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Abstrakt  

Komplexní finanční analýza podniku za období 2002-2006, interpretace 

zjištěných výsledků a návrh opatření ke zlepšení situace podniku. Metody: horizontální 

a vertikální analýza, analýza tokových ukazatelů a systematické ukazatele finančního 

zdraví. 

 

Abstract 

Complex financial analysis company from 2002-2006, interpretation recognized 

results and proposal to make precaution for company condition improvement.  Methods: 

elementary analysis, flow index analysis and systematic index financial health. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 

1.1. Úvod 

 

Finanční analýza je rozbor dat, jejichž hlavním zdrojem je finanční účetnictví, 

respektive účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha  

(např. cash flow). 

 
Finanční analýza je důležitou součástí finančního řízení podniku. Slouží jako 

pomocný podklad pro strategické a operativní plánování. Jejím hlavním úkolem je 

komplexně posoudit úroveň a příčiny současné finanční situace podniku, nastínit jak by 

mohla vypadat finanční situace podniku v budoucnosti a připravit návrhy na její 

zlepšení. Proto její včasné užití spolu s rozvinutým výrobním zázemím může vést 

k překonání případných problémů a k vybudování prosperujícího podniku. 

 
Úspěch v tržní ekonomice je závislý na ekonomické a obchodní zdatnosti 

podniku. Znalost finanční situace je v současné době životně důležitá, neboť špatné 

rozhodnutí managementu může způsobit podniku velké problémy a ohrozit jeho 

stabilitu. Analýzou své činnosti podnik získává přehled o svém finančním zdraví. 

Jednotlivé ukazatele finanční analýzy lze porovnat s ukazateli konkurenčních podniků a 

zjistit tak postavení firmy na trhu. 

 
Před 18 lety existovala v České republice centrálně plánovaná ekonomika, která 

nereagovala na aktuální poptávku na trhu, nýbrž se řídila stanoveným plánem na 

několik let dopředu. Finanční analýza tehdy neměla smysl, ale nástupem tržní 

ekonomiky po roku 1989, která se vyvíjí dle potřeb trhu, úloha finančního řízení 

posílila. Podkladem pro toto řízení je právě zmiňovaná analýza finanční činnosti, která 

vychází z účetních výkazů. 

 
Musíme si ale uvědomit, že tyto účetní výkazy jsou výstupem účtování a 

zvolených účtovacích metod. Podnik sice nemá volnou ruku v účtování, ale existují 

určité možnosti volby, jak kterou transakci zaúčtovat. Například možnost volby metody 
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odepisování ovlivní celkový výsledek hospodaření. Každý účetní záznam je značně 

redukován a to si musíme uvědomit, abychom si udělali představu o realitě. 

 
V této práci bude analyzována lázeňská léčebna v Litvínově. Lázně Cheza byly 

založeny v roce 1993 jako příspěvková organizace města Litvínov. Hlavním předmětem 

činnosti je poskytování ústavní a ambulantní lázeňské péče se zaměřením na pohybový 

aparát.  

 

 

1.2. Cíl práce 

 

Cílem této práce je provést finanční analýzu a navrhnout opatření k racionalizaci 

finančního řízení příspěvkové organizace Lázně Cheza za období 2002 – 2006.  

Při výpočtech budu vycházet z účetních výkazů - rozvahy, výkazy zisků a ztrát . Tato 

analýza se bude skládat z analýzy vývoje, struktury majetku, analýzy rozdílových a 

poměrových ukazatelů a analýz předpokládaného vývoje finanční situace v budoucnu. 

 

Dosažené výsledky budou následně okomentovány a porovnány s doporučenými 

hodnotami. Bohužel nelze provést srovnání s hodnotami dosahovanými podniky 

v oboru lázeňství, protože tyto informace jsou cenným know-how jednotlivých podniků, 

ale bude provedeno porovnání s největším konkurentem na trhu dle informací zjištěných 

z jeho výroční zprávy. U negativních ukazatelů bude komentář doplněn o návrh či 

doporučení, jak situaci zlepšit. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Finanční analýza základ finančního řízení 

 
Jakékoli rozhodování o financích musí být podloženo finanční analýzou, která 

slouží jako pomocný podklad pro strategické a operativní plánování. Na jejích 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a 

cenová politika, řízení zásob atd.  

 
Jejím hlavním úkolem je komplexně posoudit úroveň a příčiny současné 

finanční situace podniku, nastínit jak by mohla vypadat finanční situace podniku 

v budoucnosti a připravit návrhy na její zlepšení.  [5] 

 
Proto její včasné užití spolu s rozvinutým výrobním zázemím může vést 

k překonání případných problémů a k vybudování prosperujícího podniku. Hlavními 

uživateli finanční analýzy jsou vlastníci a management podniku, kterým pomáhá ve 

finančním řízení a rozhodování. Nicméně existují také jiní významní uživatelé,  

viz následující graf. [5] 

 

 

 

Potenciální partne ři

Obchodní partne ři

Ostatní zam ěstnanci

Stát a jeho orgány

Konkurence

Banky a jiní v ěřitelé

Ostatní v ěřitelé

FIA
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Každý z výše uvedených uživatelé využívá finanční analýzu ke svému 

prospěchu, zaměstnanci zjišťují perspektivu svého zaměstnání, banky zjišťují 

důvěryhodnost podniku při vydávání úvěrů, obchodní partnery zase zajímá platební 

spolehlivost. 

 

Jak jsem již naznačil v úvodu, hlavním zdrojem pro finanční analýzu je účetní 

závěrka, která se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a příloh. 

 

Rozvaha nám říká jaký je stav aktiv a pasiv k určitému datu, jedná se tedy o 

stavové veličiny. Aktiva znázorňují co všechno podnik vlastní a pasiva z čeho je tento 

majetek financován. V této práci beru na vědomí, že v posledních letech zde došlo 

k určitým změnám, co se týče struktury a názvů jednotlivých položek rozvahy a jsou 

zde zohledněny. 

 

Výkaz zisků a ztrát obsahuje údaje o nákladech, výnosech a hospodářském 

výsledku (zisku nebo ztátě), jedná se tedy o tokové veličiny. Je to velmi užitečný 

informační zdroj, neboť obsahuje informace o rentabilitě podniku. 

 

Příloha  je součástí účetní závěrky a obsahuje 4 základní části: 

 

� obecné údaje o účetní jednotce (např. název, sídlo, právní forma,předmět 

činnosti) 

 

� informace o účetních metodách, obecných zásadách a způsobech oceňování 

 

� doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

 

� výkaz o peněžních tocích (cash flow) – je to nejdůležitější zdroj informací 

z přílohy pro finanční analytiky. Informuje o změně stavu peněžních prostředků 

z uplynulý rok a o skladbě příjmů a výdajů, které způsobily tuto změnu. 
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Základní členění metod finanční analýzy :   

  

1) Finanční analýza fundamentální 

 

Zaměřuje se na vyhodnocování spíše kvalitativních údajů o podniku, na základě 

odborného odhadu, dobrých znalostech a zkušenostech analytika.  

 

2) Finanční analýza technická 

 

Představuje kvantitativní zpracování ekonomických dat za použití 

matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných metod, přičemž 

získané výsledky jsou vyhodnocovány jak kvantitativně, tak kvalitativně. [10,11] 

 

Každá tato analýza by se mohla dále členit na : 

 

A) Interní  analýzu - vycházíme z údajů, které nejsou volně dostupné pro 

veřejnost a slouží interním záležitostem podniku  (nachází se v účetnictví). 

 

B) Externí analýzu - je prováděná z  vnějšku nejrůznějšími bankami, investory, 

věřiteli, obchodními partnery, zaměstnanci či konkurenčními podniky. Údaje jsou běžně 

dostupné,  nalezneme je v účetních výkazech: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, 

výkaz peněžních toků, výroky auditora popřípadě jiné. [5] 

 

V této práci budu provádět interní technickou finanční analýzu.  Její po 

praktické stránce nejdůležitější členění dle používaných ukazatelů a způsobu jejich 

interpretace je:  

- horizontální analýza 

 - vertikální analýza 

 - analýza rozdílových ukazatelů 

 - analýzu poměrových ukazatelů  

 - soustavy poměrových ukazatelů 
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2.2. Horizontální analýza 

 

V literatuře se objevuje i jako analýza trendů. Jak vyplývá z názvu, tato analýza 

porovnává jednotlivé položky účetních výkazů v čase. Provádí se po řádcích a 

porovnává absolutní (diference) i relativní (tj. v %) změnu ukazatele roku s rokem 

předešlým. [10] 

 

1−−= tt ukazatelukazatelzměnaabsolutní  

 

1−

=
t

t

ukazatel

ukazatel
změnarelativní  

 

V řadě zemích je již zvykem, že výroční zprávy podniků obsahují i údaje za 

posledních 5 let, některé společnosti udávají informace až za poledních 10 let. Delší 

časové období umožňuje analytikům vytvořit kvalitní časovou řadu, kde lze vyvodit 

dlouhodobé trendy jednotlivých položek. 

 

V naší republice je ze zákona povinnost uvádět v účetní uzávěrce údaje za 

poslední 2 roky. Interpretace výsledků se musí hodnotit komplexně, protože jednotlivé 

údaje spolu souvisejí a opomenutí jejich hodnocení jak v absolutním, tak v relativním 

vyjádření s ohledem k jiné položce by vedlo k nepřesnému závěru. Při formulaci 

výsledků je vhodné neopomenout i inflaci v jednotlivých letech. [10] 

. 

2.3. Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza (procentní rozbor komponent či strukturní analýza) vypovídá 

o procentním podílu jednotlivých položek k stanovenému základu v rozvaze a výkazu 

zisků a ztrát. Její výhodou je použití pro srovnání údajů v účetních výkazech za delší 

časové období i pro mezipodnikové srovnání s konkurencí. Jako obvyklý základ 

v rozvaze se používají celková aktiva. U výkazu zisků a ztrát se nejčastěji pro procentní 

základ používají tržby – tím vyjádříme procentní část položky na tržbách v daném roce. 
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Správný poměr rozložení kapitálu v rozvaze i výkazu zisků a ztrát jako 

univerzální pravidlo platící pro všechny podniky neexistuje. Co pro jeden podnik by 

znamenalo zanedlouho krach, to pro druhý podnik je dlouhodobá norma neohrožující 

životaschopnost firmy. Výhodou oproti horizontální analýze je její nezávislost na 

meziroční inflaci,  schopnost jak porovnat údaje v delším časovém období, tak mezi 

jednotlivými podniky. [11] 

 

2.4. Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Rozdílové ukazatele se označují jako finanční fondy nebo fondy finančních 

prostředků. Pod pojmem fondy se ve finanční analýze rozumí ukazatele vypočítané jako 

rozdíly mezi určitými položkami krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv.  

Hlavní využití v managementu oběžných aktiv. Nejčastěji se používají 3 typy a 

nejdůležitější je čistý pracovní kapitál: 

 

 

2.4.1. Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 

Jde o nejčastěji používaný rozdílový ukazatel, který představuje určitý finanční 

fond k úhradě mimořádných výdajů. Říká kolik nám zbude peněz na mimořádné výdaje 

když uhradíme veškerý krátkodobý cizí kapitál. [10] 

 

)( kapitálcizíkrátkodobýpasivaKrátkodobáaktivaOběžnáČPK −=  

 

Mezi krátkodobé a dlouhodobé závazky je třeba započítat i bankovní úvěry a 

výpomoci. Velikost Čistého pracovního kapitálu je důležitým indikátorem platební 

schopnosti podniku. Vzhledem k jeho vyjádření v absolutních hodnotách, je vhodné jej 

hodnotit v kombinaci s poměrovými ukazateli likvidity. Je třeba také uvažovat  

o zkreslení z důvodu neočištění oběžných aktiv o méně likvidní položky (např. zásoby a 

nedobytné pohledávky). Funguje-li podnik správně, pracovní kapitál by se měl vyvíjet 

v závislosti na tržbách a měl by se zhruba rovnat hodnotě zásob. [5] 
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2.5. Analýza poměrových ukazatelů 

 

Nejpoužívanější metoda finanční analýzy je analýza poměrových ukazatelů, 

které jsou definovány jako podíl dvou položek ze základních výkazů. Těchto ukazatelů 

je celá řada, ale prakticky se vyčlenili všeobecně uznávané ukazatele používané širší 

veřejností, dle kterých můžeme rychle zjistit finanční situaci podniku. [10,11] 

 

Všechny tyto ukazatele můžeme rozdělit  do 5 skupin : 

1. ukazatele likvidity  

2. ukazatele aktivity  

3. ukazatele zadluženosti  

4. ukazatele rentability  

5. provozní ukazatele  

 

2.5.1. Ukazatele likvidity  

 
Tyto ukazatele jsou zaměřeny na schopnost podniku platit za svoje závazky. 

Likvidita je pojem vyjadřující schopnost podniku dostát svým závazkům, narozdíl 

od pojmu likvidnost, což je schopnost aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát na 

peněžní hotovost. 

 

Ukazatele likvidity poměřují ve čitateli „čím je možné platit“ a ve jmenovateli 

„za co je nutné platit“ (závazky). Nejméně likvidní jsou stálá aktiva, protože jejich 

přeměna na peníze je značně obtížná, ať už pro možnou zastaralost strojů, jejich 

opotřebení či fyzickou podstatu. Nejvíce likvidní jsou peněžní prostředky v hotovosti a 

na běžném účtu. [5] 

 

Problém u likvidity je z úhlu pohledu vlastníka a věřitele jiný. Pro věřitele je 

výhodná vysoká likvidita, kdy je pro něj nižší riziko ztráty své pohledávky. U vlastníka 

podniku je situace opačná, vysoká míra likvidních prostředků udržovaných v podniku je 

nevýhodná, protože se peníze nijak nezhodnocují a mohly by být efektivněji 

investovány. [4] 
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Likviditu lze dělit takto: ⇒ Běžná (3. stupně) 

 ⇒ Pohototová  (2. stupně) 

 ⇒ Hotovostní (1.stupně) 

 ⇒ Cash flow likvidita 

 

Běžná likvidita  

 

Ukazatel vypovídá kolika korunami oběžného majetku je kryta 1 koruna 

krátkodobých závazků – v jaké míře je podnik schopen hradit své krátkodobé závazky, 

kdyby prodal veškeré své oběžné aktiva. Ukazatel slouží  zejména pro krátkodobé 

věřitele, které informuje do jaké míry jsou jejich investice chráněny hodnotou majetku. 

 

závazkykrátkodobé

aktivaoběžná
 

 

Obecně doporučovaná optimální hodnota je 1,5 až 2,5. U finančně zdravých 

firem se pohybuje mezi 2 až 3. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je menší riziko 

platební insolvence. Když je hodnota menší než 1 tak to znamená, že pokud by podnik 

chtěl uhradit veškeré krátkodobé závazky, musí prodat některá stálá aktiva. Informační 

hodnota je však omezena, protože nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv, krátkodobých 

závazků ani době splatnosti, proto počítáme přesnější ukazatel bez zásob, tedy 

pohotovou likviditu. [5] 

 

Pohotová likvidita 

 

Odstraňuje nevýhody předchozího ukazatele tím, že z oběžných aktiv vylučuje 

málo likvidní zásoby a v čitateli ponechává jen veškeré peněžní prostředky, krátkodobé 

cenné papíry a pohledávky (upravené o pohledávky nedobytné a po lhůtě splatnosti).  

Ve druhé variantě nepočítá dokonce ani s dlouhodobými pohledávkami. 

 

závazkykrátkodobé

zásobyaktivaoběžná −
 



 20 

nebo 

závazkykrátkodobé

pohledávkydlouhodobézásobyaktivaoběžná −−
 

 

Velmi užitečné je porovnat hodnoty tohoto ukazatele s hodnotami běžné 

likvidity. Podstatně nižší hodnota ukazuje na velké množství zásob v majetku.  

Obecně doporučovaná hodnota je mezi 1 a 1,5. Hodnota nižší než 1 je již kritická. 

Pokud by byl poměr 1:1, podnik by byl schopen se vyrovnat se svými závazky aniž by 

musel prodat zásoby. [5] 

 

 

Hotovostní likvidita 

 

Někdy se označuje jako okamžitá likvidita, a informuje z jaké části je podnik 

schopen k určitému datu platit veškeré své závazky. Jeho nedostatkem je, že nebere 

v úvahu strukturu krátkodobých závazků z pohledu jejich data splatnosti. 

 

 
závazkykrátkodobé

majetekfinančníkrátkodobý
  

 

Obecně doporučená hodnota je 0,9 – 1,1 (převzato z americké literatury).  

V ČR je stanoveno optimum v intervalu 0,2-0,5. Hodnota 0,2 je již kritická. [5] 

 

Cash flow likvidita 

 

Všechny předchozí ukazatele likvidity patří mezi tzv. statické, protože jsou 

určeny k pevnému datu. Tento neduh odstraňuje ukazatel počítaný z cash flow,  

což je toková veličina. 

 

 
závazkykratkodobé

flowcashprovozní
likviditaflowcash =   
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Vyjadřuje schopnost podniku hradit krátkodobé závazky z peněžních toků v daném 

období  neboli vytvářet peněžní prostředky potřebné k úhradě krátkodobých závazků. 

Optimum je přibližně 0,4. [5] 

 

  

 

2.5.2. Ukazatele využití majetku  

 
Ukazatele využití majetku měří, jak podnik efektivně využívá investované 

finanční prostředky. Pokud podnik vlastní více majetku, než je účelné, vytváří si tím 

zbytečné náklady a tím nižší zisk. Naopak pokud podnik má nedostatek aktiv, přichází  

o peníze z tržeb, které by mohl získat.  

 
Existují ukazatele zásob, pohledávek, závazků, fixních aktiv a celkových aktiv. 

Mají podobu rychlosti obratu, která vypovídá o počtu obrátek ukazatele při přeměně na 

peníze za určité období (zpravidla rok) nebo doby obratu, jež nám vypovídá o tom, jak 

dlouho obrat trvá. 

 
 

Celkový obrat aktiv za rok - měří využití veškerých aktiv podniku, představuje 

obrat kapitálu a má významný vliv na rentabilitu aktiv. Z hlediska přesnosti je vhodné 

stálá aktiva zprůměrovat  z hodnot na začátku a na konci účetního období, poněvadž 

aktiva jsou statickou veličinou, kdežto tržby tokovou. Doporučené jsou hodnoty 

v rozmezí 1,6 až 2,9. Když je hodnota menší než 1,5 je nutné zjistit, zda je možné 

vložený majetek redukovat. [5] 

 

 
celkemaktiva

tržby
aktivcelkovýchobrat =   

 

Obrat stálých aktiv za rok - zjišťuje efektivnost  s jakou podnik využívá budov, 

strojů a jiných stálých aktiv. Udává kolikrát se tato aktiva obrátí za rok. Je důležitý při 

úvahách o pořízení nových investic, ale opět s důkladným uvážením, protože tento obrat 

nezahrnuje vliv inflace na pořizovací ceny a dva stejné podniky s různou formou 
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odepisování majetku budou dosahovat rozdílných ukazatelů. Podnik používající 

zrychlené odpisování bude dosahovat lepších výsledků bez jakéhokoli přičinění. 

Doporučená optimální hodnota je 5,1. Tato hodnota se srovnává s odvětvovým 

průměrem. [5] 

 

 
majetekhmotnýdlouhodobý

tržby
majetkuhodlouhodobéobrat =   

 

Některé podniky sledují i obrat oběžných aktiv, tedy kolikrát se oběžná aktiva 

za rok přemění na peníze. Mnohem lepší je ale sledovat obrat jednotlivých položek 

oběžného majetku samostatně. 

 

 
aktivaoběžná

tržby
aktivoběžnýchobrat =   

 

Rychlost obratu zásob za rok – udává kolikrát se zásoby přemění v ostatní 

formu oběžného majetku až po peníze, ze kterých se nakoupí další zásoby. Nadbytečné 

zásoby podnik zatěžují zvýšenými náklady na skladování. Nízké naopak mohou brzdit 

výrobu. U výrobních podniků, kde jsou stanovené normy času spotřeby, normy zásob 

materiálu, maximální a minimální zásoba, lze spočítat optimální výši zásob, která je  

v souladu s výrobou i odbytem.  

 
Když je hodnota tohoto ukazatele pod odvětvovým průměrem, podnik má 

přebytečné zásoby, které mají malou nebo žádnou výnosnost. Norma v USA je 9. 

 
Nedostatkem je nesoulad mezi tržbami, které uvádějí tržní hodnotu, oproti 

zásobám, které jsou uvedené v pořizovacích cenách – toto lze ošetřit tím, že místo tržeb 

použijeme náklady na prodané výrobky. [5] 

 

 
zásoby

tržby
zásobobraturychlost =   
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Doba obratu zásob udává, za jak dlouho jsou oběžná aktiva vázaná ve formě 

zásob přemění zpět na peníze. Čím kratší je doba obratu, tím větší je obrat zásob za rok 

– ovšem i zde existuje jistý strop, který je dán plynulostí výroby a rychlostí odbytu 

výrobků. 

 
Tento ukazatel je udáván ve dnech a měl by mít co nejnižší velikost. V USA je 

za optimum považováno 40 dnů. [5] 

 

 
zásobobrat

zásobobratudoba
365=    

 

Součástí oběžného majetku jsou i pohledávky, u kterých nás zajímá za jak 

dlouho se pohledávka přemění na peníze a následně kolik takovýchto obrátek proběhne 

za rok. Čím kratší je jejich doba obratu, tím rychleji podnik přemění pohledávky 

v peněžní prostředky a může je opět použít pro další činnost firmy. 

 

Rychlost obratu pohledávek – udává kolikrát za rok se pohledávky přemění na 

peníze. 

 

 
stykuobchodníhozpohledávky.kr

tržby
pohledavekobraturychlost =   

 

Doba obratu pohledávek – udává za jak dlouho (ve dnech) se pohledávka 

přemění na peníze. Hodnota tohoto ukazatele se srovnává s dobou splatnosti faktur a 

s odvětvovým průměrem. Když je doba obratu delší než doba splatnosti faktur, znamená 

to, že dlužníci neplatí včas a firma by měla uvažovat o snížení doby splatnosti. 

 

pohledavekobrat
pohledavekobratudoba

365=  

 

 
2

pohledávekKZPZ
pohledávekstavprůměrný

+=   

legenda: PZ…počáteční zůstatek, KZ…konečný zůstatek 
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Rychlost  obratu závazků – udává kolikrát za rok se závazky přemění na 

peníze 

 

 
stykuobchodníhozzávazky.kr

třžby
závazkůobraturychlost =    

 

Doba obratu závazků - udává jak rychle (ve dnech) jsou spláceny závazky 

firmy. Obecně platí, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek, aby zůstala zachována určitá finanční rovnováha ve firmě. Tento ukazatel 

využijí zejména věřitelé a vypočítá se takto: 365 dnů/rychlost obratu závazků. [10] 

 

 

 

2.5.3. Ukazatele zadluženosti  

 
Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom jak podnik užívá k financování svých 

aktivit cizí kapitál (dluh). V literatuře tyto ukazatele někdy najdeme pod pojmem 

ukazatele, finanční páky, či finanční stability.  

 

Tyto ukazatele zajímají především investory a poskytovatele dlouhodobých 

úvěrů. Při vysokém poměru cizích zdrojů k celkovým aktivům, a tedy vysoké 

zadluženosti, je ohrožena finanční stabilita podniku. Věřitelé při vkladu peněžních 

prostředků podstupují riziko, že přijdou o své peníze, a proto za poskytnutý kapitál 

požadují vyšší úrok. V případě žádosti o bankovní úvěr může vysoká zadluženost 

působit problémy ve formě různých smluvních podmínek, které vedou k ochraně 

věřitele a omezují možnosti žadatele s penězi operovat. Se zvyšujícím se zadlužení se 

stává cizí kapitál stále dražší a dražší. [5,10] 

 

Cizí kapitál je však pro podniky zajímavý, protože úroky, které platí za cizí 

kapitál si následně můžou zahrnout v plné výši do nákladů a tím snižují daňový základ, 

čímž zvyšují rentabilitu a jsou tudíž levnější formou kapitálu než finanční prostředky 
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vlastní. Tomuto vztahu se říká finanční páka. Zadlužování podniku má ale své hranice 

a efekt finanční páky je výhodné využívat jen do jisté míry. Poměr mezi vlastním a 

cizím kapitálem se liší dle oboru podnikání firem. 

 

Obecně můžeme říct, že podíl vlastního a cizího kapitálu by měl být alespoň  

1 : 1,  tedy vlastníci podniku by měli disponovat minimálně stejnou měrou vlastních 

prostředků jako mají prostředků cizích. Podnik, jehož dluhy jsou větší než hodnota jeho 

majetku lze považovat za předlužený. 

 

Zadluženost jako základní ukazatel popisuje míru celkových závazků 

k celkovým aktivům. Zajímavý je zejména pro dlouhodobé věřitele, kteří své prostředky 

vkládají do společnosti a chtějí zjistit, jaké riziko tím podstupují, proto se mu také říká 

„ukazatel věřitelského rizika“. 

 

 

 

Hodnota tohoto ukazatele se považuje : za nízkou, je-li do 0,3.  

 za průměrnou je-li 0,3 až 0,5  

 za vysokou je-li  0,5 až 0,7  

 za rizikovou  je-li vyšší než 0,7 

 

 

 
celkemaktiva

závazkycelkové
tzadluženos=   

 

Celková zadluženost syntetizuje údaje celkem, rozložením závazků na 

krátkodobé a dlouhodobé (tedy se splatností delší než jeden rok) dostaneme 

dlouhodobou a krátkodobou zadluženost: 

 

 
celkemaktiva

závazkydlouhodobé
tzadluženosdlouhodobá =   
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celkemaktiva

závazkykrátkodobé
tzadluženoskrátkodobá =   

 

Doporučené hodnoty lze brát pouze obecně, pro jednotlivé odvětví se optima 

značně liší. Údaj sám o sobě je dosti výstižný a je na vedení podniku, jak se k výsledné 

skutečnosti postaví. [5] 

 

Koeficient samofinancování – je doplňkovým ukazatelem k celkové 

zadluženosti. Počítá jakou měrou jsou aktiva podniku financovány z vlastních zdrojů a 

vypovídá o finanční stabilitě podniku. 

 

 
celkemaktiva

kapitálvlastní
ánísamofinanmíra =cov   

 

Součet tohoto ukazatele a ukazatele celkové zadluženosti  musí dát dohromady  

1 (popř. 100 pokud hodnotu vyjadřujeme v procentech). Převrácená hodnota míry 

samofinancování je možným způsobem vyjádření finanční páky. Ta má velký význam 

při hodnocení výnosnosti podniků prostřednictvím pyramidových ukazatelů.  

 

 

Koeficient úrokového krytí měří, kolikrát zisk před odpočtem úroků a 

zdaněním (ang. zkratka EBIT; Earnings Befor Interest Taxes) převyšuje placené 

nákladové úroky. Úrok je daňově uznatelným nákladem snižující hospodářský 

výsledek. Neschopnost platit úrokové platby může být znamením blížících se 

finančních problémů. Věřitelé tento údaj posuzují velmi bedlivě, doporučená hodnota je 

3 a více. Za bezproblémovou úroveň je označován koeficient 6-8. [5] 

 

 

 
úrokynákladovécelkové

EBITúrokyinákladovýmazdaněnímpředzisk
krytíúrokové

)(=       

 



 27 

2.5.4. Ukazatele rentability  

 
Rentabilitu můžeme označit jako ziskovost či profitabilitu. Její kazatele měří 

efektivitu podnikového snažení, ukazují kombinovaný vliv likvidity, aktivity a 

zadluženosti na zisk podniku. Tyto ukazatele se počítají jako poměr zisku k vloženému 

kapitálu nebo tržbám. Existují 3 základní ukazatele ziskovosti: 

 

ROA (Return on Assets) – rentabilita celkových aktiv 
 

Říká, kolik haléřů čistého zisku připadá na 1 korunu celkových vložených aktiv. 

Efektem zhodnocení vloženého kapitálu je součet zisku po zdanění a zdaněných úroků 

placených za použití cizího kapitálu. Ukazatel respektuje skutečnost, že efektem 

zhodnocení není jen odměna vlastníkům, ale i jeho věřitelům za zapůjčení kapitálu. 

ROA někdy bývá počítáno i s nezdaněným ziskem a úroky, což je vhodné pro srovnání 

různých podniků, protože nebereme ohled na to jak zdaňují své příjmy a jakým 

způsobem jsou zadluženi. 

 

( )
aktivacelková

EBITúrokůnákladodečtenímazdaněnímpředzisk
ROA

.=  

Hodnota 0,12 – 0,15 je dobrá a více jak 0,15 je velmi dobrá. 

 

 

ROE (Return on Equity) – rentabilita vlastního kapitálu 
 

Říká, kolik haléřů čistého zisku připadá na 1 korunu vloženou vlastníky 

podniku. Můžeme také použít pro výpočet zisk před zdaněním (EBT). Tuto výnosnost 

pak mohou majitelé poměřovat s jinými investičními příležitostmi a rozhodnout se, zda 

je pro ně lepší investovat do podniku či do jiných aktivit.  

 

( )
jměnívlastní

EBTzdaněnímpředzisk
ROE=  

 

Za dobrou se považuje hodnota 0,36. Vhodné je také srovnání se státními dluhopisy, 

které jsou všeobecně málo rizikové. 
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ROS (Return on sales) – rentabilita tržeb 
   

Říká, kolik haléřů čistého zisku připadá na 1 korunu tržeb. Průměrná hodnota 

tohoto ukazatele u amerických podniků činí 0,05. [5] 

 

( )
tržby

EATzdaněnípozisk
ROS=  

 

 

2.5.5. Provozní ukazatele 

 

Provozní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř firmy a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení. 

Umožňují managementu sledovat efektivnost provozních aktivit firmy. 

 

Nejvhodnějšími provozními ukazateli pro potřeby této práce jsou: 

 

Produktivita práce z výkonů =
ůzaměstnancpočetprůměrný

výkony
 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty = 
ůzaměstnancpočetprůměrný

hodnotaPřidaná
 

 

 

Přidaná hodnota se vypočítá takto: 

+Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

+Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 

+ Aktivace 

             - Výkonová spotřeba 

                                  Přidaná hodnota 

  

Je vhodné porovnat přidanou hodnotu z osobními náklady, poznáme tak zda je výroba 

efektivní.  
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2.6. Soustavy poměrových ukazatelů 

 

Soustavy poměrových ukazatelů, někdy také nazývány jako syntetické ukazatele 

finančního zdraví vznikají v důsledku toho, že jednotlivé ukazatele klasické finanční 

analýzy (např. likvidita, rentabilita…atd.) monitorují pouze dílčí aspekty finanční 

situace, čili mají pouze omezenou vypovídací schopnost. Existuje celá řada těchto 

syntetických ukazatelů, jejichž smyslem je tedy vyjádřit nějaké souhrnné hodnocení 

finanční situace podniku. Vzhledem ke skutečnosti, že provádím analýzu neziskové 

organizace a základem pro většinu soustav ukazatelů je zisk, uvádím jen některé 

z těchto soustav pro ukázku.[5,10,11] 

 
 
2.6.1. Indikátor bonity 

 
Indikátor bonity používá 6 poměrových ukazatelů a každá jejich hodnota se 

násobí stanovenou váhou. 

 

IB1 = provozní CF / (cizí zdroje – rezervy) 

IB2 = aktiva / dluhy 

IB3 = zisk před zdaněním / aktiva 

IB4 = zisk před zdaněním / tržby 

IB5 = zásoby / tržby 

IB6 = tržby / aktiva 

 

Ukazatel IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6
Výpočet ukazatele
Váha ukazatele 1,5 0,08 10 5 0,3 0,1
Vážená hodnota
Součet váž.hodnot

Stupnice hodnocení :

Neohrožen insolvencí 3 - extrémě dobrý
2 - velmi dobrý
1 - průměrny

Ohrožen insolvencí mínus 1 - špatný
mínus 2 - velmi špatný

x
příslušný ukazatel x vážená hodnota
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2.6.2. Altmanovo Z-score 
 

Tento ukazatel používá 5 poměrových ukazatelů, přičemž každá jejich hodnota 

se násobí stanovenou váhou. Pomocí tohoto ukazatele lze velmi jednoduše zjistit riziko 

bankrotu jednotlivých podniků. Altman preferoval dlouhodobý pohled a proto převažují 

ukazatele efektivnosti. Pro podmínky České republiky je vhodné použít modifikovaný 

model rozšířený o poměr, který charakterizuje platební neschopnost. Výpočet je 

následující: [5] 

 

Z = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,42 x4 + 0,998 x5 

 

x1 – čistý pracovní kapitál / aktiva 

x2 – nerozdělený zisk minulých let / aktiva 

x3 – EBIT (provozní HV) / aktiva 

x4 – základní kapitál / cizí zdroje 

x5 – tržby / aktiva 

 

Hodnota Z se pohybuje v intervalu od –4 do +8. Čím je větší, tím je lepší finanční 

zdraví podniku. 

 

Z > 2,9 finančně silný podnik
1,2 < Z < 2,9 podnik s určitými finančními potížemi (nejasný další vývoj)
Z < 1,2 přímí kandidáti bankrotu  

 

 
2.6.3. Index důvěryhodnosti IN 01 

 

Jedná se o český bankrotní model. Tento index používá 5 ukazatelů, přičemž 

každá jejich hodnota se násobí stanovenou váhou. Tyto váhy ukazatelů odpovídají 

ekonomice ČR. Spojuje dohromady dva starší indexy IN95 (zaměřen na schopnost 

hradit závazky) a IN99 (zaměřen na tvorbu hodnoty pro vlastníky). [5] 
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X1 – aktiva / cizí zdroje 

X2 – EBIT / nákladové úroky 

X3 – EBIT / aktiva 

X4 – výnosy / aktiva 

X5 – oběžná aktiva / krátkodobé cizí zdroje 

Krátkodobé cizí zdroje = krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 
 
 
Ukazatel X1 X2 X3 X4 X5
Výpočet ukazatele
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09
Vážená hodnota
Součet váž.hodnot

Stupnice hodnocení :

IN01 = > 1,77 lze předpokládat uspokojivou finanční situaci
0,75=< IN01 < 1,77 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků a nejasný další vývoj
IN01 < 0,75 podnik je ohrožen a nachází se ve finanční tísni

x
příslušný ukazatel x vážená hodnota
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Charakteristika podniku 
 

3.1.1. Základní údaje 

 

Název: Lázně Cheza 

Sídlo: Mostecká 140, 635 42 Litvínov 

Právní forma: Příspěvková organizace  

Předmět činnosti: Poskytování lázeňské péče ústavní i ambulantní 

Rok založení: 1993 

Působení na trhu: od roku 1993 

konkurence vysoká (největší konkurent Lázně Darkov, a.s.) 

Počet zaměstnanců: 100 

Ubytovací kapacita: 200 lůžek 

Kapacita léčebného provozu:  325 pacientů/den 

Roční obrat: 66 mil. Kč 

Hodnota majetku movitého  
i nemovitého: 5 mil. Kč 
 
 
 
 

Lázně Cheza jsou příspěvkovou 

organizací města Litvínov, což znamená, že 

nebyly vytvořeny za účelem vytváření zisku 

a jsou přímo napojeny na rozpočet města 

Litvínov. Když by měly záporný výsledek 

hospodaření, tak zřizovatel (město Litvínov) 

má povinnost tuto ztrátu vyrovnat. 
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3.1.2. Stručná charakteristika 

 

 

Lázeňská léčebna v Litvínově je jedna z nejmladších lázeňských zařízení 

v republice – byla otevřena v roce 1979. Podnětem pro její vybudování byl nález 

minerálních vod, obsahujících značné množství jódu. Litvínovské jodobromové  vody 

s vysokým obsahem jodových solí a poměrně nízkou mineralizací patří mezi 

nejkvalitnější vody svého druhu v Evropě. Samotné Lázně Cheza byly založeny až 

v roce 1993 jako příspěvková organizace města Litvínov, v minulosti byly součástí lázní 

Chemopetrol. 

V lázních jsou léčeny nemoci pohybového aparátu, kořenové syndromy a 

nemoci oběhového ústrojí. Pacienti jsou ubytováni ve dvojlůžkových pokojích 

s kompletním sociálním zařízením, všechny pokoje jsou vybaveny televizí, telefonem, 

rádiem a ledničkou. K dispozici jsou i pokoje pro imobilní pacienty. Náročnější hosté 

mohou využít ubytování v apartmánu. Současný areál lázní tvoří ubytovací zařízení 

s 200 lůžky, moderní vodoléčebný pavilon s rehabilitačním bazénem a whirpoolem a 

nově přistavená budova obsahující společenský sál, ubytovací zařízení pro  

100 pacientů, bar, kadeřnický salon atd. 

Podstatnou část léčení tvoří jodoromové koupele a zábaly, ruční klasické 

masáže, podvodní a reflexním masáže, perličkové, přísadové, bylinné a vířivé koupele, 

elektroléčba, magnetoterapie, parafínové zábaly, plynové injekce, myostimulátor, 

individuální i skupinové cvičení. 
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V lázních jsou léčeny zejména:  - nemoci pohybového aparátu 

- kořenové syndromy 

  - nemoci oběhového ústrojí 

 

 

K jejich léčbě používají zejména kvalitní jodobromové vody, které lázně čerpají 

z nedalekého okolí. Na Severní Moravě se nachází mnoho ropných vrtů a právě pří 

těžbě ropy byly nalezeny velké zásoby vysoce kvalitních jodobromových vod, 

nacházejících se přímo pod podložím ropy.  

 
 

Nejčastěji poskytované procedury: 

 
1) Jodobromová koupel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Jód se vstřebává do těla a zlepšuje pružnost měkkých tkání.  

� Vhodné při léčbě onemocnění kloubů, páteře a cév. 



 35 

2) Vířivá koupel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Využívá kombinace tepla a silného mechanického dráždění vodou. 

� Vhodná při bolestech nohou z námahy, léčby poúrazových stavů, při 

otékajících nohou při špatném prokrvení. 

 

3) Klasická masáž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Přímý mechanický účinek zlepšuje prokrvení podkoží a svalů a tím 

umožňuje zlepšení jejich výživy a relaxaci.  

� Napomáhá rozrušení srůstů v podkožním tkanivu a v okolí kloubů. 
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4) Parafin 

� Přikládání roušek smočených v parafinu teplém 56st.C. 

� Způsobuje prokrvení kůže, zmenšuje bolesti kloubů, má také příznivý 

relaxační účinek. 

5) Kryoterapie 

� Přikládání hmoty zvané kryoperlosa o teplotě –18st.C na různé klouby 

horních nebo dolních končetin. 

� Tím se   zvyšuje prokrvení oblasti  na kterou je aplikována, zlepšuje výživu 

tkání, urychluje vyplavování zánětlivých působků a snižuje bolest. 

� Akutní úrazy - zabraňuje vzniku větších otoků a hematomů. 

� Záněty - při ochlazení dojde ke sníženému vnímání bolesti a následně je 

možné cvičením zvětšit rozsah pohybu v kloubu. 

6) Podvodní masáž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pacient je ponořen do vody, na povrch těla je působeno paprskem vody 

různého tlaku a tvaru o zvolené teplotě 37 – 38st C.     

� Působení: mechanické a tepelné. 

� Účinek: na krevní oběh, lymfatický oběh, revmatoidní choroby. 
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3.2. Soustavy poměrových ukazatelů  

 
3.2.1. Altmanův index 
 
 
 
Váha 0,717 0,847 3,107 0,42 0,988  

Ukazatel X1 X2 X3 X4 X5 Součet 
ROK - - - - - - 
2002 0,012744 0 0,000967 2,865523 1,416582 4,295816
2003 0,046292 0 0,00167 0,312687 3,701704 4,062354
2004 0,025859 0 0,000175 0,187743 3,295035 3,508813
2005 0,042803 0 0,000382 0,161927 3,311286 3,516398
2006 -0,10754 0 0,002965 0,171927 3,426695 3,494045

  
 

 
 
 
 
 

V průběhu celého zkoumaného období se hodnota altmanova indexu pohybovala 

nad hranicí 2,9. To znamená, že se podnik řadí mezi finančně velmi silné podniky a 

tudíž mu v blízké budoucnosti nehrozí bankrot. A to dokonce přesto, že největší váhu 

měl opět ukazatel závislý na zisku, který není pro podnik prioritou. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z > 2,9 finančně silný podnik
1,2 < Z < 2,9 podnik s určitými finančními potížemi (nejasný další vývoj)
Z < 1,2 přímí kandidáti bankrotu

Graf č.1: Altman ův index
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3.2.2. Index důvěryhodnosti IN 01 
 
 

ROK 2002 2003 2004 2005 2006 
Váha Ukazatel - - - - - 
0,13 X1 1,025698 0,236959731 0,191966267 0,188232452 0,188229 
0,04 X2 0 0,008644979 0,000602392 0,001211486 0,008147 
3,92 X3 0,00122 0,002107386 0,0002214 0,000481709 0,00374 
0,21 X4 0,304143 0,793610811 0,707661664 0,712274227 0,741514 
0,09 X5 0,102621 0,100591644 0,094793169 0,097779477 0,070455 

Součet - 1,43 1,14 1,00 1,00 1,01 

 
 
 
Stupnice hodnocení :

IN01 = > 1,77 lze předpokládat uspokojivou finanční situaci
0,75=< IN01 < 1,77 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků a nejasný další vývoj
IN01 < 0,75 podnik je ohrožen a nachází se ve finanční tísni

 
 
 
 

V průběhu celého zkoumaného období se hodnota tohoto indexu pohybovala 

mezi hodnotami 1 až 1,5. To znamená, že se podnik lze zařadit do tzv. „šedé zóny“, což 

znamená nejasný vývoj. Čili nemůžeme říci, zda podnik je ohrožen, zda se nachází ve 

finanční tísni nebo zda tvoří hodnotu pro vlastníky. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č.2: Index IN 01
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3.2.3. Indikátor bonity 
 
 
 
Váha 1,5 0,08 10 5 0,3 0,1  
Ukazatel IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 Součet 

ROK - - - - - - - 
2002 0,367166 0,631199 0,003113 0,001085653 0,001698 0,143379 1,14764
2003 0,214161 0,145821 0,005376 0,000717436 0,003714 0,374666 0,744457
2004 0,150296 0,118133 0,000565 8,46755E-05 0,003663 0,333506 0,606248
2005 0,193743 0,115835 0,001229 0,000183328 0,002437 0,33515 0,648578
2006 0,175278 0,115833 0,009542 0,001375608 0,004013 0,346831 0,652873

        
        
        
Stupnice hodnocení :       
        
Neohrožen insolvencí 3 - extrémě dobrý     
  2 - velmi dobrý     
  1 - průměrny     
        
Ohrožen insolvencí   mínus 1 - špatný     
  mínus 2 - velmi špatný    
 
 
 

V průběhu celého zkoumaného období se hodnota tohoto indikátoru pohybovala 

v rozmezí 0,6 až 1,15 , čímž se podnik řadí mezi průměrné podniky neohrožené 

insolvencí. Musím ale poznamenat, že tento indikátor klade nejvyšší váhu zisku, a to 

prostřednictvím ukazatelů IB3 a IB4, které počítají se ziskem a mají nejvyšší váhu! 

Jelikož je zkoumaný podnik nezisková organizace a nesoustředí se tak na tvorbu zisku, 

musí být i toto zohledněno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č.3: Indikátor bonity - IB

0,65

0,6

0,74

1,15

0,65

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2002 2003 2004 2005 2006



 40 

3.3. Horizontální analýza 
 
3.3.1. Horizontální analýza aktiv 

 
Podrobná analýza trendů jednotlivých let (viz. přílohy) ukazuje, že : 

 
� Stálá aktiva dosahovala v roce 2002 hodnoty 28 mil. Kč,  v roce 2003 už pouze 

necelých 5,5 mil. Kč a to vlivem snížení položky „nedokončený dlouhodobý 

majetek“ o 22 milionů Kč. V roce 2002 evidovali lázně v účetnictví 

rozestavěnou budovu, kterou ovšem vlastnilo město Litvínov (zřizovatel lázní) a 

v roce 2003 došlo k přesunu této nemovitosti v celkové hodnotě 22 milionů Kč  

pod město. V dalších letech (až do roku 2006) se výše stálých aktiv nijak 

výrazně nezměnila (viz. graf č.4). 

 
� Oběžná aktiva dosahovala v roce 2002 hodnoty 4,8 mil. Kč a v následujících 

třech letech se téměř ztrojnásobila (viz. graf č.4) Nejvýraznějšího vzestupu 

dosáhla v letech 2003 a 2004 a to především vlivem růstu pohledávek za 

odběrateli (zdravotními pojištovnami), což způsobuje každoroční zvyšování 

počtu odléčených pacientů. Jistý vliv na zvýšení oběžných aktiv má i postupné 

zvyšování finančních prostředků, především na bankovním účtu. V roce 2005 

nebyla změna výrazná a v roce 2006 došlo k mírnému poklesu ze 14 mil. na  

10. mil Kč. Toto snížení vyvolalo snížení pohledávek za odběrateli, které v roce 

2006 klesly o polovinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č.4: Horizontální analýza aktiv
(hodnoty v tis. K č)
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� Ostatní aktiva dosahovala v roce 2002 hodnoty 20 tis. Kč a až do roku 2005 

byly jejich změny zanedbatelné (viz. graf č.4). V roce 2006 se ale jejich hodnota 

zvýšila na 3,7 mil. Kč a to vlivem zvýšením nákladů příštích období o 3,6 mil. 

Kč. Jedná se o platbu nájemného za využívané prostory, pronajaté zřizovatelem 

(městem). 

 

3.3.2. Horizontální analýza pasiv 

 
Podrobná analýza trendů jednotlivých let (viz. přílohy) ukazuje, že : 

 
� Vlastní zdroje dosahovali v roce 2002 asi 29 mil. Kč a v roce 2003 jejich 

hodnota klesla o 23 mil. Kč a to především snížením fondu dlouhodobého 

majetku. Toto snížení nastalo vlivem snížení položky aktiv „nedokončený 

dlouhodobý majetek“ (viz. horizontální struktura aktiv) o 22 milionů Kč. 

V dalších letech již žádná výrazná změna nenastala (viz. graf č.5). 

 
� Cizí zdroje dosahovali v roce 2002 asi 4 mil. Kč., v roce 2003 vzrostli skoro na 

dvojnásobek této hodnoty a v roce 2004 již přesahovali 12 mil. Kč. V roce 2003 

došlo ke zvýšení ostatních závazků o 3,3 mil. Kč a v roce 2004 došlo ke zvýšení 

závazků za dodavateli o 4,8 mil. Kč. Tyto změny nastaly v důsledku neustálého 

rozvoje podniku. V letech 2002 až 2004 totiž docházelo k výraznému růstu 

počtu odléčených pacientů, což si samozřejmě vyžádalo i více potřeb podniku 

pro jejich uspokojení. V dalších letech již žádná výrazná změna nenastala (viz. 

graf č.5) neboť v roce 2004 již byla téměř naplněna kapacita léčebného provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.5: Horizontální analýza pasiv

29004

7797

12230 12983 13086

33214

14211

18060 18798 18948

6415 5815 586258304210

2002 2003 2004 2005 2006

VLASTNÍ ZDROJE

CIZÍ ZDROJE

PASIVA CELKEM



 42 

� Celková pasiva (aktiva) - v roce 2002 činila celková aktiva (pasiva) zhruba 33 

mil. Kč (viz. graf č.5), v následujícím roce došlo k výraznému snížení aktiv 

(pasiv) a to vlivem výše popsaných operací až na 14 mil. Kč. 

 

 

3.3.3. Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

Podrobná analýza trendů jednotlivých let (viz. přílohy) ukazuje, že : 

 

� Výkony podniku  se skládají z tržeb z prodeje služeb a tržeb z prodeje zboží. 

Drtivou většinou se na výkonech podílí tržby z prodeje služeb, které rostou do 

roku 2004 o 12 % za rok, což bylo způsobeno zvýšeným zájmem o služby po 

výstavbě vodoléčebného pavilonu v roce 2001. V období 2004-2006 pak nárůst 

těchto tržeb činí zhruba 4% za rok, což je způsobeno především postupným 

zkvalitňováním služeb. Velmi malou část výkonů tvoří tržby z prodeje zboží, 

které také každoročně rostou zhruba o 4%, kromě roku 2003 kdy byl nárůst  

o 65 % a to vlivem výstavby nové kavárny, což je také jeden z příkladů 

zkvalitnění služeb. 

 

� Výkonová spotřeba se skládá ze spotřeby materiálu, spotřeby energie, nákladů 

na opravy a ostatních služeb. Největšími položkami jsou spotřeba materiálu a 

ostatní služby, spotřeba materiálu rok od roku mírně roste, jen v letech 2003 a 

2005 byla změna výraznější (asi 18%). Ostatní služby také mírně rostou, jen 

v roce 2003 byla výraznější změna (asi 30%). To že dlouhodobě roste výkonová 

spotřeba značí, že rok od roku léčí lázně stále více pacientů, což je dobrá zpráva, 

protože podnik roste. 

 

� Osobní náklady zahrnují mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a zákonné 

sociální náklady. Největší položkou z nich jsou mzdové náklady (viz. graf č.9 

a10) a jinak všechny tyto položky rostou v průměru o 10 % ročně, což je běžné 

např. vzhledem k inflaci a růstu podniku. 

 



 43 

� Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činily v roce 2003 

zhruba 1 mil. Kč a do roku 2005 vzrostla jejich hodnota na téměř 1,7 mil. Kč, 

ale v roce 2006 došlo k poklesu o 9 % vlivem neustálé obměny různých zařízení 

a také vlivem různých účetních postupů odepisování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Horizontální analýza cash flow 

 

Veškerou analýzu týkající se cash flow nebudu v této práci provádět z těchto důvodů: 

 

1) Zkoumaná firma neprovádí výpočty tohoto charakteru a tudíž mi nebyli 

poskytnuty potřebné údaje pro tuto analýzu. 

2) Vzhledem k tomu, že se jedná o neziskovou organizaci a cash flow je odbobou 

zisku, tak to znamená, že stejně tak jako zisk ani cash flow není prioritou pro 

daný podnik a proto nepovažuji za nutné provádět jeho analýzu. 

 

 

 

 

 

Graf č.6: Horizontální analýza výsledovky-významné 
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3.4. Vertikální analýza  

 
 
3.4.1. Vertikální analýza aktiv 

 
Procentní rozbory jednotlivých let (viz. přílohy) ukazují, že : 

 

� stálá aktiva jsou tvořena převážně dlouhodobým hmotným majetkem. 

Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří jen velmi malou část aktiv a jedná se o 

software. Stálá aktiva dosáhla výrazné změny v roce 2003 a to vlivem poklesu 

položky „nedokončený dlouhodobý majetek“ o téměř 23 mil. Kč (viz. 

horizontální analýza aktiv). 

 

� V letech 2003 až 2005 se výrazně zvýšil podíl oběžných aktiv (viz. graf č.7). 

V roce 2003 na tom mělo velký podíl snížení stálých aktiv, jinak (viz. 

horizontální analýza aktiv). 

 

� V roce 2006 došlo k výrazné změně u položky ostatní aktiva (viz. graf č.7), 

protože se zvýšila hodnota nákladů příštích období o téměř 3,7 mil. Kč (viz. 

horizontální analýza aktiv). 
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� Struktura aktiv  ukazuje, že krom prvního roku zkoumaného období výrazně 

převládá podíl oběžných aktiv nad stálými (viz. graf č.7). Tento poměr mezi 

stálými a oběžnými aktivy není u tohoto typu podniku příliš obvyklý, spíše by se 

dal předpokládat výraznější podíl stálých aktiv, třeba jako u nemocnic nebo u 

konkurence (největší konkurent má přes 80% stálých aktiv). Jenže zkoumaný 

podnik je specifický v tom, že veškeré budovy jsou mu pronajímány 

zřizovatelem, tedy městem a to za variabilní cenu, jejíž výpočet je specifický. 

Nutno podotknout, že pro lázně je to velmi výhodné. 

 
 
 

3.4.2. Vertikální analýza pasiv 

 
Procentní rozbory jednotlivých let (viz. přílohy) ukazují, že : 
 
 

� Struktura pasiv vykazuje během posledních tří let celkem stabilní výši jak 

vlastního, tak cizího kapitálu. V minulosti zde došlo k jistým změnám, k té 

největší došlo v roce 2003, kdy klesly vlastní zdroje o 23 mil. Kč vlivem 

snížení fondu dlouhodobého majetku, který byl snížen a to vlivem poklesu 

položky aktiv „nedokončený dlouhodobý majetek“ o téměř 23 mil. Kč (viz. 

horizontální analýza aktiv). 

�  V roce 2004 zase vzrostly krátkodobé závazky z obchodního styku o téměř 5 

mil. Kč, čímž se zase mírně zvýšil podíl cizího kapitálu (viz. graf č.8). Tato 

změna nastala v důsledku neustálého rozvoje podniku. V letech 2002 až 2004 

totiž docházelo k výraznému růstu počtu odléčených pacientů, což si 

samozřejmě vyžádalo i více potřeb podniku pro jejich uspokojení. V dalších 

letech již žádná výrazná změna nenastala neboť v roce 2004 již byla téměř 

naplněna kapacita léčebného provozu. 

 

� Struktura pasiv ukazuje, že zadluženost podniku během zkoumaného období 

byla poměrně vysoká, kromě roku 2002 a 2003 dosahovala téměř 70 % (viz. graf 

č. 8). Jenže když se podíváme na poměr dlouhodobé a krátkodobé, tak zjistíme, 

že se jedná pouze o krátkodobou zadluženost. Podnik má pouze krátkodobé 
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závazky, převážně se jedná o nevyplacené mzdy za prosinec zaměstnancům a 

odběratelům za faktury. Z toho plyne, že v případě potřeby by bylo vhodné vzít 

si nějaký střednědobý nebo dlouhodobý úvěr, kterým by se daly financovat 

různé projekty např. cenové akce, zvýšit náklady na reklamu a tím zajistit 

vhodnou propagaci, dále zlepšit internetové stránky, např. zajistit možnost 

objednávky služeb elektronickou cestou a zajistit jejich překlad do více jazyků 

(podpora cizinecké klientely). Tímto by se podpořila samoplátecká klientela, což 

by v konečném důsledku řešilo i problémy s likviditou. Co se týče největšího 

konkurenta, tak ten je zadlužený 100% a z toho je 96% dlouhodobě. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3. Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

 
Co se týče vertikální analýzy výsledovky, tak zde nenacházím žádné citelné 

změny v žádné významné položce, všechny typy nákladů si zachovávají dlouhodobě 

svůj procentuální podíl na tržbách (viz. přílohy). Čistý zisk netvoří ani jedno celé 

procento z tržeb, ale jde o neziskovou organizaci, pro kterou není prioritou zisk, ale 

investice do podniku.  

Výkonová spotřeba, tedy spotřeba materiálu a energie a náklady na opravy, tvoří 

dlouhodobě asi 35 % z tržeb, což je dobré. Zarážející je ovšem podíl osobních nákladů, 

který činí téměř 50 % tržeb! Toto je dáno především tím, že odvody na zdravotním a 
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sociálním pojištění a daně z příjmů tvoří v Česku 59,1 % hrubé mzdy. Například v Irsku 

činí tyto odvody 27,1 %. Česká republika má mezi zeměmi Evropské unie čtvrté 

nejvyšší náklady na práci a sedmou nejvyšší celkovou daňovou zátěž.  

Téměř dvě třetiny hrubé mzdy Čechů tvoří odvody, které do státní kasy platí 

zaměstnanci a firmy, pro které pracují. Vysoká daňová zátěž českých mezd a s ní 

spojené značné náklady na práci patří podle expertů k překážkám ekonomického růstu a 

snižují konkurenceschopnost firem. Tento problém lze do jisté míry řešit pomocí 

outsourcingu, tedy snažit se v co největší míře nahradit vlastní zaměstnance kupováním 

služeb. Co se týče konkurence tak struktura nákladů je obdobná. 
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3.4.4. Vertikální analýza  cash flow 

 

Veškerou analýzu týkající se cash flow nebudu v této práci provádět z důvodů 

uvedených výše (viz. Horizontální analýza cash flow). 

 

3.5. Analýza rozdílových ukazatelů 

 
3.5.1. Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 

ROK       2002 2003 2004 2005 2006 

Čistý pracovní kapitál v tis. K č  590 918 651 1122 -2842 

 

 

� Říká kolik nám zbude peněz na mimořádné výdaje když uhradíme veškerý 

krátkodobý cizí kapitál. Velikost Čistého pracovního kapitálu je důležitým 

indikátorem platební schopnosti podniku. Funguje-li podnik správně, pracovní 

kapitál by se měl vyvíjet v závislosti na tržbách a měl by se zhruba rovnat 

hodnotě zásob.  

 

� ČPK je dlouhodobě kladný a spíše roste, stejně jako tržby a jeho hodnota 

skutečně zhruba odpovídá velikosti zásob. Jen v posledním roce se hodnota ČPK 

dostává do záporných hodnot, což je způsobeno výrazným snížením 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a následnou platbou zřizovateli 

za pronájem využívaných prostor ve výši 3,6 mil. Kč (viz. horizontální analýza 

aktiv).  

 

� Toto je velmi špatné neboť stálá aktiva jsou kryté krátkodobým cizím majetkem. 

Na druhou stranu je to zase efektivnější, protože na ten krátkodobý cizí majetek 

(závazky) nemáme žádné náklady, které bychom měli kdybychom pořídili auto, 

dům nebo dlouhodobý úvěr. Tedy je to efektivnější, ale rizikové, neboť 

kdybychom museli uhradit veškeré krátkodobé závazky, museli bychom prodat 

nějaká stálá aktiva. 
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� ČPK souvisí také s běžnou likviditou, která v posledním roce poklesla pod 

únosnou míru a začali se projevovat problémy s placením některých přijatých 

faktur, což by v nejhorším případě mohlo znamenat prodej zásob, firma má ale 

naštěstí určité možnosti jako například bezúročná půjčka od města, obchodní 

úvěr, bankovní úvěr. Největší konkurent Lázně Darkov, a.s. měl v roce 2005 

ČPK 46 mil. Kč., ale je to neporovnatelně větší podnik a navíc velmi zadlužený 

(100%)! 

 

 

3.6. Analýza poměrových ukazatelů 

 
3.6.1. Ukazatele likvidity 

 

ROK   2002 2003 2004 2005 2006 Doporučené hodnoty 

Likvidita Běžná (3. stupně) 1,14 1,12 1,05 1,09 0,78 1,5 - 2,5 

 Pohotová (2. stupně) 1,08 1,03 0,99 1,05 0,72 1,0 - 1,5 

 Hotovostní (1. stupně) 0,34 0,21 0,25 0,18 0,29 0,2 - 1,0 

  

 
� Běžná likvidita  vykazuje nízké hodnoty, ani jednou se ve zkoumaném období 

nevešla do doporučených hodnot. V posledním roce dokonce klesla pod 1,0 což 

znamená, že kdyby musela naráz uhradit veškeré své krátkodobé závazky, 

musela by prodat nejenom veškeré zásoby, ale i některá stálá aktiva. Toto je 

způsobeno výrazným poklesem krátkodobých pohledávek z obchodního styku 

v posledním roce a následnou platbou zřizovateli za pronájem využívaných 

prostor ve výši 3,6 mil. Kč (viz. horizontální analýza aktiv). Největší konkurent 

Lázně Darkov, a.s. měl v roce 2005 velmi dobré hodnoty běžné likvidity 2,8. 

 

� Pohotová likvidita nevykazuje podstatně nižší hodnoty než běžná likvidita, což 

znamená, že podnik nemá zbytečně velké zásoby.  

 

� Hotovostní likvidita  vykazuje velmi nízké hodnoty po celé zkoumané období a 

vykazuje hodnoty blížíc se kritické hranici 0,2. V posledním roce dostáváme 
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hodnotu 0,29 a to znamená, že podnik je schopen uhradit okamžitě jen 29 % 

svých krátkodobých závazků, aniž by musel prodat některá oběžná aktiva (např. 

zásoby)  a z toho vyplývá, že ihned po obdržení peněz za své pohledávky je 

obratem utrácí za své krátkodobé závazky (především dodavatelé a mzdy), čímž 

vzniká velká závislost na době splatnosti pohledávek. Toto je sice efektivní 

z hlediska zbytečného držení peněžních prostředků, ale velmi rizikové. 

Důkazem jsou v poslední době určité problémy s proplácením faktur 

dodavatelům a s tím související vysoká doba obratu závazků (přes 70 dní), firma 

má ale naštěstí určité možnosti jak tento problém řešit, jako například bezúročná 

půjčka od města, obchodní úvěr, bankovní úvěr. Největší konkurent Lázně 

Darkov, a.s. měl v roce 2005 mnohem lepší hodnoty hotovostní likvidity, zhruba 

0,7! 

 

 
 
3.6.2. Ukazatele využití majetku 
 
 
 
ROK   2002 2003 2004 2005 2006 Doporučené hodnoty 

Aktivita Obrat celkových aktiv/rok  1,43 3,75 3,34 3,35 3,47 1,6 - 2,9 

 Obrat stálých aktiv 1,68 9,72 11,72 13,47 13,06 5,1 

 Doba obratu zásob 2,07 4,52 4,46 2,97 4,88 40 dní v USA 

 Doba obratu pohledávek 23,79 43,97 55,20 65,02 31,29 co nejnižší 

 Doba obratu závazk ů 32,27 53,45 74,12 75,21 72,68 větší než DO pohledávek 

 
 

Graf č. 11: Ukazatele likvidity
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� Ukazatele využití majetku vyjadřují jak efektivně využívá podnik svého 

majetku. Obrat aktiv uvádí kolikrát se daná složka aktiv obrátí v tržby za rok a 

doba obratu představuje kolik dní trvá jedna obrátka. 

 

� Obrat celkových aktiv kromě prvního roku mírně převyšuje doporučené 

hodnoty a z toho vyplývá, že podnik má méně aktiv než je účelné a tím přichází 

o příležitosti, tedy případnou další klientelu. Na první pohled to tedy vypadá 

spíše neefektivě, ale zdání klame (viz. vertikální analýza aktiv – struktura aktiv). 

Největší konkurent vykazuje mnohem nižší hodnoty než doporučené (asi 0,74), 

má více aktiv než je účelné a tím pádem hospodaří neefektivně. 

 

� Obrat stálých aktiv dosahuje vysokých hodnot a výrazně převyšuje 

doporučenou hodnotu což je sice vynikající, ale na druhou stranu tento ukazatel 

naznačuje, že podnik vlastní méně stálých aktiv než je účelné. My už ale víme, 

že tomu tak není (viz. výše). Největší konkurent dosahuje několikanásobně 

nižších hodnot (asi 0,9), což je pro něj neefektivní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.12: Ukazatele využití majetku - obrat aktiv
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� Doba obratu zásob je na vynikající úrovni, hodnota 4,9 v posledním roce 

vyjadřuje, že v podniku se obrací zásoby v průměru každých 5 dní, což 

přesahuje doporučené hodnoty téměř desetinásobně. Největší konkurent 

vykazuje obdobné hodnoty (kolem 4). 

 

� Doba obratu pohledávek  - tento ukazatel sice naznačuje, že v roce 2006 

odběratelé platí faktury v průměru kolem 30 dní po vystavení, ale vzhledem 

výraznému snížení pohledávek v posledním roce, popsaném v souvislosti 

s běžnou likviditou a ČPK, dochází ke značnému zkreslení. V praxi to odpovídá 

spíše hodnotě z roku 2005, tedy odběratelé často platí více jak 60 dní po 

vystavení, což je spíše špatná hodnota a bylo by dobré jí snížit. Vliv na toto má 

především špatná platební morálka odběratelů, zejména zdravotních pojišťoven. 

Jde tedy o splatnost jednotlivých faktur, která je sice nastavená na optimálních 

30 dnů, jenže lázně dostanou své peníze mnohdy až po 60-ti dnech od 

skutečného vzniku pohledávky. Například: V lázních se léčí pacient v termínu 

12. leden – 2. únor. Jenže pojišťovna zjišťuje své závazky až koncem měsíce, tedy 

31. února, kdy je vystavena faktura se splatností 30 dní. Tuto splatnost navíc 

pojišťovny  mnohdy nedodržují. U konkurence je to obdobné (55-60 dní), jedná 

se o celorepublikový problém, který se týká veškerých zdravotnických zařízení, 

závislých na platbách od zdravotních pojišťoven. 

 

� Doba obratu závazků – tento ukazatel vypovídá o tom, že podnik platí 

dodavatelům faktury v průměru až 70 dní od vystavení. Souvisí to zejména 

s nízkou likviditou.V praxi je důležité, aby byl tento ukazatel vyšší než doba 

obratu pohledávek, což podnik splňuje v  každém roce zkoumaného období. 

V případě, že podnik neplatí úroky z prodlení, tak je to velmi efektivní, ale zase 

ztrácíme dobré jméno firmy. Největší konkurent dosahuje daleko lepší doby 

obratu závazků ( asi 30 dní), protože má velmi dobrou likviditu, která je ovšem 

důsledkem jeho obrovské zadluženosti (100%)! 
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3.6.3. Ukazatele zadluženosti 
 
 
 
ROK     2002 2003 2004 2005 2006 Doporučené hodnoty 

Zadluženost Celková   0,13 0,55 0,68 0,69 0,69 - 
 Dlouhodobá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
 Krátkodobá 0,13 0,55 0,68 0,69 0,69 - 
 Koef. samofinancování 0,87 0,45 0,32 0,31 0,31 - 

Koef. úrokového  krytí 0,00 0,22 0,02 0,03 0,20 3 a více 

 
 
 

� Celková zadluženost podniku během zkoumaného období byla poměrně 

vysoká, kromě roku 2002 a 2003 dosahovala téměř 70 %. Jenže když se 

podíváme na poměr dlouhodobé a krátkodobé, tak zjistíme, že se jedná pouze o 

krátkodobou zadluženost. Podnik má pouze krátkodobé závazky, převážně se 

jedná o nevyplacené mzdy za prosinec zaměstnancům a odběratelům za faktury. 

. Z toho plyne, že v případě potřeby by bylo vhodné vzít si nějaký střednědobý 

nebo dlouhodobý úvěr, kterým by se daly financovat různé projekty např. 

cenové akce, zvýšit náklady na reklamu a tím zajistit vhodnou propagaci, dále 

zlepšit internetové stránky, např. zajistit možnost objednávky služeb 

elektronickou cestou a zajistit jejich překlad do více jazyků (podpora cizinecké 

klientely). Tímto by se podpořila samoplátecká klientela, což by v konečném 

Graf č.13: Ukazatele využití maj. - doby obratu (ve 
dnech)
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důsledku řešilo i problémy s likviditou. Největší konkurent Lázně Darkov je 

zadlužený až po uši (100%)! Z toho krátkodobá zadluženost činí pouze 6% a 

dlouhodobá 94%! 

 

� Koeficient samofinancování je opakem celkové zadluženosti a vyjadřuje kolik 

procent celkových aktiv tvoří vlastní zdroje. V roce 2002 to bylo 87 % a 

v průběhu dalších let došlo k jeho snížení až na stabilních zhruba 30 %, což je 

dostačující. Největší konkurent má záporný vlastní kapitál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Koeficient úrokového krytí značí, kolikrát provozní hospodářský výsledek 

převyšuje nákladové úroky. Tento koeficient je důležitý pro banku při 

rozhodování zda podniku poskytne úvěr. Po celé zkoumané období byly hodnoty 

tohoto koeficientu velmi nízké a dá se říci, že téměř nulové. Doporučená 

hodnota je minimálně 3, ale za bezproblémovou je považována hodnota 6 až 8. 

Musíme si ale uvědomit, že se jedná o podnik pro který není prioritou zisk, ale 

rozvoj a modernizace podniku. Touto skutečností je tento koeficient značně 

ovlivněn, kdyby podnik chtěl tak může mnohonásobně zvětšit zisk a dosáhl by 

výrazně lepších hodnot než jsou doporučeny. Když se mrknem k největšímu 

konkurentu, tak jeho koeficient úrokového krytí je také nulový, neboť dosahuje 

ztráty. 
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3.6.4. Ukazatele rentability 
 

 

ROK     2002 2003 2004 2005 2006 Doporučené hodnoty 

Rentabilita  Celkového kapitálu - ROA 0,00031 0,00054 0,00006 0,00012 0,00095 0,12 - 0,15 

 Vlastního kapitálu - ROE 0,00036 0,00119 0,00017 0,00040 0,00308 0,36 

 Tržeb - ROS 0,00022 0,00014 0,00002 0,00004 0,00007 0,05 - 0,1 

 

 

� Ukazatele rentability měří efektivitu podnikového snažení, ukazují 

kombinovaný vliv likvidity, aktivity a zadluženosti na zisk podniku. Tyto 

ukazatele se počítají jako poměr zisku k vloženému kapitálu nebo tržbám. Po 

celé zkoumané období vykazovali všechny tyto ukazatele téměř nulové hodnoty. 

Je to ovšem způsobeno tím, že se jedná o neziskovou organizaci, a vzhledem 

k faktu, že firma se spíše než na zisk zaměřuje na svůj rozvoj a modernizaci, tak 

je počítání a komentování těchto ukazatelů bezpředmětné (já je počítám jen 

abych dokázal, že jsou mizerné). Ovšem kdyby bylo potřeba, tak podnik je 

schopen bez problémů dosáhnout relativně vysokého zisku a to minimálně 

takového, že ukazatele ROA a ROE by dosahovaly hodnot dvakrát vyšších než 

jsou jejich doporučené hodnoty a ukazatel ROS by vykazoval hodnoty blížící se 

horní hranici doporučené hodnoty. U největšího konkurenta jsou ukazatelé 

rentability také nulové, přestože jde o akciovou společnost. 

 

 

3.6.5. Provozní ukazatele  

 

 

(údaje v tis. Kč) – mimo 
zaměstnanců 2002 2003 2004 2005 2006 
Přidaná hodnota 32822,17 36840,58 42444,12 43015,57 43811,27
Osobní náklady 20080,94 21970,36 24837,38 27033,79 29995,30
Počet zaměstnanců 85 91 98 100 102
PP z výkon ů 565,92 590,18 621,00 637,59 655,93
PP z přidané hodnoty 386,14 404,84 433,10 430,16 429,52
Osobní náklady/1 zam-ce 236,25 241,43 253,44 270,34 294,07
Hrubá mzda 1 zam-ce/rok 175,00 178,84 187,74 200,25 217,83
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� Provozní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř firmy a uplatňují se tedy ve vnitřním 

řízení. Umožňují managementu sledovat efektivnost provozních aktivit firmy. 

 

� Produktivita práce z výkonů – říká jaká část z celkových výnosů připadá na 

jednoho zaměstnance. Z tabulky lze vyčíst, že tato produktivita dlouhodobě 

roste, což je pozitivní. V roce 2005 vyprodukoval 1 zaměstnance průměrně 638 

tis. Kč a u největšího konkurenta Lázní Darkov to bylo 570 tis. Kč. 

 

� Produktivita práce z přidané hodnoty – říká jaká část z přidané hodnoty 

připadá na jednoho zaměstnance. Je dobré porovnat jí s osobními náklady na 

jednoho zaměstnance (viz. následující graf). Zde je patrné, že po celé zkoumané 

období je přidaná hodnota vyšší než osobní náklady, což je dobré. Osobní 

náklady každoročně rostou zhruba stejným tempem a přidaná hodnota na 

zaměstnance také roste, jenže v posledních dvou letech je konstantní. Kdyby 

tento trend pokračoval, tak za několik let by mohly osobní náklady přerůst 

přidanou hodnotu, což by bylo velmi neefektivní. Proto doporučuji zvážit 

snížení osobních nákladů (např. outsourcing). V roce 2005 v tomto podniku 

připadala na 1 zaměstnance v průměru přidaná hodnota ve výši  

430 tis. Kč a u největšího konkurenta to bylo 334 tis. Kč. Co se týče osobních 

nákladů, tak ty činily v roce 2005 v průměru 270 tis. Kč a u konkurence „jen“ 

220 tis. Kč. Tento rozdíl je způsoben tím, že v Lázních Cheza je vyšší průměrná 

mzda než u konkurence.  
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4. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

 
 

Na základě vypracované finanční analýzy se na první pohled zdá, že se firma lázně 

Cheza nachází v relativně dobré finanční situaci. Firma sice nedosahuje vysokých zisků, 

ale ani se netopí ve ztrátě. Musíme si uvědomit, že se jedná o neziskovou organizaci, 

takže vzhledem k tomu, že se firma spíše než na zisk zaměřuje na svůj rozvoj a 

modernizaci, je i tento fakt pozitivní. Podle modelů soustav poměrových ukazatelů je 

firma finančně silným podnikem a tvoří hodnotu pro vlastníky. Také podle jiných 

ukazatelů je firma v dobré finanční situaci, například výborná doba obratu zásob či  

Struktura aktiv , která ukazuje neobvyklý poměr stálých a oběžných aktiv u tohoto typu 

podniku, spíše by se dal předpokládat výraznější podíl stálých aktiv, třeba jako u 

nemocnic. Jenže zkoumaný podnik je specifický v tom, že veškeré budovy jsou mu 

pronajímány zřizovatelem, tedy městem a to za variabilní cenu, jejíž výpočet je 

specifický. Nutno podotknout, že pro lázně je to velmi výhodné. Jenže i přes tyto 

všechny pozitiva jsem objevil několik problémů, které by mohly firmu v budoucnu 

ohrozit. 

 

Co se týče vertikální analýzy výsledovky, tak zde je zarážející podíl osobních nákladů, 

který činí téměř 50 % tržeb! Toto je dáno především tím, že odvody na zdravotním a 

sociálním pojištění a daně z příjmů tvoří v Česku 59,1 % hrubé mzdy. Například v Irsku 

činí tyto odvody 27,1 %. Česká republika má mezi zeměmi Evropské unie čtvrté 

nejvyšší náklady na práci a sedmou nejvyšší celkovou daňovou zátěž. Téměř dvě třetiny 

hrubé mzdy Čechů tvoří odvody, které do státní kasy platí zaměstnanci a firmy, pro 

které pracují. Vysoká daňová zátěž českých mezd a s ní spojené značné náklady na 

práci patří podle expertů k překážkám ekonomického růstu a snižují 

konkurenceschopnost firem. Na problém velikosti osobních nákladů narážíme i při 

zkoumání jiných ukazatelů, např. u provozního ukazatele produktivity práce z přidané 

hodnoty, kde zjišťujeme každoroční nežádoucí růst osobních nákladů. Tento problém 

lze do jisté míry řešit pomocí outsourcingu, tedy snažit se v co největší míře nahradit 

vlastní zaměstnance nakupováním služeb. Snížíme tak osobní náklady, protože 

nebudeme muset platit sociální a zdravotní pojištění za cizí zaměstnance. 
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Na základě výsledků ukazatelů likvidity jsem zjistil, že firma sice je schopná dostát 

svým závazkům, ale jen v omezené míře. Firma je schopná splatit okamžitě jen zhruba 

20 až 30 % svých krátkodobých závazků aniž by musela prodat některá oběžná aktiva 

(například zásoby) a to znamená, že ihned po obdržení peněz za své pohledávky je 

obratem utrácí za své krátkodobé závazky (především dodavatelé a mzdy), čímž vzniká 

velká závislost na době splatnosti pohledávek.  

 
Dle výsledků ukazatelů využití majetku na toto přímo navazuje další významný 

problém a tím je špatná platební morálka odběratelů, zejména zdravotních pojišťoven. 

Jde tedy o splatnost jednotlivých faktur, která je sice nastavená na optimálních 30 dnů, 

jenže lázně dostanou své peníze mnohdy až po 60-ti dnech od skutečného vzniku 

pohledávky.  

 

Například: V lázních se léčí pacient v termínu 12. leden – 2. únor. Jenže pojišťovna 

zjišťuje své závazky až koncem měsíce, tedy 31. února, kdy je vystavena faktura se 

splatností 30 dní. Tuto splatnost navíc pojišťovny  mnohdy nedodržují. 

 

Nabízí se tedy možnost snížit tuto lhůtu zkrácením doby splatnosti, jenže zdravotní 

pojišťovny by na toto nepřistoupily a je dosti pravděpodobné, že by těmto lázním 

vypověděly smlouvu.  

 

Navíc toto není jediný problém, týkající se vztahu se zdravotními pojišťovnami, dalším 

jsou například cenová jednání mezi zdravotními pojišťovnami a lázněmi – pojišťovny  

 
lázním nařizují tzv. „direktivami“ ceny za které lázně mají léčit a jen minimálně v nich 

zohledňují růst nákladů a inflaci. Proto doporučuji snažit se o zvýšení podílu 

samoplátecké klientely na celkových tržbách podniku, což by v konečném důsledku 

řešilo jak problém s likviditou a dobou splatnosti pohledávek, tak i cenovou politiku 

lázní. 

 

Ještě větším problémem je ovšem závislost na platbách od zdravotních pojišťoven. 

Téměř 91% všech příjmů jde do podniku od zdravotních pojišťoven. Tato závislost je 
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velkým problémem a to zejména vlivem určitého předpokladu, že zřejmě někdy v blízké 

budoucnosti ministerstvo zdravotnictví postupně zruší úhradu lázeňské péče ze 

zdravotního pojištění. O tomto kroku se mluví v souvislosti se špatnou finanční situací 

českého zdravotnictví již delší dobu. 

 

Tento problém lze řešit opět zvýšením zájmu o samopláteckou klientelu a orientací na 

ni. Nejlepší by bylo vyčlenit určité pokoje pro samoplátce, vytvořit pro ně vhodné 

balíky služeb, případně i nějaké cenové akce, zvýšit náklady na reklamu a tím zajistit 

vhodnou propagaci, dále zlepšit internetové stránky, např. zajistit možnost objednávky 

služeb elektronickou cestou a zajistit jejich překlad do více jazyků (podpora cizinecké 

klientely). 

 

Další možností jak přivézt samoplátce a tím zvýšit jejich podíl na samotném zdroji 

příjmů firmy je rozšířit už tak dobrou spolupráci s městem. Mohou si vzít společně úvěr 

a snažit se zvelebit město, např. vybudovat nové parky, zóny odpočinku, nové 

chodníky, pěší zóny, zrekonstruovat náměstí, omezit dopravu v centru města a udělat 

tak město atraktivní pro potenciální pacienty, zejména tedy pro samoplátce. 

 

Dále je podnik mírně překapitalizovaný a tím pádem dostatečně nevyužívá cizích 

zdrojů, což naznačují i ukazatelé zadluženosti, ze kterých je patrné, že podnik je sice 

krátkodobě zadlužen, ale pouze vlivem krátkodobých závazků, které tvoří například 

nevyplacené mzdy za prosinec.Toto je velmi efektivní, ale taky velmi rizikové, 

vzhledem k související nízké likviditě. Je tu ale řešení v podobě případného 

střednědobého bankovního úvěru nebo půjčky od města, z čehož by se daly financovat 

některé výše popsané projekty, které by umožnily podpořit přísun samoplátecké 

klientely, což by následně  řešilo i problémy s likviditou. 

 

Firma Lázně Cheza disponuje relativně malým množstvím stálých aktiv a na první 

pohled vypadá, že přichází o nové příležitosti. Tato skutečnost se odráží zejména ve 

výsledcích analýzy aktivity neboli využívání majetku, především jde o ukazatele obratu 

celkových a stálých aktiv, které vykazují velmi vysoké hodnoty. Toto je ale způsobeno 

tím, že podnik si výhodně pronajímá veškeré budovy od svého zřizovatele. Proto je 
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vhodné uvažovat i o vhodné investici, například do nové budovy, která by rozšířila 

stávající kapacitu léčebného provozu (325 pacientů /den). Toto si samozřejmě vyžádá 

značné finanční prostředky, je proto nutné kvalifikovaně posoudit efektivnosti investice, 

zvážit možné alternativy a naplánovat budoucí peněžní toky tak, aby investice 

nepříznivě neovlivnila cash-flow podniku. Bylo by vhodné vzít si úvěr, aby byl 

efektivněji využit cizí kapitál než doposud, případně zkusit využít různých dotací. Firma 

již v roce 2006 získala určité dotace, převážně z evropských fondů a začala investovat 

do nové lázeňské budovy, kterou je možno využít právě pro již zmiňované samoplátce. 

 

Při odstraňování nedostatků ve finanční situaci v podniku považuji za prvotní zaměřit se 

na hledání možnosti jak zvýšit podíl samoplátecké klientely na celkových příjmech. 

Lázně by se měli připravit na nárůst podílu klientely, která jde mimo zdravotní 

pojištění. Nejedná se jen o zvýšení podílu samoplátecké klientely ČR, ale i cizinecké.  

 

Těchto cílů by měli dosáhnout především zvyšováním úrovně a standardů služeb, 

k čemuž by měla přispět i výstavba nové budovy lázní, která rozšířila ubytovací a 

léčebnou kapacitu o dalších 100 pacientů (lůžek), bude se v ní nacházet velký 

společenský sál, druhá jídelna, bar, kadeřnictví, pedikůra a zóny klidu a odpočinku. 

Dále se lázeňský areál rozroste o nové 70-ti místné parkoviště pro hosty a novou hlavní 

bránu. 

 

Dále je nutné provést analýzu struktury portfolia poskytovaných služeb, provést 

potřebné kalkulace jednotlivých typů poskytovaných léčebných programů a vhodně 

upravit strukturu portfolia poskytovaných služeb. Především by se mělo jednat o 

vytvoření nových balíků služeb vhodných pro samopláteckou klientelu a tím oslovit 

další skupiny zákazníků. 

 

Výše uvedená doporučení vycházejí z informací poskytnutých podnikem a především 

z provedené finanční analýzy. 
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo provést finanční analýzu a navrhnout opatření k racionalizaci 

finančního řízení příspěvkové organizace Lázně Cheza za období 2002 – 2006. Při 

výpočtech jsem vycházel z účetních výkazů - rozvahy, výkazy zisků a ztrát. Tato 

analýza se skládá z analýzy vývoje, struktury majetku, analýzy rozdílových a 

poměrových ukazatelů a analýz předpokládaného vývoje finanční situace v budoucnu. 

 

Dosažené výsledky byly následně okomentovány a porovnány s doporučenými 

hodnotami. Bohužel nešlo provést srovnání s hodnotami dosahovanými podniky 

v oboru lázeňství, protože tyto informace jsou cenným know-how jednotlivých podniků, 

ale bylo provedeno porovnání s největším konkurentem na trhu dle informací zjištěných 

z jeho výroční zprávy. U negativních ukazatelů byl komentář doplněn o návrh či 

doporučení, jak situaci zlepšit. 

 

Při odstraňování nedostatků ve finanční situaci v podniku považuji za prvotní zaměřit se 

na hledání možnosti jak zvýšit podíl samoplátecké klientely na celkových příjmech. 

Lázně by se měli připravit na nárůst podílu klientely, která jde mimo zdravotní 

pojištění. Nejedná se jen o zvýšení podílu samoplátecké klientely ČR, ale i cizinecké.  

 

Těchto cílů by měli dosáhnout především zvyšováním úrovně a standardů služeb. Je 

nutné provést analýzu struktury portfolia poskytovaných služeb, provést potřebné 

kalkulace jednotlivých typů poskytovaných léčebných programů a vhodně upravit 

strukturu portfolia poskytovaných služeb. Především by se mělo jednat o vytvoření 

nových balíků služeb vhodných pro samopláteckou klientelu a tím oslovit další skupiny 

zákazníků. 

 

Dalším problémem je vysoký podíl osobních nákladů, což lze do jisté míry řešit pomocí 

outsourcingu, tedy snažit se v co největší míře nahradit vlastní zaměstnance 

nakupováním služeb. Snížíme tak osobní náklady, protože nebudeme muset platit 

sociální a zdravotní pojištění za cizí zaměstnance. 
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7. PŘÍLOHY 

7.1. Organizační struktura  
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ROK 2002 2003 2004 2005 2006

A. STÁLÁ AKTIVA 28393,79 5477,69 5140,09 4678,50 5029,99

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 670,74 794,28 864,46 1057 ,02 1291,32

Software 165,00 165,00 165,00 302,41 302,41

Drobný dl.nehmotný majetek 505,74 629,28 699,46 754,61 988,91

2. Oprávky k DLNM -649,28 -794,28 -864,46 -919,61 -1199,7 2

Oprávky k software -143,54 -165,00 -165,00 -165,00 -210,81

Oprávky k drobnému dl. majetku -505,74 -629,28 -699,46 -754,61 -988,91

3. Dlouhodobý hmotný majetek 45312,26 27071,22 29644,74 33570,08 37079,37

pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

umělecká díla a předměty 267,66 196,64 219,54 219,54 332,54

Stavby 5533,81 5533,81 5533,81 5533,81 5533,81

samostatné mov.soub. a sou.mov.věcí 6670,41 7272,83 8194,12 8786,50 10303,74

Drobný DLHM 9969,15 13554,80 15697,27 19030,23 20909,28

Pořízení DLHM (nedokončený DLHM) 22871,23 513,14 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na DLHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Oprávky k DLHM -16939,93 -21593,53 -24504,65 -29028,9 9 -32140,98

Oprávky ke stavbám -2048,85 -2334,66 -2607,08 -2869,71 -3122,11

Oprávky k SMSASMV -4921,93 -5704,07 -6200,30 -7129,05 -8109,59

Oprávky k drobnému dl.majetku -9969,15 -13554,80 -15697,27 -19030,23 -20909,28

5. Dl. finan ční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. OBĚŽNÁ AKTIVA 4799,91 8714,12 12881,37 14104,82 10244,21

1. Zásoby 269,52 659,22 735,43 511,81 878,98

Materiál na skladě 239,30 406,50 435,70 253,04 653,77

Zboží na skladě 30,22 252,72 299,73 258,77 225,21

2. Pohledávky 3103,70 6414,03 9109,55 11223,41 5634,22

Odběratelé 3048,23 6357,87 9036,85 11148,32 5315,97

Poskytnuté provozní zálohy 34,67 73,39 59,30 72,29 318,25

Ostatní pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sociální zabezpečení a zdrav.pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nároky na dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledávky za zaměstnanci 20,80 2,60 13,40 2,80 0,00

Opravná položka k pohledávkám 0,00 -19,83 0,00 0,00 0,00

3. Finan ční majetek 1426,69 1640,87 3036,39 2369,60 3731,01

Pokladna 56,03 8,12 37,97 29,31 3,53

Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Běžný účet 1296,78 1546,45 2991,29 2313,41 3659,20

Běž.účet fondu kulturních a soc.potřeb 73,88 86,30 7,13 26,88 68,28

4. Prost ř. rozpo čtového hospoda ření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. OSTATNÍ AKTIVA 19,82 19,54 38,18 14,76 3673,45

Náklady příštích období 19,82 19,54 38,18 14,76 3673,45

Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kurzové rozdíly aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKTIVA CELKEM 33213,52 14211,35 18059,64 18798,08 18947,65

ROK 2002 2003 2004 2005 2006

D. VLASTNÍ ZDROJE 29003,93 6414,76 5829,62 5815,47 5861,51

1. Majetkové fondy 28720,59 5804,50 5466,90 5005,32 5356, 80

7.2. Rozvahy (v tis. Kč)

ROZVAHY - PASIVA

33214
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ROK 2002 2003 2004 2005 2006

D. VLASTNÍ ZDROJE 29003,93 6414,76 5829,62 5815,47 5861,51

1. Majetkové fondy 28720,59 5804,50 5466,90 5005,32 5356, 80

Fond dl. majetku 28393,78 5477,69 5140,09 4678,51 5029,99

Fond oběžných aktiv 326,81 326,81 326,81 326,81 326,81

2. Finan ční a peněžní fondy 273,00 602,62 361,69 807,84 500,32

Fond odměn 135,65 87,65 65,65 33,65 33,65

Fond kulturních a sociálních potřeb 109,17 89,12 38,95 54,49 96,14

Fond rezervní 28,18 38,52 46,16 47,19 49,50

Fond reprodukce majetku 0,00 387,33 210,93 672,51 321,03

3. Zvl.fondy organ.složek státu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zdroje krytí prost ř.rozpo čt.hosp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Hospodá řský výsledek 10,34 7,64 1,03 2,31 4,39

HV běžného učetního období 10,34 7,64 1,03 2,31 4,39

Nerozd.zisk,neuhr.ztráta min.let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HV ve schvalovacím řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. CIZÍ ZDROJE 4209,58 7796,58 12230,03 12982,62 13086,13

1. Rezervy (zákonné) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závazky z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Krátkodobé závazky 4209,58 7796,58 12230,03 12982,62 1 3086,13

Dodavatelé 2431,29 1714,07 6470,30 6466,62 5861,04

Přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní závazky 1134,49 4383,02 3560,00 3560,00 3560,00

Zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00 993,58 1275,19 1587,52 2058,27

Závazky ze soc.pojištění 498,17 547,85 685,09 974,96 1194,12

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní přímé daně 128,26 138,08 191,22 283,76 300,03

DPH 0,00 0,00 0,00 83,96 81,17

Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vypořádání dotací a závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiné závazky 17,37 19,98 48,23 25,80 31,50

4. Bankovní výpomoci a p ůjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé bank. výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé bank. výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. OSTATNÍ PASIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kursové rozdíly pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33213,51 14211,34 18059,65 18798,09 18947,64PASIVA CELKEM
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ROK 2002 2003 2004 2005 2006

501 Spotřeba materiálu 9914,32 11662,75 11902,19 14049,63 15003,51

502 Spotřeba energie 3690,57 3499,65 3823,71 3830,91 4703,70

503 Spotřeba ostat.neskladovan.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

504 Prodané zboží 813,83 795,55 1346,11 1416,18 1355,18

511 Opravy a udržování 3822,84 3278,84 6690,99 4206,09 2039,11

512 Cestovné 147,97 97,26 111,17 43,59 85,21

513 Náklady na reprezentaci 64,16 110,52 76,57 120,97 175,72

518 Ostatní služby 8191,27 10809,11 10225,09 10870,31 11498,04

521 Mzdové náklady 14527,49 15884,84 18026,31 19588,40 21682,31

524 Zákonné sociální pojištění 5016,42 5496,99 6261,66 6827,78 7576,12

525 Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

527 Zákonné sociální náklady 537,03 588,53 549,41 617,61 736,87

528 Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

531 Daň silniční 10,25 9,60 8,40 9,52 10,70

532 Daň z nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538 Ostatní daně a poplatky 80,50 92,26 70,05 39,25 17,44

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542 Ostatní pokuty a penále 3,35 0,00 72,32 0,00 3,03

543 Odpis pohledávky 0,00 0,00 60,09 0,00 0,00

544 Úroky 0,00 35,35 67,73 76,27 88,77

545 Kursové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

546 Dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

548 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 Jiné ostatní náklady 252,70 211,87 340,47 385,62 385,99

551 Odpis dl. hmotného.a nehm.majetku 1020,07 1105,51 1224,40 1674,55 1524,75

552 Zůstatk.cena dl.hm.a nehm.majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Prodané cenné papíry a vklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

556 Tvorba zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba zákonných opravných položek 0,00 19,83 0,00 0,00 0,00

591 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 13,69

Hospodá řský výsledek po zdan ění 10,34 7,64 1,02 2,31 4,39

NÁKLADY CELKEM 48103,11 53706,10 60857,69 63758,99 66904,53

7.3. Výkazy zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT - VÝNOSY
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ROK 2002 2003 2004 2005 2006

601 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z prodeje služeb 46427,06 52002,98 58170,02 60896,11 63518,48

604 Tržby z prodeje zboží 1194,07 1242,17 2059,89 2105,74 2197,93

611 Změna stavu zásob nedokonč. výroby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Změna stavu zásbo polotovarů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Změna stavu zásob výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Změna stavu zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Aktivace materiálu a zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Aktivace dl. nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivace dl. hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642 Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

643 Platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

644 Úroky 24,14 5,42 4,35 8,45 3,94

645 Kursové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Zúčtování fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

649 Jiné ostatní výnosy 457,84 455,21 496,59 524,41 338,31

651 Tržby z prodeje dl.nehm. a hm. majetku 0,00 0,32 29,33 77,19 42,94

652 Výnosy z dl. finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Výnosy z krátkod.finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Zúčtování zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčt. zákonných opravných položek 0,00 0,00 19,83 0,00 0,00

691 Příspěvky a dotace na provoz 0,00 0,00 77,68 147,09 802,93

VÝNOSY CELKEM 48103,11 53706,10 60857,69 63758,99 66904,53

Hospodářský výsledek před zdaněním 10,34 7,64 1,02 2,31 18,08

591 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 13,69

Hospodá řský výsledek po zdan ění 10,34 7,64 1,02 2,31 4,39
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ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

A. STÁLÁ AKTIVA -22 916,10 -337,60 -461,59 351,49

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 123,54 70,18 192,56 234,3 0

Software 0,00 0,00 137,41 0,00

Drobný dl.nehmotný majetek 123,54 70,18 55,15 234,30

2. Oprávky k DLNM -145,00 -70,18 -55,15 -280,11

Oprávky k software -21,46 0,00 0,00 -45,81

Oprávky k drobnému dl. majetku -123,54 -70,18 -55,15 -234,30

3. Dlouhodobý hmotný majetek -18 241,04 2 573,52 3 925, 34 3 509,29

pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00

umělecká díla a předměty -71,02 22,90 0,00 113,00

Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

samostatné mov.soub. a sou.mov.věcí 602,42 921,29 592,38 1 517,24

Drobný DLHM 3 585,65 2 142,47 3 332,96 1 879,05

Pořízení DLHM (nedokončený DLHM) -22 358,09 -513,14 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na DLHM 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Oprávky k DLHM -4 653,60 -2 911,12 -4 524,34 -3 111,9 9

Oprávky ke stavbám -285,81 -272,42 -262,63 -252,40

Oprávky k SMSASMV -782,14 -496,23 -928,75 -980,54

Oprávky k drobnému dl.majetku -3 585,65 -2 142,47 -3 332,96 -1 879,05

5. Dl. finan ční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00

B. OBĚŽNÁ AKTIVA 3 914,21 4 167,25 1 223,45 -3 860,61

1. Zásoby 389,70 76,21 -223,62 367,17

Materiál na skladě 167,20 29,20 -182,66 400,73

Zboží na skladě 222,50 47,01 -40,96 -33,56

2. Pohledávky 3 310,33 2 695,52 2 113,86 -5 589,19

Odběratelé 3 309,64 2 678,98 2 111,47 -5 832,35

Poskytnuté provozní zálohy 38,72 -14,09 12,99 245,96

Ostatní pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00

Sociální zabezpečení a zdrav.pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00

DPH 0,00 0,00 0,00 0,00

Nároky na dotace 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledávky za zaměstnanci -18,20 10,80 -10,60 -2,80

Opravná položka k pohledávkám -19,83 19,83 0,00 0,00

3. Finan ční majetek 214,18 1 395,52 -666,79 1 361,41

Pokladna -47,91 29,85 -8,66 -25,78

Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00 0,00

Běžný účet 249,67 1 444,84 -677,88 1 345,79

Běž.účet fondu kulturních a soc.potřeb 12,42 -79,17 19,75 41,40

4. Prost ř. rozpo čtového hospoda ření 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Přechodné ú čty aktivní -0,28 18,64 -23,42 3 658,69

Náklady příštích období -0,28 18,64 -23,42 3 658,69

Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00

Kurzové rozdíly aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00

AKTIVA CELKEM -19 001,89 3 829,65 761,86 -3 509,12

ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

C. VLASTNÍ ZDROJE -22 589,17 -585,14 -14,15 46,04

1. Majetkové fondy -22 916,09 -337,60 -461,58 351,48

Fond dl. majetku -22 916,09 -337,60 -461,58 351,48

7.4. Horizontální analýza rozvahy

Absolutní zm ěny
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ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

C. VLASTNÍ ZDROJE -22 589,17 -585,14 -14,15 46,04

1. Majetkové fondy -22 916,09 -337,60 -461,58 351,48

Fond dl. majetku -22 916,09 -337,60 -461,58 351,48

Fond oběžných aktiv 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Finan ční a peněžní fondy 329,62 -240,93 446,15 -307,52

Fond odměn -48,00 -22,00 -32,00 0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb -20,05 -50,17 15,54 41,65

Fond rezervní 10,34 7,64 1,03 2,31

Fond reprodukce majetku 387,33 -176,40 461,58 -351,48

3. Zvl.fondy organ.složek státu 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zdroje krytí prost ř.rozpo čt.hosp. 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Hospodá řský výsledek -2,70 -6,61 1,28 2,08

HV běžného učetního období -2,70 -6,61 1,28 2,08

Nerozd.zisk,neuhr.ztráta min.let 0,00 0,00 0,00 0,00

HV ve schvalovacím řízení 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

D. CIZÍ ZDROJE 3 587,00 4 433,45 752,59 103,51

1. Rezervy (zákonné) 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00

Závazky z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Krátkodobé závazky 3 587,00 4 433,45 752,59 103,51

Dodavatelé -717,22 4 756,23 -3,68 -605,58

Přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní závazky 3 248,53 -823,02 0,00 0,00

Zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 993,58 281,61 312,33 470,75

Závazky ze soc.pojištění 49,68 137,24 289,87 219,16

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní přímé daně 9,82 53,14 92,54 16,27

DPH 0,00 0,00 83,96 -2,79

Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00

Vypořádání dotací a závazků 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiné závazky 2,61 28,25 -22,43 5,70

4. Bankovní výpomoci a p ůjčky 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé bank. výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé bank. výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Přechodné ú čty pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00

Kursové rozdíly pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00

Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00

PASIVA CELKEM -19 002,17 3 848,31 738,44 149,55

ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

A. STÁLÁ AKTIVA -80,7 -6,2 -9,0 7,5

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 18,4 8,8 22,3 22,2

Relativní zm ěny (v %)
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ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

A. STÁLÁ AKTIVA -80,7 -6,2 -9,0 7,5

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 18,4 8,8 22,3 22,2

Software 0,0 0,0 83,3 0,0

Drobný dl.nehmotný majetek 24,4 11,2 7,9 31,0

2. Oprávky k DLNM 22,3 8,8 6,4 30,5

Oprávky k software 15,0 0,0 0,0 27,8

Oprávky k drobnému dl. majetku 24,4 11,2 7,9 31,0

3. Dlouhodobý hmotný majetek -40,3 9,5 13,2 10,5

pozemky 0,0 0,0 0,0 0,0

umělecká díla a předměty -26,5 11,6 0,0 51,5

Stavby 0,0 0,0 0,0 0,0

samostatné mov.soub. a sou.mov.věcí 9,0 12,7 7,2 17,3

Drobný DLHM 36,0 15,8 21,2 9,9

Pořízení DLHM (nedokončený DLHM) -97,8 -100,0 0,0 0,0

Poskytnuté zálohy na DLHM 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Oprávky k DLHM 27,5 13,5 18,5 10,7

Oprávky ke stavbám 13,9 11,7 10,1 8,8

Oprávky k SMSASMV 15,9 8,7 15,0 13,8

Oprávky k drobnému dl.majetku 36,0 15,8 21,2 9,9

5. Dl. finan ční majetek 0,0 0,0 0,0 0,0

B. OBĚŽNÁ AKTIVA 81,5 47,8 9,5 -27,4

1. Zásoby 144,6 11,6 -30,4 71,7

Materiál na skladě 69,9 7,2 -41,9 158,4

Zboží na skladě 736,3 18,6 -13,7 -13,0

2. Pohledávky 106,7 42,0 23,2 -49,8

Odběratelé 108,6 42,1 23,4 -52,3

Poskytnuté provozní zálohy 111,7 -19,2 21,9 340,2

Ostatní pohledávky 0,0 0,0 0,0 0,0

Sociální zabezpečení a zdrav.pojištění 0,0 0,0 0,0 0,0

Daň z příjmů 0,0 0,0 0,0 0,0

DPH 0,0 0,0 0,0 0,0

Nároky na dotace 0,0 0,0 0,0 0,0

Pohledávky za zaměstnanci -87,5 415,4 -79,1 -100,0

Opravná položka k pohledávkám 0,0 -100,0 0,0 0,0

3. Finan ční majetek 15,0 85,0 -22,0 57,5

Pokladna -85,5 367,6 -22,8 -88,0

Peníze na cestě 0,0 0,0 0,0 0,0

Běžný účet 19,3 93,4 -22,7 58,2

Běž.účet fondu kulturních a soc.potřeb 16,8 -91,7 277,0 154,0

4. Prost ř. rozpo čtového hospoda ření 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Přechodné ú čty aktivní -1,4 95,4 -61,3 24 787,9

Náklady příštích období -1,4 95,4 -61,3 24 787,9

Příjmy příštích období 0,0 0,0 0,0 0,0

Kurzové rozdíly aktivní 0,0 0,0 0,0 0,0

Dohadné účty aktivní 0,0 0,0 0,0 0,0

AKTIVA CELKEM -0,6 27,1 0,5 -19,9

ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

C. VLASTNÍ ZDROJE -77,9 -9,1 -0,2 0,8

Relativní zm ěny (v %)
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ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

C. VLASTNÍ ZDROJE -77,9 -9,1 -0,2 0,8

1. Majetkové fondy -79,8 -5,8 -8,4 7,0

Fond dl. majetku -80,7 -6,2 -9,0 7,5

Fond oběžných aktiv 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Finan ční a peněžní fondy 120,7 -40,0 123,4 -38,1

Fond odměn -35,4 -25,1 -48,7 0,0

Fond kulturních a sociálních potřeb -18,4 -56,3 39,9 76,4

Fond rezervní 36,7 19,8 2,2 4,9

Fond reprodukce majetku 0,0 -45,5 218,8 -52,3

3. Zvl.fondy organ.složek státu 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Zdroje krytí prost ř.rozpo čt.hosp. 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Hospodá řský výsledek -26,1 -86,5 124,3 90,0

HV běžného učetního období -26,1 -86,5 124,3 90,0

Nerozd.zisk,neuhr.ztráta min.let 0,0 0,0 0,0 0,0

HV ve schvalovacím řízení 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

D. CIZÍ ZDROJE 85,2 56,9 6,2 0,8

1. Rezervy (zákonné) 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Dlouhodobé závazky 0,0 0,0 0,0 0,0

Závazky z pronájmů 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Krátkodobé závazky 85,2 56,9 6,2 0,8

Dodavatelé -29,5 277,5 -0,1 -9,4

Přijaté zálohy 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní závazky 286,3 -18,8 0,0 0,0

Zaměstnanci 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,0 28,3 24,5 29,7

Závazky ze soc.pojištění 10,0 25,1 42,3 22,5

Daň z příjmů 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní přímé daně 7,7 38,5 48,4 5,7

DPH 0,0 0,0 0,0 -3,3

Ostatní daně a poplatky 0,0 0,0 0,0 0,0

Vypořádání dotací a závazků 0,0 0,0 0,0 0,0

Jiné závazky 15,0 141,4 -46,5 22,1

4. Bankovní výpomoci a p ůjčky 0,0 0,0 0,0 0,0

Dlouhodobé bank. výpomoci 0,0 0,0 0,0 0,0

Krátkodobé bank. výpomoci 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Přechodné ú čty pasivní 0,0 0,0 0,0 0,0

Výdaje příštích období 0,0 0,0 0,0 0,0

Výnosy příštích období 0,0 0,0 0,0 0,0

Kursové rozdíly pasivní 0,0 0,0 0,0 0,0

Dohadné účty pasivní 0,0 0,0 0,0 0,0

PASIVA CELKEM 7,3 47,7 5,9 1,6
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ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

501 Spotřeba materiálu 1 748,43 239,44 2 147,44 953,88

502 Spotřeba energie -190,92 324,06 7,20 872,79

503 Spotřeba ostat.neskladovan.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00

504 Prodané zboží -18,28 550,56 70,07 -61,00

511 Opravy a udržování -544,00 3 412,15 -2 484,90 -2 166,98

512 Cestovné -50,71 13,91 -67,58 41,62

513 Náklady na reprezentaci 46,36 -33,95 44,40 54,75

518 Ostatní služby 2 617,84 -584,02 645,22 627,73

521 Mzdové náklady 1 357,35 2 141,47 1 562,09 2 093,91

524 Zákonné sociální pojištění 480,57 764,67 566,12 748,34

525 Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00

527 Zákonné sociální náklady 51,50 -39,12 68,20 119,26

528 Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

531 Daň silniční -0,65 -1,20 1,12 1,18

532 Daň z nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00

538 Ostatní daně a poplatky 11,76 -22,21 -30,80 -21,81

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00

542 Ostatní pokuty a penále -3,35 72,32 -72,32 3,03

543 Odpis pohledávky 0,00 60,09 -60,09 0,00

544 Úroky 35,35 32,38 8,54 12,50

545 Kursové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00

546 Dary 0,00 0,00 0,00 0,00

548 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00

549 Jiné ostatní náklady -40,83 128,60 45,15 0,37

551 Odpis dl. hmotného.a nehm.majetku 85,44 118,89 450,15 -149,80

552 Zůstatk.cena dl.hm.a nehm.majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Prodané cenné papíry a vklady 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00

556 Tvorba zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba zákonných opravných položek 19,83 -19,83 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 5 602,99 7 151,59 2 901,30 3 145,54

ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

601 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z prodeje služeb 5 575,92 6 167,04 2 726,09 2 622,37

7.5. Horizontální analýza výkazů zisku a ztráty

Absolutní zm ěny (v tis. K č)
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ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

601 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z prodeje služeb 5 575,92 6 167,04 2 726,09 2 622,37

604 Tržby z prodeje zboží 48,10 817,72 45,85 92,19

611 Změna stavu zásob nedokonč. výroby 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Změna stavu zásbo polotovarů 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Změna stavu zásob výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Změna stavu zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Aktivace materiálu a zboží 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Aktivace dl. nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivace dl. hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00

642 Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

643 Platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00

644 Úroky -18,72 -1,07 4,10 -4,51

645 Kursové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Zúčtování fondů 0,00 0,00 0,00 0,00

649 Jiné ostatní výnosy -2,63 41,38 27,82 -186,10

651 Tržby z prodeje dl.nehm. a hm. majetku 0,32 29,01 47,86 -34,25

652 Výnosy z dl. finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkl. 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Výnosy z krátkod.finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Zúčtování zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčt. zákonných opravných položek 0,00 19,83 -19,83 0,00

691 Příspěvky a dotace na provoz 0,00 77,68 69,41 655,84

0,00 0,00 0,00 0,00

VÝNOSY CELKEM 5 602,99 7 151,59 2 901,30 3 145,54

Hospodářský výsledek před zdaněním -2,70 -6,62 1,29 15,77

591 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00 13,69

Hospodá řský výsledek po zdan ění -2,70 -6,62 1,29 2,08

ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

501 Spotřeba materiálu 17,6 2,1 18,0 6,8

502 Spotřeba energie -5,2 9,3 0,2 22,8

Relativní zm ěny (v %)
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ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

501 Spotřeba materiálu 17,6 2,1 18,0 6,8

502 Spotřeba energie -5,2 9,3 0,2 22,8

503 Spotřeba ostat.neskladovan.dodávek 0,0 0,0 0,0 0,0

504 Prodané zboží -2,2 69,2 5,2 -4,3

511 Opravy a udržování -14,2 104,1 -37,1 -51,5

512 Cestovné -34,3 14,3 -60,8 95,5

513 Náklady na reprezentaci 72,3 -30,7 58,0 45,3

518 Ostatní služby 32,0 -5,4 6,3 5,8

521 Mzdové náklady 9,3 13,5 8,7 10,7

524 Zákonné sociální pojištění 9,6 13,9 9,0 11,0

525 Ostatní sociální pojištění 0,0 0,0 0,0 0,0

527 Zákonné sociální náklady 9,6 -6,6 12,4 19,3

528 Ostatní sociální náklady 0,0 0,0 0,0 0,0

531 Daň silniční -6,3 -12,5 13,3 12,4

532 Daň z nemovitostí 0,0 0,0 0,0 0,0

538 Ostatní daně a poplatky 14,6 -24,1 -44,0 -55,6

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,0 0,0 0,0 0,0

542 Ostatní pokuty a penále -100,0 0,0 -100,0 0,0

543 Odpis pohledávky 0,0 0,0 -100,0 0,0

544 Úroky 0,0 91,6 12,6 16,4

545 Kursové ztráty 0,0 0,0 0,0 0,0

546 Dary 0,0 0,0 0,0 0,0

548 Manka a škody 0,0 0,0 0,0 0,0

549 Jiné ostatní náklady -16,2 60,7 13,3 0,1

551 Odpis dl. hmotného.a nehm.majetku 8,4 10,8 36,8 -8,9

552 Zůstatk.cena dl.hm.a nehm.majetku 0,0 0,0 0,0 0,0

553 Prodané cenné papíry a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0

554 Prodaný materiál 0,0 0,0 0,0 0,0

556 Tvorba zákonných rezerv 0,0 0,0 0,0 0,0

559 Tvorba zákonných opravných položek 0,0 -100,0 0,0 0,0

NÁKLADY CELKEM 11,6 13,3 4,8 4,9

ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

601 Tržby za vlastní výrobky 0,0 0,0 0,0 0,0

602 Tržby z prodeje služeb 12,0 11,9 4,7 4,3

Relativní zm ěny (v %)
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ROK 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

601 Tržby za vlastní výrobky 0,0 0,0 0,0 0,0

602 Tržby z prodeje služeb 12,0 11,9 4,7 4,3

604 Tržby z prodeje zboží 4,0 65,8 2,2 4,4

611 Změna stavu zásob nedokonč. výroby 0,0 0,0 0,0 0,0

612 Změna stavu zásbo polotovarů 0,0 0,0 0,0 0,0

613 Změna stavu zásob výrobků 0,0 0,0 0,0 0,0

614 Změna stavu zvířat 0,0 0,0 0,0 0,0

621 Aktivace materiálu a zboží 0,0 0,0 0,0 0,0

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,0 0,0 0,0 0,0

623 Aktivace dl. nehmotného majetku 0,0 0,0 0,0 0,0

624 Aktivace dl. hmotného majetku 0,0 0,0 0,0 0,0

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,0 0,0 0,0 0,0

642 Ostatní pokuty a penále 0,0 0,0 0,0 0,0

643 Platby za odepsané pohledávky 0,0 0,0 0,0 0,0

644 Úroky -77,5 -19,7 94,3 -53,4

645 Kursové zisky 0,0 0,0 0,0 0,0

648 Zúčtování fondů 0,0 0,0 0,0 0,0

649 Jiné ostatní výnosy -0,6 9,1 5,6 -35,5

651 Tržby z prodeje dl.nehm. a hm. majetku 0,0 9065,6 163,2 -44,4

652 Výnosy z dl. finančního majetku 0,0 0,0 0,0 0,0

653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkl. 0,0 0,0 0,0 0,0

654 Tržby z prodeje materiálu 0,0 0,0 0,0 0,0

655 Výnosy z krátkod.finančního majetku 0,0 0,0 0,0 0,0

656 Zúčtování zákonných rezerv 0,0 0,0 0,0 0,0

659 Zúčt. zákonných opravných položek 0,0 0,0 -100,0 0,0

691 Příspěvky a dotace na provoz 0,0 0,0 89,4 445,9

VÝNOSY CELKEM 11,6 13,3 4,8 4,9

Hospodářský výsledek před zdaněním -26,1 -86,6 126,5 682,7

591 Daň z příjmů 0,0 0,0 0,0 0,0

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,0 0,0 0,0 0,0

Hospodá řský výsledek po zdan ění -26,1 -86,6 126,5 90,0
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ROK 2002 2003 2004 2005 2006

A. STÁLÁ AKTIVA 85,49 38,54 28,46 24,89 26,55

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2,02 5,59 4,79 5,62 6,82

Software 0,50 1,16 0,91 1,61 1,60

Drobný dl.nehmotný majetek 1,52 4,43 3,87 4,01 5,22

2. Oprávky k DLNM -1,95 -5,59 -4,79 -4,89 -6,33

Oprávky k software -0,43 -1,16 -0,91 -0,88 -1,11

Oprávky k drobnému dl. majetku -1,52 -4,43 -3,87 -4,01 -5,22

3. Dlouhodobý hmotný majetek 136,43 190,49 164,15 178,58 195,69

pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

umělecká díla a předměty 0,81 1,38 1,22 1,17 1,76

Stavby 16,66 38,94 30,64 29,44 29,21

samostatné mov.soub. a sou.mov.věcí 20,08 51,18 45,37 46,74 54,38

Drobný DLHM 30,02 95,38 86,92 101,23 110,35

Pořízení DLHM (nedokončený DLHM) 68,86 3,61 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na DLHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Oprávky k DLHM -51,00 -151,95 -135,69 -154,43 -169,63

Oprávky ke stavbám -6,17 -16,43 -14,44 -15,27 -16,48

Oprávky k SMSASMV -14,82 -40,14 -34,33 -37,92 -42,80

Oprávky k drobnému dl.majetku -30,02 -95,38 -86,92 -101,23 -110,35

5. Dl. finan ční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. OBĚŽNÁ AKTIVA 14,45 61,32 71,33 75,03 54,07

1. Zásoby 0,81 4,64 4,07 2,72 4,64

Materiál na skladě 0,72 2,86 2,41 1,35 3,45

Zboží na skladě 0,09 1,78 1,66 1,38 1,19

2. Pohledávky 9,34 45,13 50,44 59,71 29,74

Odběratelé 9,18 44,74 50,04 59,31 28,06

Poskytnuté provozní zálohy 0,10 0,52 0,33 0,38 1,68

Ostatní pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nároky na dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledávky za zaměstnanci 0,06 0,02 0,07 0,01 0,00

Opravná položka k pohledávkám 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00

3. Finan ční majetek 4,30 11,55 16,81 12,61 19,69

Pokladna 0,17 0,06 0,21 0,16 0,02

Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Běžný účet 3,90 10,88 16,56 12,31 19,31

Běž.účet fondu kulturních a soc.potřeb 0,22 0,61 0,04 0,14 0,36

4. Prost ř. rozpo čtového hospoda ření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Ostatní aktiva 0,06 0,14 0,21 0,08 19,39

Náklady příštích období 0,06 0,14 0,21 0,08 19,39

Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kurzové rozdíly aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ROK 2002 2003 2004 2005 2006

C. VLASTNÍ ZDROJE 87,33 45,14 32,28 30,94 30,94

7.6. Vertikální analýza rozvahy

ROZVAHY - PASIVA



 77 

ROK 2002 2003 2004 2005 2006

C. VLASTNÍ ZDROJE 87,33 45,14 32,28 30,94 30,94

1. Majetkové fondy 86,47 40,84 30,27 26,63 28,27

Fond dl. majetku 85,49 38,54 28,46 24,89 26,55

Fond oběžných aktiv 0,98 2,30 1,81 1,74 1,72

2. Finan ční a peněžní fondy 0,82 4,24 2,00 4,30 2,64

Fond odměn 0,41 0,62 0,36 0,18 0,18

Fond kulturních a soc. potřeb 0,33 0,63 0,22 0,29 0,51

Fond rezervní 0,08 0,27 0,26 0,25 0,26

Fond reprodukce majetku 0,00 2,73 1,17 3,58 1,69

3. Zvl.fondy organ.složek státu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zdroje krytí prost ř.rozpo čt.hosp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Hospodá řský výsledek 0,03 0,05 0,01 0,01 0,02

HV běžného učetního období 0,03 0,05 0,01 0,01 0,02

Nerozd.zisk,neuhr.ztráta min.let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HV ve schvalovacím řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. CIZÍ ZDROJE 12,67 54,86 67,72 69,06 69,06

1. Rezervy (zákonné) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závazky z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Krátkodobé závazky 12,67 54,86 67,72 69,06 69,06

Dodavatelé 7,32 12,06 35,83 34,40 30,93

Přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní závazky 3,42 30,84 19,71 18,94 18,79

Zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní závazky vůči zam-cům 0,00 6,99 7,06 8,45 10,86

Závazky ze soc.pojištění 1,50 3,86 3,79 5,19 6,30

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní přímé daně 0,39 0,97 1,06 1,51 1,58

DPH 0,00 0,00 0,00 0,45 0,43

Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vypořádání dotací a závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiné závazky 0,05 0,14 0,27 0,14 0,17

4. Bankovní výpomoci a p ůjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé bank. výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé bank. výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Ostatní pasiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kursové rozdíly pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20%

40%

60%

80%

100%
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ROK 2002 2003 2004 2005 2006

501 Spotřeba materiálu 20,61 21,72 19,56 22,04 22,43

502 Spotřeba energie 7,67 6,52 6,28 6,01 7,03

503 Spotřeba ostat.neskladovan.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

504 Prodané zboží 1,69 1,48 2,21 2,22 2,03

511 Opravy a udržování 7,95 6,11 10,99 6,60 3,05

512 Cestovné 0,31 0,18 0,18 0,07 0,13

513 Náklady na reprezentaci 0,13 0,21 0,13 0,19 0,26

518 Ostatní služby 17,03 20,13 16,80 17,05 17,19

521 Mzdové náklady 30,20 29,58 29,62 30,72 32,41

524 Zákonné sociální pojištění 10,43 10,24 10,29 10,71 11,32

525 Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

527 Zákonné sociální náklady 1,12 1,10 0,90 0,97 1,10

528 Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

531 Daň silniční 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02

532 Daň z nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538 Ostatní daně a poplatky 0,17 0,17 0,12 0,06 0,03

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542 Ostatní pokuty a penále 0,01 0,00 0,12 0,00 0,00

543 Odpis pohledávky 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

544 Úroky 0,00 0,07 0,11 0,12 0,13

545 Kursové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

546 Dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

548 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 Jiné ostatní náklady 0,53 0,39 0,56 0,60 0,58

551 Odpis dl. hmotného.a nehm.majetku 2,12 2,06 2,01 2,63 2,28

552 Zůstatk.cena dl.hm.a nehm.majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Prodané cenné papíry a vklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

556 Tvorba zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba zákonných opravných položek 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00

591 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Hospodá řský výsledek po zdan ění 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01

NÁKLADY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT - VÝNOSY

7.7. Vertikální analýza výkazů zisku a ztráty
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ROK 2002 2003 2004 2005 2006

601 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z prodeje služeb 96,52 96,83 95,58 95,51 94,94

604 Tržby z prodeje zboží 2,48 2,31 3,38 3,30 3,29

611 Změna stavu zásob nedokonč. výroby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Změna stavu zásbo polotovarů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Změna stavu zásob výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Změna stavu zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Aktivace materiálu a zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Aktivace dl. nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivace dl. hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642 Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

643 Platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

644 Úroky 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01

645 Kursové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Zúčtování fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

649 Jiné ostatní výnosy 0,95 0,85 0,82 0,82 0,51

651 Tržby z prodeje dl.nehm. a hm. majetku 0,00 0,00 0,05 0,12 0,06

652 Výnosy z dl. finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Výnosy z krátkod.finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Zúčtování zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčt. zákonných opravných položek 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

691 Příspěvky a dotace na provoz 0,00 0,00 0,13 0,23 1,20

VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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