je finanční rozbor proveden. V druhé části práce jsou pak získaná data 

vyhodnocena a porovnána s daty stanovenými pro ţádoucí rozvoj společnosti. Na 

základě těchto výsledků jsou navrhnuty zásady pro zlepšení současného stavu 

společnosti a její perspektivní vývoj v budoucnosti. 

 

Anotation  

 

The submitted thesis Evaluation of the Financial Situation of a Company is 

taking care of  financial situaton of the Hadač a Zapletal, s.r.o. company  in period 

between the years 2006 and 2009 on the basic of selected methods of the Financial 

Analysis.  In the theoretical part there is  outlined profile of mentioned company and the 

Financial Analysis concept in which basis  is explained .  

 In the second part obtained data are evaluated and compared with ideal datas for 

company growth.On the basis of this results, steps for improving present situation in the 

company  and its perspective future are proposed.  
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ÚVOD 

 

Základním cílem kaţdé společnosti a kaţdého podnikatele je z dlouhodobého 

hlediska maximalizace zisku a trţní hodnoty společnosti. Tohoto lze dosáhnout 

správným vyuţitím kapitálu, ať uţ vlastním nebo cizím. 

 Finanční analýza se v dnešní době, kdy se ekonomické subjekty snaţí vyuţívat 

co nejefektivněji své zdroje a tak dosáhnout výhody nad svými konkurenty, stala velmi 

důleţitým nástrojem v řízení firem. Podaří-li se nám vhodně aplikovat základní metody 

finančního hodnocení společnosti, dostane management společnosti hodnotný nástroj k 

finančnímu řízení. Finanční analýza dokáţe s časovým předstihem informovat o 

moţných problémech v hospodaření firmy a pomocí vhodných ukazatelů upozornit na 

nutnou změnu v ekonomickém procesu. Při jednodušší struktuře firmy s přehledným 

zastoupením majetku a jiných finančních zdrojů, výroby i odbytu je moţno zpracovat 

hodnocení detailněji a tudíţ kvalitněji pro bezprostřední rozhodovací úroveň.  Firmy by 

také měly zváţit efektivnost práce s účetními daty, která má mnohem větší efektivitu 

neţ-li tomu je u velkých nadnárodních společností a bank, které jiţ s těmito daty 

obvykle pracují. 

 Potravinářský průmysl jako odvětví je poměrně specifický. Vzhledem k různým 

dotacím zemědělců v Evropě jsou suroviny, ale i hotové produkty mnohdy z různých 

koutů Evropy. To bohuţel negativně ovlivňuje české výrobce, kteří jsou buď 

vytlačování levnějšími produkty ze zemí EU, nebo jsou nuceni odebírat suroviny taktéţ 

ze zahraničních zdrojů, čímţ napomáhají k destrukci českého zemědělství avšak je 

jasné, ţe kaţdý se stará  o své podnikání a ostatní neřeší. Dalším obrovským problémem 

jsou velké obchodní řetězce. Díky nim velká část drobných výrobců zkrachovala nebo 

se potýká s existenčními problémy. Díky nulové regulaci ze strany státu se tyto 

nadnárodní řetězce stávají katem domácích malovýrobců a napomáhají tak k vyhlazení 

drobných podnikatelů a regionálních výrobců.  Pro drobné podnikatele je takřka 

nemoţné se do těchto velkých řetězců dostat, ale paradoxně o to většina z nich ani 

nestojí. Vzhledem k obrovským poplatkům za moţnost prodeje a také téměř směšnými 

výkupními cenami si mohou prodej ve velkých obchodních řetězcích dovolit pouze ti 

nejsilnější na trhu. 
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 Společnost Hadač a Zapletal, s.r.o. byla v rámci jihomoravského regionu 

oceněna řadou ocenění jako například Zlaté plody Jiţní Moravy, Chuť Jiţní Moravy a 

Slovácká klobása. Získaná ocenění je třeba prezentovat zákazníkům, aby viděli, ţe 

kvalitu výrobků garantuje nejenom výrobce, ale například i instituce, které tyto ocenění 

zaštiťují. Například Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně nebo 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje.  Tyto ocenění jsou uvedena v příloze.  

Značku Klasa povaţuje společnost za zprofanovanou a proto o její získání nestojí.  

 Práce je rozdělena do několika částí. První kapitola se kompletně zabývá 

teoretickými východisky finanční analýzy. Nejdříve se jedná o finanční analýzu, kterou 

lze aplikovat obecně pro jakýkoli podnik. Po obecném seznámení s finanční analýzou 

práce pojednává o uţivatelích a zdrojích analýzy. Stručná charakteristika jednotlivých 

cílových skupin seznamuje s prvotními důvody provádění zkoumání podniků. V rámci 

metod finanční analýzy se práce zabývá konkrétními moţnostmi postupu při provádění 

finanční analýzy. 

Všechny poznatky pro teoretickou část čerpám ze studijních materiálů, odborné 

literatury a internetových zdrojů, které uvádím v seznamu literatury. Pro praktickou část 

vyuţívám především údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ale vycházím i z interních 

informací, které mi poskytl podnik 

Druhá část se zaměřuje na aplikaci metod finanční analýzy. Konkrétně pak na 

finanční analýzu společnosti Hadač a Zapletal, s.r.o. Jedná se o regionálního producenta 

masných výrobků s dlouholetou tradicí na trhu. Na základě výročních zpráv nejdříve 

provedu horizontální a vertikální analýzu. Dále provedu analýzu pomocí aplikace 

poměrových a rozdílových ukazatelů. Závěr se věnuje shrnutí zjištěných výsledků, 

uvedení vlastního hodnocení a stanovení doporučení pro podnik. 

 Vzhledem k úzkým vazbám na společnost a mou částečnou zainteresovanost je 

v mém vlastním zájmu, aby výsledky co nejvěrněji vystihovaly skutečnost a aby 

navrhnutá řešení byla realizovatelná a pro podnik přínosná.  
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1 CÍLE A METODY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

  

Cílem bakalářské práce je provést na základě získaných teoretických poznatků 

finanční analýzu respektive analyzovat současnou finanční situaci společnosti Hadač a 

Zapletal, s.r.o. Dále zhodnotit s pouţitím vybraných metod finanční analýzy její 

finanční zdraví a odkrýt případně její slabé stránky, které teď nebo v budoucnu mohou 

znamenat problém. Na základě analýzy, ale také vlastních poznatků a ankety mezi 

veřejností budu navrhovat opatření, která povedou ke zlepšení současné finanční situace 

společnosti.  

 Společnost na první pohled vypadá jako stabilní se svým pevným místem na 

trhu. V dnešní nejisté době je však nutné být napřed a snaţit se neustále inovovat a 

zlepšovat ať uţ výrobky, tak i výrobní proces. Obrovským problémem tohoto odvětví je 

téměř nulová podpora ze strany státu. Ten častěji podporuje spíše zahraniční investory, 

kteří následně vytlačují drobné podnikatele podílející se nemalou měrou podílejí na 

příjmech státního rozpočtu. Jako zainteresovaná osoba, která je spjata s tímto oborem 

podnikání, vidím, ţe toto podnikání patří k nejnáročnějším. I kdyţ se říká, ţe lidé budou 

jíst maso vţdy, neznamená to nic zásadního. Hlavním problémem dnešního 

potravinářského průmyslu jsou velké nadnárodní řetězce provozující hypermarkety a 

supermarkety, ale také sílící konkurence ze zahraničí, kde jsou kolikrát příznivější 

podmínky pro podnikatele a je pro ně výhodné i přes nákladnou logistiku dováţet 

potraviny do České republiky. 

 Cílem bakalářské práce nebude doporučovat velké obchodní řetězce, logicky je 

to největší moţný odběratel, ale při současných podmínkách a moţnostech analyzované 

společnosti se pokusím navrhnout řešení reálné, které by společnost výrazněji 

nezatíţilo. 

Věřím, ţe tato bakalářská práce bude pro společnost Hadač a Zapletal, s. r. o. 

přínosem a bude inspirací pro další kroky vedení společnosti. 
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2 TEORETICKÉ POZNATKY Z DANÉ OBLASTI 

 

2.1 Pojetí a postup finanční analýzy 
 

„Hlavním úkolem finanční analýzy podniku je neustále vyhodnocovat ekonomickou 

situaci podniku a její vývoj, příčiny jejího stavu a vývoje, posuzovat vyhlídky na finanční 

situaci podniku v budoucnosti, připravit podklady pro opatření ke zlepšení ekonomické 

situace podniku, k zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění 

rozhodovacích procesů.“ 
1
 Finanční analýza je tedy zhodnocením, diagnózou minulého 

vývoje hospodaření podniku. Zhodnocením minulosti však nekončí. Její nedílnou 

součástí je především poskytnout návrhy na opatření do budoucnosti a tím se stala 

součástí, moţná lépe řečeno pomocníkem, rozhodovacího procesu podniku.  

„Analýza celkové finanční výkonnosti podniku předpokládá 2 možné přístupy k finanční 

analýze. Bývá rozlišována finanční analýza fundamentální a technická“.
2
 

Fundamentální analýza je zaměřena zejména na hodnocení vnitřního a vnějšího 

prostředí podniku v právě probíhající fází ţivotnosti s ohledem na základní cíle Na 

druhou stranu technická analýza vychází z údajů kvantitativních, které čerpá 

především z účetních výkazů. Ty zpracovává pomocí různých matematických či 

statistických metod a následně jim dává kvalitativní rozměr jejich vyhodnocením. 

Cíle finanční analýzy se mohou lišit, a to v závislosti na konkrétním uţivateli finanční 

analýzy. (6) 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
  KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza. Vydání 2. Brno: Akademie Sting, 2006. 77 s. ISBN 

8086342557. 
2
 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza. Vydání 1. Brno: Masarykova un., 1998. 190 s. ISBN 

8021017759. 
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2.2 Uţivatelé finanční analýzy 
 

2.2.1 Obchodní partneři 

 

Dělí se na dodavatele a odběratele, zaměřují se zejména na platební morálku. 

Dodavatelé prostřednictvím finanční analýzy ověřují solventnost a likviditu firmy a na 

základě znalostí si vybírají nejvhodnějšího odběratele. Odběratelé mají celkový zájem 

na finanční stabilitě firmy, aby sami neměli potíţe s plynulostí výroby. (8) 

2.2.2 Zaměstnanci 

 

Na celkové finanční stabilitě podniku mají přirozeně velký zájem. Bývají 

motivování hospodářskými výsledky, zajímají se o benefity zaměstnání, mzdové a 

sociální perspektivy. (5) 

2.2.3 Banky a jiní věřitelé 

 

Vyţadují po potencionálním dluţníkovi co nejvíce informací  

o finanční situaci.  Při poskytnutí úvěru si finanční analýzou většinou  prověřují, zda je 

podnik schopný hradit úroky a splátky. (5) 

2.2.4 Konkurenti   

 

Zajímají se o finanční informace konkurenčních podniků za účelem srovnání 

s jejich výsledky hospodaření. Rovněţ se snaţí odhalit slabé a silné stránky 

konkurenčních podniků a tím upevnit své postavení na trhu. (5) 

2.2.5 Stát a jeho orgány  

 

Stát se zajímá o účetní data z mnoha důvodů. „Ve většině případů se jedná  

o kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, 

získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou, rozdělování finanční 

výpomoci“.
3
 

 

                                                 
3
 KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví. 5. vyd. Praha : Polygon, 2005. 526 s. ISBN: 80-7273-129-7. 
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2.2.6 Majitelé 

 

Poslední a nejspíše i nejdůleţitějšími uţivateli finanční analýzy jsou majitelé 

firem. Finanční analýzou si ověřují, zda jejich investované prostředky jsou náleţitě 

zhodnocovány a řádně vyuţívány. „Nejvíce se zajímají o vývoj ukazatelů tržní hodnoty 

firmy, ukazatele výnosnosti, sledují rovněž vztah peněžních toků vůči dlouhodobým 

závazkům podniku“.
4
 

 

2.3 Zdroje vstupních dat 

 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry závisí 

na pouţitých vstupních informacích. Pouţité vstupní informace by měli být nejen 

kvalitní, ale zároveň také komplexní. Důvodem pro toto tvrzení je fakt, ţe je nutno 

podchytit pokud moţno všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit 

výsledky hodnocení finančního zdraví firmy. Základní data jsou čerpána především z 

účetních výkazů. Nejdostupnější informace o firmě najdeme ve výroční zprávě 

společnosti. (7) 

 

Vyjdeme-li z finanční analýzy, tak jejím hlavním úkolem je ověření obchodní 

zdatnosti podniku a tím udrţení majetkově finanční stability. Pro to abychom mohli 

úspěšně začít zpracovávat finanční analýzu, jsou důleţité zejména základní účetní 

výkazy:  

 

 Rozvaha  

 Výkaz zisků a ztráty  

 Výkaz cash flow  

 

 

 

                                                 
4
 ŢIVĚLOVÁ, I. Finanční řízení podniku I. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická 

univerzita v Brně, 2001. 105 s. ISBN 80-7157-339-6. 
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2.3.1 Rozvaha 

 

Rozvaha je základním zdrojem informací o celkové struktuře majetku. Bilanční 

formou zachycuje stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů 

jejich financování (pasiva) vţdy k určitému datu. Platí bilanční pravidlo, ţe suma aktiv se 

musí rovnat sumě pasiv. 

2.3.2 Výkaz zisku a ztrát 

 

Výkaz zisku a ztrát je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Zachycuje pohyb výnosů a nákladů, v ţádném případě 

však pohyb příjmů a výdajů.  V rámci analýzy výkazu zisku a ztrát hledáme odpověď na 

otázku „ jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňují nebo spíš ovlivňovaly 

výsledek hospodaření.“  
5
 

 

 

Schéma č.1 – Členění výsledku hospodaření 

            

 

 

Zdroj :  RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza-metody,ukazatele,využití v praxi. Vydání 3. Praha:Grada, 

2010. 32 s. ISBN 978-80-247-3308-1 

 

 

                                                 
5
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza-metody,ukazatele,využití v praxi. Vydání 3. Praha:Grada, 2010. 32 

s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
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2.3.3 Přehled o finančních tocích (cash flow) 

 

V podmínkách České republiky jde o výkaz velmi mladý a nepříliš dlouho 

vyuţívaný, kdyţ podle dostupných informací byl poprvé sestavován v roce 1993.„Jde o 

účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) 

s jejich užitím (výdaji) za určité období – slouží k posouzení skutečné finanční situace.“ 

6
 

Výkaz finančních toků tedy odpovídá na otázku:  Kolik finančních prostředků 

daný podnik vytvořil a k jakým účelům tyto prostředky pouţil? Tento výkaz také 

dokládá fakt, ţe peníze a zisk nejsou jedno a totéţ. 

2.3.4 Výroční zpráva  

 

Výroční zpráva se na rozdíl od účetní závěrky neorientuje pouze na minulost. 

Její součástí jsou i údaje o důleţitých skutečnostech, které nastaly mezi datem, kdy byly 

schváleny účetní výkazy k předání mimo účetní jednotku a datem schválení účetní 

závěrky.  „Výroční zpráva je zpráva o hospodářské a finanční situaci podniku za 

uplynulý rok, která musí být povinně zpracována společnostmi povinně auditovanými.“ 

7
 Účelem je komplexně informovat o vývoji výkonnosti podniku, jeho činnostech a 

stávajícím hospodářským postavením.  

 

2.4 Nedostatky finanční analýzy  
 

Nedostatky finanční analýzy pramení z úskalí, která přináší především účetní 

výkazy. K nejdůleţitějším patří orientace na historické ceny a vliv nepeněţních faktorů. 

Největším problémem je oceňování majetku a závazků na principu historických cen. I 

přes odepisování neodráţí skutečnou současnou hodnotu aktiv a pasiv. V účetních 

výkazech také nejsou zahrnuty poloţky jako lidské zdroje, zkušenosti a kvalifikace 

zaměstnanců, podpora společnosti významnými hospodářskými subjekty apod. (12) 

 

                                                 
6
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza-metody,ukazatele,využití v praxi. Vydání 1. Praha:Grada, 2010. 34 

s. ISBN 978-80-247-3308-1 
7
 ČERNÁ, Alena. Finanční analýza. Vydání 1. Praha: Bankovní institut, 1997. 293 s. 
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2.5 Metody finanční analýzy 

 

Metody technické finanční analýzy se dají obecně rozdělit na metody, které 

vyuţívají elementární matematiku a na metody, které jsou zaloţeny na sloţitějších 

matematických postupech. Jednotlivé metody finanční analýzy by měly být vybírány 

s ohledem na jejich další uţití, podle konkrétních cílů podnikatelského záměru a podle 

potřeb uţivatelů finanční analýzy.  Volba metody musí být učiněna s ohledem na:  

 

 Účelnost - musí odpovídat předem zadanému cíli. Musíme vzít v potaz, ţe ne 

pro kaţdou firmu je vhodná stejná soustava ukazatelů či konkrétní jedna metoda. 

Interpretace musí být provedena citlivě s důrazem na moţná rizika, která by 

mohla vyplynout z chybného pouţití analýzy.(9) 

 

 Nákladnost - náklady vynaloţené na provedení analýzy by měly být přiměřené 

její návratnosti, hloubka a rozsah analýzy musí odpovídat očekávanému 

ohodnocení rizik spojených s rozhodováním. (9) 

 

 Spolehlivost - nelze zvýšit mnoţstvím zkoumaných podniků, vystačíme si 

s kvalitnějším vyuţitím dostupných dat. Čím spolehlivější budou výchozí 

informace, tím spolehlivější budou výstupy z provedené analýzy.  (9) 

 

Základem nejrůznějších metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Jsou obvykle 

vymezovány jako formalizované zobrazení hospodářských procesů. Při jejich přímém 

převzetí z účetních výkazů jsou vyjádřeny v peněţních jednotkách, ale matematickými 

operacemi je lze převést na výsledky v jiných jednotkách jako např. v jednotkách času, 

v procentech.  
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2.6 SWOT analýza 
 

„SWOT analýza muže být velmi užitečným způsobem sumarizace předchozích 

analýz. Údaje pro SWOT analýzu můžeme získat například srovnáním s konkurencí“ 
8
 

nebo dotazováním zákazníků či náhodných lidí z okolí společnosti. SWOT analýza 

diagnostikuje silné a slabé stránky (strengths and weaknesses), hrozby (threats) a 

příleţitosti (opportunities) podniku. Název této metody plyne z počátečních písmen 

anglických názvu. Klíčové faktory jsou rozděleny ve čtyřech kvadrantech tabulky 

SWOT. 

 

2.7 FINANČNÍ UKAZATELE 

 

Elementární metody finanční analýzy pracují s ukazateli, coţ jsou buď přímo 

poloţky v účetních výkazech, nebo čísla z nich odvozená. Je nutné si uvědomit, ţe u 

finančních analýz sehrává nejdůleţitější roli časové hledisko. Čím kratší bude doba, za 

kterou firmu posuzujeme a čím měně informacemi budeme disponovat, tím více 

nepřesností se můţe při interpretaci výsledků analýzy objevit. Počet ukazatelů je 

značný, proto je vhodné si je uspořádat dle několika hledisek. 

 

Schéma č.2 – Členění finančních ukazatelů 

 

 

Zdroj :  RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza-metody,ukazatele,využití v praxi. Vydání 3. Praha:Grada, 

2010. 32 s. ISBN 978-80-247-3308-1 

 

                                                 
8
 KEŘKOVSKÝ M., VYKYPĚL, O.: Strategické Řízení. Teorie pro praxi. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2002. 

172
 
str ISBN 80-7179-578-X,. 
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Extenzivní ukazatele nesou informace o rozsahu. Představují kvantitu v jejich 

přirozených jednotkách, u účetních výkazů je to v peněţních jednotkách. Do kategorie 

extenzivních ukazatelů patří stavové, tokové, rozdílové a nefinanční ukazatele. 

 

Stavové ukazatele jsou poloţky rozvahy, jeţ vypovídají o stavu majetku a jeho zdrojů 

k určitému okamţiku. Tedy plní primární úkol účetnictví. Z těchto ukazatelů se 

v podstatě odvozují ostatní ukazatele jako jejich rozdíly či podíly a pak mluvíme o 

rozdílových a poměrových ukazatelích.  

 

Tokové ukazatele informují o změně extenzivních ukazatelů za určité období. 

Typickým tokovým ukazatelem je zisk, který představuje rozdíl mezi výnosy a náklady.  

 

Rozdílové ukazatele jsou rozdílem stavu určitých skupin aktiv a pasiv. Nejčastěji 

pouţívanými rozdílovými ukazateli jsou čistý pracovní kapitál, čistý pracovní majetek a 

čisté pohotové prostředky. 

 

2.7.1 Elementární metody finanční analýzy 

2.7.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 
Při provádění analýzy absolutních výkazů vycházíme z účetních výkazů, 

konkrétně tedy z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Tyto ukazatele vyuţíváme zejména 

k analýze vývojových trendů a procentnímu rozboru komponent. (10) 

 

2.7.1.2 Horizontální analýza 
 

 

Horizontální analýza se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů. Je 

potřeba připomenout nutnost dostatečně dlouhých časových řad, neboť precizně vedená 

data mohou znamenat, méně nepřesnosti Analýza přejímá přímo data, které jsou získány z 

účetních výkazů, případně z výročních zpráv. Cílem horizontální analýzy je tedy absolutně i 

relativně změřit intenzitu změn jednotlivých poloţek. (10) 
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2.7.1.3 Vertikální analýza  

 

Zabývá se vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Jde hlavně  

o poměřování jednotlivých poloţek účetních výkazů k celkové sumě aktiv a pasiv. Tato 

metoda umoţňuje srovnávat výkazy z jednotlivých let a podniky daného oboru mezi 

sebou. Posuzujeme při tom jak strukturu aktiv, tak i pasiv. Struktura aktiv má za úkol 

informovat do čeho firma investovala svěřený kapitál a do jaké míry při investičním 

procesu byla zohledňována výnosnost. Dlouhodobější investice představují výnosnější 

aktivum neţ investice krátkodobé. Struktura pasiv ukazuje, z jakých zdrojů byl majetek 

pořízen. Obecné je levnější financování cizí a krátkodobé. Podnik by měl vhodně 

rozloţit finanční zdroje, aby omezil finanční riziko plynoucí z vyuţívání zdrojů 

financování.(10) 

 

2.7.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

„K analýze a řízení finanční situace firmy (zejména jeho likvidity) slouží 

rozdílové ukazatele označované jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). 

Fond je chápán jako agregace (shrnutí) určitých stavových ukazatelů vyjadřujících 

aktiva nebo pasiva respektive jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých 

aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv (tzv. čistý fond).“ 
9
   Jak je jiţ z názvu této 

metody patrné, vyuţívá rozdílu vybraných ukazatelů. Nejčastěji pouţívaným fondem je 

čistý pracovní kapitál.  

 

2.7.2.1 Čistý pracovní kapitál 

 

vyjadřuje vztah mezi majetkovou a finanční strukturou podniku. Je konstruován jako 

rozdíl mezi oběţnými aktivy a krátkodobými závazky, tedy: 

 

ČPK = oběţná aktiva – krátkodobé závazky 

                                                 
9
 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. Vydání 2. Brno: 

Computer Press, 2001. 220s. ISBN 8072265628. 
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Nelze určit správnou výši čistého pracovního kapitálu. Také neplatí, ţe čím více, tím 

lépe. Souvisí se zlatým pravidlem financování, které říká, ţe stálá aktiva by měla být 

financována dlouhodobými zdroji a oběţná aktiva zdroji krátkodobými. (11) 

2.7.2.2 Čisté pohotové prostředky 

 

  Pokud chceme sledovat vývoj okamţité likvidity podniku, preferujeme 

sledování ukazatele čistých pohotových prostředků před ukazatelem čistý pracovní 

kapitál. Čistý pracovní kapitál zahrnuje poloţky málo likvidní (nedobytné pohledávky, 

pohledávky na delší obchodní úvěr,…). Málo likvidní poloţky vztah mezi čistým 

pracovním kapitálem a okamţitou likviditou silně oslabují. To můţe vést k tomu, ţe čistý 

pracovní kapitál roste, ale likvidita můţe klesat. Právě z těchto důvodů se pro sledování 

okamţité likvidity pouţívá ukazatel čisté pohotové prostředky. (11) 

 

2.7.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Jednou z nejoblíbenějších a nejpouţívanějších metod finanční analýzy je analýza 

účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů. Jsou nenáročné na výpočet a často mají 

vysokou vypovídací schopnost. Tyto ukazatele mohou být podílové (poměřují část celku a 

celek) nebo vztahové (poměřují dvě samostatné veličiny). Mezi základní poměrové 

ukazatele, které si přiblíţíme, patří ukazatele likvidity, zadluţenosti, rentability, aktivity 

a provozní ukazatele. (12) 

2.7.3.1 Ukazatele likvidity  

 

Schopnost podniku splácet své dluhy patří mezi základní podmínky jeho 

existence. Podnik je plně likvidní tehdy, má-li dostatečnou výši peněţních prostředků na 

včasnou úhradu splatných dluhů. V případě, ţe tomu tak není, dostává se do finančních 

potíţí. Naproti tomu likvidita některé formy majetku vyjadřuje schopnost s jakou je 

tento majetek moţno přeměnit na peníze. Obecně lze říci, ţe ukazatele likvidity mají 

obecný tvar podílu toho, čím je moţné platit k tomu, co je nutné platit. Z hlediska názvu 

a obsahu ukazatelů se zpravidla pouţívají tyto tři základní ukazatele: (12) 
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Běţná likvidita 

 

Označována jako likvidita 3. stupně nebo také current ratio.  Ukazatel běţné likvidity 

ukazuje, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele v případě, ţe by veškerá svá 

aktiva proměnil na peněţní prostředky. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je 

pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku.(7) 

 

Běžná likvidita= 
oběžná aktiva 

 
Krátkodobé závazky 

 

 

Pohotová likvidita 

 

Označována jako likvidita 2. stupně nebo taky acid test. Eliminuje nedostatky běţné 

likvidity.  Při výpočtu tohoto ukazatele se bere v úvahu struktura oběţných aktiv 

z hlediska likvidity. Poměřují se jen tzv. pohotová oběţná aktiva (odstraníme nejméně 

likvidní část oběţných aktiv, zásoby) ke krátkodobým závazkům. (7) 

 

Pohotová likvidita= 
(oběžná aktiva - zásoby) 

 
krátkodobé závazky 

 

 

Okamţitá likvidita 

 

Označována jako likvidita 1. stupně nebo taky cash ratio. Vstupují do ní jen ty 

nejlikvidnější poloţky z rozvahy. Pod tímto pojmem rozumíme peníze v pokladně, účty 

v bankách a krátkodobý finanční majetek. Informuje o tom, kolikrát je firma schopna 

uhradit okamţitě své závazky.(7) 

 

Okamžitá likvidita= 
pohotové platební prostředky 

 
Krátkodobé závazky 
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2.7.3.2 Ukazatelé zadluţenosti  

 

Pojmem „zadluženost“ vyjadřujeme skutečnost, ţe podnik pouţívá 

k financování aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. Zadluţenost podniku velmi 

úzce souvisí s jeho platební schopností.  V reálné ekonomice u velkých společností 

nelze dosáhnout toho, ţe by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního nebo 

naopak jen z cizího zdroje. Platí, ţe cizí zdroje by výrazně neměly převyšovat zdroje 

vlastní.  (13) 

 

Celková zadluţenost  

 

Celková zadluţenost informuje podnik o tom, z kolika procent jsou celková 

aktiva financována cizím kapitálem. Za „normální“ hodnotu bývá povaţována 

zadluţenost okolo 30-50%. Pokud by byla zadluţenost vyšší neţ 100%, jednalo by se o 

předluţený podnik. (13) 

 

Celková zadluženost = 
cizí kapitál 

 
celková aktiva 

 

Koeficient samofinancování  

 

Tento ukazatel dává přehled o finanční struktuře podniku, do jak velké míry jsou 

aktiva financována vlastním kapitálem. Slouţí jako doplněk k ukazateli celkové 

zadluţenosti.(13) 

 

Koeficient samofinancování= 
vlastní kapitál 

 
celková aktiva 
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Úrokové krytí  

 

Úrokové krytí udává, kolikrát je firma schopna hradit úroky ze svého zisku. 

Vyjadřuje se jako podíl zisku před odečtením úroků a daní a celkovým ročním 

úrokovým zatíţením.(13) 

 

úrokové krytí= 
EBIT 

 
nákladové úroky 

 

2.7.3.3 Ukazatele rentability 

 

Měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku pouţitím 

investovaného kapitálu. Tyto ukazatele jsou konstruovány pomocí ukazatelů z výkazu 

zisků a ztrát i z rozvahy, přičemţ platí, ţe v čitateli bývá nějaká podoba zisku a ve 

jmenovateli potom nějaký druh kapitálu. Pokud budeme analyzovat časové řady 

rentability, měla by se zde vyskytovat rostoucí tendence. Jedná se o ukazatele, které 

budou nejvíce zajímat akcionáře a potencionální investory avšak jejich význam je 

mnohem širší. (14) 

 

Zpravidla jsou vykazovány následující kategorie zisku: (17) 

 

 zisk před odečtením odpisů, úroků, daní a amortizace = EBITDA 

 zisk před odečtením úroků a daní = EBIT 

 zisk před zdaněním = EBT 

 čistý zisk (po zdanění) = EAT  
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Schéma č.3 – Grafické znázornění jednotlivých kategorií zisku 

 

 

Zdroj:  NÝVLTOVÁ,R. a MARINIČ, P. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy. 1. vydání. 

Praha : Grada Publishing, 2010. 165s. ISBN 978-80-247-3158-2. 

 

Rentabilita celkového vloţeného kapitálu (ROA) 

 

Odráţí celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány. Celkový vloţený kapitál chápeme jako součet 

vlastního a cizího kapitálu, tedy celková aktiva. Konstrukce tohoto ukazatele není 

jednoznačná, jelikoţ různí autoři pouţívají různé podoby zisku. Nejpouţívanější však 

je:  (14) 

ROA= 
EBIT 

 
celková aktiva 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

Bývá důleţitý zejména pro vlastníky (společníky), protoţe představuje 

výnosnost jejich vloţených prostředků. Obecně platí, ţe by tento ukazatel měl být vyšší 

neţ je úroková míra bezrizikových cenných papírů. (14) 

 

ROE= 
EAT 

 
vlastní kapitál 
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Rentabilita trţeb (ROS) 

 

V ukazateli rentability trţeb se odráţí celková cenová strategie firmy. Ve 

vývojové řadě by měl vykazovat stoupající tendenci. Za výsledek hospodaření můţeme 

dosadit zisk po zdanění (EAT) nebo zisk před odečtením úroků a daní (EBIT). (14) 

 

ROS= 
zisk 

 
tržby 

2.7.3.4 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatel aktivity udává, zda je podnik schopen vyuţívat vloţené prostředky. 

Většinou jsou konstruovány jako ukazatele rychlosti nebo doby obratu jednotlivých 

poloţek aktiv. Obrat udává, kolikrát během roku se daná poloţka vyuţije. Doba obratu 

udává, za kolik dní se daná poloţka obrátí. (15) 

 

Obrat celkových aktiv 

 

Tento ukazatel udává, kolikrát se aktiva obrátí během jednoho roku.  Ukazuje 

nám, jak se zhodnocují stálá i oběţná aktiva v podniku bez ohledu na zdroje krytí těchto 

aktiv. (15) 

obrat aktiv = 
tržby 

 
aktiva 

 

Obrat zásob 

 

Jde o ukazatele vyuţití zásob, udává počet dnů, kdy jsou zásoby vázány 

v podniku.  Obecně platí, ţe čím kratší je doba obratu zásob, tím lepší pro podnik. 

Vypovídací hodnotu tohoto ukazatele sniţuje fakt, ţe roční trţby jsou vyjádřeny v trţní 

hodnotě, ale zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. (15) 
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obrat zásob = 
tržby 

 
zásoby 

 

Obratovost pohledávek 

 

Vyjádřena jako poměr trţeb k pohledávkám. Tento ukazatel vypovídá o tom, jak 

dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, respektive za jak dlouho bývají 

pohledávky v průměru splaceny.  Výsledná hodnota by měla být co nejniţší a obvykle ji 

srovnáváme s dobou obratu závazků. (15) 

 

obrat pohledávek = 
tržby 

 
pohledávky 

 

Obratovost závazků 

 

Doba obratu závazků vyjadřuje průměrnou dobu splatnosti závazků od jejich 

vzniku aţ do doby jejich úhrady. Tento ukazatel by měl dosáhnout alespoň hodnoty 

doby obratu pohledávek. (15) 

 

obrat závazků = 
tržby 

 
Krátkodobé závazky 

 

2.7.3.5 Provozní ukazatele 

 

Jsou zaměřeny na provozní činnost podniku. Lze z nich vyčíst některé charakteristiky 

související s hlavní činností podniku, v našem případě výroby. Při výpočtu vycházíme 

většinou z tokových ukazatelů - nákladů a výnosů. Optimální hodnoty provozních ukazatelů 

signalizují dobré řízení nákladů v podniku. (16) 
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Produktivita z přidané hodnoty 

 

Ukazatel udává, jak vysoký podíl Přidané hodnoty připadá na 1 zaměstnance 

nehledě na jeho postavení ve společnosti. Pozitivní je růst ukazatele (16) 

 

Produktivita z přidané hodnoty= 
Přidaná hodnota 

 
Průměrný počet zaměstnanců 

 

 

2.7.4 Analýza soustav ukazatelů 

 

Značnou nevýhodou v předešlých kapitolách zmiňovaných ukazatelích je, ţe 

charakterizují pouze určitou část činnosti podniku. Tuto slabinu odstraňují analýzy 

soustav ukazatelů, které vyjadřují finanční situaci a výkonnost podniku jediným číslem. 

 

2.7.5 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

 

Do této kategorie patří zejména bonitní a bankrotní modely.  Nelze říci, ţe by 

mezi těmito dvěma skupinami existovala striktně definovaná hranice. Obě tyto 

charakteristiky si kladou za cíl přiřadit podniku jednu jedinou číselnou charakteristiku, 

na základě toho posuzují finanční zdraví podniku. „Tyto modely nenahrazují detailní 

finanční analýzu podniku, ale pouze ji doplňují“.
10

 

2.7.5.1 Bankrotní modely 

 

Jsou takové modely, které nás mohou upozornit na špatnou finanční situaci podniku. 

 

 

 

                                                 
10

 NÝVLTOVÁ,R. a MARINIČ, P. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy. 1. vydání. Praha 

: Grada Publishing, 2010. 174s. ISBN 978-80-247-3158-2. 
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Altmanův model 

V České republice velmi oblíbený model výpočtu, zejména díky jednoduchosti 

výpočtu. Stanoven jako součet hodnot pěti běţných poměrových ukazatelů, jimţ je 

přiřazena různá váha a z nichţ největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Dokáţe 

poměrně rychle a jednoduchým způsobem zjistit, zda je firma v ohroţení bankrotu či 

nikoliv. Obecně má 2 podoby, které se liší tím, zda-li je firma veřejně obchodovatelná 

na burze či nikoliv. Jelikoţ naším cílem je finanční analýza společnosti s ručením 

omezeným, bude nás zajímat verze pro neobchodovatelné firmy. Altmanův model má 

tedy tvar. (19) 

 

 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5  

 

kde  X1 je podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům, 

 X2 je rentabilita čistých aktiv, 

 X3 je EBIT/aktiva celkem, 

 X4 je trţní hodnota základního jmění/celkové závazky, 

 X5 je trţby/aktiva celkem. 

 

 

 

Tabulka 1 : Interpretace výsledků Altmanova modelu 

 

   hodnoty nižší než1,2    pásmo bankrotu 

   hodnoty od 1,2 do 2,9    pásmo šedé zóny 

   hodnoty nad 2,9    pásmo prosperity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Index důvěryhodnosti IN 

 

Tyto indexy byly zpracovány manţely Neumaierovými a jejich snahou je 

vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí.  Model IN je stejně jako 



31 

 

Altmanův model vyjádřen rovnicí, v níţ jsou zařazeny poměrové ukazatele 

zadluţenosti, rentability, likvidity a aktivity. Postupně vznikaly verze IN95, IN99, IN01 a 

IN05. (19) 

 

IN01 = 0,13 × X1 +0,04 × X2 +3,92 × X3 +0,21 × X4 +0,09 × X5 

 

 

kde:     X1 = aktiva/cizí zdroje 

            X2 = EBIT/nákladové úroky 

            X3 = EBIT/aktiva 

            X4 = výnosy/aktiva 

            X5 = aktiva/krátkodobé cizí zdroje 

 

 

Tabulka 2 : Interpretace výsledků indexu IN 01 

 

IN 01  < 0,75   podnik spěje k bankrotu s pravděpodobností 86% 

IN 01  > 1,77   podnik s pravděpodobností 67% tvoří hodnotu 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

3.1 Charakteristika analyzovaného podniku  

 

3.1.1 Základní údaje o podniku 

 

 

Obchodní jméno: Hadač a Zapletal, s.r.o.  

 

IČO:   60754303 

 

Právní forma: společnost s ručením omezeným   

 

Sídlo:   ČR, Rosice u Brna   

 

Datum vzniku: 1995  

 

Předmět podnikání:  řeznictví a uzenářství 

 

  

 

Logo společnosti:   

 

 

obrázek 1: Logo společnosti 

 
 

Zdroj: www.hadacazapletal.cz 
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3.1.2 Popis firmy 

 

Firma Hadač a Zapletal, s.r.o. zaměstnává zhruba 40 zaměstnanců a patří mezi 

největší zaměstnavatele ve městě Rosice u Brna. Zaměřuje se na dodávky čerstvého 

chlazeného vepřového a hovězího masa a masných výrobků sítím maloobchodních 

prodejen, gastroprovozovnám, vývařovnám společného stravování, výrobcům studené 

kuchyně, apod. Masné výrobky jsou dodávány volně, či baleny v ochranné atmosféře 

nebo vakuu. Pro zajištění distribuce zboţí vyuţívá společnost pouze vlastní dopravu.
11

 

 

3.1.3 Vznik společnosti 

 

Byla zaloţena v roce 1994 současnými spolumajiteli, pány Lubomírem 

Hadačem a MVDr. Pavlem Zapletalem, se sídlem v Rosicích u Brna. Tito zakladatelé se 

v masném průmyslu pohybují jiţ řadu let a svou pozdější spolupráci začali za minulého 

reţimu v Jihomoravském průmyslu masném, konkrétně v brněnském závodě. Tady 

získali potřebné zkušenosti k tomu, aby mohli podnikat. Za dobu své existence prošel 

výrobní provoz mnoha modernizacemi vyţadovanými nejen legislativními poţadavky ( 

Jako příklad mohu uvést vstup České republiky do Evropské unie, kdy společnost řešila 

otázku poráţky zvířat, jelikoţ směrnice Evropské unie byly poměrně tvrdé a vyţadovaly 

obrovské investice do hygieny a bezpečnosti). Společnost zjistila, ţe více, neţ 

rekonstrukce se jim vyplatí tento provoz ukončit a kupovat maso od dodavatelů, ale také 

stále se zvyšujícími poţadavky na sortimentní nabídku ze strany zákazníků a také nové 

trendy ve stravování. 
12

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
11

 www.hadacazpletal.cz/page01.htm 
12

 Tamtéţ 
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3.1.4 Swot analýza 

 

tabulka 1: Swot analýza společnosti Hadač a Zapletal, s.r.o. 

Strenght (silné stránky): Weaknesses (slabé stránky): 

Dobré  jméno na trhu  Slabá prezentace na veřejnosti 

Znalost regionu Přátelské vztahy místo obchodních 

Zkušení pracovníci Motivační systém zaměstnanců 

Široký sortiment  Nevyuţité výrobní kapacity 

Vysoká kvalita výrobků   

Efektivita práce   

Opportunities (příleţitosti): Threats (hrozby): 

Expanze do jiných krajů Konkurence ze zahraničí  

Širší spektrum zákazníků Krize u odběratelů 

Investice do marketingu Velké obchodní řetězce 

Spolupráce se silnými partnery   

 

Z provedené SWOT analýzy je patrné, ţe  ve svém regionu má společnost dobré 

jméno, ale v dnešní době, kdy lidé i společnosti šetří kde se dá se na tento stav nedá 

spoléhat.  Velkou hrozbou současnosti je konkurence, nejvíce pak ta zahraniční. 

Nemalým problémem je, ţe ne v kaţdé zemi jsou stejné podmínky pro chov zvířat, a 

proto se k nám z Evropské unie dováţí maso, které je díky dotacím levnější neţ maso 

české.   

Dalším obrovským strašákem jsou nadnárodní hypermarkety. Běţný spotřebitel 

je vděčný za moţnost širokého sortimentu a příznivé ceny. Avšak drobní čeští 

podnikatelé tyto kolosy mnohdy nenávidí kvůli jejich brutální cenové politice. Většina 

dodávaných výrobků v těchto řetězcích je prodávána mnohdy za cenu výrobních 

nákladů a to si mohou dovolit jen velcí výrobci. Lidem je většinou jedno z čeho se 

výrobek skládá, důleţitá je pro ně cena. 



35 

 

 Pro firmu je jediným východiskem razit kvalitu, jelikoţ cenovou válku nikdy 

vyhrát nemůţe. Měla by se zaměřit na prezentaci své kvality a přesvědčit lidi, ţe jde o 

jejich zdraví a do toho by měli investovat nejvíce.  

 

3.2 Horizontální analýza (analýza trendů) 
 

 

Tato část finanční analýzy porovnává změny jednotlivých poloţek účetních výkazů v 

časové posloupnosti. Analýza nám tím poskytuje přehled o absolutních změnách hodnot 

těchto poloţek a stejně tak i jejich procentní vyjádření výsledků. 

3.2.1 Horizontální analýza aktiv 

 

tabulka 2: Horizontální analýza aktiv 

     Vybrané položky aktiv    změna 2006/2007    změna 2007/2008    změna 2008/2009 

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

AKTIVA CELKEM    -4910 -18,48 -135 -0,63 -960 -4,46 

Dlouhodobý majetek    -504 -4,21 -351 -3,06 -270 -2,43 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek -504 -4,21 -351 -3,06 -270 -2,43 

Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva    -4446 -32,11 405 4,03 -758 -7,73 

Zásoby      667 36,95 232 9,38 188 6,95 

Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky  -4037 -42,4 -582 -10,61 -1471 -30 

Krátkodobý finanční majetek -1075 -42,76 755 52,46 525 23,92 

 

Graf 1: Vývoj aktiv podle horizontální analýzy 
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Mezi roky 2006 a 2007 hodnota celkových aktiv poklesla téměř o 19% ( 4,9 mil. 

Kč), v následujících letech byl pokles mírnější a to o 0,6% ( 135 tis. Kč) v roce 2008 a  

4,46% ( 960 tis. Kč) v roce 2009. Společnost nedisponuje ţádným dlouhodobým 

nehmotným majetkem, který by měl hodnotu přes 60 000,- a společnost ho odepisovala. 

Veškerý takto pořízený majetek vstoupil ihned do nákladů. U dlouhodobého finančního 

majetku nemůţeme pozorovat ţádný vzrůstající ani klesající trend, hodnota 

dlouhodobého finančního majetku je po všechny sledované roky nulová. 

 U oběţného majetku došlo k výraznému poklesu mezi roky 2006 a 2007 a to 

zejména kvůli redukci pohledávek z obchodních vztahů, které meziročně poklesly o 

38%. Pozitivní je, ţe se daří pohledávky neustále sniţovat avšak je logické, ţe tento jev 

nastal i kvůli úbytku odběratelů. 

 Růst zásob se obecně povaţuje za negativní jev. Největší nárůst registrujeme 

mezi lety 2006 a 2007, kdy se jedná o nárůst zhruba 37%. V dalších sledovaných letech 

je tento nárůst 9% respektive 7%. Společnost by se měla snaţit najít odbyt pro tyto 

zásoby, jelikoţ v nich váţe nemalé peníze.  

 Společnost neeviduje ţádné dlouhodobé pohledávky. Jelikoţ se jedná o menšího 

regionálního výrobce, dalo by se říct, ţe vztahy s odběrateli jsou velmi dobré a tudíţ 

problémy se splatnostmi pohledávek jsou minimální. U krátkodobých pohledávek je 

klesající trend, jak uţ bylo řečeno, nejmarkantnější pokles je mezi roky 2006 a 2007, 

kdy došlo k poklesu o 42,4% ( 4 mil. Kč). 

 Finanční majetek mezi roky 2006 a 2007 klesl o téměř 43% ( 1 mil. Kč) avšak 

následně rostl mezi lety 2007 a 2008 o 52% ( 755 tis. Kč) a mezi roky 2008 a 2009 o 

dalších téměř 24% ( 525 tis. Kč). 
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3.2.2 Horizontální analýza pasiv 

 

tabulka 3: Horizontální analýza pasiv 

     Vybrané položky pasiv    změna 2006/2007    změna 2007/2008    změna 2008/2009 

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

PASIVA CELKEM   -4910 -18,48 -135 -0,62 -960 -4,46 

Vlastní kapitál   716 16,22 866 16,88 793 13,22 

VH běžného úč. období -737 -50,69 148 20,64 -72 -8,32 

VH minulých let   1453 51,7 718 16,84 865 17,36 

Cizí zdroje   -5626 -25,4 -1001 -6,06 -1753 -11,3 

Dlouhodobé závazky   0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky   -3730 -25,03 895 8,01 143 1,18 

Bankovní úvěry    -1896 -26,15 -1896 -35,41 -1896 -54,83 

Graf 2: Vývoj pasiv podle horizontální analýzy 
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Při pohledu na vlastní kapitál registrujeme jeho rostoucí hodnotu v průběhu námi 

sledovaného období. V roce 2007 nastalo zlepšení o 16,2% ( 716 tis. Kč). V dalším 

analyzovaném roce 2008 je tento nárůst 16,88% ( 866 tis. Kč). V posledním 

sledovaném roce 2009 je nárůst 13,22% ( 793 tis. Kč). Růst vlastního kapitálu se pojí s 

růstem finanční stability a nezávislosti společnosti. Základní kapitál zůstal v průběhu  

období, kdy jsem společnost podrobil finanční analýze na stejné hodnotě 200 tis. Kč. 

 Hodnota hospodářského výsledku běţného účetního období bohuţel za celé 

sledované období měla klesající trend. V roce 2007 o 50% ( 737 tis. Kč). V roce 2008 o 

20% (148 tis. Kč). V roce 2009 se pokles zmírnil na 8% ( 72tis. Kč). 
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 Během pozorovaného období měl výsledek hospodaření minulých let rostoucí 

vývoj. Je tvořen nerozděleným ziskem minulých let, kdy v roce 2006 se z hodnoty 2,8 

mil. Kč  zvýšil v roce 2007 o 1,4 mil. Kč na 4,2 mil. Kč. V roce 2008 tento růst 

pokračoval o dalších 718 tis. Kč na hodnotu 4,9 mil. Kč. V roce 2009 nerozdělený zisk 

vzrostl o 865 tis. Kč na hodnotu 5,8 mil. Kč.  

Růst nerozděleného zisku je pozitivním jevem. Společnost prokazuje, ţe nemá 

problémy s finančními prostředky a vytváří si rezervy. 

  

3.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

  

tabulka 4: Horizontální analýza vybraných poloţek výkazu zisku a ztrát 

   Vybrané položky výkazu    změna 2006/2007    změna 2007/2008    změna 2008/2009 

             zisku a ztrát v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Výkony      -9795 -9,94 4153 4,68 -4193 -4,51 

Přidaná hodnota    -1632 -11,2 300 2,3 -464 -3,5 

Osobní náklady    -711 -6,23 224 2 2 0,018 

Provozní VH    -889 -40,35 134 10,2 -183 -12,64 

Finanční VH    -66 -64,7 16 9,5 42 27,6 

VH za běžnou činnost  -735 -48,2 156 18,22 -101 -10 

VH za účetní období   -737 -50,9 148 20,6 -72 -8,3 

 

Graf 3: Vývoj vybraných poloţek výzaku zisku a ztát vletech 2006 - 2009 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

( 
ti
s

. K
č

) 

2006 2007 2008 2009

Vývoj vybraných položek zisků a ztrát v letech 2006 - 2009

Výkony

Výkonová spotřeba

Osobní náklady

VH za účetní období

 
 

Za sledované období má poloţka výkonů střídavý průběh. V roce 2007 se tato 

poloţka sníţila o 9,94% (9,7 mil. Kč), ale v roce 2008 jiţ zaznamenala mírný růst o  
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4,68% (4,15 mil. Kč). V roce 2009 došlo opět k propadu a to o 4,5% ( 4,19 mil. Kč). 

Poloţka výkonů kopíruje průběh trţeb z prodeje vlastních výrobků a sluţeb za 

jednotlivé roky. 

 Přidaná hodnota ve sledovaném období  také kolísala. V roce 2007 zaznamenala 

pokles o 11,2% ( 1,6 mil. Kč). V roce 2008 mírný růst o 2,3% (300 tis. Kč). V roce 

2009 opět mírný propad o 3,5% ( 464 tis. Kč).  Přidaná hodnota se obecně u potravin 

pohybuje velmi nízko. 

 Osobní náklady nejdříve v roce 2007 poklesly vlivem sníţení mezd o 6,2% ( 711 

tis. Kč). V roce 2008 osobní náklady vzrostly o 2% ( 224 tis. Kč). Nepatrný růst 

pokračoval i v roce 2009 a to o 0,018% ( 2 tis. Kč). 

 Provozní výsledek hospodaření v roce 2007 poklesl o 40,3% ( 889 tis. Kč). 

V roce 2008 mírně vzrostl o 10,2% ( 134 tis. Kč). V roce 2009 opět poklesl a to o 

12,6% ( 183 tis. Kč) . 

 Finanční výsledek hospodaření byl v záporných číslech v roce 2007 a to o 64,7% 

( 66 tis. Kč). V roce 2008 mírně vzrostl o 9,5% ( 16 tis. Kč). V roce 2009 pokračoval 

růst o 27,6% ( 42 tis. Kč). 

 Výsledek hospodaření za účetní období je téměř totoţný s výsledkem 

hospodaření pro běţnou činnost. V roce 2007 poklesl o 50,9% ( 737 tis. Kč). V roce 

2008 stoupl o 20,6% ( 148 tis. Kč). V roce 2009 zaznamenal mírný pokles a to o  8,3% ( 

72 tis. Kč). 

 

 

 

3.3 Vertikální analýza 
 

Ze struktury aktiv a pasiv vyčteme, jaké je procentuelní sloţení hospodářských 

prostředků pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů byly pořízeny. 

Oproti horizontální analýze máme širší přehled o sloţení jednotlivých sloţek 

společnosti. 

 

 

 

 

 



40 

 

3.3.1 Vertikální analýza aktiv 

 

tabulka 5:Vertikální analýza vybraných poloţek aktiv 

                     rok   

     Vybrané položky aktiv 2006 2007 2008 2009 

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

AKTIVA CELKEM    100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek    45 52,9 51,6 52,7 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 45 52,9 51,6 52,7 

Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 

Oběžná aktiva    52 43,4 45,5 44 

Zásoby      6,8 11,4 12,6 14 

Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky  35,8 25,3 22,8 16,7 

Krátkodobý finanční majetek 9,4 6,65 10,2 13,2 

 

Graf 4: Vývoj aktiv podle vertikální analýzy 
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U stálých aktiv vidíme, ţe jsou tvořena jen dlouhodobým hmotným majetkem. 

V roce 2006 je jeho hodnota v poměru k aktivům 45%. V roce 2007 stoupla hodnota na 

nejvyšší hodnotu během celého sledovaného období a to na 52,9%. V roce 2008 

hodnota mírně klesla na 51,6%. V roce 2009 pak opět vzrostla na 52,7% .  

 Oběţná aktiva měla za sledované období klesající trend a vzhledem k tomu, ţe 

zásob přibývalo, můţeme tento jev brát jako neţádoucí. V roce 2006 byla hodnota na 

52%. V roce 2007 poklesla na 43,4%. V roce 2008 mírně vzrostla na 45,5%. V roce 

2009 opět mírně poklesla a to na 44%. Pozitivní je, ţe se sniţuje hodnota pohledávek, 

ale také, ţe narůstá krátkodobý finanční majetek. 
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3.3.2 Vertikální analýza pasiv 

 

tabulka 6: Vertikální analýza vybraných poloţek pasiv 

                     rok   

     Vybrané položky pasiv 2006 2007 2008 2009 

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

PASIVA CELKEM   100 100 100 100 

Vlastní kapitál   16,6 23,7 27,9 33 

VH běžného úč. období 5,5 3,3 4 3,8 

VH minulých let   10,6 19,7 23,1 28,4 

Cizí zdroje   83,4 76,3 72,1 67 

Dlouhodobé závazky   0 0 0 0 

Krátkodobé závazky   56,1 51,6 56 59,3 

Bankovní úvěry      27,3 24,7 16,1 7,6 

 

Graf 5: Vývoj pasiv dle vertikální analýzy 
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Z tabulky jasně vyplývá, ţe vlastní kapitál má rostoucí tendenci. Během 

analyzovaných let se podíl vlastních financí na celkovém financování společnosti zvýšil 

z dvojnásobně z 16,6% v roce 2006 na 33% v roce 2009.  Zvýšením vlastního 

financování se sniţuje podnikatelské riziko a s ním spjatá případná insolvence. 

Společnost se také blíţí ke zlatému pravidlu financování, které říká, ţe vlastní zdroje by 

měly být vyšší nebo přinejmenším rovny cizím zdrojům.  
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 Nejvýraznější poloţkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaření minulých let, 

který navýšil svůj podíl z 10,6% v roce 2006 na 28,4% v roce 2009 na celkovém sloţení 

pasiv.  

Cizí zdroje mají naopak klesající tendenci, coţ je dobře, jelikoţ klesá zadluţení 

společnosti. Nejvíce je tento pokles způsoben sníţením poloţky bankovních úvěrů, 

která se na celkových pasivech podílela  27,3% v roce 2006 a zaznamenala pokles aţ na 

7,6% v roce 2009. 

 

3.3.3 Vertikální analýza výnosů 

 

 

V následující tabulce jsem se dopodrobna věnoval i výkazu zisku a ztrát, 

respektive výnosům.  

 

 

tabulka 7: Vertikální analýza vybraných poloţek výnosů 

   Vybrané položky          
    výnosů              v tis. Kč               v %   

              2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

VÝNOSY CELKEM    98840 89062 93209 89265 100 100 100 100 

Provozní výnosy    98538 88776 93005 89146 99,69 99,67 99,78 99,86 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výkony      98529 88734 92887 88694 99,68 99,63 99,65 99,36 

Tržby z prodeje dlouh.                     

majetku a materiálu     0 0 0 11 0 0 0 0,00001 

Finanční výnosy     302 286 204 119 0,003 0,0032 0,0021 0,0013 

Mimořádné výnosy   0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Provozní výnosy tvoří převáţnou část výnosů společnosti a jejich hodnota se po 

celou dobu sledovaného období drţí na úrovni přes 99%. Největší zásluhu na tom mají 

výkony, které tvoří hlavně trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Tyto trţby 

dosahují podílu na celkových trţbách v roce 2006 99,29%.  V roce 2007 byl tento podíl 

99,17%. V roce 2008 se trţby za vlastní výrobky a sluţby podílely na celkových trţbách 

99,51%   a v roce 2009  99,25% Trţby za prodej zboţí s trţbami za prodej majetku a 

materiálu mají zanedbatelný podíl. 

 Finanční výnosy tvořily téměř zanedbatelný podíl na celkových výnosech. 

V roce 2006 to bylo 0,003%. V roce 2007 dosáhly finanční výnosy nejvyšší hodnoty a 
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to  0,0032%  ( 204 tis. Kč). V roce 2008 podíl finančních výnosů poklesl na 0,0021%. 

V roce 2009 pak na 0,0013%. 

 Mimořádné výnosy společnost za sledované období neeviduje. 

3.3.4 Vertikální analýza nákladů 

 

tabulka 8: Vertikální analýza vybraných poloţek nákladů 

   Vybrané položky nákladů              v tis. Kč               v %   

              2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

NÁKLADY CELKEM    97386 88206 92197 88472 100 100 100 100 

Provozní náklady    96472 87462 91557 87999 99,06 99,15 99,30 99,46 

Náklady na prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba    83935 75772 79625 75896 86,18 85,9 86,36 85,78 

Osobní náklady    11414 10703 10927 10929 11,72 12,13 11,85 12,35 

Odpisy DHM a DNM   740 816 893 976 0,75 0,92 0,96 1,1 

Zůst. cena prodaného DM a mat. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanční náklady   914 744 640 473 0,93 0,84 0,69 0,53 

Mimořádné náklady   137 139 147 118 0,14 0,15 0,15 0,13 

 
Provozní náklady tvoří nejvýznamnější podíl na celkových nákladech 

společnosti, stejně jako tomu bylo v případě provozních výnosů, které tvořily 

nejvýznamnější poloţku u výnosů společnosti. Tento podíl se pohybuje za celé 

sledované období na úrovni 99%. 

 Největší poloţkou provozních nákladů za sledované období byla výkonová 

spotřeba. V roce 2006 tvořila 86,17%  ( 83,93 mil. Kč). V roce 2007 klesla na 85,9% ( 

75,72 mil. Kč). V roce 2008 zaznamenala mírný růst na 86,36% ( 79,62 mil. Kč) a v 

roce 2009 pokles na 85,78% ( 75,89 mil. Kč). 

 Další nezanedbatelnou poloţkou osobní náklady. Po celé sledované období byly 

tyto náklady obdobné. V roce 2006 tvořily 11,72% nákladů. V roce 2007 to bylo 

12,13%. V roce 2008 11,85% a v roce 2009 12,35%. 

 Finanční náklady společnosti ve sledovaném období klesaly z hodnoty 0,93% 

v roce 2006 aţ na hodnotu 0,53% v roce 2009. 

 Mimořádné náklady tvořily zanedbatelnou část nákladů a to v rozmezí od 0,13% 

do 0,15%. 
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3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

 

Rozdílové ukazatele nebo také fondy finančních prostředků, se určují pomocí rozdílu 

určitých krátkodobých aktiv, od kterých oddělíme určité krátkodobé závazky. Tento 

ukazatel vypovídá o tom, čím je moţno platit, s tím co musíme zaplatit. Zjistíme tedy 

schopnost firmy dostát svým splatným závazkům. 

 

 

3.4.1 Čistý pracovní kapitál 

 

tabulka 9: Vývoj hodnot čistého pracovního kapitálu 

             Položka/Rok      v tis. Kč     

                 2006 2007 2008 2009 

Oběžná aktiva     13842 9396 9801 9043 

Krátkodobé závazky     14899 11169 12064 12207 

Čistý pracovní kapitál     -1057 -1773 -2263 -3164 

 

 

 

Graf 6: Vývoj čistého pracovního kapitálu 
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Čistý pracovní kapitál nejčastěji pouţívaný rozdílový ukazatel, který představuje 

rozdíl oběţných aktiv a krátkodobých závazků. Má vliv na finanční stabilitu a 

solventnost firmy. V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny vypočítané hodnoty čistého 

pracovního kapitálu za celé sledované období společnosti Hadač a Zapletal, s.r.o. 
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Hodnoty čistého pracovního kapitálu za celé sledované období dosahují záporných 

hodnot. V podstatě to vypovídá o tom, ţe společnost by v případě přeměny svých 

oběţných aktiv na peníze neměla dostatek na pokrytí svých závazků.    

 

3.4.2 Čisté pohotové prostředky 

 

 

tabulka 10: Vývoj hodnot čistých pohotových prostředků 

Položka/Rok  v tis. Kč   

   2006 2007 2008 2009 

Finanční majetek   2514 1439 2194 2719 

Krátkodobé závazky   14899 11169 12064 12207 

Čisté pohotové prostředky   -12385 -9730 -9870 -9488 

 

 

 

 

 

Graf 7:Vývoj čistých pohotových prostředků 
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Čisté pohotové prostředky bereme jako prostředky, které má společnost ihned 

k dispozici k úhradě svých závazků. Jedná se o přísnější ukazatel, neţ je ukazatel 

čistého pracovního kapitálu. V podstatě počítáme pouze s nejlikvidnějšími prostředky, 

penězi.  V tomto ukazateli  
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3.5 Analýza poměrových ukazatelů 
 

3.5.1 Ukazatele likvidity 

 

Tyto ukazatele zkoumají, jak je firma schopná dostát svým splatným závazkům. 

Nejčastěji je dělíme do tří stupňů: okamţitá likvidita, pohotová likvidita a běţná 

likvidita. Obecně nám tvar výpočtu udává poměr mezi tím, čím je moţné platit s tím co 

je potřeba uhradit. 

 

tabulka 11: Vývoj ukazatelů likvidity 

             Likvidita     
           

Rok     

                 2006 2007 2008 2009 

Okamžitá ( 1. Stupně ) 0,17 0,13 0,18 0,22 

Pohotová ( 2. Stupně )   0,8 0,62 0,59 0,5 

Běžná ( 3. Stupně )   0,93 0,84 0,81 0,74 

 

 

Graf 8: Vývoj likvidity 
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Doporučené hodnoty ukazatele okamţité likvidity jsou v rozmezí 0,2 – 0,5. 

Z tabulky je patrné, ţe společnost nedosahuje optimálních hodnot. Porovnáme-li 

výsledky s oborovými průměry Ministerstva průmyslu a obchodu, tak zjistíme, ţe si ve 

srovnání s průměrem v odvětví potravinářského průmyslu společnost vede lehce 

nadprůměrně. 
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 Pohotová likvidita patří k dalším poměrovým ukazatelům, které analyzují 

schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům. Při výpočtu vyloučíme zásoby, 

jako nejméně likvidní část. Jejich rychlá likvidace totiţ většinou vyvolává ztráty. 

Standardní hodnoty tohoto ukazatele jsou v rozmezí od 1 do 1,5. Opět vidíme, ţe 

společnost nedosahuje doporučených hodnot, avšak stále se drţí nad průměrem 

potravinářského odvětví. 

 Ukazatel běţné likvidity se pohyboval v rozmezí od 0,7 do 0,9. Opět 

nedosahoval doporučených hodnot, avšak oborový průměr ano. 

3.5.2 Ukazatele zadluţenosti 

 

Ukazatel zadluţenosti udává poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování. 

Zjišťuje, do jaké míry pouţívá podnik dluhové financování. Tyto informace jsou 

důleţité obzvláště pro banky a investory. Obecně by měla existovat rovnováha mezi 

vlastním a cizím kapitálem.  

 

tabulka 12: Vývoj ukazatelů zadluţenosti 

             Ukazatel     
                                 

Rok     

                 2006 2007 2008 2009 

Celková zadluženost   83% 76% 72% 67% 

Koeficient samofinancování 17% 24% 28% 33% 

Úrokové krytí     564% 251% 379% 567% 

 

 

Graf 9: Vývoj zadluţenosti 
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Hodnoty celkové zadluţenosti kaţdým sledovaným rokem klesají. Společnost v 

roce 2006 dosahuje vysoké zadluţenosti 83%, v roce 2007 klesla zadluţenost na 76% a 

v dalším roce klesla ještě více a to na 72%, aţ v roce 2009 dosáhla hodnoty zadluţenosti 

67%. Tato hodnota nám říká, ţe je společnost z 67% financovaná pomocí cizích zdrojů 

a 33% vlastními zdroji.  

 Na začátku sledovaného období byl poměr cizích a vlastních zdrojů velmi 

nepříznivý. Postupem času se společnost dostala na poměrně dobrou úroveň. Pozitivním 

jevem je trvalý pokles celkového zadluţení na doporučené hodnoty.  

 Ukazatel úrokového krytí informuje, kolikrát zisk před zdaněním a úroky 

převyšují úrokové platby. V našem případě lze říci, ţe společnost bohatě splňuje 

poţadavek na optimální úrokové krytí. Jiný případ by nastal v okamţiku čerpání nového 

úvěru. Společnost však v nejbliţších měsících neplánovala ţádné investice financované 

úvěrem a proto tento ukazatel zůstane poměrně velký. 

 

3.5.3 Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability poměřují zisk s jinými veličinami, aby se zhodnotila úspěšnost při 

dosahování podnikových cílů. 

 

 

tabulka 13: Vývoj ukazatelů rentability 

        Ukazatel rentability   
           

Rok     

                 2006 2007 2008 2009 

ROA     5,47% 3,31% 4,02% 3,85% 

ROE     32,94% 13,98% 14,43% 11,60% 

ROS     1,48% 0,81% 0,93% 0,89% 

ROI     7,39% 4,65% 5,34% 5,04% 
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Graf 10: Vývoj rentability 
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Rentabilita vloţeného kapitálu se pohybuje hluboko pod optimální hodnotou 

12%, podnik proto dosáhne nezávisle na zdroji financování z jedné investované koruny 

jen minimálního provozního HV. Rentabilita celkových aktiv měří výkonnost podniku a 

hodnota 3,85% nepatří mezi nejlepší v daném oboru, avšak obor jako takový 

nedosahuje příliš vysokých hodnot. Ukazatel rentability vlastního kapitálu je větší neţ 

rentabilita celkového kapitálu, také se její hodnota pohybuje nad hodnotou úrokové 

sazby dlouhodobých vkladů, coţ je pozitivní zpráva, jak pro vlastníky, tak i pro 

případné investory. Rentabilita trţeb je velmi slabá, coţ je dáno oborem podnikání a 

velmi malou marţí na jednotlivých výrobcích. 

 

3.5.4 Ukazatele aktivity 

 

tabulka 14: Vývoj ukazatelů aktivity 

        Ukazatel aktivity   
           

Rok     

                 2006 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv   3,69 4,08 4,31 4,31 

Obrat stálých aktiv   8,2 7,71 8,36 4,76 

Doba obratu zásob   6,62 10,08 10,49 11,74 

Doba obratu pohledávek 30,4 20,9 18,81 13,7 

Doba obratu závazků   36,39 26,04 28,28 29,26 
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Graf 11: Vývoj ukazatelů aktivity 
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 Obrat celkových aktiv nám říká, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok. 

Příznivé hodnoty ukazatele se podle odborné literatury nachází v rozmezí od 1,6 do 3. 

Při hodnotách < 1,5 je nutné prověřit moţnosti efektivního 

sníţení celkových aktiv.  

Společnost špatně hospodaří se svým hmotným majetkem. Doba obratu zásob je 

díky předmětu podnikání na relativně nízké úrovni. Znepokojující však je, ţe doba 

obratu zásob se neustále zvyšuju. Podnik tak má více peněz uloţených v zásobách a 

tudíţ přichází o likviditu. Společnost potřebuje najít odbyt pro svoje zásoby. Při 

předpokladu, ţe nebude sniţovat své výrobní kapacity, je třeba najít východisko z této 

situace.   

 Doba obratu pohledávek je na velmi slušné úrovni. Společnost má velmi dobré 

vztahy jak se svými dodavateli, tak se svými odběrateli. Zda-li je výhodné navazování 

úzkých vazeb, musí vědět společnost respektive její vlastníci sami. Srovnáme-li dobu 

obratu pohledávek s dobou obratu závazků, zjistíme, ţe doba obratu závazků zůstává na 

podobné úrovni v průběhu celého sledovaného období. Doba obratu pohledávek klesá, 

coţ znamená, ţe společnost své závazky platí pomaleji, neţ dostává zaplacené své 

pohledávky. Ze strany dodavatelů je jí tak poskytován velmi výhodný krátkodobý úvěr.  
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3.5.5 Provozní ukazatele 

 

Produktivita z přidané hodnoty 

tabulka 15: Produktivita z přidané hodnoty 

  Ukazatel     
           

Rok     

                 2006 2007 2008 2009 

Produktivita z přidané hodnoty 416,97 370,34 368,38 355,5 

 

 

Graf 12:  Vývoj produktivity z přidané hodnoty 
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V průběhu sledovaného období měla produktivita z přidané hodnoty kolísavý 

vývoj. V roce 2006 dosahovala přidané hodnoty ve výši téměř 417 tis. Kč. V roce 2007 

potom 370 tis. Kč. V roce 2008 a 2009 dosáhla přidané hodnoty 368 tis. Kč respektive 

355 tis. Kč. Lze pozorovat klesající trend, coţ není pro společnost optimální. 

Efektivnost práce se bohuţel sniţuje 
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3.6 Analýza soustav ukazatelů 
 

3.6.1 Bankrotní modely 

 

 Altmanův model 

 

tabulka 16: Altmanův model (Z-skóre) 

               Ukazatel     
           

Rok     

                 2006 2007 2008 2009 

Altmanův index   3,97 4,33 4,59 4,59 

 

Graf 13: Altmanův index 
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V případě Z-Skóre podnik obstál velmi dobře. V letech 2006 aţ 2008 sledujeme 

vzrůstající trend, kdeţto mezi roky 2008 a 2009 se tento trend ustálil na hodnotě 4,59, 

coţ je pořád velmi dobrá hodnota. Vzhledem k odhadům na rok 2010 by tento index 

měl zůstat minimálně na příznivé hodnotě. 
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Index IN01 

 

tabulka 17: Index IN01 

               Ukazatel     
           

Rok     

                 2006 2007 2008 2009 

Index IN01   1,52 1,36 1,52 1,6 

 

 

Graf 14:  Index IN01 
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Index IN01 byl sestaven čistě pro české podniky, měl by proto lépe vystihnout 

skutečnou finanční situaci podniku. Hodnoty indexu IN01 společnosti uvedené v tab. 17  

se pohybují od 1,36 do 1,6.  Oproti Altmanovu indexu, který zaznamenal konstantní 

nárůst byl u indexu IN výkyv v roce 2007 kdy hodnota oproti předešlému roku poklesla 

o 11 procent na 1,36. 

  Dle doporučených hodnot pro tento index není patrné, zda podnik tvoří 

dostatečnou hodnotu či nikoliv.   
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3.7 Shrnutí výsledků 
 

Cílem této práce je na základě zhodnocení finanční situace společnosti odhalit 

silné a slabé stránky společnosti Hadač a Zapletal, s.r.o. za období 2006 – 2009, zjistit 

případné nedostatky či problémové oblasti a následně vypracovat návrhy na opatření, 

které povedou ke zlepšení nynější situace podniku. K tomuto účelu jsem vyţil účetních 

výkazů, hlavně pak rozvahy a výsledovky. Společnost neeviduje výkazy cash flow, 

proto jsem byl při analyzování limitován tímto nedostatkem. 

  

3.7.1 Celkové zhodnocení finanční situace společnosti 

 

 Provedenou finanční analýzou bylo zjištěno, ţe společnost dosahuje hodnot 

odpovídajících průměru Ministerstva průmyslu a obchodu pro potravinářský průmysl.  

Celková zadluţenost klesá a podnikatelská činnost společnosti se jeví jako dobrá. 

 

3.7.2 Horizontální a vertikální zhodnocení rozvahy 

 

Celková aktiva mají za celé sledované období klesající trend.  V roce 2006 

převaţovaly oběţná aktiva stálá a společnost se jevila jako kapitálově lehká. Od roku 

2007 se poměr změnil a společnost se stala následně kapitálově těţkou. Oběţná aktiva 

jsou tvořena nejvíce pohledávkami, avšak mají klesající trend, coţ koresponduje 

s úbytkem odběratelů.  Nemalá část oběţných aktiv je tvořena zásobami, které neustále 

rostou a společnost v nich tak drţí nemalé peníze. Krátkodobé finanční prostředky 

společnosti rostou po celou dobu prováděné analýzy. 

 

U pasiv je nejvýznamnějším vývojem navýšení vlastního kapitálu, za kterým 

stojí zejména růst výsledku hospodaření minulých. Společnost také sniţuje své 

zadluţení sniţováním úvěrů, které jsou téměř splaceny. 
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3.7.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Poloţky výkazu zisku a ztrát měly za celé období kolísavý trend. Celkové 

výkony společnosti zaznamenaly markantní pokles mezi lety 2006 a 2007, poté se mírně 

stabilizovaly. Přidaná hodnota se pohybuje poměrně nízko, to je dáno oborem 

podnikání.  Osobní náklady, aţ na rok 2007, rostly, avšak nijak výrazně. Výsledek 

hospodaření se propadl výrazně mezi lety 2006 a 2007. Potom byla jeho hodnota 

obdobná. 

3.7.4 Vertikální analýza výnosů a nákladů 

 

Rozhodující část výnosů tvořily provozní výnosy. Ty byly z největší části 

tvořeny trţbami z prodeje vlastních výrobků a sluţeb. Ty zaznamenaly výrazný pokles 

mezi roky 2006 a 2007. V následujících obdobích následoval mírný růst a pokles. Firma 

má stálý odbyt avšak ne dostatečný. Největší část nákladů zaujímá výkonová spotřeba, 

která se ve sledovaném období sniţovala.  

 

3.7.5. Likvidita 

 

Likvidita nedosahovala doporučovaných hodnot, velkou měrou se na tom 

podílely zásoby, které po celé období narůstaly. Dalším faktorem byly závazky ke 

společníkům, které vznikly v souvislosti s poskytnutým bankovním úvěrem, kdy byly 

společníky vloţeny prostředky jako záruka pro bankovní instituci. Závazky vůči bance 

byly uhrazeny v roce 2010 a poklesem těchto závazků by měla i vzrůstat likvidita 

společnosti. Pokud srovnám výsledky likvidity s oborovým průměrem, dosahuje 

společnost zejména u okamţité likvidity nadprůměrných hodnot. U pohotové a běţné 

likvidity dosahuje oborového průměru.   

3.7.6 Zadluţenost 

 

Na základě doby obratu závazku je patrné, ţe společnost Hadač a Zapletal, s.r.o. 

nemá problémy se splácením svých závazků. To potvrzují hodnoty okamţité likvidity, 

které jsou velmi dobré. Míra celkové zadluţenosti, kterou můţeme povaţovat za 

ukazatel věřitelského rizika, protoţe s jeho růstem roste i riziko, ţe při platební 
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neschopnosti věřitelé přijdou o svůj vloţený majetek, ve sledovaném období klesá.  

Společnost se blíţí ke zlatému pravidlu financování. Poměr vlastních a cizích zdrojů byl 

v roce 2009 33% ku 67% . Dochází také ke splacení závazků vůči bance, tudíţ 

v následujícím roce lze očekávat ještě niţší zadluţenost.  

3.7.7 Rentabilita 

 

Rentabilita vloţeného kapitálu se pohybuje hluboko pod doporučenými 

hodnotami, které jsou okolo 12%. Podnik tak dosáhne nezávisle na zdroji financování 

jedné investované koruny jen minimálního HV. Rentabilita vlastního kapitálu, která je 

důleţitým výsledkem zejména pro vlastníky společnosti a měla by se pohybovat nad 

úrovní méně rizikových investic ( například státních dluhopisů) dosahuje v prvním roce 

sledování výborných hodnot. S postupem času klesla na úroveň 11%, coţ se dá stále 

povaţovat za výhodnou investici Rentabilita trţeb je velmi nízká, ale obecně 

v potravinářském průmyslu nedosahuje velkých hodnot. 

3.7.7 Aktivita 

 

Obrat aktiv se za sledované období neustále zvyšuje, společnost špatně 

hospodaří se svými aktivy. Doba obrazu zásob je velmi nízká vzhledem k omezené 

trvanlivosti masných výrobků. Doba obratu pohledávek je velmi krátká, z čehoţ plyne, 

ţe má společnost velmi solventní odběratele s dobrou platební morálkou. Z doby obratu 

závazků společnosti je patrné, ţe má velmi dobrou platební morálku a patří k 

solventním podnikům. Průměrný obchodní úvěr s dodavateli společnosti Hadač a 

Zapletal má splatnost od jednoho měsíce. 

3.7.8 Souhrnná hodnocení finančního zdraví  

 

K souhrnnému zhodnocení finančního zdraví podniku slouţí i Altmanovo Z 

skóre, Index IN05. Altmanův Z-skóre model zařadil sledovaný podnik po celou dobu 

provádění analýzy mezi prosperující společnosti. Index IN uţ nebyl tak jednoznačný a 

zejména v roce 2007, kdy se projevila nejvíce hospodářská krize, podnik nedopadl 

v tomto hodnocení nejlépe a s hodnotou 1,36 nevytvářel dostatečnou hodnotu. V roce 

2009 jiţ této hranice téměř dosáhl. 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

4.1 Farmářské trhy 
 

Společnost se za poslední dva roky začala věnovat nejnovějšímu fenoménu 

v podobě vánočních trhů, zabíjaček a farmářských trhů. Je aţ s podivem, ţe zájem o 

tyto akce je ze strany lidí obrovský a společnost tak má obrovskou příleţitost ke 

zviditelnění sebe samotné. V přípravě jsou dle ministerstva zemědělství také pravidla 

pro správné fungování trhů. Jak rostl zájem o farmářské trhy a také zájem o produkty 

domácích výrobců, přizpůsobovali se těmto poţadavkům i prodejci a začínáme se 

potýkat i s tím, ţe je na farmářských trzích bylo nabízeno zboţí, které bylo před tím 

zakoupené ve velkoobchodě. Tomu se snaţí do budoucna Ministerstvo zemědělství 

zabránit vznikem tzv. Kodexu pro farmářské trhy. „Hlavním důvodem pro vznik kodexu 

je, aby zákazník na první pohled věděl, co kupuje. Objevují se kritiky na klamání 

zákazníků na některých farmářských trzích, proto chceme spotřebitelům dát co největší 

jistotu o původu a kvalitě zboží. Bylo by škoda, abychom kvůli několika vychytralcům 

neuchránili pozitivní fenomén trhů a nechali ho zdevalvovat“
19

   , uvedl ministr 

zemědělství Ivan Fuksa. I další vlivní vládní činitelé si začínají uvědomovat důleţitost 

podpory regionálních výrobců potravin. „Stejně jako jiné vyspělé země i český stát by 

měl více propagovat potraviny od tuzemských producentů“ 
20

, uvedl premiér Petr 

Nečas.  

 Jako účastník farmářských trhů jsem si uvědomil nejenom jejich obchodní 

potenciál, ale také marketingový potenciál, jelikoţ se spokojenými zákazníky většinou 

přicházejí i kvalitní reference a těch byla na trzích spousta.  Proto lze doporučit účast na 

farmářských trzích jako velmi efektivní reklamu.  

  

 

 
 

                                                 
19

 Farmářské trhy budou mít svá pravidla. [online] 2011 [cit. 2011 –05-23]. Dostupné z :  

http://www.denik.cz/ekonomika/farmarske-trhy-budou-mit-pravidla20110407.html. 
20

 Nečas: Stát by měl více propagovat české potraviny. [online] 2010 [cit. 2011-05-24]. Dostupné z : 

<http://www.ct24.cz/ekonomika/105917-necas-stat-by-mel-vice-propagovat-ceske-potraviny>. 

http://www.denik.cz/ekonomika/farmarske-trhy-budou-mit-pravidla20110407.html
http://www.ct24.cz/ekonomika/105917-necas-stat-by-mel-vice-propagovat-ceske-potraviny
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4.2 Marketingová propagace 
 

  Vznikem podnikové prodejny v Brně společnost potřebuje tuto prodejnu dostat 

do povědomí lidí. V této práci pro mě bylo nejdůleţitější kromě zhodnocení finančního 

stavu podniku také nalezení nejefektivnější formy marketingové prezentace společnosti, 

ale také podnikové prodejny.  K tomu jsem pouţil některých poznatků a zkušenosti 

s reklamou, které jiţ společnost vyzkoušela, ale také jsem přistoupil ke konfrontaci lidí 

a to jak na sociálních sítích, ale také na farmářských trzích pořádaných na Brněnské 

přehradě u hotelu Santon, kde jsem měl moţnost ve třech termínech, kdy se tato akce 

konala dotázat se návštěvníků na otázku „Jaká forma reklamy Vás oslovuje 

nejvíce?“.  Výsledky i s moţnostmi uvádím v následující tabulce a grafu: 

 

tabulka 18: Marketingový průzkum 

Možnosti     
Farmářské trhy - 

Brno Sociální sítě na internetu 

1.Reklama v médiích   12 8 

2.letáková inzerce   32 2 

3.doporučení   77 130 

4.přímý kontakt (např. Farmářské trhy) 119 65 

5.Internet     10 11 

6.Shlédnutí produktu u jiných lidí nedotazováno 34 

   CELKEM     250 250 

 

Graf 15: Marketingové preference 
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Graf 16:  Sloţení odpovědí - Farmářské trhy 
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Složení odpovědí - Farmářské trhy Brno
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Graf 17: Sloţení odpovědí  -Sociální sítě 
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Co pro mě bylo překvapením, ţe i přes poměrně značné věkové rozdíly mezi 

dotázanými prostřednictvím sociálních sítí, Farmářských trhů či jiných dotázaných se 

odpovědi poměrně shodovaly. Lidé dnes spíše neţ reklamní letáky ve schránkách 

upřednostňují doporučení od známých či jiných osob. Je jasné, ţe lidé, kteří produkt 

doporučí, s ním musí přijít do styku a akce typu Farmářských či vánočních trhů je 

k tomu ideální příleţitostí.    

Pokud porovnáme náklady na marketing ve formě tištěné inzerce nebo 

internetové propagace a náklady na prodejní akce, zjistíme, ţe se mnohdy jedná o 

poměrně markantní rozdíly a výsledný efekt není vţdy zaručen. Ať si kaţdý poloţí 

otázku, kolikrát uţ vyhodil reklamní leták, bez toho aniţ by se na něj podíval. 

 Velká část lidí si uvědomuje, ţe nakupování na základě ceny nemusí být vţdy to 

nejvýhodnější řešení, jelikoţ cena do jisté míry určuje i kvalitu. Lidé během finanční 
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krize drţeli pevně své peníze, aniţ by neuváţeně rozhazovali, to se výrazně projevuje 

v současné době, kdy jsou lidé schopni utratit velké sumy peněz mnohdy za zbytečnosti. 

Občas je však zapotřebí jim otevřít oči, aby si uvědomili, ţe například na potravinách 

by šetřit neměli, jelikoţ kvalita potravin bývá většinou přímo úměrná ceně, ale také 

přímo úměrně ovlivňuje jejich zdraví. Spousta lidí si to uvědomuje, a proto ustupují od 

lákavých cenových nabídek velkých obchodních řetězců a raději si připlatí za kvalitu.  

Pozitivním zjištěním bylo, ţe lidé vítají moţnost osobního kontaktu s prodávajícími. 

Po účasti na akcích typu farmářských trhů společnost začala zvaţovat účast na 

podobných akcích i mimo Brno a přilehlé okolí. Za tímto účelem začala zvaţovat nákup 

pojízdné prodejny. Je to sice podstatně draţší varianta neţ v případě prozatímního 

řešení ve formě prodejních stanů, ale výrazně by se ušetřilo na mzdových nákladech a 

také by se práce časově zefektivnila, jelikoţ by bylo moţné pokrýt více lokalit.  

 V následující tabulce uvádím výsledky z účasti na farmářských trzích u hotelu 

Santon.  

 

tabulka 19: Výsledky účasti na farmářských trzích 

Farmářské trhy   v Kč.   

  17.4.2011 1.5.2011 15.5.2011 

tržby  69071 56250 36765 

náklady na prodané výrobky 53815 44450 26815 

mzdové náklady 8000 6000 6000 

čistý zisk 7256 5800 3950 

 

 

Společnost se prozatím účastnila ve všech uskutečněných termínech. Další 

termín konání farmářských trhů bude aţ v druhé polovině června a budou pokračovat aţ 

do září. Společnost zvaţuje účast ve všech termínech. Kdyţ vezmeme v úvahu s jakou 

pravidelností se tyto trhy konají, je jasné, ţe zájem ze strany lidí bude opadat. Dalším 

diskutabilním faktorem je, ţe tyto trhy se konají v neděli.  Jelikoţ bydlím nedaleko, tak 

vím, ţe mnohem více lidí navštěvuje Brněnskou přehradu v sobotu, ale to uţ je na 

zváţení pořadatelů této akce.  K uvedeným výsledkům je nutné podotknout, ţe propad 

trţeb na posledních trzích pořádaných 15.5. silně pršelo a i přes tento handicap výsledky 

nebyly nejhorší. V nákladech na prodané výrobky jsou obsaţeny i náklady na dopravu.   
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 Mzdové náklady se s odstupem času budou sniţovat, jelikoţ s nabranými 

zkušenostmi se počet účastníků sníţil a předpokládám, ţe se i nadále bude sniţovat.  

Celkový zisk nebyl podstatný, spíše šlo o seznámení se s prostředím farmářských trhů, 

ale i nákupních signálů ze strany zákazníků. Do budoucna je určitě prostor pro 

zvyšování cen, jelikoţ lidem se zdály být velmi nízké.  

 Na poslední akci byl vidět i marketingový úspěch, jelikoţ spousta lidí si 

pamatovala účast společnosti v předešlých termínech, ale také si pamatovali, respektive 

navštívili podnikovou prodejnu v Brně na Horově ulici. Proto lze účast na farmářských 

trzích vnímat kladně. Východiskem pro další moţné pokrytí trhu je pořízení pojízdné 

prodejny se kterou by společnost mohla navštěvovat i menší obce či vesnice, kam 

fenomén farmářských trhů mnohdy ještě nedorazil.  

 

4.3 Pojízdná prodejna 
 

Také přikládám kalkulaci na pojízdnou prodejnu za pouţití statické metody a 

návratnost do této investice. Vycházíme z předpokládaných finančních toků, které 

souvisí s investicí. Investice do pojízdné prodejny se pohybuje u ojetých kolem 500 000 

Kč. Nová pojízdná prodejna vyjde zhruba na 1 000 000 Kč. Společnost by se ze začátku 

mohla soustředit na přilehlé obce a vesnice, které leţí dále od velkých obchodních 

center. Kdyţ vezmu v potaz výsledky z farmářských trhů a budu kalkulovat s nejvyšším 

ale i nejniţším dosaţeným ziskem, dojdeme ke kalkulaci návratnosti této investice. 

Zohledním i fakt, ţe pojízdnou prodejnu bohatě obslouţí dva lidé, takţe dojde i 

k markantnímu sníţení mzdových nákladů. 

tabulka 20: Roční kalkulace výnosů 

roční kalkulace               v Kč.   

  4000,- 7000,- 8000,- 11000,- 

1x týdně = 4x měsíčně 192000 336000 384000 528000 

2x týdně = 8x měsíčně 384000 672000 768000 1056000 

3x týdně = 12x měsíčně 576000 1008000 1152000 1584000 

4x týdně = 16x měsíčně 768000 1344000 1536000 2112000 

5x týdně = 20x měsíčně 960000 1680000 1920000 2640000 

6x týdně = 24x měsíčně 1152000 2016000 2304000 3168000 

7x týdně = 28x měsíčně 1344000 2352000 2688000 3696000 

 

V tabulce vidíme, jak by mohl vypadat čistý zisk z pojízdné prodejny. Varianta 4000,- 

čistého zisku je poměrně pesimistická a představuje obdobný zisk, jako při farmářských 
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trzích za deštivého počasí. Varianta 7000,- představuje stejně pesimistickou variantu, 

avšak zohledňuje niţší náklady na obsluhu prodejny. Varianta 8000,- představuje 

optimistickou variantu shodnou s nejvyšším ziskem z farmářských trhů. Varianta 

11000,- představuje optimistickou variantu se zohledněným počtem lidí. 

tabulka 21: Návratnost investice v měsících 

návratnost investice          investice 500 000 Kč         investice 1 000 000 Kč 

           v měsících 4000,- 7000,- 8000,- 11000,- 4000,- 7000,- 8000,- 11000,- 

1x týdně = 4x 31,2 17,8 15,6 11,3 62,5 35,7 31,2 22,7 

2x týdně = 8x 15,6 8,9 7,8 5,68 31,2 17,8 15,6 11,3 

3x týdně = 12x 10,4 5,9 5,2 3,7 20,8 11,9 10,4 7,5 

4x týdně = 16x 7,8 4,4 3,9 2,8 15,6 8,9 7,8 5,6 

5x týdně = 20x  6,2 3,5 3,1 2,2 12,4 7,1 6,2 4,5 

6x týdně = 24x 5,2 2,9 2,6 1,8 10,4 5,9 5,2 3,7 

7x týdně = 28x 4,4 2,5 2,2 1,6 8,8 5,1 4,4 3,2 

 

V této tabulce vidíme předpokládanou dobu návratnosti investice jak do ojeté, 

tak i do nové pojízdné prodejny. U obou variant je třeba počítat s určitou rezervou, 

avšak ze sledovaných výsledků vidíme, ţe tato investice by se  alespoň u levnější 

varianty vrátila do jednoho roku. U draţší varianty se tato návratnost prodluţuje, ale 

předpokládám, ţe případné investice do oprav by nebyly nutné vzhledem k poskytované 

záruce a tudíţ by mohlo také dojít k velmi rychlému splacení této prodejny a to kolem 

jednoho roku. 

 Uváţím-li, rychlost s jakou by se tato investice vrátila a vzhledem k aktuálním 

úrokovým sazbám bank, které se pohybují kolem 8 a více procent, doporučuji 

zakoupení této pojízdné prodejny z vlastních finančních zdrojů společnosti. Nezvýší se 

tak celkové zadluţení společnosti a také krátkodobé finanční prostředky budou 

zhodnoceny lépe neţ na účtech v bankách.  

Společnost dále zvaţuje v budoucnu zřízení dalších kamenných prodejen, tento 

krok je však závislý na nalezení vhodné lokality.   
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ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci společnosti Hadač a 

Zapletal, s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy. Analýza proběhla za období 

2006 – 2009 pomocí dat z účetních výkazů a dalších informací poskytnutých 

společností. 

 Prvním krokem ke splnění tohoto cíle bylo prostudování literatury zabývající se 

problematikou finanční analýzy. Na základě těchto poznatků jsem zpracoval teoretickou 

část, která se skládala z těchto části: charakteristika finanční analýzy, uţivatelé finanční 

analýzy, zdroje dat pro finanční analýzu, metody hodnocení a charakteristiky 

jednotlivých ukazatelů. 

 V analytické části pro mě bylo stěţejní zjistit základní informace o podniku, 

předmětu podnikání a konkurenci.  Pak jsem se jiţ mohl naplno věnovat samotné 

finanční analýze společnosti za pomoci absolutních, rozdílových, poměrových 

ukazatelů a souhrnných indexů hodnocení. Pro efektivní nakládání s výsledky jsem 

musel mít přehled o průměrných hodnotách v daném oboru. K tomu jsem vyuţil údajů 

Ministerstva průmyslu a obchodu, konkrétně pak Finanční analýzu podnikové sféry za 

roky 2007 aţ 2009. 

Ve většině klíčových oblastí dosahuje společnost blízkých hodnot oborovým 

průměrům. V ţádné ze sledovaných oblastí vyloţeně nezaostává. Potravinářský průmysl 

jako takový všeobecně zaostává za průmyslovými odvětvími, a proto se po prvotních 

výsledcích zdálo, ţe společnost není v příliš dobré situaci. V posledních letech se 

potýkala s drobným úbytkem zákazníku a z toho pramenícího zvýšení zásob materiálu a 

hotových výrobků. Díky hlubším znalostem společnosti jsem se navrhnul moţné řešení, 

jak rozšířit pole působnosti a získat nové zákazníky. 

Jedním z doporučení bylo, aby se společnost pokusila navázat na poměrně 

úspěšné akce typu Farmářské a Vánoční trhy a snaţila se o uţší kontakt se zákazníky. 

Při dotazování respondentů ať uţ přímo na pořádaných akcích nebo na sociálních sítích 

vyplynulo, ţe málo z nich v dnešní době dá na reklamu či inzerci. Spíše je oslovuje 

přímý kontakt a doporučení.  
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Proto navrhuji pořízení pojízdné prodejny, jejímţ nákupem by si společnost 

měla zajistit poměrně efektivní reklamu, ale i prodej výrobků. Jelikoţ tento způsob 

prodeje není příliš rozšířený, získá nový nástroj na oslovení zákazníků před konkurencí. 

Cíle, které jsem si v úvodní kapitole mé bakalářské práce stanovil, povaţuji za 

splněné. Věřím, ţe zjištěné výsledky i na ně navazující návrhy na opatření a zhodnocení 

očekávaných přínosů budou pro společnost přínosné a ţe pomohou jejímu rozvoji a 

zlepšení její situace a postavení na trhu. Tuto práci předám vedení společnosti Hadač a 

Zapletal, s.r.o. 
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Přílohy 

Příloha 1: Rozvaha - Aktiva 

  Rozvaha 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM 26 563 21 653 21 518 20 558 

          

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 11957 11453 11102 10832 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

2  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

3  Software 0 0 0 0 

4  Ocenitelná práva 0 0 0 0 

5  Goodwill 0 0 0 0 

6  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

8 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 957 42426 11102 10832 

B. II. 1 Pozemky 0 0 0 0 

2  Stavby 7 336 9072 8741 8410 

3 

 Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 2852 2381 2361 2422 

4  Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

5  Základní stádo a taţná zvířata 0 0 0 0 

6  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

7  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1769 0 0 0 

8 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 0 0 0 0 

9  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

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

2 

 Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 0 0 0 0 

3  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

4 

 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 0 0 0 0 

5  Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

6  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

7 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 0 0 0 0 

C. Oběţná aktiva 13842 9396 9801 9043 

C. I. Zásoby 1805 2472 2704 2892 

C. I. 1 Materiál 543 803 909 1006 
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2   Nedokončená výroba a polotovary     0 0 

3   Výrobky 1262 1669 1795 1886 

4   Zvířata 0 0 0 0 

5   Zboţí 0 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

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

2  Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

3  Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4 

 Pohledávky za společníky, členy druţstva a    

za účastníky sdruţení 0 0 0 0 

5  Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 

6  Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 

8 Odloţená daňová pohledávka 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 9523 5485 4903 3432 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 8290 5117 4849 3380 

2  Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

3  Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4 

 Pohledávky za společníky, členy druţstva a   

za účastníky sdruţení 0 0 0 0 

5  Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 

6  Stát - daňové pohledávky 248 368 54 52 

7  Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 

8  Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 985 0 0 0 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2512 1439 2194 2719 

C. IV. 1 Peníze 2207 1136 1746 1562 

2  Účty v bankách 307 303 448 1157 

3  Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

4  Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení 764 804 615 683 

D. I. 1 Náklady příštích období 744 804 615 311 

2  Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 

3  Příjmy příštích období 20 0 0 372 

 

 

Příloha 2: Rozvaha - Pasiva 

  Rozvaha 2006 2007 2008 2009 

PASIVA CELKEM 26563 21653 21518 20558 

A. Vlastní kapitál 4414 5130 5996 6789 

A. I. Základní kapitál 100 100 100 100 

1  Základní kapitál 100 100 100 100 

2 

 Vlastní akcie a vlastní 

obchodní podíly (-) 0 0 0 0 

3  Změny základního kapitálu 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 

A. II. 1 Emisní áţio 0 0 0 0 

2  Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 
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3 

 Oceňovací rozdíly z přecenění  

majetku a závazků 0 0 0 0 

4 

 Oceňovací rozdíly z přecenění 

při přeměnách 0 0 0 0 

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

zisku 50 50 50 50 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 50 50 50 50 

2  Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 2810 4263 4981 5846 

A. IV. 1Nerozdělený zisk minulých let 2810 4263 4981 5846 

2 

 Neuhrazená ztráta minulých 

let 0 0 0 0 

A. V. Výsledek hospodaření běţného účetního období 1454 717 865 793 

B. Cizí zdroje 22149 16523 15522 13769 

B. I. Rezervy 0 0 0 0 

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

2 

 Rezerva na důchody a 

podobné závazky 0 0 0 0 

3  Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 

4  Ostatní rezervy 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

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

2 

Závazky - ovládající a řídící 

osoba 0 0 0 0 

3  Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4 

 Závazky ke společníkům, 

členům druţstva a k 

účastníkům sdruţení 0 0 0 0 

5  Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 

6  Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 

8  Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

9 Jiné závazky 0 0 0 0 

10 Odloţený daňový závazek 0 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 14899 11169 12064 12207 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 9923 6388 7287 7204 

2 

 Závazky - ovládající a řídící 

osoba 0 0 0 0 

3  Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4 

Závazky ke společníkům, 

členům druţstva a k 

účastníkům sdruţení 3500 3500 3500 3500 

5 Závazky k zaměstnancům 550 507 532 577 

6 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 342 308 318 302 

7  Stát - daňové závazky a dotace 98 59 137 54 

8  Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 

9  Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

10 Dohadné účty pasivní 486 407 290 570 

11 Jiné závazky 0 0 0 0 
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B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 7250 5354 3458 1562 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 7250 5354 3458 1562 

2 Krátkodobé bankovní úvěry 0   0 0 

3 Krátkodobé finanční výpomoci 0   0 0 

B. IV. Časové rozlišení   0 0 0 0 

B. IV. 1 Výdaje příštích období   0 0 0 0 

 2.   Výnosy příštích období 0 0 0 0 

 

 Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát 

I.    I. Trţby za prodej zboţí 0 0 0 0 

A.     

  A. Náklady vynaloţené na prodané 

zboţí 0 0 0 0 

+    Obchodní marţe 0 0 0 0 

II.   Výkony 98529 88734 92887 88694 

  II. 1 

 Trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb 98142 88328 92760 88603 

    2  Změna stavu zásob vlastní činnosti     127 91 

    3  Aktivace     0 0 

B.      Výkonová spotřeba 83935 75772 79625 75896 

B.   1  Spotřeba materiálu a energie 77542 69822 73643 70768 

B.   2  Sluţby 6393 5950 5982 5128 

+    Přidaná hodnota 14594 12962 13262 12798 

C.      Osobní náklady 11414 10703 10927 10929 

C.   1  Mzdové náklady 8407 7881 8042 8212 

C.   2 

 Odměny členům orgánů společnosti a 

druţstva         

      

 Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní         

C.   3 pojištění 2943 2758 2815 2661 

C.   4  Sociální náklady 64 64 70 56 

D.      Daně a poplatky 29 27 18 15 

E.      Odpisy dlouhodobého nehmotného a         

       hmotného majetku 740 816 893 976 

III.     

 Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu     0 11 

  III. 1  Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 1049 0 

    2  Trţby z prodeje materiálu 0 0 0 0 

F.     

 Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého         

       majetku a materiálu 0 0 0 0 

F.     

 Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého         

    1 majetku 0 0 0 0 

F.   2  Prodaný materiál 0 0 0 0 

      

Změna stavu rezerv a opravných poloţek 

v         

G.     provozní oblasti a komplexních nákladů         
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      příštích období 0 0 0 0 

IV.    Ostatní provozní výnosy 9 42 118 441 

H.     Ostatní provozní náklady 217 144 94 65 

V.    Převod provozních výnos ů 0 0 0 0 

I.      Převod provozních nákladů 0 0 0 0 

     Provozní výsledek hospodaření 2203 1314 1448 1265 

VI    Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 

J.      Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

  VII.    Výnosy z dlouhodobého fin. Majetku 0 0 0 0 

  VII.1.   

 Výnosy z podílu ovládaných a řízených 

osobách 0 0 0 0 

  VII.2.   

 Výnosy z ostat. Dlouhodobých cen. 

Papírů 0 0 0 0 

  VII.3.   

 Výnosy z ost. Dlouhodobého fin. 

Majetku 0 0 0 0 

  VIII.    Výnosy z krátkodobého fin majetku 0 0 0 0 

K,      Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 

  IX.   

 Výnosy z přecenění cen. papírů a 

derivátů 0 0 0 0 

L.     

 Náklady z přecenění cen. Papírů a 

derivátů 0 0 0 0 

M.     

 Změna stavu rezerv a opravných poloţek 

v 0 0 0 0 

  X.    Výnosové úroky 298 285 198 114 

N.      Nákladové úroky 348 401 303 183 

  XI.    Ostatní finanční výnosy 4 1 6 5 

O.      Ostatní finanční náklady 56 53 53 46 

  XII.    Převod finančních výnosů 0 0 0 0 

P.      Převod finančních nákladů 0 0 0 0 

  *    Finanční výsledek hospodaření -102 -168 -152 -110 

Q.      Daň z příjmu za běţnou činnost 510 290 284 244 

Q.1.      splatná 510 290 284 244 

Q.2.      odloţená 0 0 0 0 

  **    Výsledek hospodaření za běţnou činnost 1591 856 1012 911 

  XIII.    Mimořádné výnosy 0 0 0 0 

R.      Mimořádné náklady 137 139 147 118 

S.      Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 

S.1.      splatná 0 0 0 0 

S.2.      odloţená 0 0 0 0 

  *    Mimořádný výsledek hospodaření -137 -139 -147 -118 

W.      Převod podílu na VH společníkům (+/-) 0 0 0 0 

  ***    VH za účetní období (+/-) 1454 717 865 793 

  ****    VH před zdaněním (+/-) 1964 1007 1149 1037 
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Příloha 4: HACCP certifikát 
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Příloha 5: ocenění Sdruţení českých spotřebitelů 

 

 
 

 

 

Příloha 6: logo Zlaté plody Jiţní Moravy 
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Příloha 7: logo Regionální potravina 

 

 

 
 

 

 

Příloha 8:logo Zlatá chuť Jiţní Moravy 
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Příloha 9: leták Bystrcká zabíjačka 
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Příloha 10: Farmářské trhy u hotelu Santon 2011 
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Příloha 11: Pojízdná prodejna 
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Příloha 12: Dotazník Facebook 

 
 

Příloha 13: Dotazník Farmářské trhy 

 


